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SISTEMA DE TRANSLITERACIÓ

El sistema de transliteració de caràcters àrabs a llatins utilitzat en aquest treball segueix el
sistema emprat per la majoria d'arabistes i basat en les regles que foren estipulades per la
revista .

La inicial no es transcriu; la : , i en estat constructe; l'article: , fins i
tot davant solars, precedit de paraula acabada en vocal, i amb partícula preposicional
unida; vocals breus , , ; vocals llargues , , ; diftongs: , ; : .

Unicode
General

Formes contextuals Nom Transcripció Valor fonètic (IPA)
Aïllada Final Intermèdia Inicial

0627 FE8D FE8E alif diversos, [a ]

0628 FE8F FE90 FE92 FE91 b [b]

062A FE95 FE96 FE98 FE97 t [t]

062B FE99 FE9A FE9C FE9B [ ]

062C FE9D FE9E FEA0 FE9F m [ ] / [ ] / [ ]

062D FEA1 FEA2 FEA4 FEA3 [ ]

062E FEA5 FEA6 FEA8 FEA7 j [x]

062F FEA9 FEAA d l [d]

0630 FEAB FEAC l [ð]

0631 FEAD FEAE r [r]



0632 FEAF FEB0 z [z]

0633 FEB1 FEB2 FEB4 FEB3 s n [s]

0634 FEB5 FEB6 FEB8 FEB7 š n [ ]

0635 FEB9 FEBA FEBC FEBB d [s ]

0636 FEBD FEBE FEC0 FEBF d [d ]

0637 FEC1 FEC2 FEC4 FEC3 [t ]

0638 FEC5 FEC6 FEC8 FEC7 [ð ] / [z ]

0639 FEC9 FECA FECC FECB ayn [ ]

063A FECD FECE FED0 FECF gayn [ ]

0641 FED1 FED2 FED4 FED3 f [f]

0642 FED5 FED6 FED8 FED7 q f [q]

0643 FED9 FEDA FEDC FEDB k f [k]

0644 FEDD FEDE FEE0 FEDF l m [l]



0645 FEE1 FEE2 FEE4 FEE3 m m [m]

0646 FEE5 FEE6 FEE8 FEE7 n n [n]

0647 FEE9 FEEA FEEC FEEB h [h]

0648 FEED FEEE w w [w] / [u ]

064A FEF1 FEF2 FEF4 FEF3 y [j] / [i ]
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reconduir cap a l’estudi de les transformacions 

estat al meu costat, tant per a les inesgotables 

anys, des de les muntanyes del nord d’Alacant, 

Vaig coincidir amb el professor Joan Anton 

Barceló Álvarez com a oient a una de les se

ues classes sobre estadística aplicada al món 

AGRAÏMENTS
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En segon lloc considere important remarcar 

els descansos a la universitat com a les diverses 

per la seua participació a la primera campanya 

ments amb el personal investigador i de gestió 

materials conservats al museu com d’algunes 

intervencions realitzades al territori d’estudi, 

Maria Cinta Montañés, Pere Rams, Josep Va

lldepérez i Agustí Vericat, la meua més sincera 

da en l’estudi dels nombrosos materials antics 

un deute de gratitud amb diversos estudiants de 

renunciat a part del seu temps lliure per ajudar 
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treball sinó durant tota la meua vida, i no és sinó 

No podria oblidar tampoc a la resta de la meua 

Estela, Maria, Borja, Pere, Pep, Mariam, Mireia, 

ment cap projecte a la vida es pot realitzar sense 
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formació de la societat andalusina en totes les 

treballar profusament en un buidatge integral 

les autoritats responsables i immediatament ens 

posarem en contacte amb la principal institució 

necessario includere nella ricerca un ampio ven

re i meccanismi atti ad articolarle in un discorso 

storico unitario, volto a comprendere le modali

rio, in primo luogo, concentrarsi su una prima 

periodi precedenti (protostorico ed antico) e per 

della rimaneva completamente abbandonata al 

proprio destino, fatta eccezione per la presen

ci si mise in contatto con il principale istituto di 

INTRODUCCIÓ I RESUM

INTRODUZIONE E RIASSUNTO
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Introducció i resum.

No sense problemes i sempre comptant amb 

l’ajut d’institucions, col·laboradors locals, per

sonal del museu i estudiants de la nostra uni

jaciments i acumulació d’un registre material 

ment un important conjunt d’artefactes amb els 

resulta també remarcable el nous llocs inèdits 

en l’assentament i ocupació de l’espai rural per 

plir els nostres objectius, és a saber, la realitza

de la societat del curs inferior del riu Ebre entre 

vis en les formes d’articulació de l’espai rural i 

trasformazione, con la conseguente estensione 

un accordo, con lo scopo di razionalizzare e 

coordinare gli sforzi per la realizzazione della 

blemi e portato avanti grazie al sostegno delle 

istituzioni, partner locali, il personale del museo 

cimenti, con la conseguente crescita del registro 

di una prima sistematizzazione delle produzioni 

mente, si lavorava nel magazzino del museo, 

realizzando una esaustiva analisi delle fonti 

è stato possibile intraprendere lo sviluppo della 

inoltre rinvenuti siti inediti, degni di nota, attri

pazione dello spazio rurale rispondeva ad una 

serie di linee guida volte a prediligere una certa 

alla comprensione della gran parte dei dettagli 

realizzazione di uno studio storico relativo alle 

forme di articolazione dello spazio rurale, è stata 
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dues escales d’estudi diferents, una de més 

moment mantinguérem a sobre la taula, fou la 

necessitat de treballar amb el major nombre 

de fonts d’informació possibles, i aplicar sobre 

mediata, com ara la manca de treballs de refe

engegui la recerca sobre el període andalusí a 

una publicació constant de resultats com a úni

tractat d’abastar en cadascuna de les seves 

mette di intavolare una discussione valida e di 

maggior numero di fonti ed applicare, in rela

metodi differenziati, atti ad estrarre da ciascuna 

il maggior numero di informazioni, creando tra 

ni prive di una vera e propria soluzione imme

come il primo passo verso la creazione di una 

essere l’unica via da percorrere con lo scopo di 

argomenti di dibattito, inclusi in ciascuna delle 
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Introducció i resum.

primera, amb el nom genèric de 

Recerca

cret, dels treballs previs i una descripció general 

sota el nom 

la part tercera, anomenada La construcció del 

social 

tions de major transcendència, des del nostre 

formacions socials del territori tortosí, en parti

apartats generals on desenvolupar cadascun 

Plan-

tejament del treball 

compte per al correcte desenvolupament i com

les dades al nostre abast i construir una sèrie 

Contesto 

della ricerca 

tano i principali contributi teorici alla base dello 

e una descrizione generale dell’area presa in 

riferimento alle fasi del processo, intrapreso con 

di soggetti storici ed elementi di analisi, con 

La costruzione di un 

sociale

ni di maggiore importanza, dal punto di vista di 

ottenute da un’analisi dettagliata delle trasfor

a loro volta organizzati in sezioni generali, con 

di Approccio all’organizzazione della ricerca 

cessive considerazioni relative alla corretta com

prima parte sono riportate alcune domande pre

disciplinare, nello sviluppo di studi storici, per 

interrelare tra loro tutti dati disponibili e poter 
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no simplement com a continent d’una sèrie de 

processos socials sinó com a subjecte partícip i 

tractat de sintetitzar breument el marc de refe

Al següent bloc, Les fonts històriques

asse portante della ricerca è relativo alla com

approcci e metodologie, atte alla risoluzione dei 

introdurre uno dei concetti alla base della pre

un conteninente caratterizzato da una serie di 

investito l’analisi e gli obiettivi proposti, meta 

ricerca, nell’ambito dell’organizzazione territoria

le, per assicurare una corretta comprensione dei 

ricerca nella sua caratterizzazione storica piut

tosto come semplice soggetto amministrativo 

Nella successiva sezione, Le fonti storiche 

maggior parte dei casi, studiate a partire dalle 
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Introducció i resum.

en la seva major part treballades a partir d’edi

En tot cas, és el grup d’observables composat 

aportat, en la seva major part inèdita, i també el 

Š

procés acumulatiu de dades i relacions entre 

dóna per resultat la presentació d’un assaig de 

datació relativa dels assentaments i la seva ca

l’acompanya en darrer lloc un recull de la resta 

El tercer bloc, El Sistema d’Articulació Social 

de l’Espai

risulta composto soprattutto dal registro mate

riale, massima fonte di informazioni, soprattut

to inedite, e nella sintesi dei suoi relativi risultati 

in relazione allo studio dei reperti ceramici rinve

nuti nel vasto territorio del Š

cuiti di produzione, distribuzione e consumo, ove 

to, sono state introdotte alcune alcuni principi di 

riferimento per lo studio tecnico della produzione 

zazione in esame, si colloca nell’ultima porzione 

zione morfofunzionale e cronologica delle cera

processo di accumulazione e confronto dei dati 

provenienti dai contesti direttamente analizzati 

nale e sociale e per la datazione relativa degli 

ta dei restanti artefatti (oggetti metallici ed altri 

materiali) ed ulteriori fonti di informazione, come 

Il sistema di articolazione 

sociale nello spazio

un’ampia esposizione dei tre elementi principali 
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societat, més concretament de la seva estructu

d’assentaments, els seus espais de producció 

tres elements, des dels diferents tipus d’assen

tar de proposar noves visions respecte de vells 

per altra banda amb els condicionaments dels 

la nostra atenció tractant de realitzar noves pro

línia, la de basar les nostres argumentacions en 

indiscriminat de models plantejats amb anteriori

triade, composta dalla rete di insediamenti, il loro 

spazio di produzione primaria e l’insieme delle vie 

dettaglio le forme di occupazione e sfruttamento 

za materiale delle strutture causali, la cui cono

scenza rappresenta l’obiettivo principale della 

partire dall’insieme dei dati disponibili, analizzati 

nel capitolo precedente, seguiti da una descri

ricostruzione, molto accurata, delle vie di comu

interessato una buona porzione del lavoro, rea

lizzata con lo scopo di proporre nuove visioni 

entrambi i tipi di colture, ai processi di ricerca 

di grande interesse, sono relative alla costruzio

ne di un discorso storico e alla caratterizzazio

to, i modelli presentati in precedenza, si pensa 
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Introducció i resum.

es disposa al respecte, com ara la ramaderia, 

la pesca, les salines, els recursos forestals o els 

nom Formalització i anàlisi del Sistema d’Ar-

ticulació Social de l’Espai

d’estudi on es troben immerses, tot convertint el 

sistema elaborat al capítol anterior en una font 

les distribucions d’assentaments en un determi

trades en l’estudi del període medieval tracten 

Formalizzazione ed analisi del sistema di arti-

colazione sociale dello spazio

za, si tratta di un capitolo dotato di una propria 

conversione del sistema elaborato nel capitolo, 

in una fonte primaria di informazioni a partire 

degli insediamenti in un determinato territorio è 

giungere ad una formalizzazione delle caratte

dologie consentono la comprensione di molti dei 

processi storici ascrivibili alla fase medievale e 
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seu poblament rural perifèric, l’establiment de 

nous centres de control territorial i el seu efecte 

rols disposaren d’una certa autonomia en la ges

tió dels seus processos de treball o per contra 

nat Les transformacions de les formes d’ocu-

pació social de l’espai rural

noves formes d’ocupació rural amb pervivència 

formació i consolidació de la societat andalusina 

di nuovi centri di controllo territoriale ed il loro 

impatto sulla rete di insediamenti o la presenza 

vano di una certa autonomia nella gestione dei 

propri processi di lavoro, oppure se al contrario 

centra sull’articolazione di un discorso storico 

relativo ai principali processi sociali percorsi nel 

Le trasfor-

mazioni delle forme di occupazione sociale 

dello spazio rurale

sulla cura dedicata alla sistematizzazione delle 

sull’analisi diacronica dei principali modelli espli

state analizzate nel tentativo di fornire risposte 

mente, tali dati sono stati integrati nelle relative 

e la conseguente apparizione di nuove forme di 

occupazione rurale, o la formazione e consoli

no adattarsi concretamente ai processi storici 

colano con le ultime trasformazioni osservate 
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Introducció i resum.

amb les darreres transformacions observades a 

Finalment, el darrer bloc suposa la nostra darrera 

-

ció d’al-Andalus 

més relacionats amb les seves transformacions 

socials, és a dir, vinculades a les formes d’or

ticulació de noves formes d’ocupació de l’espai 

nització territorial i la seva vinculació amb les 

detalls basats en tota la recerca desenvolupada 

zione dei processi di creazione e scomparsa di 

tima tappa esplicativa del processo, legata 

nel contesto del processo di islamizzazio-

ne d’al-Andalus

possano essere intervenuti nel processo di for

ai principali cambiamenti nella sfera ideologica, 

nizzazione assunte dal progressivamente dalla 

importanza dall’articolazione delle nuove forme 

di occupazione dello spazio rurale e dello sfrut

tamento dei relativi impianti produttivi, da parte 
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una nova lectura a través de les informacions 

es tracta doncs d’un capítol de conclusions tan

plicatius, amb la intenció d’incentivar un debat 

nostres argumentacions, des de les principals 

dèmic de recerca i trobin una resposta positiva i 

constructiva per part dels diversos agents partí

corso dello studio, in relazione al territorio di rife

una serie di prove esplicative con l’obiettivo di 

tuale momento storico, dovrebbe avere maggior 

l’edizione dei testi e la banca dati degli insedia

pagine possano rappresentare non solo un sem

plice esercizio accademico di ricerca, ma piutto

sto trovino una risposta positiva e costruttiva da 

ricerca storica relativa al periodo andaluso, nelle 



PART PRIMERA
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1. Qüestions preliminars

En les properes línies desenvoluparem sintèti

segon bloc de la tesi tracta de presentar les fonts 

nostre discurs i la seva transformació en els ele

intervenen en el procés d’islamització de la zona 

ment dels diversos components de la formació 

Es presenta per tant una nova forma de desen

a través del llenguatge de representació mate

ducció per poder entendre les claus interpretati

una interdisciplinarietat activa, única manera 
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Bloc 1. Plantejament de la recerca.

disciplines històriques

ressades en diversos aspectes de l’organització 

racteritza és el seu interès per l’estudi de la ma

reticència de l’Acadèmia a acceptar la seva ci

la subjectivitat i abocades a la mera descripció 

ració dels nostres mètodes, objectius i resultats 

posades durant més d’un segle a la capacitat 

social s’inicia de forma constatable al segle 

de la nova classe burgesa, en un intent de rea

plantejament retrospectiu, és a dir, sols es pot 

analitzar la societat 

medi per a la perfecció de l’ordre (establert), 

l’objectiu de mantenir l’estructura de la societat 

ment es planteja la possibilitat de considerar 

l’estudi de la societat a través de la investiga
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turals en el esdevenir de cada 

societat suposa la impossibilitat 

funcionar igual en dues societats 

per establir paral·lelismes entre 

per presentar un vocabulari i un 

tudi per part dels investigadors 

determina els resultats obtinguts, 

zacions familiars, modes d’educació, contenció 

lisi social es nodriran sobretot de la incapacitat 

de ser la comprensió i descripció de cada esce

futur, establir un model dels escenaris possibles 

de múltiples variables, interrelacionades entre 

mens atzarosos, incontrolables i impredictibles 

cials, és a dir, constants institucionals o socials 

els límits de decisió i de les eleccions menys 

regudes en una societat, la seva articulació, les 
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Bloc 1. Plantejament de la recerca.

tres primeres són assumibles perfectament per 

una ciència a pesar dels seus constants errors 

intervenen en els processos estudiats, l’autono

sobre l’espai recorregut i el temps usat, i pre

dir la seva posició futura, és per la simplicitat i 

butjar els plantejaments en contra de les possi

limitacions en l’obtenció de les dades observa

tuar es basa en la primacia de la teoria sobre 

plicar les relacions entre les variables implicades 

contrastació 

vés de la reconstrucció de les estructures cau

rimentem, la construcció de models universals 
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les conclusions presentades es vital per evitar el 

ca amb uns objectius prèviament plantejats, un 

nivell comparatiu amb altres investigacions rea

Com veurem a continuació, és a través de la re

gistre material obtingut durant el treball de camp 

els diversos camins i visions possibles per re

1.1.2 Causalitat i formalització mate

de manera generalitzada en certes disciplines 

tant la necessitat d’entrar en contacte amb totes 

logy

), un impor

portant bagatge intel·lectual darrere i un dels 

ció reglada dintre del món d’algunes disciplines 

difícils de trobar als diferents programes docents 

1

1 A pesar dels importants manuals publicats ja fa 
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Bloc 1. Plantejament de la recerca.

l’únic sistema abstracte de representació de la 

variabilitat, tendències i traces comunes, obser

per representar i, posteriorment, interpretar les 

on les variables a mesurar o a descriure són 

repte intentar adaptar el mètode a altres regis

sió, més o menys senzills, des de proves de pro

bitualment una sèrie d’interessos, ens pot indi

poder, o establir a través de les tipologies docu

l’estudi de la materialitat observable per part de 

2

aportar cadascuna d’elles respecte a les causes 

analitzar algunes propostes causals elaborades 

a partir de l’observació de diversos registres ma

terials amb l’ús de procediments i plantejaments 
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ses imatges infraroges de teledetecció 

rició de nous jaciments i compres de parcel·les 

lupament dels procediments emprats per les 

diverses disciplines per aportar la informació 

Només a través de l’observació del registre 

material i dels canvis en les propietats me

terminar la interacció entre diverses accions 

socials recurrents causalment significatives, 

socials i de la seva propagació a través d’unes 

determinades estructures causals (BARCE

com vegem, ens parlaran més de regularitats 

aïllat, pot ser resolt per a un conjunt d’elements 

associades o relacionades entre sí, ens perme

accions socials col·lectives van produir un 

analitzar la distribució i organització social de 

major especificació respecte les decisions i 
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Bloc 1. Plantejament de la recerca.

puguin ser analitzats per la resta de la comu

terme per tal d’obtenir els resultats, i sobretot, 

ús com a element de comparació per a altres 

diversos sistemes paral·lels, similars o contra

d’un sistema social, les interrelacions entre 

variables, les sinèrgies i el desenvolupament 

ració entre sistemes trobem la principal eina 

resultats formalment establerts per a cada sis

un enginy per tapar possibles carències cien

de formar part del nostre bagatge instrumental, 

ció acurada de la realitat material observada 

la tendència és a seguir encabint els resultats 

totalment obsolets, en el millor dels casos, si 

ció narrativa per una altra de numèrica possibi

lita, entre d’altres coses, establir relacions entre 

resultants de la interacció entre dues o més 

ple, saber la localització espacial i temporal d’un 
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podem formalitzar en una taula de dades, ens 

nombres

camí cap a l’acceptació de les propostes inves

capacitat de convertir un discurs totalment des

jectivar el procés de transformació de la dada 

cials, el d’entendre el processos de producció, 

diverses causes, interrelacionades entre elles, 

gles després acaba convertida en el nostre ob

problema de la societat, la seva organització i 
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Bloc 1. Plantejament de la recerca.

1.2 Interdisciplinarietat a les 

Ciències Socials

cació de diversos punts de vista, plantejaments 

de diverses disciplines s’enfronten entre ells i 

123) suposa un dels majors reptes en el plante

nomes i capaces de donar solució als problemes 

mes socials, lligats a un gran nombre de varia

tacaren per la seva apologia de l’intercanvi de 

plantejaments, desenvolupats durant els segles 

centrals del primer mil·lenni abans de la nostra 

era, conduïren sobretot cap a la col·laboració 

al món antic, sinó més bé d’una col·laboració 

entre diversos camps, d’una multidisciplinarie

d’altres visions similars no completament desen
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ment desenvolupada i plasmada, de la inter

defensa la dependència entre sí de les cièn

cies i la impossibilitat d’arribar a la veritat úni

Fontenelle, defensor d’una convivència activa 

entre la literatura i la ciència i considerat un dels 

aïllat de la tendència general del seu temps, 

als pous d’aigua públics i detenir un problema 

sorgiment de la universitat moderna i l’aparició 

les institucions de recerca i educació superior va 

per impulsar un nou paradigma en la recerca ci

ples especialistes en la resolució d’un problema 

en favor d’una més estreta relació entre departa

plantejament va ser el de no assolir els objectius 

reduïda a un mer intercanvi de dades, sense el 

propostes fruit de la copulació entre les diverses 

ren els seus millors especialistes en cada camp 

per tal d’organitzar i establir les millors i més 

efectives estratègies militars, fomentant el debat 
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nuclear o la consolidació dels nous paradigmes 

no es basa en el mer acte de col·laborar entre es

pecialistes, sinó en fomentar el debat i intercanvi 

tant de la nostra disciplina com de tantes altres 

a l’estudi de la societat, la seva organització i 

entre elles i fomentar un debat constructiu en

reclamen la seva parcel·la de contribució en la 

tode interdisciplinari es duu a terme en dues 

circa 

senvolupament durant la crisi de motivació i el 

l’atenuació de les contradiccions entre les ci

més bé la concepció de la natura com activa 

nari, inabastable per a cadascuna de les dis

ta, una actitud oberta cap a tots els planteja
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de vista possibles respecte a un problema prè

nismes de la societat i la seva evolució a través 

gades a camps tan diversos com la Biologia, 

computació, variables com moviments demo

les estratègies locals i regionals derivades de 

compreses i analitzades a través d’un profund 

obligat a desenvolupar nous mètodes derivats 

de l’espai i el temps com les formes concretes i 

d’un fenomen o d’un subjecte d’estudi compor

els mètodes i els plantejaments de les formes 

ten precisar les condicions de vida d’un determi

informacions obtingudes a través de les dades 

tació escrita és un altre dels punts clau dintre de 

capacitat de confrontació de les fonts escrites 
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i les seves respectives disciplines és l’única so

estat el de la relació entre les dues funcions 

un mer suport de la dada temporal, aportada 

materials necessaris per al desenvolupament 

cia de l’espai sobre la societat com encara més 

a resultat d’accions pretèrites, és a dir, com a 

Novament la interdisciplina pren la paraula en 

podem interrelacionar les variables materials 

introduïdes amb la component espacial sobre 

sistemes sense una formació sobre els orígens 

rem més profundament en un capítol posterior, 

més bé com a subjecte circumscrit a l’estudi al 

una capacitat com factor múltiple en les relaci

com a proveïdor dels recursos necessaris i com 

tes eines, limitades en molts casos a la simple 

representació visual i buida de resultats propis 

l’actual estat del paradigma interdisciplinari en 

d’ampli abast, rau en la utilització de totes les 
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seus mètodes, principalment l’establiment d’una 

cions artefactuals, els assentaments, els espais 

ciència és cabdal a l’estudi, doncs centra el seu 

Només la transcripció acurada de les escriptu

ran informació sobre la toponímia dels diversos 

cions respecte al territori i l’organització del seu 

ments conformadors del sistema o organisme 

de les relacions espacials mesurables i la inte

tivament mesures objectives de la realitat ge

ments a dintre d’una disciplina a partir del sub

resolució d’uns problemes comuns prèviament 

a l’operatiu procedimental, és a dir, a la mane
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analitzar el procés intel·lectual necessari per a la 

mètodes, teories i plantejaments de diverses 

tractat d’assolir al present treball, la síntesi del 

no i si suposa una millora respecte altres formes 
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1.3 Teories per a l’anàlisi d’una 

dels nostres problemes d’estudi i les solucions a 

poden ser estudiats per separat sinó com a part 

una millor comprensió al lector dels diversos 

de la realitat deguda a la nostra incapacitat per 

consciència sobre la multiplicitat de relacions del 

tat i complicat no guarden una relació directa, 

ria certament molt complicat i desbordaria les 

precisament la seva capacitat per a generar, 

es superposen a l’estructura anterior o per la 

desaparició d’alguns d’ells en favor d’altres ja 

ció dels nombrosos poders senyorials caracte

rístics del període feudal en favor d’una poder 
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través de diverses propostes com la teoria ge

ens ajudin a descriure la realitat, com tot model, 

gumentació de l’investigador, en cap cas com a 

descriure, en el millor dels casos, les conse

fenomen com a motor de preservació de l’esta

construir a partir de la materialitat produïda, en 

En el cas concret de les formacions socials, po

entre assentaments, vies de comunicació i es

ció social de l’espai, com a dades formalitzades 

dels passos necessaris en favor d’una millor 

l’investigador respecte als mecanismes concrets 

elements propis d’una formació social, superant 
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nombre elevat d’agents socials, sistemes orga

nitzatius i estructures de control, tots relacionats 

mes al Metasistema Social

teories per descriure i analitzar societats com

estat la teoria general dels sistemes de Berta

ria estava en abordar el problema de la supe

me entre les diverses parts d’una societat, els 

terrelacionen en un territori d’una manera dia

criptiu en favor d’una perspectiva relacional i en 

les seves funcions socials els diversos conjunts 

sobre la base de la divisió de les seves parts, 

les seves peces constituents, sinó sobretot en 

la cerca de les relacions funcionals internes d’un 

racteritza alguns dels sistemes socials, tant indi

desenvolupada inicialment des de la Biologia 

cionament dels diversos sistemes i per tant de 

ven en encabir en una posició de primer ordre el 

tractar amb el món, conviure amb ell, actuar en 

yo soy yo y mi circunstancia

la presentació de l’espai com un element social 

viu i interrelacionat amb els diversos sistemes 

ment d’un pensament orientat cap a les connec
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Finalment, podem plantejar un darrer factor d’in

com veurem posteriorment, als estudis socials, 

i és l’enteniment del moviment i el dinamisme 

dels sistemes i, per tant, de les formacions so

te d’entropia i del seu oposat, la neguentropia 

desorganització i a la seva posterior reorganitza

ció dels sistemes socials, per tant són sistemes 

pia dels seus subsistemes, i per tant a la desor

senvolupa certs mecanismes de neguentropia 

tens i fructífer debat durant dècades amb l’abs

cott Parsons, 

l’adopció i desenvolupament d’alguns postulats 

tat d’una interdisciplinarietat activa i del planteja

ment d’escenaris plausibles i no pas de models 

seguir funcionant sense algun dels seus siste

de poblament es basa, establint un fort reduc

assentaments, els espais de producció princi

pals destinats a la supervivència i reproducció 

uns sense els altres, i evidentment, no poden 

cretes dirigides a l’estructuració d’una societat 

trinomi són decisions preses amb un alt grau de 

tangible, un assentament necessita una zona de 
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assentament, i zona de producció i via de comu

El plantejament metasistèmic de la societat par

niment, la interrelació dels seus sistemes com

capacitat autoorganitzativa i autoreproductiva, i 

zació dels problemes a través d’algoritmes ma

catius de la realitat social observada o recons

tenen un gran potencial a dintre del pensament 

regularitats, és un pas de gegant respecte a les 

antigues visions 

El concepte de Fuzzy Logic

racionals ens permeten presentar nous valors 

inferits a partir d’una sèrie de dades incomple

tes o ambigües (fuzzy data), tot treballant amb 

models similars als probabilístics, on els valors 

la segona aniria més encaminada a la cerca del 

“molt jove”, “no tan jove”, “jove sense més”, “ja 
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desenvolupament de la Cibernètica i l’estudi dels 

ment desenvolupats durant les darreres dèca

des per tal de millorar els processos d’aprenen

tatge i reproducció de resultats per inferència, 

ens permetin resoldre vells i nous problemes 

instrumentalitzades, treballant en conjunt, són ja 

visibles a diversos camps de l’enginyeria i la tec

forma de valors difusos, o 

realització d’operacions recursives com la inte

gració, comparació, ponderació o repetició, amb 

nalment, el procés de resposta de la informació 

fús, orientat a la construcció i operació d’apa

rells intel·ligents amb un ampli camp d’aplicació 

trada ( ), capa oculta (  i 

capa de sortida ( ), i les diverses in

terrelacions establertes entre les seves neuro

pels diversos valors observats i transformats a 

formarien les respostes difuses del sistema en 

dem observar, com és un dels seus fragments, 

lo i fer reaccionar el sector del nostre cervell on 
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dels més destacables i de més recent incorpora

aplicacions més comunes les podem trobar al 

 lligats a les bases de dades (DERA

interessant, doncs en la majoria de casos i es

formes d’ocupació social de l’espai estan forta

ment correlacionades amb les formacions soci

entendre i superar els problemes de limitació 

de les mostres i de capacitat d’abstracció de la 

fusos, sobretot a la fase d’aprenentatge dels ma

taments i el territori en un període donat amb un 

tudi de tot el procés de captació, aprenentatge i 

2006), per tal de comparar les diverses mostres 

3

patrons d’encastellament originats a la zona de 

consignaren una sèrie de variables ambientals i 

considerada un  a la capa d’entrada del 

concebuda com a “presència” o “absència” de 

probabilitat de localitzar per atzar un nou castell 

3  El mètode, amb les seves bondats i limitacions, 
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la necessitat d’incorporar no solament mesu

ment de les dades aportades per les diverses 

ació de l’

cats corresponents a una fase constructiva del 

tran amb el temps automatitzar certs nivells de 

ció combinada amb les diverses funcions geo

últimes, seran els camins a seguir durant les 

properes dècades per millorar la comprensió 

el modelitzar tot un seguit de variables interre

ordre, per tal de facilitar la nostra comprensió 

vistos, dintre d’un marge d’error, com a respos

ta a un seguit d’impulsos, variables i relacions 

lacions i comportament d’un sistema, podrem a 

volupament de diversos tipus de respostes soci
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on a més establirem les bases per interrelacio

món de la recerca espacial, en un dels elements 

més importants per al plantejament de models 

principalment en la convergència d’uns models 

base per a la consecució d’escenaris predictius 

cies “dures”, la d’automatitzar el tractament de 
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1.4 L’articulació social de 

l’Espai

volta i es present en totes i cadascuna de les 

el marc comú del debat sobre la relació entre 

ciem esperem assentar les bases d’una teoria 

 A pesar 

gut vertaders problemes per desenvolupar ins

element actiu en la recerca, sinó com a simple 

per estudiar la relació entre la societat i l’espai 

dad

rial entren a formar part dels elements d’estudi 

ons socials del passat, per tant una nova font 

d’informació per a la reconstrucció causal de les 

concepte polisèmic d’Espai, amb les seves di

un especial èmfasi amb la seva relació, no sem

entre les nostres formacions socials a estudi i 

socials de l’espai i la seva utilitat en la recerca 

concepció d’uns límits sinó per un grup d’ele
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dels elements del grup, les interrelacions entre 

tre dos tipus principals d’espais, l’Abstracte i el 

En el primer dels casos, un Espai Abstracte 

a un continu procés de territorialització, on els 

passa a tenir, a més d’un valor d’ús, un nou valor 

implica, a més, la creació de subdivisions cor

responents a les parcel·les d’espai on cadascun 

dels grups socials components d’una determina

operar amb un dels aspectes més importants 

agents intervinents o les seves estratègies de 
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entre els elements espacials i els temporals al 

ressats per la relació de l’espai amb la socie

de l’espai com un factor més d’estudi, una dada 

apriorística a integrar dintre de les relacions so

versos papers a dintre dels diversos camps d’in

domini de l’espai és una de les primeres carac

versos estadis o fases de transformació del fet 

les en diacronia, fent servir el vector temporal 

varien en gran mesura depenent de les diverses 

depenent de l’acció de diversos esdeveniments 

reres línies, podem entendre a partir dels fets 

formes d’ocupació i articulació social de l’espai 

determinades formes d’ocupació social de l’es
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en consideració i en continua relació dialèctica, 

d’articulació depenent de les estructures d’or

els apartats anteriors, ens trobem davant d’un 

municacions, espais productius primaris), els 

palesa la necessitat de correlació entre els seus 

temporal, i representades com un mapa de dis

importants per entendre l’articulació de l’Espai 

d’un subsistema es tractessin, com podria ser la 

intercomunicats els uns amb els altres, donant 

lloc a una densa estructura de comunicacions, 

rialització a través del condicionament de les 

després d’un intens estudi de les condicions oro



Joan Negre Pérez

65

Bloc 1. Plantejament de la recerca.

per tant, la de comunicar cadascun dels assen

ments necessaris per a la seva subsistència i re

des directament per un o diversos assentaments 

dic o no vital, com podrien ser les pedreres, els 

ten els assentaments, transiten les vies de co

poden mantenir contacte a través de les vies 

de comunicació amb altres grups per necessi

producció i les seves relacions de poder, uns 

accions repetitives, d’una producció de la vida 

fruit d’unes regularitats en el conjunt d’elements 

el resultat de les diverses situacions dels seus 

nant per a cada moment, i els cicles de la natu
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teracció contínua entre els diversos elements i 

social i el sistema anteriorment presentat, és 

seu mode de producció i per unes relacions de 

cint la seva funció com a variable independent 

agents és a dintre d’unes certes formes sistèmi

inversa, a partir de l’observació d’unes conse

entorn del seu mode de producció, entès com 

la relació dialèctica entre el grau de desenvo

lupament de les relacions socials de producció 

de propietat dels mitjans de producció, l’estruc

tura de la societat i per la forma d’apropiació 
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zació social necessiten una articulació espacial 

vés del control dels mitjans necessaris per a la 

gestió de les seves relacions socials de produc

ció, bé de forma col·lectiva o bé per l’establiment 

part d’informació sobre els processos socials i 

cert tipus de producció, el seu repartiment social 

capacitats de reproducció i manipulació de les 

sobre l’estructura social i tracta de cercar la for

els seus interessos particulars de manteniment 

i territorialització de l’espai aniran acompanyant 

articulació moral de la societat per tal de con

poder o inclús eliminació de certs grups socials 

vats a través de noves fonts d’informació, com 

riables a tenir en compte durant l’estudi de l’arti

en la seva vessant espacial d’una forma clara en 

cietat on les seves relacions socials de produc

la supremacia absoluta d’una elit social respec

sa la podem trobar a través de l’estudi del factor 

d’atracció del centre de poder, en la majoria dels 
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casos una ciutat, respecte als assentaments 

completa de control de l’elit respecte a les forces 

a una determinada forma d’organització social, 

d’unes relacions socials de producció i de poder 

racteritzar els modes de producció propis d’una 

amb un grau de variabilitat espacial i temporal, 

ració entre l’articulació espacial, com a conse

per a l’estudi de la relació entre espai i societat, 

de noves lectures a vells problemes i de solu

Per concloure, tractarem els aspectes més im

de la percepció de l’espai com un factor d’inte

mentació directa pot arribar a crear uns models 

factor de canvi per evidenciar la seva vertadera 

alèctica entre els models d’organització espacial 
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i les diverses manifestacions temporals d’una 

ticulació social de l’espai a través d’una visió 

sistèmica, on diversos elements interrelacionats 

i articulació de l’espai entren en un nou debat 
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2. Plantejament, objectius i 

problemes

š

través de diversos elements de la materialitat 

d’unes determinades capacitats d’investigació, 

todologia aplicades al treball seran desenvolu
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nades amb el procés d’islamització del territori 

enfronta

ments

pocs punts de trobada entre els diferents autors 

trencar amb una corrent imperant conservado

Historia de 

, de Francisco Javier 

va ser molt diferent i sobretot molt més rigorós 

Acadèmia el seu discurs d’ingrés sobre El can

cionero de Abencuzmán, on va emfatitzar tant 

sensiblemente

trals, estigueren marcades per l’aparició d’una 

acadèmic espanyol seria més lenta del desitja

tians i musulmans a la península promulgada 

per Castro, caracteritzaren les discussions entre 

ons del primer, per la seva continuïtat en pos

arguments en la negació de l’orientalització 
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es orientals o occidentals, intentant trencar amb 

Olagüe, 

dècada després com La Revolución islámica 

en Occidente

de relacions comercials i culturals, és a dir, per 

indicava les institucions orientals perfectament 

impossible de realitzar si la immigració massiva 

dels 80, paral·lelament a les transformacions 

desenvolupar formaven part d’una sèrie de tre

balls produïts per una incipient escola francesa, 

a l’interior del medievalisme aparegueren també 

et alii

la formació de la societat andalusí, a partir de 



Joan Negre Pérez

73

Bloc 1. Plantejament de la recerca.

d’un primer moment amb l’estat, sobretot des 

tribals dependria en tot moment d’unes relacions 

eren comprensibles per a alguns autors si era 

fruit d’una berberització primerenca del Š
Andalus, fruit de l’assentament de poblacions 

similars per a casos regionals, com el cas de Mi

ridors i guerrers abandonarien les armes per tal 

 en època omeia era personal o po

pies de cada grup, difícilment destriables de la 

En general, el debat sobre la relació entre les 

formes socials de poder i les d’ocupació de l’es

in

castellamento

d’articulació del poblament produït a l’Europa 

occidental a partir d’unes estructures castrals 

dels  i les 
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era relacionar les dades de les campanyes de 

prospecció, principalment a Castelló i les munta

d

Llibre dels Feyts de Jaume 

de tipus segmentari, d’una societat fragmentada 

en comunitats rurals relativament independents 

respecte al 

no vindria condicionat per esdeveniments con

autors veien representat a través de l’organitza

ció i divisió administrativa del territori (BARCE

 

a través de divisions administratives entorn de 

els seus espais de producció i les seves relaci

tot el territori es veuria evidenciada per la certa 

pedien el sorgiment de comportaments senyo

tes relacions, tant els processos de treball i els 

pansió i mobilitat de del sistema a través de la 

seria la causant de la manca de defensa contra 

suportar les campanyes de guerra com per la 

model de societat no es feren esperar, i pocs 

ria Jesús Rubiera i Mikel Epalza plantejaren les 

binomi  era totalment incorrecta, en 

 de construccions mi

(la 

lats pel 
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en caps de bestiar s’emmagatzemés a dalt d’una 

taren atacar la concepció dels assentaments 

Beni sols 

tangut durant successives generacions a una 

els seus parcers treballarien per a ells les seves 

 restava moltes possibilitats interpretati

una primera fase constructiva amb la segona 

 complirien una funció 

 

Centrals Valencianes) arribant a l’establiment de 

necessitat de protecció davant de eventuals in

cursions cristianes, i per tal d’evitar el robatori de 

etat andalusina tant entre els diversos llinatges i 

plantejaments d’una societat tribal importada 

també nosaltres, l’absència de plantejaments 

dir, una clara regionalització dels estudis sobre 

presència estatal a través d’alguns 

com la responsabilitat conjunta entre les comu

nitats rurals i el  en la construcció d’algun 

tesa de la seva islamització i pel manteniment 

els seus 
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es trobaria en ple procés de feudalització, si 

més no en un progressiu procés de privatitza

clouria dins d’una societat segmentada en les 

seves comunitats de llogarets i assentaments 

 

tant, plantejava variacions considerables res

pecte al proposat pel primer grup d’investiga

amb l’estudi de l’Alpujarra fet per Patrice Cressi

avui en dia, el de la combinació de les fonts 

ses zones, Manuel Acién es decidí a proposar 

un encimbellament de les poblacions indígenes 

ant uns petits llogarets de dimensions reduïdes 

en molts casos antics assentaments de l’Edat 

refugi o 

posició com a poblats encastellats, amb una co

ordinació interna dels mitjans de producció i per 

a 

mans dels 

cés de feudalització i amb alguns líders de certs 

ció sobre el territori, en canvi, serien uns  

les fonts anomenarien 

tat també en construiria uns amb col·laboració 

amb les poblacions socialment islamitzades, 

, 

ble de la seva construcció com per les posteri

cap a  o , inclús en algun cas cap a 

mudun

si complicada per la vaguetat i dubitació de les 

pretació de la societat andalusina, es comple

tava amb dos tipus més de recintes, molt pro
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perviuen tant els mots llatins arabitzats (

turrus

castra 

l’anterior autor aconseguí plantejar, associant 

 

villae

com a 

laga com a poblats encimbellats, reben una da

des del segle V, com una forma de fugida de la 

en “cabezos” i en vessant de muntanya, estari

en funcionant com a continuadors del poblament 

Els 

perdent progressivament la seva funció militar 

al procés d’islamització social i la desestructu

majoria serien fundacions 

sentaments i la seva datació seria corroborada 

zades, caracteritzades per l’ús del torn i de certs 

transicionals

tir de la interacció d’altres formacions socials, 

 

paper protagonista el jugaria la cultura material 
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listes, com les realitzades per Virgilio Martínez 

caren una forta controvèrsia i abundants discus

la reconstrucció documental dels espais irrigats 

De forma resumida podem plantejar un escena

el sorgiment de noves propostes interpretatives 

prevencions esmentades pel propi autor, usada 

al període anterior, o els models de poblament 

ologia, programada i dirigida sota l’empara de 

sos grups de recerca amb línies d’investigació 

gades a actuacions d’urgència productores d’in

formes merament descriptius el principal pro

actuals plantejaments de recerca, únicament 

andalusina, sent des d’altres camps, com l’Ar

de res sense la correcta socialització dels resul
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ser un dels factors clau en el futur de la nostra 

disciplina per no acabar a l’interior d’un cercle 

vant, involucrar la gent en el projecte, durant la 

tament iniciatives de consolidació i divulgació 

forma abreujada, col·laborar en la seva 

zat per entendre la realitat, primer pas necessari 

Andalus

ció religiosa de la societat, la seva arabització 

cultural com la imposició d’una nova estructura 

tervenen se li poden atribuir desenvolupaments 

mes d’ocupació, organització i defensa del terri

de la seva 

monis cristians a través del seu pas a minoria 

diversos indicadors en projectes estructurats i 
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tat corresponent a la formulació de les nostres 

formes d’articulació social de l’espai com a indi

l’ordenació de les seves fases de desenvolupa

l’observació del registre material i dels canvis en 

podrem determinar la interacció entre diverses 

d’unes determinades estructures causals (BAR

per a un element aïllat, pot ser resolt per a un 

ra basada en una islamització circumscrita als 

percepció de tributs a través de la introducció 

de la moneda andalusí durant la segona meitat 

del procés a través de la materialitat produïda 

Institucions religioses

, 

i les petites 

tenir, sempre predomina la religiosa, evidenciant 

sos, el 

majoria de les fundacions del llevant peninsular 

en les desembocadures dels grans rius, com el 

pont entre les rutes comercials marítimes i les 
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paral·lels estudiats per Patrice Cressier al nord 

cials i les comunitats de mariners o  

cret del š ša, docu

lifat andalusí, els  van perdre la majoria 

(Alacant), on es pot observar un augment de la 

sales per als peregrins i practicants del , 

major organització de la vida religiosa a mitjans 

desenvolupada durant el califat, com a indica

dors ja d’una efectiva islamització religiosa del 

relacionades sobretot amb la realització de la 

) i la 

dissertació del imam (

solidar el seu poder als territoris allunyats dels 

des de recaptar els tributs corresponents a les 

del districte (

toris de tipus privat a alguns dels assentaments 

familiars més petits, les 

es caracteritzaven per la presència d’un mínbar 

als principals assentaments del territori, inclosos 

alguns 

Š

2 i trac
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norma general paral·lelament a la , com 

documentades durant els primers moments de 

i la religió musulmana es consoliden en tots 

informació sobre el moment i el grau d’islamit

zació de cadascun dels territoris pertanyents a 

ša

datació i relació amb el propi procés d’islamitza

tius decoratius, paral·lels als programes artístics 

tipus de ploms amb inscripcions són datats més 

Segells i monedes

segells emesos durant les primeres dècades 

repartiment del botí o el cobrament dels im

prensió dels mecanismes emprats en la primera 

la redistribució dels botins i la percepció de les 
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tema tributari ben dissenyat des del primer mo

la ben organitzat pels omeies des de Damasc a 

balles individuals d’elements de datació no és 

a partir del conjunt de troballes d’un determi

Š

sobre el desenvolupament de la islamització en 

romans perviuen d’una forma generalitzada en 

dutes a terme a  durant les darre

res dècades ens aporten també valuoses obser

conjunt del llevant andalusí, presenta una solu

ció de continuïtat respecte als usos monetaris 

tic, per tant, presenta una clara voluntat en la 

gut constatar la continuïtat dels enterraments a 

una clara permanència en el control dels antics 

territoria

circulació de moneda, amb una presència majo

 esdevé des del primer 

ticament cap encunyació, almenys en la zona 

del Š

amb la presència de grups i territoris organitzats 

al marge de l’Estat, un fet observable a partir de 

tre monetari de coure, amb funcions comercials, 

emès pels 

ša podien 

presentada obligaria als emirs a organitzar parti
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des militars per a la recaptació dels impostos im

Š  

š
aconseguit consolidar el seu poder de manera 

ta situació pot ser observada a partir d’una carta 

) 

), les 

) i les provisi

ons (

alliberar presoners en mans dels francs, reparar 

tatal sembla estendre’s al conjunt peninsular a 

 re

gionals, donava pas a una situació de estandar

de la troballa d’una ocultació de peces califals 

a l’entorn del jaciment andalusí dels Ametllers 

una cronologia d’encunyació compresa entre 

de societat lligat al procés d’islamització, recog

punts allunyats del centre de l’Estat cordovès 
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Š
Andalus podem destacar les esteles fundacio

ša 

ciutat de 

seva superfície amb motius religiosos o d’auto

els ritmes d’islamització a les ciutats i al medi 

Les ciutats

El fenomen de l’urbanisme i de l’adaptació de les 

ciutats als nous models socials imposats per la 

factors més importants per poder datar el pro

ciutats entraven en un declivi progressiu durant 

cumentals, un abandonament complet, com als 

 

procés, sobretot fent comprensible en fenomen 

  (Ba

lansiya) o Emerita 

la creació de noves, bé sota autoritat de l’Estat, 

plicar el procés d’islamització el trobem per una 

tat de la vida urbana durant els primers segles 
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com la seva agregació en forma de barris, amb 

bitatge es basaven en la tradicional organització 

urbanisme molt més elaborat durant els primers 

segles de la ciutat andalusí, amb cases forma

ment entorn d’un gran espai obert, i amb dife

segle i sobretot a partir de l’arribada del califat, 

situats entorn d’un pati interior amb corredor de 

dint sempre amb el desenvolupament del procés 

Per altra banda, un dels elements relacionats 

primeres dècades de presència musulmana 

Els assentaments rurals

rural, és a dir, el de l’organització de l’ocupació 

cada en forma d’una estructura general de po

l’estudi del poblament rural dintre de les actuals 



Joan Negre Pérez

87

Bloc 1. Plantejament de la recerca.

presentar algunes tendències generalitzades a 

les antigues villae 

de les 

de titularitat privada com les  o els rafals, 

d’ocupació social de l’espai de les comunitats 

i 2001) degut a la seva lleugera petjada material 

poblament rural d’un determinat territori resul

ta cabdal per a la comprensió dels seus ritmes 

d’integració en una nova societat com és l’anda

de poder establir un model general d’aplicació al 

amb més deteniment la nostra proposta per a 

Les produccions ceràmiques

Finalment, i possiblement l’element més impor

a cada jaciment, si no més aviat de les possibi

vacions, com en el cas dels estudis prospectius, 

cés d’islamització i de la detecció dels diversos 

grups socials i ètnics productors a través de la 
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productius regionals mantenen la seva funcio

nalitat, durant els dos primers segles després 

culminació del procés d’islamització va acompa

després d’un llarg procés de transició a la resta 

missatge i la propaganda de l’Estat, evolucio

de producció, de les espècies conreades, dels 

mostres de prospecció recollides en intenses i 

6 i 

tudi dels materials presents al nostre territori, 

obtinguts principalment a partir de dos anys de 

dures campanyes de prospecció i buidatge de 

30 en són inèdits, i romandrien en el més abso

š
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siderat tradicionalment, principalment a les ciu

principalment materials de cuina provinents del 

nord d’Àfrica, ens faciliten localitzar als grups 

dització de les produccions a nivell peninsular, 

socials diferents a partir de la seva cultura ma

 

Durant l’època dels 

rativa de certs tallers regionals ja des de la cen

dardització dels materials vidrats en tons melats 

i d’altres amb decoració amb corda seca com

pleta i parcial, sent la primera d’un origen més 

ša

recol·lecció i estudi de diverses fonts disperses, 
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provinents de ciutats, castells, esglésies i altres 

centres del poder, per a la seva conservació i 

principalment orientats a l’estudi del Neolític i 

les dècades posteriors, donant lloc a un nodrit 

períodes més antics també va centrar l’interés 

anys 80, amb importants actuacions en la Palma 

da va facilitar la integració de noves dades ar

afavorí enormement un augment important dels 

treballs sobre la zona, sempre centrat en les 

línies obertes per Esteve i posteriorment per 

amb els treballs sobre el període ibèric de Jor

d’estudi i una ben arrelada tradició d’investiga

d’estudis es dispers i puntual, i en cap cas es 

la ciutat o els elements representatius del poder, 

recentment amb els resultats presentats al dar

a Catalunya (ACRAM, 2011), senyalant, com ja 

estudiats des dels anys 80 per institucions públi

diverses actuacions dutes a terme a Amposta 
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sectors i sobretot, centrades en la restauració i 

ples més a l’inventari de jaciments medievals, 

elements més dèbils, els assentaments rurals, 

la investigació duta a terme pel nostre grup de 

recerca aconseguí desenvolupar unes estratègi
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Durant les properes línies tractarem de sintetit

lloc presentarem la declaració de la tesi docto

ta tesi doctoral es fonamenta sobre diversos 

objectius, alguns de més generals i altres de 

realització d’un 

deveniments ocorreguts a la circumscripció de 

š

principalment el poblament i l’organització terri

torial a través de les fonts escrites, les producci
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a través de l’estudi detallat de la toponímia pre

senvoluparem els mètodes i resultats concrets 

d’establir les possibles tipologies d’assentament 

a partir de la seva estructura espacial i de les 

ció, per tal d’obtenir una descripció formalitzada 

les variables recollides per a cadascun dels 
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dels recursos naturals presents al territori res

pecte als assentaments i estudiar la seva rela

bitats, les seves zones de producció, a partir de 

relacions entre  els assentaments, la possibilitat 

la delimitació d’uns territoris formats en molts 

faciliten la descripció d’organitzacions adminis

transformacions dels diferents territoris en les 

seves diverses fases formatives a nivell espa

compte la valoració del pes de les vies de co

incidència de la distribució de recursos naturals 

ments anteriors i els principals centres territori

correctament el pes de cadascuna de les fonts 

estatal com d’altres formacions socials, per tal 

de remarcar les diferències i semblances entre 

corresponent a l’anterior apartat per tal de plan

ša 

i el seu paper en la formació de la societat an

tinguin moltes més semblances amb el conjunt 

onal per confrontar amb els resultats obtinguts 

amb altres regions ben estudiades de la rere
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les formes d’ocupació social de l’espai i les se

el debat proposat des de la 

ology

com comentarem més endavant nosaltres se

es diverses incapaces de dialogar entre elles, 

plines, amb un objectiu comú com és l’estudi de 

patrons d’assentament responen a la forma en 

ses formes d’ocupació social de l’espai, la ma

d’assentament d’un determinat territori per a un 

període de temps concret, pot contribuir al co

i la intervenció d’institucions i estat en el control 

senyalar canvis en la societat, noves tendències 

patrons d’assentament, per tant, són sobretot 

distribució d’assentaments a través del temps 

l’estudi del procés d’islamització cobra especial 

incas

tellamento  

dades, l’adaptació de les nostres disciplines a 



96

sempre utilitzades a través de la subjectivitat 

de la descripció, després d’una difícil adaptació 

patrons d’assentament pot ser resumit en dos 

en evidència i, en segon lloc, mesurar amb ob

tre la presentació de noves perspectives de co

tres com el  bé comptant 

dalusina i la seva concreció com a espai fronte

· pot l’estudi d’unes formes de

terminades d’articulació social 
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· és possible analitzar un procés 

social, com el d’islamització, a 

partir de les transformacions ob

formes d’articulació social de l’es

pai?

sits ens permetria consolidar els 

doctoral per a l’estudi d’altres di

únicament a l’estudi del territori durant un pe

principalment d’una línia de recerca desenvo

lupada pel nostre grup d’investigació des de la 

l’estudi dels sistemes d’assentament, l’articula

ció institucional sobre el territori i la formació de 

Catalunya, València i Castella, amb amplis re

realitats territorials aparegudes amb la deses

 cal destacar princi

espai territorial determinat a través del regis

torn del procés formatiu de la societat andalusi

serien les elaborades per Juan Carlos Castillo 

(2000), a més d’altres treballs més recents en di



98

opinió nostra, els principals corrents de treball 

apreciant tant en els mètodes com en el major 

senvolupat inicialment a partir dels estudis dels 

tinguin un cert valor afegit en forma de noves 

perspectives d’estudi aplicades a la resolució de 

dar a partir de la introducció de l’estudi acurat de 

integració dels patrons d’assentament i dels sis

temes d’articulació social de l’espai com alguna 

tions també en som deutors de molts treballs 

realitzats prèviament, principalment des del món 

Els seus treballs a la vall de Virú (Perú) van ser 

el seu banc de proves per tal de situar les evi

per a les societats en estudi produïen diferents 

organitzacions espacials dels seus assenta

seus treballs sobre els patrons d’assentament 

sis es podien obtenir informacions sobre estra

tègies d’adaptació i organització social de les 

canvis en la distribució dels assentaments en el 

procés de creació d’un nou sistema de pobla

ses en la cerca dels llocs d’assentament priori

taris segons el seu propi barem, i on la població 
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rals els fa entrar en disputes pel control de les 

la discussió durant els següents anys, trobant 

principals treballs entorn dels patrons d’assen

tament amb l’article sobre descripció i mode

lització dels patrons d’assentament de Robert 

estructura de segon ordre o autocovariació en 

els mapes de distribució d’assentaments ru

a través d’un nou mètode desenvolupat per 

l’estructura distributiva dels assentaments en 

assentaments en el territori i per tant les seves 

destacaria el treball recent realitzat per Andrew 

partir d’un estudi de camp en forma de prospec

da dels patrons d’assentament d’un determinat 

escalars ens poden oferir una avaluació més 

crítica dels processos subjacents a l’estructura 

mesura de les formes d’ocupació social de l’es

pai, l’obra entorn del procés d’incastellamento a 

de realitzar una renovació completa de l’abast 

 il·lustra el procés de cons
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detecció d’un gran nombre de jaciments inè

estat totalment negligit, i ens aporta el proble

ma afegit de no comptar amb cap mena de re

investigadors a proposar datacions basades 

buffers

tants mètricament, sinó en unitats relatives de 

les pendents, les vies de comunicació i tot un 

funció 

least 

gació o dispersió d’una distribució de punts 

estudi, no disposem encara dels mitjans tèc

mes, doncs els límits actuals administratius 

diversos sistemes d’articulació social de l’es

assentaments, vies de comunicació i espais 
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corresponent de la tesi doctoral, tot indicant 

ballant sobre models predictius d’assentament 



102

estaran inclosos tant els límits administratius i 

una banda els límits administratius i competen

través de les fonts d’informació al nostre abast, 

sen al territori, primerament per part de Ramon 

en un debat ple de subjectivitats i interpretaci

disciplinarietat en la recerca actual, on el treball 

en conjunt de diversos investigadors de camps 

dispersos pot aportar materials de gran utilitat 

recerca sobre l’espai, després de les primeres 

és una de les claus per poder desenvolupar una 
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3.1 El marc històric i els seus 

fa transcórrer per uns segles, anomenats tradi

cionalment com 

més  on les dades per estudiar eren més 

Cronica Caesaraugustana 

de Dertosa (

es produí després de l’esclafament de la revol

ta duta a terme per un membre de la nobilitas 

ta com a tyrannus

conense, la resistència activa envers de l’ocu

Petrus tyrannus 

), s’enviava un clar missatge de 

tingué lloc la batalla de Vouillé, a prop de Poi

puten l’autoritat de l’estat, mentre la capital es 

internes entre diversos partits polítics senyorials 

pretendents a la corona, mentre els territoris pe

rie de campanyes militars per tal d’estabilitzar la 
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nobilitas

tí durant les anteriors dècades, al participar en 

el cas de Dertosa, on podem apreciar com els 

de la seu Dertosana ( Dertosanae eccle

seu major esplendor, inclosa la ciutat de Derto

la península, sent únicament interrompuda per 

una revolta encetada per Paulus, un  al ser

raconense 

se a través de la vall de l’Ebre, i resseguir tota la 

província a través de la Via Augusta recuperant 

ment de la rebel·lió a la ciutat de Nemausus (Ni

mes), on el 

successor elegit per una gran part dels grups se

de Vitiza a demanar ajuda al comes

 i 

la trobem en l’encunyació de moneda de forma 

els 
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pactes de sotmetiment amb les ciutats restants 

zat, i la mort del rei Roderic als primers combats 

mica, trobem l’entrada de nombrosos grups 
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casos eren molt més lleugeres per als grups 

mes condicions de subsistència a tots els terri

panyats també pels seus clients berbers, creant 

un espai controlat per tribus amb una  

l’estat 

grups i d’altres formats per , anti

conense es convertí, de facto, en el port de sor

š  ša 

 dels grups 

cabdill l’any 802, el fet en si és un potent indica

dor de la relativa independència i descontrol en 

š

de mariners, el 

sense acceptar l’autoritat de l’estat, pacten amb 

pirateria activa contra les costes i estols de la 

š

amb les seves activitats de navegació i asset

a un 
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nous assentaments i espais de conreu des d’on 

š

nadors de la ciutat semblen lligats a la dinastia 

š
 per 

una debilitat de la  dels grups tribals 

presents al curs inferior del riu Ebre, sinó més bé 

les contínues lluites peninsular de les dècades 

 

destinades a consolidar el seu poder als territo

ša 

ge de la dinastia 

ro

 

š
envers la dinastia  fou recompensada 

després de la consolidació del califat amb una 

sèrie de reformes i noves construccions al seu 

territori, entre elles destacant les drassanes i ar

cades del califat, el moment de major esplendor 

š

regència fou assumida pel seu 
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de 

territoris peninsulars en petits reialmes dirigits 

pels 

desembocaren en un període d’inestabilitat polí

š

atacada diverses vegades pels cristians, amb 

africans, seguint el 

els musulmans estan obligats per defensar la 
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tes erronis de guerra santa

dia el periodisme), travessaren l’estret i en una 

sèrie de campanyes militars aconseguiren agru

par de nou el territori sota el comandament de 

š
ša, molt 

afectades per les operacions cristianes en con

tra seva, i li feu recuperar el seu antic esplendor 

te de restauració de les seus episcopals preses 

ša, 

pactant amb els seus protagonistes el desen

rendiren i iniciaren un procés de parlament per 

pactar les condicions de la rendició i capitula

š

 durant el període dels 
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3.2 L’organització del territori i 

la nostra recerca tenen el seu centre a l’actual 

serres meridionals de la Cadena Costanera ca

de territori com a unitat de delimitació d’un espai 

litzat diverses fonts d’informació, principalment 

origen  a l’interior dels cercles de l’estat, ens 

certes datacions absolutes relatives als centres 

tractat de delimitar i descriure les diverses uni

rem per a l’apartat corresponent a l’organització 

mits administratius actuals

Mapa de situació de la zona d’estudi
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diverses fonts documentals medievals on s’es

sos Catalans10

variacions als seus límits, pel nom d’ , 

cruïlla entre les tres grans divisions administrati

10

duït al progressiu establiment de sistemes co

englobar certes zones de parla castellana, com 

a partir dels repartiments feudals posteriors a la 

propostes de divisió administrativa encetades 

passarien a formar part d’una única vegueria, la 

fragmentada i parcial els límits tradicionals de la 

l’ordenació territorial religiosa, podem establir 

tat d’Amposta, és la comarca més al sud del 

lleu es caracteritza pel domini gairebé absolut 

l’Ebre i encerclada per les muntanyes dels
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la comarca es caracteritzen pel seu nucli antic, 

tuats a la vora del mar mantenen un cert aire 

mariner amb forts canvis deguts a la construcció 

ació més recent els trobem en territori deltaic, 

on no es va poder abastir un poblament estable 

tosa 

es fa referència a la ciutat novament pel seu ca

Geo

De be

llo civili

nyada primer per la llegenda  i poste

 

citacions escrites més importants per al nostre 

o mansiones
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Mapa dels possibles territoria
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rial dels seus territoris, ni la seva dependència 

fundació va estar estretament lligada a la ciutat 

pania Citerior i posteriorment a les diverses re

 

nia 

nobilitas 

 Caesaraugustana, es 

Pere, com a resposta a l’ocupació goda alguns 

Caesaraugusta

ingressa est. Petrus tyrannus interfectus est et 

) 

com la de Burdunelo

ció de la seva legitimitat ( ), es

esment a una seu episcopal a Dertosa (Ursus 

Dertosanae civita

tortosina prèviament a la imposició estatal del 

politans a tots els concilis provincials tarraconen

ses, a més de les seves constants aparicions als 

per un cap militar, probablement un comes

en l’emissió de moneda encunyada a la ciutat 

l’organització territorial de la província Tarraco

nense

cumscripció, a més, estaria dividida en altres de

marcacions més petites o territoria

un centre territorial de menor entitat s’encarre

dintre dels seus límits, afavorint la consolidació 
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dria el control efectiu sobre les estructures pro

territorium, el 

antiga, el territorium ens és descrit al 

Agrimensorum Romanorum

com a entitat geoestructural o comarca natural, 

(

dus

comes 

diccional conformada per la civitas més els seus 

territoria

dels antics centres antics podran canviar al llarg 

viaris del Maestrat, la Via Augusta en el seu pas 

més costaner

mansio

güen a les marjals i estanys del Prat de Caba

curs inferior del Riu de les Coves amb els seus 

territorium controlaria 

el pas de la via principal de la costa, amb l’as

mansio descrita als itineraris 

amb el nom de Lubricatum

es proposa a partir de l’estudi de la documen

turrem de 
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superposa un conjunt edilici amb materials del 

al seu camí delimiten un territori perpendicular 

vil·les i assentaments rurals en època romana 

la continuïtat de la resta de mansiones antigues 

11, 

del centre territorial, mantenint la seva vocació 

de control del ramal principal de la Via Augus

a l’actual municipi de Cervera del Maestrat, al 

jaciment conegut com a Mas d’Aragó, amb una 

tres de l’interior del massís ibèric i amb la Via 

per l’aparició entre els seus materials d’un con

11

2012)
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toral marítim dels actuals municipis de Benicarló 

desembarcador remarcable durant l’Antiguitat 

el seu paper com a vigia costanera i port d’en

alternativa a la principal via marítima comercial 

majoria de territoris estrictes

la del š
ben documentada a la seva carta pobla (CPFC, 

seu episcopal de segon ordre encarregada del 

els actuals municipis del Perelló i l’Ametlla de 

mansio 

venna, on es situa a prop de l’Ametlla de Mar i 

la zona costanera no permetessin una circulació 
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ra ancorats a ell dependria segurament a partir 

s’encarregaria principalment del manteniment 

mer d’ells correspon a la plana de Móra d’Ebre, 

territorium va estar principalment contro

lat des de la zona central de la vall, a prop dels 

peus del Castellot de Banyoles, entre els termes 

nidors de tipus dolium
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ritori, com són les Pedres i les Asclines, situats 

als taps d’entrada a la cubeta des del sud i des 

vament dutes a terme al primer d’ells van po

sar al descobert una zona d’enterraments d’una 

Per altra banda, les Asclines sembla presentar 

també una ocupació ininterrompuda entre els 

sentament podria estar relacionat possiblement 

amb la presència de colons jueus orientals, tot 

Resseguint la vall de l’Ebre curs amunt trobem el 

següent territori delimitat, format principalment 
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ocupacions durant l’època romana establerts a 

les petites penínsules formades pels meandres 

ment arrasada per la construcció de la central 

presència d’altres jaciments amb materials tar

territorium, com el dels 

lades indeterminades junt a material comú com 

nanses planes i fragments informes amb deco

racions acanalades i brunyides12, podria estar 

indicant una certa articulació en el poblament 

l’absència d’amplis registres documentals o ar

ne una caracterització del tot completa dels ma

12

da per Juli Cèsar (

l’assentament de Fraga o la Villa Fortunatus 

ode visigot, eren territoris molt més atractius per 

nensa, tant en època romana com durant el món 

intermedi, fou un punt de control important com 

a porta d’entrada a la vall de l’Ebre saragossana 

conventus 

tarraconense i caesaraugustanus, entre els dis

š

resultat una mica més costosa, és el del terri

tori muntanyenc de Prades, conformat a partir 
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dividit jurídicament entre les dues ciutats segons 

ves importants mines de plata, plom i coure (MA

llado de la Baltasana, Partida dels Rossinyols, 

en certs canvis en el ritual d’enterrament, optant 

cavades a la roca del tipus banyera 

des a la roca en forma rectangular amb els vèr

segurament ja dintre del califat, la construcció 

l’assentament de Prades junt amb una sèrie de 

ruralització progres
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amb cada cop més control sobre els mitjans de 

se en el centre del territori de control, sempre a 

els territoris perifèrics de la ciutat de Dertosa, 

en favor de la seva funció com a punts de con

trol d’entrada al territori, en els principals colls i 

diversos assentaments rurals de diferents gran

territoria

ša 

š

la instauració del califat 

 

de Bagdad i les províncies en l’època del califa 

més en alguns dels tributs recaptats per l’Estat, 

ses unitats administratives andalusines, la seva 

š

cia enormement de la duta a terme als territoris 

 Š  i 

 

terior romanes, i ens permet observar el regust 

la seva obra la divisió diocleciana d’  en 

sis 

ša al 

protagonista en la divisió administrativa en èpo

Cadascuna de les més importants urbs de la 
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territori integral, una espècie de  

el concepte de  no aparegué des d’un bon 

circumscripcions fou únicament el de , 

ša 

guir mantenint durant les primeres dècades de 

dominació certes institucions representatives de 

les comunitats indígenes, com les mašyaja, una 

 i 

l’

la descriuen amb amplis territoris i altres nuclis 

ša, on se’ns 

política centrada entorn de la 

taritzades ( ) en la rereguarda 

capitals d’una , com les militaritzades o d’al

de 

 trobem 

mu

dun, l’interior dels territoris musulmans estava 

també alguna 

) en el cas 

de les ciutats i civil ( ) a les províncies (MO

renciat dels territoris del  en la seva relació 

tratius en unitats més petites tampoc pogueren 
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ment els 

 

torials no depenien de les seves províncies, sinó 

ons de les mudun i les 

d’un centre territorial menor, generalment una 

de noves terminologies administratives, com els 

(regions13),  (territoris ),  (ju

risdiccions ) o (districtes16

entre un 

per un nombroses ciutats i aldees, una sort de 

Andalus, en canvi, les petites regions adminis

i mudun 

devien respondre a espais delimitats amb anteri

la 

resta de termes referents a la subdivisió adminis

13

16

occidental

nistratives andalusines, sobretot als fragments 

és el del 

grans dominis o regions de l’antiguitat, com en 

el cas de les províncies de la divisió diocleciana 

canvi, podem observar com s’empra per desig

i 

les antigues , o terres comunals d’ús 

nou, la seva terminologia dependria del tipus de 

 correspongués a 

les circumscripcions més allunyades i difícils de 

controlar per la 

tació similar per al nostre cas d’estudi ens im

de cadascun dels centres territorials andalusins 
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, tot i 

d’estudi podrem, a través dels diversos llibres 

de les rutes i dels països (

 i al seu 

del territori a partir de les rutes entre les prin

cipals ciutats ( ), les seves etapes i du

autors acostumen a fer un breu incís en el seu 

me països (

per un governant (

delimitar, en el millor dels casos, una llista de 

 

 

Hafsun

els normands ( ) establirien a la gola del 

d’Amposta18

 la trobem a la 

famosa 

se també de l’anterior 

nou, ens aporta cap informació respecte als lí

fronteres

) in

vocant el nom d’un determinat governant i del 

estats situen els nuclis de la seva administra

centres, obviant la descripció dels seus distric

18

zona concreta semblen indicar una ocupació relativament 
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tipus de font, els  i els 

els seus viatges d’aprenentatge i als llocs on 

aplicaren el 

menys en part els territoris circumdants a les 

l’aplicació efectiva dels límits administratius 

de 

la implantació dels emirs omeies posterior a la 

se totalment dècades després a causa de la in

 

guns trets molt importants de la situació de l’es

 

l’

de clientela únicament al governador i sense 

tava lligada a les relacions amb la resta de co

ingressos de la tributació (

per cobrir els sous ( ), les despeses 

) i les provisions (

presoners en mans dels francs, reparar les 

els  

denominació més estesa, semblen respondre 

en tot cas a petites unitats geoestructurals, co

en temps de l’  

lim 

ons i centres de control estan ben documen

tades i proposen un panorama administratiu 
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, per citar la terminologia més estesa, amb 

comptarien amb di

d’ampolla de les circumscripcions situades a la 

seva rereguarda, en alguns casos amb funcions 

altres assentaments situats més a prop dels mit

a prop de la zona fronterera ens trobem, mentre 

més properes a la 

editat per Jassim Abid Mizal sota el títol de Los 

caminos de 

) de la 

província de , si bé el seu nom augmen

ta si observem detingudament altres passatges 

ca del seu editor 

ponents a la jurisdicció de la ciutat, constituint un 

bre el riu Ebre, situat a mig camí entre 

tal, es situen la major part dels castells la iden

com a Fayón, Bramon interpreta correctament 

tentrional es completa amb el castell d’Albarca 

Š

a ) 

pel castell de Peníscola (

Šibart Š
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observar com l’  de 

demarcació administrativa des de temps antics 

mansio

n

no disposem d’una ubicació central a l’antic ter

mansio

cas del castell de 

o del Cérvol com , una anti

terme o districte de  

bur

seriosos dubtes sobre l’entitat castral i territo

material, respondria perfectament a la descrip
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de 

 No podem 

conscientment, altres tres castells per raons 

de 

El castell de Móra d’Ebre sembla un candidat 

respectivament, amb el castell de Castles (si

gran recull de ciutats i fortaleses per un altre de 

gran número de castillos y villas” es succeïda a 

l’enumeració per la de “el Castillo, donde se en
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alt de l’Ebre, on descriu la província de “Arne

Fraga” i acabant amb la de “las Puertas, donde 

vint tota la vall de l’Ebre i les possessions més 

Finalment descriu, “al occidente”, la província 

o algun dels seus copistes posteriors, alguns 

petits errors de transcripció des del manuscrit 

la de, amb un procés de deformació similar al 

proposat per Dolors Bramon en la formació de 

i el seu territori, a més, concorden amb molta 

generals, a la vall del riu Cinca entre la Riba

recta com “seguint el mar”20

, és a 

 i la , a més, és 

on només canvia la seva puntuació diacrítica, fent 

20
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com són el castell d’Amposta i el  de Cas

de l’Ebre cap al sud, per l’antiga via romana, es

citada fortalesa de 

tem parlant de conceptes territorials distints dels 

castells designen una regió administrativa, ni 

pot ser simplement l’assentament rural més im

ens estan indicant una fragmentació territorial 

control de les vies i accessos al territori de la 

també per a delimitar una darrera organització 

tació escrita cristiana, en especial de les cartes 

21

En ocasions, la correlació entre castell, territori i 

contemporanis als fets semblen no saber iden

d’autors relativament tardans, en la majoria dels 

del sector feudal 

depenien, i posteriorment els centres territorials 

 (ca

com podem observar als consecutius mapes 

les seves necessitats més immediates, el seu 

21
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seria variable a través del temps i s’adaptaria als 

tosa 

territorials a la societat andalusina i a la feudal 

cal d’una ciutat respecte d’una sèrie d’assenta

cas, en canvi, l’ordre feudal es basa en la pro

es puja en l’escala social, majors els interessos 

ministrativa trobem un treball del concepte de 

l’espai molt rigorós, establint les afrontacions i 

primera de militar i una segona de colonització 

o implantació d’un gran nombre de nous po

lligades a la feudalització de les relacions soci

als establertes a la nova estructura colonitzado

ra, basada en l’assignació de lots de parcel·les 

restauració 

forma poc dissimulada els interessos d’una ins

sió del feudalisme és la causa principal de l’apa

rició de les concrecions territorials per ambdós 

ens aporten informació respecte als límits esta

tosa, tot utilitzant les demarcacions tradicionals 

de límits de diversa categoria, polítics i religio

En el primer dels documents, Ramon Berenguer 

(
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s’estaven establint les possessions i afrontaci

ons de les principals donacions comtals als ar

tars, l’església, inversors estrangers o algunes 

pel polígon format pel Coll de Balaguer, la Roca 

Folletera, la vall del Cérvol i el mar (

Ba

dentment, el terme  faria referència 

a la vall de , on s’establiria la nova franja 

Els errors en la ubicació i trans

Massís dels Ports, concretament un dels seus 

conserva la seva nomenclatura tradicional a les 

encara avui en dia de partió entre les correspo

nents divisions administratives d’Aragó, Cata

a donació 

domos et casales), tot 

tipus de referències als recursos i el paisatge 

venationes

corresponen als antics límits episcopals (anti

leta (Bou Negre), Castell de l’Alcalaten (Alcala

Ares del Maestrat (Aras), Morella (Morellam), 

 

Balaguer (collum de Balagueir

les dècimes i primícies ( ), a 

respecte a la restauració dels antics bisbats, 

l’acció impulsada des de l’església a canvi de la 

legitimació croada de les accions militars aris

per tant, en el catalitzador necessari per accedir 

sistema a través d’una sèrie de normatives d’au
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cessitat de la seva intervenció en les desordena

el sermó de prèdica de la Primera Croada l’any 

insulis

la majoria dels casos, la segon operació ni tan 

en mans del 
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entals ens aporten respecte al procés formatiu 

condicions paleoambientals de tot el marc ampli 

dem distingir tres grans zones també, sent la 

primera les planes al·luvials interiors, situades 

al nord, els Ports de Beseit a l’oest, i les serrala

tima es recorreguda per nombrosos barrancs i 

Dues unitats aïllades més se’ns presenten 

nord i obert a les suaus corrents provinents del 

en posteriors apartats, depèn directament del 

entorn, mentre aporta els materials transpor
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22

les serralades costaneres catalanes i els contra

els materials carbonatats a la zona muntanyosa, 

provinents del drenatge erosiu dels sectors roco

senta dos períodes ben diferenciats, un primer 

mesozoics carbonatats, i un segon caracteritzat 

formació de les actuals serralades litorals i preli

22

formats per les diverses fases de sedimentaci

grans zones diferenciades pels seus processos 

Sector dels Ports

calcaris i dolomítics del mesozoic, amb els 

taulejades, amb una espessor d’uns 1000 

una disposició molt abrupta, a causa d’un re

l’encavalcament de diverses estructures, en 

suprajacents a sobre dels materials margo

den arribar a presentar acumulacions des

de falles inverses per l’efecte compressiu 
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un relleu tabular, orientat predominantment 

període fortament erosiu i sedimentari du

ara fa uns 18000 anys, amb un nivell del mar 

Molt probablement ara fa uns 12000 anys, 

palustres amb nivells remarcables de torbes, 

tir de materials arrossegats des de la banda 

no sempre es troben clarament disgregats, 

carbonatada o 

del sistema radicular dels vegetals de part 

amb un alt grau d’arrodoniment, tot sugge

sistemes de drenatge, es desenvolupen 

petites acumulacions de materials detrítics 

d’escassa compactació, sent tot el conjunt 
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Sector de les serralades litorals

ment per conglomerats monogènics, d’ori

materials es disposen en cons de dejecció 

provinents d’un elevat grau d’abrasió dels 

sant marítim, formen un glacis en forma de 

ticament verticals, i poden oscil·lar entre 

algunes desenes i uns pocs centenars de 

ajudar a la formació de tossals, moles i me

Morfogènesi històrica del Delta de l’Ebre

desembocadura del riu Ebre es dona fa apro

de la resta de deltes, l’actual procés de mor

per distintes etapes de relativa estabilització, 

propostes principals entorn al seu desenvolu

et alii

el Delta ja tenia un desenvolupament impor
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de les seves mesures, doncs escriu a partir d’al

descriguin correctament les mesures i proces

et alii, 

lligada a la gran desforestació de la conca de 

l’Ebre lligada a les grans necessitats de fusta 

empreses marítimes, accentuada amb el desco

anava cap a la llacuna de les Olles, a prop de 

l’Ampolla, i un de secundari, anomenat Riet Vell, 

secundari és el responsable del desenvolupa

forta penetració en el mar, degut a les corrents 

predominants de la zona i a la forta aportació 

tud el procés de transformació en les goles de 

del Riet Vell, l’aparició d’una nova boca cap al 

nord i la formació ja en els darrers dos segles 
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les transformacions d’una sistema social, cons

funció constant a l’intern del funcionament d’una 

societat, en l’abastiment col·lectiu o en la irriga

ció dels espais productius, com pel seu paper 

veure amb la resta de cursos mediterranis, es

tacionaris i amb problemes per reconduir les 

semboca directament al Mediterrani és el riu 

relacionats amb el riu Ebre formen part de la 
23

23

 
 

El riu Ebre

més important del territori entorn de la ciutat 

territori des de la seva entrada per la Roca 

ta és constant i abundant durant tot l’any, el 

meten nogensmenys ser optimistes respecte 

al manteniment del conjunt de l’ecosistema 
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saments i amb sistemes d’irrigació paral·lels 

perill el manteniment de les aportacions se

ble a les paraules de Despuig (

de la insigne ciutat de Tortosa

riu tan caudalós ab les torbellines y crescu

3

3

3

general, l’ecosistema del riu Ebre funciona, 

permet un desenvolupament destacat de 

zats per una forta pendent mitjana al llarg del 

en molts casos superiors als 1000 metres i el 

de nord a sud, el riu Canaleta i els barrancs 

just abans de drenar les aigües al riu Ebre, 

provocat principalment per l’acció erosiva 

nal del territori, amb cursos més curts i pro

dels barrancs ebrencs més importants, com 

riberencs es caracteritza principalment pels 

mar

aigües degudes als episodis torrencials des 
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Burgar, disposen d’escasses reserves d’ai

balós del territori després de l’Ebre, amb uns 

aigües dels Ports cap a l’Ebre, el baladrar 

tes surgències d’aigua són un altre dels elements 

claus per entendre l’organització del poblament 

en forma de fonts o ullals, o la captació d’aigua 

3

Santa Barbara

ífer format per una sèrie dolomítica, gene

ralment amb composició biomicrítica, amb 

tocé), format a partir de peudemonts origi

rega, per tant, es a partir de l’aigua de pluja, 
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contenen aigües parcialment salinitzades, i 

onen com a tap en el drenatge de la resta 

vertical ascendent o ullals al llarg de tota la 

desenvolupament molt diferent en funció de 

metres, i els sondejos realitzats localitzen 

26

nostres espais de producció agrícola és enor

dels autors grecollatins amb les descripcions vi

ves dels seus propis medis físics de producció, 

de relacionar l’agricultura i el seu suport físic van 

, o

Platges i sorrals costaners

26
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tius de la zona costanera en general, i també 

les desembocadures dels barrancs i les rie

graves, transportats des dels Ports o la serra 

trobem principalment a prop del riu Ebre o en 

cés de descomposició de les restes vegetals 

nes produccions agrícoles o pesca d’aigua 

bients a ran de mar, fortament calcigats i 

sotmesos a un grau d’evaporació molt ele

vada, es troben per tota la sanefa marítima 

del territori, compactats per partícules de la 

ment

d’un riu amb una sedimentologia tan abun

amb una important presència de carbonats 

o a alguns barrancs amb cursos importants, 

niment

Contínuament treballats i abancalats, la per
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ció estacionaria, com ara les oliveres o els 

nitat i algun petit camp amb majors necessi

El clima és un dels elements més importants 

a tenir en compte en el desenvolupament i 

base es troba en l’estudi de llargues sèries de 

ciplina nascuda al si de la paleoclimatologia és 

s’especialitza en la lectura de fonts documentals 

l’estudi del clima solen ser relativament tardans, 

principalment a partir de la documentació llatina 

respecte als règims pluviomètrics, especialment 

di de les rogatives , ben consignades 

vindran sempre recolzades per estudis analítics 

provinents d’altres disciplines, com estudis pale
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ra clara, causats per una multiplicitat de factors 

interrelacionats com els moviments orbitals, 

anys BP, amb un millorament de les condi

senten un predomini de les condicions fredes, 

Scandic

de les comunitats camperoles, unit a unes 

període comprés entre el 800 i el 1200, apro

ratures suaus i unes pluges abundants i re

temperatures i els règims pluviomètrics es 

planeta a causa d’una gran diversitat de fac

episodis de manera puntual, en cap cas es 

tracta d’unes condicions contínues de fatali

Modern

les tendències generals, i no el podem clas

més importants són l’augment dels factors 
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Bloc 1. Plantejament de la recerca.

et alii, 2000) i 

dia s’aposta clarament per un enfocament multi 

tipus d’estudis al nostre període d’interès, po

ells, el progressiu refredament de les temperatu

una davallada de les espècies vegetals cap a la 

ca sobre el territori a través de la desforestació 

una acció molt més directa i agressiva sobre 

les disciplines més útils per a la reconstrucció 

et alii, 2000) ens faci

ca romana, entorn al canvi d’era, es detecten ja 

Plantago 

pècie de les Artemises, indicant una progressiva 

com un progressiu augment de les temperatures, 

durant tota la primera meitat del primer mil·lenni, 

et 

alii

Poaceae, Plantago Artemisia 

et alii, 2000), tot in

dicant una acció col·lectiva i generalitzada de 

desforestació de la plana en favor de les pas

tendència generalitzada a tot el nostre territori 
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principalment l’olivera i els cereals, i de mante

et alii, 

nul·la presència de conreus d’oliveres o raïm, 

 

d’un nou paisatge terrassat generalitzat a les 

vessants de les serralades litorals i dels mas

cipalment les comunitats d’alzines i roures, amb 

presència també d’algunes pinedes d’alta mun

tan afectades com les de les serralades litorals 

per les accions desforestants de la ramaderia, 

tenim ben documentades a través de les fonts 
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1. Les fonts escrites

de les societats pretèrites des del moment de la 

per les parets dels temples egipcis, els papirs, 

les lloses de pedra, els pergamins o el paper, 

1.1 L’estudi de les fonts escrites

estat un tema de debat recurrent durant les úl

et alii, 

ens cal una decidida aposta pel treball en con

establir una sèrie de categories principals en 

tractat de manera completa a partir de les edi

cions i traduccions realitzades, en el nostre cas 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

1

tori durant els primers moments posteriors a la 

sobre la ubicació i entitat dels diversos assen

críticament estudiades, les transformarem en in

cació de determinats jaciments, la seva entitat i 

combinat de la toponímia major i menor a les 

tament l’ètim original, a causa de les constants 

restitucions moltes vegades en llengües diverses 

ge completa del poblament sense la intervenció 
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š

la resta de disciplines en debat durant l’elabo

amb una renovació crítica de la utilització de la 

entre ells d’una forma activa i violenta, amb el 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

1.2 Les fonts escrites àrabs

š
guts com  (llibres 

(llibre de generacions) i als 

jabar (recull 

de notícies) i el 

treball inèdit sobre grups camperols i estat a tra

vés de la documentació andalusina, del profes

ritzen per presentar les principals vies de comu

nicació i itineraris, i per citar els nuclis de pobla

autors descriuen també el nombre d’etapes entre 

ša, un de les descripcions més destacades 

anteriors com la š  

Andalus

) 

establirien a la gola del riu Ebre, localitzat pos

del castell d’Amposta2

de la ciutat també destaca el seu paper co

organitzada de producció i distribució de fusta 

i les seves principals obres, com en el cas de 

els diversos ravals de la ciutat, completant la ja 

te a la toponímia menor de les diverses regions 

el 

editat i traduït per l’arabista Jassim Abid Mizal, 

š

š
zona concreta semblen indicar una ocupació relativament 
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cas podem observar com l’  de 

antiga demarcació administrativa des de temps 

mansio

 principal, ara despla

castell de 

com una de les escales de l’itinerari de València a 

(Cervera del Maestrat), amb el nom del districte 

usos i costums del poble, fou el motor del nai

t  

en el camí de Déu ( ) i en una preparació 

ilm

de transmissió oral d’uns a altres, va ser recollit 

posteriorment als (llibre de ge

neracions) i als  (llibres de bio

š ) 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

š

localització toponímica d’alguns indrets com en 

de testimonis visuals d’un esdeveniment, amb el 

per a la nostra zona d’estudi podem esmentar 

el Ta

els d

d

ta rij, cal destacar la 

š

del territori, d’indicis en la consolidació del pro

incompletament recuperada 

ges i descripcions de l’estat cordovès des de 

bem el 

D

 

tacar el 

Finalment, destacarem també el famós 

ibar 

š

passatges del nostre interès i reproduirem el seu 
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1.3 Les fonts escrites llatines

de Poblament Valencianes i Catalanes) i altres 

estudi, el marc de treball creat al llarg de les 

zona i les diverses edicions dels seus registres 

recursos i l’organització del territori en els mo

la major part dels escrivents respecte a la soci

Podríem establir els dos diplomataris de la Ca

editats i estudiats per Antoni Virgili, com les 

fonts més acurades i detallades respecte a la 

principalment en les dècades posteriors a la 

š

clarament diverses parcel·les de l’organitza

conservada, amb majors o menors defectes de 

ons ens proporcionen els diversos diplomataris i 

nestirs cistercencs, tingueren un paper rellevant 

per suculentes donacions per part dels comtes i 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

tori del curs inferior de l’Ebre, amb afrontacions 

acumulades des de la seva fundació als dominis 

A més, reberen també progressivament els cas

i consolidaren una posició de poder al llarg de 

š

ens aporta novament molta informació sobre la 

des de la Castellania d’Amposta i l’Encomanda 

testimonis de primer ordre en la restitució de 

aplicar unes més precises estratègies de pros

racteritzen per establir una sèrie de condicions 

a la Catalunya Vella, i ens aporten informació de 

els districtes castrals establerts amb posteriori

vertit al nostre treball en una font d’informació de 
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de l’actual organització territorial, es poden ob

Finalment trobem tot un munió d’altres obres i 

reculls de fonts documentals, com són els di

categories i amb diferents graus d’aportació al 

zar, matisar o puntualitzar les informacions de 

als esdeveniments polítics succeïts durant la 

tres documentals no ens aporten gaires infor

macions respecte a la descripció dels processos 

dualitat religiosa d’algunes ciutats com Dertosa 

durant les primeres dècades de dominació ger
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

2. Les fonts arqueològiques

diverses formes de producció, distribució i con

tructiva de la majoria dels mètodes de recupe

ciència és presentar dades i informacions des

d’ell totes les aplicacions possibles de cara a in

també un marc de referència per a futurs treballs 

plantejades a partir de l’estudi acurat de les ca

millors i més acurades datacions absolutes i 
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2.1 La prospecció arqueològica

obtenen les seves dades de les restes materials 

siva de jaciments concrets, tot aprofundint en els 

ració de mapes de poblament i la investigació de 

un estudi espacial sol respondre a consideraci

seva unitat geoestructural, com ara valls, planes, 

de la documentació feudal i dels límits adminis

afecten a la conservació de les restes i la seva 

visibilitat i possibilitat de registre, els resultats de 

prospecció intensiva, en zones més reduïdes i 

a les actuacions d’urgència o preventives produ

ïdes a partir de les noves lleis de protecció del 

sió global del nostre projecte de recerca, per una 

els nostres criteris de discriminació espacial es 

per la localització d’alguns assentaments ru

guals, amb alguns casos molt positius i en 

municacions l’analitzarem en detall a l’apar
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

com notícies d’alguns jaciments en diverses 

3
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resultats un absolut silenci

tiga i medieval principal discorria per les 

tiria un pas de barca per travessar el riu 

en direcció cap a la torre de l’Aldea i les 

mansio 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

A la posta coneguda pels vasos de 

Vicarel·lo situada a Dertosa s’arribaria 

ambdues ribes del riu, el principal dels 

viació de la riba dreta sortiria de la via 

(Masdenverge) i resseguint la Rambla 

arribaria a l’Ebre després de passar pels 

plausible esperar un segon ramal de la 

prospecció amb resultats igualment po

tats a les fonts escrites ens permeté refer 

principal durant l’època andalusina, tal 

via va ser detectada per primer cop a un 

poblament corresponents als dos termes 

afrontacions amb el nom de caminum 

Oltinelle

del terme de Mas de Barberans, amb el 

parcel·lari conservat a les ortofotogra

res ben delimitades per murs de pedra 

continuat com a lligallo o camí ramader 

possiblement ja estava en funcionament 

sense cap jaciment situat entre els dos 
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cipals camins als peus del Massís dels 

els transectes prospectats tant al camí 

nous assentaments antics i medievals com 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

ria motora lligada a la industrialització del 

sector primari, les vies de comunicació de 

les zones allunyades de les grans ciutats 

de noves terres i l’establiment de page

estaven cobertes per vegetació boscosa i 

rutes, com ara les ribes dels rius, barrancs 

- 
jor i menor conservada a la documenta

un punt de recolzament important per a 

l’elecció de les nostres zones de pros

mic molt clar, lligat a una instal·lació pri

tat a localitzar els jaciments dels Masets 

6
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possible presència d’un jaciment medie

nim Punta, situat a prop de l’actual terme 

La Punta de Benifallim, documentat com 

Benijalima

presents a la documentació feudal, no 

en especial els documentats a la vessant 

regut en les vies de comunicació, ens 

Ambdós casos semblaven apuntar cap a 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

tracta d’un nom familiar o imposat per 

propietaris recents, doncs res sembla 

Cartes de Pobla

on es detallen ben clarament les afronta

Entre els casos més destacats trobem 

el de la carta de poblament de la Font 

entre els seus límits una talayam sarra

cenorum

8
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- 
lics tradicionals de regadiu o de moli

cerca d’espais socialment organitzats, i 

bat l’esment i descripció de la major part 

els noms de , rego,  o 

algezira

, 

enfrontada a la seva germana major de 

regut 

 

un nou jaciment, tot resseguint el seu tra

les seves peces de terra tot resseguint la 

terra paral·lela al riu Ebre al llarg de més 

durant el moment de la prospecció cre

pel seu funcionament durant el període 

zar dos nous jaciments, un situat a l’al

tra riba del riu d’on es localitza el caprec 

fons de troballes disperses conservats 

localitzat immediatament per sobre de la 

canalització, als peus del turó del castell, 

a l’indret conegut com els Arenalets, amb 
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2.2 Les produccions ceràmi-

ques del Šarq al-Andalus

socials i territorials, organització interna dels ja

ble per al nostre territori treballar sobre una base 

terrissera o la determinació de l’ús de cadascun 

presentat un major canvi d’orientació respecte 
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mina la seva variabilitat a través del temps, sinó 

els canvis en la manera de produir, en les carac

ca a través dels canvis observables en distintes 

variables, des del tipus de cocció, els desgrei

produïts en zones properes a les de l’ús de les 

destruït per complet els circuits de distribució re

a reduir el seu impacte a les zones més properes 

a partir de materials recollits en superfície i so

amb si l’estandardització de les produccions a ni

grups socials diferents a partir de la seva cultura 

 

nalització dels centres productors i dels circuits 

de distribució, la reproducció dels models califals 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

des principalment en els recobriments vidriats en 

tons melats, les peces acabades amb corda seca 

ben estudiats les produccions estandarditzades 

i orientals dels darrers moments de l’antiguitat, 

la convivència durant tota l’Alta Edat Mitjana de 

diversos nivells tècnics de producció, on el torn, 

durant les últimes tres dècades, entorn dels 

estudiats, funcionar amb sistemes de distribució 

Posteriorment analitzarem amb més deteniment, 

responsables, i per tant proposar una primera 

Els contextos ceràmics romans més tar-

dans i visigòtics (segles VI-VII)

tenen una forta vinculació a les produccions de 

cobertes amb un vernís vermell ataronjat amb 

de les importacions de Late Roman

unguentarium

apareguts en alguns jaciments de vocació religi
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milars) i les globulars de fons umbilicat de vora 

 

arriben alguns conjunts principalment orientals, 

dels tipus 

 o 

a torn decorades amb engalba o pintures blan

altres tipus morfofuncionals com gerres i bote

amb decoracions acanalades, principalment 

unes produccions més grolleres fetes amb tor

Finalment trobem el darrer grup, de gran inte

rès en el nostre treball, format per olles de coll 

alment cuites en atmosfera reductora i amb al

a la nostra zona d’estudi, com a l’important jaci

combinades amb decoracions acanalades, es

tries i bandes pentinades en la superfície ca

pot resseguir a través dels materials recollits 

producció, distribució i consum ben delimitades 
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Els contextos ceràmics emirals (segles 

VIII-IX)

tallers regionals i de les produccions de limitada 

producció prèvies i podem resseguir l’evolució 

centres terrissers més importants els trobem als 

nous punts de distribució regional, documentats 

als actuals nuclis de València, Denia, Ayora, Ala

cocció d’aliments, una de les categories més 

tipus olla, categoritzades des de fa dècades 

amb el nom d’olles valencianes

stricto 

sensu, d’olles llevantines

més evitaria l’anacronisme de l’adjectiu valen

ciana

cipalment amb funcions de cocció d’aliments, 

estarien caracteritzades per un cos globular i 

seva cronologia variaria des de les primeres pro

darrera opció aniria acompanyada també d’una 

progressiva accentuació del trencament entre la 

corba de la carena de l’olla i l’arrencament del 



182

En un primer moment productiu, reduït segura

gicament estaríem parlant de peces amb pastes 

cada cop més depurades i amb una millor coc

caracteritzat per una producció en atmosfera re

per l’acció del foc durant el seu constant ús cu

i ondulats, principalment als materials en cuites 

reductores i partícules inclusives d’una major 

oval i poca altura, amb la base plana, les pa

rets obertes rectilínies lleugerament reentrants, 

les vores arrodonides i generalment amb ma

mellons com elements de prensió en els seus 

un acabat groller, associat a la seva factura ma

al coloració de , i es poden observar 

nombroses inclusions de materials calissos i 

cant, Almeria i València semblen indicar una 

amb les parets lleugerament carenades o cor

ria de la cocció en recipients plans i amplis es 

troben els discs per a la cuita del pa de tradició 

, i diferenciats 

de les anteriors per l’absència de parets per a la 

molts cops difícil de diferenciar de les tapado
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

torrar el cereal susceptible de ser utilitzat com a 

més septentrionals del llevant peninsular, com 

ara el 

el primer estaria format per peces d’una impor

vora realitzada amb torn i engrossida, i forma 

tractar de conjunts amb parets grosses i acabats 

segon tipus és molt similar al ja citat, no obstant 

la presència de digitacions en la seva obertura, 

presència de nanses per facilitar el seu trans

tracta de conjunts sense grans decoracions més 

tre els recipients de servei, com els gerros, i els 

de consum, com els ataifors, les escudelles o 

bitualment amb una única nansa en el seu late

ral, un colze molt pronunciat i coll cilíndric o poc 

nalades, els gerrets seran substituïts posterior

merencs lligats al seu ús com a recipients de 

Per altra banda, els bols o escudelles per als 
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Finalment, trobem alguns conjunts de funciona

altes i forma oberta, pastes barroeres amb des

merenca serien els catúfols, destinats al funci

Els contextos ceràmics entre el califat i la 

conquesta feudal (segles X-XII)

tauració del califat, comporta la consolidació del 

els centres regionals comencen a produir i dis

convivint unes produccions més modestes de 

estat un dels entrebancs més importants contra 
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menades produccions en verd i manganès, verd 

amb barbotina, evolucionant en fases posteriors 

cap a un ús d’una barreja vidrada de tons verdo

la seva inspiració de les decoracions orientals, 

ganès estan representats per una forma majo

lloc al dubte respecte a la convivència d’estris 

d’altres produïts als tallers especialitzats regio

milars, com les realitzades en verd i negre so

zat una primera cocció, posterior al procés d’as

de manganès barrejat amb algun tipus de gras

sa vegetal o de barbotina, els espais entre els 

i l’altra, es deu a l’ocultació completa o parcial 
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sobre ataifors, gerres, gerretes o petits gibrells, i 

les produccions califals més tardanes, o les mo

neral es mantenen els models productius ante

riors, amb l’evolució d’algunes peces, l’aparició 

de noves i la substitució d’altres, com en el cas 

noves produccions serien l’aparició i difusió ge

unes altres de menors dimensions amb nanses 

amb llavis triangulars i coccions en atmosferes 

com els catúfols piriformes o diversos tipus de 

molta informació sobre les condicions tècni

tractarem de remarcar les conclusions a les 

claredat respecte a les condicions productives 

referents a les pastes, el modelat, els tracta

Les pastes

palment per argila i algunes inclusions, cuit i en 

molts casos decorat o amb algun tractament 

les seves pastes és un dels elements cabdals 
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terminats d’inclusions pot respondre a moltes 

distribució de tipus comercial a gran escala o a 

ment de tipus local, molt properes als tallers, i 

en molts casos d’inclusions naturals al seu 

tar més inclusions de les presents a les argi

de temperatures podrien afectar a la consistèn

en són presents de forma natural, és a dir, en

o duresa dels fragments, l’aparició d’elements 

grups de producció, o els processos erosius de 

El modelat

enginy motor, la torneta, formada per únicament 

a sobre seu es realitza la manufactura de l’ob

o els objectes de modelatge per l’efecte de la 

abundants, podem detectar també senyals del 
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donar una major consistència i compacitat a la 

la conformen, si es tracta d’un treball realitzat 

realitzada manualment s’anirien afegint succes

sius rotlles d’argila i amb la torneta s’unirien a 

acabat més estilitzat i compactat, diferenciat del 

nostre registre de superfície i la impossibilitat, a 

bada de modelar per tal d’eliminar o dissimular 

riament en la seva cara interior i de forma molt 
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un acabat més lluent i de tacte suau, més imper

tipus de tractaments mostren de nou una coe

Les decoracions

lupament paral·lel a l’altra banda de la frontera 

decoracions in-

cises, podem diferenciar entre diversos tipus 

d’aplicacions, tot depenent dels útils emprats i 

En primer lloc podem distingir les decora

cions incises estriades simples, on amb 

coració de diverses línies paral·leles irre

gulars, donant lloc a una decoració incisa 

incisos de tipus acanalat, és a dir, aconse

produccions andalusines de cuita comuna, 

diferenciar diversos tipus de decoracions 

Dintre de les decoracions estriades encara 

bandes, on l’objecte emprat per a l’aplicació 
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En tercer lloc trobem les decoracions pen

cas de les estriades simples o múltiples es 

un conjunt de línies absolutament paral·leles 

de motiu incís, doncs fent servir un bastonet 

decoracions pentinades estarien centrades ja en 

a les produccions cristianes del nord de la Pe

ferenciables pel perfeccionament progressiu de 

decoracions impreses, 

aconseguits pressionant sobre l’argila modelada 

algun objecte, sense cap tipus de moviment sin

Els puntejats, realitzats amb un bastonet o 

pressió amb els palpissos dels dits sobre 

digitacions i unglades són molt comunes als 

decoracions pintades són possiblement el 

sades en l’aplicació d’engalbes barrejades amb 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

elaborades, amb motius animals o vegetals 

possiblement seguint tradicions decoratives tar

et alii

cions pintades més rellevants es donen a partir 

Els revestiments

engalbes argiloses i els vernissos vítrics 

són els dos tipus principals de revestiments 

al millorar la seva capacitat d’impermeabilitza

capacitats de resistència i contingència, encara 

l’aplicació de decoracions i d’altres revestiments 

peces senceres resulta relativament senzilla la 

engalba argilosa, estiguin recobertes per la bar

tècnica de revestiment de difícil detecció, doncs 

, es tracta 

d’una de les majors aportacions orientals a les 



192

2), a més d’estany, i depenent de 

coratius en manganès negre sobre la superfície 

des o verdes, associades a decoracions lineals 

2) 

ments argilosos, doncs poden ser deguts tant 

com a canvis brutals de l’atmosfera en el curs 

aplicació es produís amb posterioritat a una 

tució de la fase d’assecat posterior al modelat 

des podem establir un primer moment d’intro

verd i negre o algunes primeres peces mono

d’introducció del vidrat en tot el llevant penin

peces principalment de coloracions melades 

tat ben estudiades a zones properes al districte 

El procés de cocció

tractat, assecat, decorat i revestit, és la darrera 

fase del procés de producció i una de les més 
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temperatura de cocció, 

treball, obliga a altres tipus d’observacions per 

establir si es tracta d’un forn més elemental amb 

atmosfera de cocció és un dels indicadors 

es poden observar diferencies notables entre 

tant de la seva superfície com del seu interior 

tipus diferents d’atmosferes de cocció tot obser

d’atmosferes de cocció emprats ens aportaran 

informació rellevant respecte als models produc

primers com els més antics, propis de sistemes 

la coloració rogenca de la superfície dels vasos, 

ció d’algun mecanisme d’obstrucció de l’entrada 

característica coloració obscura al conjunt de la 

coloracions per establir el tipus de model pro

tècniques de coc-

ció

contacte directe, per convecció o per radiació, 
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descobert a l’aire lliure, el de cambra única i el 

contacte directe de cuina amb atmosfera del ti

2.3 Anàlisi tècnica de les produc-

per al conjunt del territori llevantí de la Penín

presentem les distintes observacions fetes per 

durant les campanyes de prospecció i el bui

datge dels fons pertanyents al Museu de les 

usats per realitzar una base de dades amb les 

necessitats de comptabilitzar les peces o estris 

gics pertanyen a intervencions prospectives, la 

ció respecte al funcionament dels jaciments com 
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i feldespats fundents amb una major o menor 

argiles utilitzades provenen en la seva majoria 

vessants de les serres litorals o dels grans mas

i a poca més profunditat, entre 2 i 11 metres, per 

de decantament usades durant el seu tracta

també a partir de les inclusions presents a les 

de cocció com cassoles o olles, i la disminució 

als, bé de forma intencional o no, i de mesures 

talitat de fragments analitzats ens indica una 

proporcions de forma intencional són les mi

en contraposició a la resta de pastes, més de
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ció d’alguns centres terrissaires a la ciutat de 

tardana, tal i com sembla indicar el taller situ

documentació d’una villa ollariis a la Carta divi

sionis civitatis Dertuse

bablement fa referència al jaciment del Carrer 

lligats a centres territorials menors, com sugge

tipus al jaciment del Pla d’Empúries, a pocs me

observar una clara diferenciació entre el treball 

de tornejat de la torneta, en contraposició a les 

menta l’aparició de digitacions generalitzades 

cessives traces del treball amb torneta o torn a 
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cionada amb la capacitat tècnica dels artesans 

rers dos tipus de modelat constituiran la major 

bada de produccions sigil·lades i d’importacions 

dardització dels tallers de mercat durant el cali

apreciacions molt subjectives respecte als aca

tan important durant els primers segles de l’Edat 

cipal diferència entre els tipus de modelat rau 

per tant en la seva manufactura a tallers rurals 

establerts a menor escala front als posteriors de 

productives i de modelat possiblement ubicades 

Comparativa entre les traces a una base a torneta i una a torn
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Dues peces, la primera amb la superfície brunyida i la 
segona allisada

dintre del total de mostres analitzades, els trac

subtipus generalitzat sinó una solució creativa 

Com podem observar a les imatges, la primera, 

cie, una tècnica ja documentada en altres con

documentada en la majoria de les peces sobre 
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aparegut documentades als jaciments del Cas

tell d’Amposta i del Pla d’Empúries, a la matei

bastant ampli d’elements, 180 individus mínims 

gensmenys, uns pocs casos aïllats no canvien els 
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entre 3 tipus decoratius principals (decoracions 

incises, impreses i pintades), 2 de combinats (in

podem distingir entre les decoracions incises estria

tipus de decoracions és el derivat dels processos 

d’impreses, com els puntejats, o pintades, en molt 

ment a les nanses d’un tipus de gerra molt concret 

teriorment tractarem les categories morfofuncionals 

de la seva relació amb els circuits de producció, dis

decoracions incises a les nanses, seguides per les 

vores o a cordons aplicats sobre les parets de les 
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202

es combina amb una base argilosa, bé engalba 
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un altre dels aspectes tècnics de les producci

guns intercanvis de categoria de poca impor

algunes importacions, on certs tipus d’argiles 

invisible el canvi de coloració entre el nucli de 

En segon lloc, els revestiments vítrics conformen 

translúcida usada principalment en les decoraci

cara interior de l’estri, principalment ataifors i es

de cap tipus de revestiment, i treballen més amb 

Dues peces, la primera amb revestiment argilós i la segona amb vidriat
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les pastes, són indicatives dels tipus de forns 

i de processos productius soferts pels atuells 

cipalment per les seves atmosferes de cocció 

els conjunts fabricats sota condicions de coc

a través d’una atmosfera de cocció reductora, 

producció més simples necessaris per a obtenir 

una atmosfera de cocció reductora s’ajusten mi

llor al tipus de producció imperant durant l’Alta 

Edat Mitjana, lligant les produccions amb una 

més o menys cap a un tipus o altre de model de 

bricació molt més senzilla per al conjunt d’estris 
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2.4 Assaig tipològic de les 

produccions ceràmiques de 

El tractament de les dades obtingudes mitjan

desconegudes entre els diversos conjunts a 

litzen mesures múltiples recollides sobre cada 

merats

variables estan interrelacionades, nosaltres cre

cades depenent d’una sèrie de factors de clas

una o més variables, estarem parlant respectiva

En canvi, si posem èmfasi sobre la seva capa

ació d’uns factors, resultat de la interacció 

entre dues o més variables, com podria ser 

un factor de potencialitat agrícola fruit de les 

visió subjectius (assentaments en pendent, 
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la plasmació espacial d’una determinada or

aprofundir en les relacions de dependència 

o interdependència de certes variables res

tivariant són essencialment descriptives i 

mesura de la dependència tindríem les tècni

relacions entre variables independents i depen

ens proporciona una gran varietat de possibili

Cluster analysis), de 

components principals 

analysis), factorial (Factor analysis) o de corres

pondències 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

l’estadística com a 

dades

determinar la viabilitat de les nostres dades, 

detectant observacions aïllades (outliers), 

tractant dades perdudes (missing data) i 

 En set senzills passos podem 
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dre de no és in

1. 
univariants (valors fora de rang, mitja

2. 
bució de valors perduts i tractament del 

problema

3. 

4. 
valors aïllats uni i multivariants

5. 
persió de la linealitat de les relacions 

entre variables

6. 

7. Avaluació de les variables en referència 

- Fase 4: 

- Fase 5:

combinació lineal de les puntuacions o una 

representació en un espai de  dimensions 

on es situaran les variables originals o els 

- Fase 6: Validar el model i la comprovació de 

Q

estudien les relacions entre objectes o unitats 

Clusters

presentació d’un reduït conjunt de grups o con

dística com una eina demostrativa, sinó com a 

estudi empíric a cegues
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conceptes previs i plantejant correctament la 

compte criteris relatius a la producció, distribució 

clusters accepten una gran 

realitzar un seguit de comprovacions per asse

l’estandardització o ponderació de les variables 

rada pels elements singulars aïllats, i en con

diverses variables correlacionades poden tenir 

zades, per la manca d’incidència en els diver

poden ser aplicats a partir de programes esta

Respecte als suposats indicats en la Fase 3 

és una tècnica d’inferència estadística, sinó 
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(aglomeratius o divisius), i els mètodes iteratius 

1) 
la creació de grups, en forma d’arbre, 

a partir de la divisió o aglomeració dels 

consideració de cada unitat d’observació 

El procés contrari, el de divisió, és idèn

l’un com l’altre tenen l’avantatge de po

der accedir al nivell immediatament infe

, basat en la 

average lin

de Ward

de centroide

2) 

establert el nombre de clusters amb el 

ra partició en els conglomerats indicats, 

s’assigna cada objecte al conglomerat el 

calculen els nous centroides i es repetei

per utilitzar els dos i comparar els resultats, amb 

amb diferent nombre de clusters

 és la més 

utilitzada, determinant l’ajustament entre el den

drograma resultant i el patró de semblances en

s’utilitzen procediments com ANOVA i MANOVA, 

els components de cada conglomerat i intentant 

tudi de les interrelacions entre elements d’un 
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en l’ocurrència d’un dels estats de la variable, 

Conjunts per tal de proposar un procediment 

tectar clusters

al 

rats en dues fases, dissenyat per descobrir les 

ritme són la possibilitat de tractament de varia

del nombre de conglomerats i la seva capacitat 

programari ens permet, a més, tractar alguns 

aspectes de la funció de conglomeració, com 

se’ns representaran la distribució dels clusters, 

continuació presentarem els resultats obtinguts 

cadascun dels grups apareguts durant la cerca 
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TWO STEP CLUSTER 

Cluster Distribution 

 

  N % of Combined % of Total 

Cluster 1 34 5,7% 5,7% 

2 48 8,1% 8,1% 

3 57 9,6% 9,6% 

4 29 4,9% 4,9% 

5 52 8,8% 8,8% 

6 22 3,7% 3,7% 

7 24 4,0% 4,0% 

8 45 7,6% 7,6% 

9 20 3,4% 3,4% 

10 46 7,8% 7,8% 

11 35 5,9% 5,9% 

12 36 6,1% 6,1% 

13 36 6,1% 6,1% 

14 70 11,8% 11,8% 

15 39 6,6% 6,6% 

Combined 593 100,0% 100,0% 

 Total 593  100,0% 

Modelat 

  
1 2 3 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 27 18,4% 4 1,6% 3 1,5% 

2 0 ,0% 1 ,4% 47 24,1% 

3 0 ,0% 0 ,0% 57 29,2% 

4 0 ,0% 0 ,0% 29 14,9% 

5 0 ,0% 0 ,0% 52 26,7% 

6 16 10,9% 5 2,0% 1 ,5% 

7 0 ,0% 23 9,2% 1 ,5% 
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Cocció 

  
1 2 3 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 0 ,0% 5 1,9% 29 9,4% 

2 0 ,0% 12 4,7% 36 11,7% 

3 0 ,0% 57 22,1% 0 ,0% 

4 3 10,7% 25 9,7% 1 ,3% 

5 0 ,0% 5 1,9% 47 15,3% 

6 0 ,0% 3 1,2% 19 6,2% 

7 0 ,0% 0 ,0% 24 7,8% 

8 0 ,0% 45 17,4% 0 ,0% 

9 20 71,4% 0 ,0% 0 ,0% 

10 0 ,0% 11 4,3% 35 11,4% 

11 5 17,9% 0 ,0% 30 9,8% 

12 0 ,0% 26 10,1% 10 3,3% 

13 0 ,0% 0 ,0% 36 11,7% 

14 0 ,0% 67 26,0% 3 1,0% 

15 0 ,0% 2 ,8% 37 12,1% 

Combined 28 100,0% 258 100,0% 307 100,0% 

 
8 0 ,0% 45 17,9% 0 ,0% 

9 5 3,4% 14 5,6% 1 ,5% 

10 40 27,2% 6 2,4% 0 ,0% 

11 25 17,0% 10 4,0% 0 ,0% 

12 1 ,7% 34 13,5% 1 ,5% 

13 0 ,0% 36 14,3% 0 ,0% 

14 0 ,0% 70 27,9% 0 ,0% 

15 33 22,4% 3 1,2% 3 1,5% 

Combined 147 100,0% 251 100,0% 195 100,0% 
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Decoració 

  
1 10 11 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 18 6,8% 0 ,0% 0 ,0% 

2 21 7,9% 2 11,1% 0 ,0% 

3 18 6,8% 0 ,0% 0 ,0% 

4 15 5,6% 6 33,3% 0 ,0% 

5 26 9,8% 10 55,6% 0 ,0% 

6 5 1,9% 0 ,0% 0 ,0% 

7 14 5,3% 0 ,0% 0 ,0% 

8 21 7,9% 0 ,0% 0 ,0% 

9 7 2,6% 0 ,0% 0 ,0% 

10 14 5,3% 0 ,0% 0 ,0% 

11 23 8,6% 0 ,0% 1 50,0% 

12 18 6,8% 0 ,0% 1 50,0% 

13 20 7,5% 0 ,0% 0 ,0% 

14 27 10,2% 0 ,0% 0 ,0% 

15 19 7,1% 0 ,0% 0 ,0% 

Combined 266 100,0% 18 100,0% 2 100,0% 

 

Decoració 

  
12 13 14 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 9 30,0% 1 25,0% 0 ,0% 

2 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

3 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

4 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

5 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

6 6 20,0% 1 25,0% 0 ,0% 
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7 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

8 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

9 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

10 2 6,7% 0 ,0% 0 ,0% 

11 0 ,0% 2 50,0% 0 ,0% 

12 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

13 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

14 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

15 13 43,3% 0 ,0% 5 100,0% 

Combined 30 100,0% 4 100,0% 5 100,0% 

 

Decoració 

  
15 2 3 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 3 100,0% 2 4,0% 0 ,0% 

2 0 ,0% 0 ,0% 11 26,8% 

3 0 ,0% 0 ,0% 10 24,4% 

4 0 ,0% 0 ,0% 3 7,3% 

5 0 ,0% 1 2,0% 9 22,0% 

6 0 ,0% 4 8,0% 0 ,0% 

7 0 ,0% 0 ,0% 2 4,9% 

8 0 ,0% 8 16,0% 0 ,0% 

9 0 ,0% 2 4,0% 1 2,4% 

10 0 ,0% 20 40,0% 1 2,4% 

11 0 ,0% 4 8,0% 1 2,4% 

12 0 ,0% 3 6,0% 2 4,9% 

13 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

14 0 ,0% 6 12,0% 0 ,0% 

15 0 ,0% 0 ,0% 1 2,4% 

Combined 3 100,0% 50 100,0% 41 100,0% 
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Decoració 

  
4 5 6 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 0 ,0% 1 2,6% 0 ,0% 

2 8 40,0% 3 7,9% 2 5,4% 

3 11 55,0% 11 28,9% 3 8,1% 

4 0 ,0% 3 7,9% 1 2,7% 

5 1 5,0% 3 7,9% 2 5,4% 

6 0 ,0% 1 2,6% 2 5,4% 

7 0 ,0% 0 ,0% 3 8,1% 

8 0 ,0% 0 ,0% 2 5,4% 

9 0 ,0% 0 ,0% 3 8,1% 

10 0 ,0% 3 7,9% 1 2,7% 

11 0 ,0% 1 2,6% 1 2,7% 

12 0 ,0% 6 15,8% 6 16,2% 

13 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

14 0 ,0% 6 15,8% 10 27,0% 

15 0 ,0% 0 ,0% 1 2,7% 

Combined 20 100,0% 38 100,0% 37 100,0% 

Decoració 

  
7 8 9 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

2 0 ,0% 1 14,3% 0 ,0% 

3 2 2,9% 2 28,6% 0 ,0% 

4 1 1,4% 0 ,0% 0 ,0% 

5 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

6 3 4,3% 0 ,0% 0 ,0% 
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7 5 7,1% 0 ,0% 0 ,0% 

8 12 17,1% 1 14,3% 1 50,0% 

9 7 10,0% 0 ,0% 0 ,0% 

10 5 7,1% 0 ,0% 0 ,0% 

11 2 2,9% 0 ,0% 0 ,0% 

12 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

13 14 20,0% 2 28,6% 0 ,0% 

14 19 27,1% 1 14,3% 1 50,0% 

15 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Combined 70 100,0% 7 100,0% 2 100,0% 

Tractament 

  
1 2 3 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 34 8,4% 0 ,0% 0 ,0% 

2 47 11,6% 1 ,6% 0 ,0% 

3 57 14,0% 0 ,0% 0 ,0% 

4 23 5,7% 6 3,3% 0 ,0% 

5 52 12,8% 0 ,0% 0 ,0% 

6 22 5,4% 0 ,0% 0 ,0% 

7 23 5,7% 0 ,0% 1 14,3% 

8 45 11,1% 0 ,0% 0 ,0% 

9 3 ,7% 17 9,4% 0 ,0% 

10 23 5,7% 23 12,8% 0 ,0% 

11 28 6,9% 7 3,9% 0 ,0% 

12 10 2,5% 20 11,1% 6 85,7% 

13 0 ,0% 36 20,0% 0 ,0% 

14 0 ,0% 70 38,9% 0 ,0% 

15 39 9,6% 0 ,0% 0 ,0% 

Combined 406 100,0% 180 100,0% 7 100,0% 
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Revestiment 

  
1 2 3 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 0 ,0% 17 9,9% 0 ,0% 

2 14 3,9% 34 19,8% 0 ,0% 

3 0 ,0% 57 33,1% 0 ,0% 

4 29 8,2% 0 ,0% 0 ,0% 

5 13 3,7% 39 22,7% 0 ,0% 

6 0 ,0% 21 12,2% 1 2,7% 

7 23 6,5% 0 ,0% 1 2,7% 

8 39 11,0% 4 2,3% 1 2,7% 

9 19 5,4% 0 ,0% 0 ,0% 

10 45 12,7% 0 ,0% 1 2,7% 

11 31 8,7% 0 ,0% 0 ,0% 

12 36 10,1% 0 ,0% 0 ,0% 

13 36 10,1% 0 ,0% 0 ,0% 

14 70 19,7% 0 ,0% 0 ,0% 

15 0 ,0% 0 ,0% 33 89,2% 

Combined 355 100,0% 172 100,0% 37 100,0% 

 

Revestiment 

  
4 5 6 

  
Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 17 81,0% 0 ,0% 0 ,0% 

2 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

3 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

4 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

5 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

6 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

7 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

8 1 4,8% 0 ,0% 0 ,0% 
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9 1 4,8% 0 ,0% 0 ,0% 

10 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

11 2 9,5% 2 33,3% 0 ,0% 

12 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

13 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

14 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

15 0 ,0% 4 66,7% 2 100,0% 

Combined 21 100,0% 6 100,0% 2 100,0% 

Miques 

  
1 2 

  
Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 34 16,9% 0 ,0% 

2 48 23,9% 0 ,0% 

3 0 ,0% 57 14,5% 

4 0 ,0% 29 7,4% 

5 0 ,0% 52 13,3% 

6 0 ,0% 22 5,6% 

7 0 ,0% 24 6,1% 

8 0 ,0% 45 11,5% 

9 5 2,5% 15 3,8% 

10 1 ,5% 45 11,5% 

11 35 17,4% 0 ,0% 

12 35 17,4% 1 ,3% 

13 4 2,0% 32 8,2% 

14 0 ,0% 70 17,9% 

15 39 19,4% 0 ,0% 

Combined 201 100,0% 392 100,0% 
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CLUSTER 1

tra, les observacions presenten una absència 

CLUSTER 2

tra, les observacions presenten una absència 

decoratius incisos, tant estriats, múltiples o sen

presenta de forma generalitzada un revestiment 

CLUSTER 3

tra, les observacions presenten unes pastes 

motius decoratius incisos estriats, amb bandes 

argilós present a la major part dels atuells, el 

conjunt es caracteritza per un procés de cocció 

CLUSTER 4

tra, les observacions presenten unes pastes 

escases decoracions es basen en motius incisos 

ment, el conjunt es caracteritza per un procés de 

CLUSTER 5

tra, les observacions presenten unes pastes 

decoratius impresos puntejats, combinats en al

revestiment argilós present a la major part dels 

atuells, el conjunt es caracteritza per un procés 

CLUSTER 6

tra, les observacions presenten unes pastes mi

de motius decoratius incisos acanalats, estriats 

ment argilós present a la major part dels atuells, 

el conjunt es caracteritza per un procés de coc

CLUSTER 7
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CLUSTER 8

tra, les observacions presenten unes pastes mi

sents a la meitat de la mostra, són acanalades i 

conjunt es caracteritza per un procés de cocció 

CLUSTER 9

mostra, les observacions presenten unes pas

caracteritza per un procés de cocció reductora 

CLUSTER 10

tra, les observacions presenten unes pastes mi

CLUSTER 11

mostra, les observacions presenten unes pas

CLUSTER 12

tra, les observacions presenten unes pastes 

de les peces, les decoracions més recurrents en 

de revestiment, el conjunt es caracteritza majo

CLUSTER 13

mostra, les observacions presenten unes pas

una gran majoria de les peces disposen de de

revestiment, el conglomerat es caracteritza ma
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CLUSTER 14

tra, les observacions presenten unes pastes mi

sat amb un gran percentatge de decoracions in

i ja en menor mesura les acanalades i estria

CLUSTER 15

tra, les observacions presenten unes pastes 

racions pintades en negre o negre i verd, sobre 

de les decoracions en negre o transparent, per 

GRUP 1. Ceràmica grollera reductora

des o pentinades i un procés de cocció amb una primera fase en atmosfera reductora i una 
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GRUP 2. Ceràmica grollera allisada

acanalades o estriades múltiples i un procés de cocció amb una primera fase en atmosfera 

GRUP 2b. Ceràmica grollera brunyida
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GRUP 4. Ceràmica a torneta
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GRUP 4b. Ceràmica a torneta amb revestiment argilós

GRUP 5. Ceràmica a torneta allisada

nades i un procés de cocció amb una primera fase en atmosfera reductora i una segona 
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GRUP 6. Ceràmica micàcia a torn

GRUP 6b. Ceràmica micàcia a torn amb revestiment argilós

decoracions impreses puntejades, combinades en alguns casos amb estriats amb bandes 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

GRUP 7. Ceràmica vidrada

GRUP 8. Ceràmica decorada

amb esmalt blanc, decoracions pintades en negre o vermell, negre emplenat amb verd o 
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outliers o 

tuar primerament les produccions a torneta res

de cocció en atmosfera reductores respecte a 

2.5 Cronologia dels grups tèc-

nics productius

de referència per a les nostres produccions, i a 

falta de datacions absolutes provinents de con

productius presents als conjunts provinents de 

en els apartats anteriors, i corresponen als tre

bloc, enunciarem unes propostes de datació per 

seguim sintetitzar cap a la creació d’una crono

tació dels grups tècnics productius i no tant de 

plement, molt útil, per a l’elaboració d’unes tau
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

temporals propis de cada tipus productiu, per a 

GRUP 1. Ceràmica grollera reductora

materials modelats a torneta, principal

amb abundants proporcions de des

seva atmosfera de cocció és en tot cas 

i llavis, arrodonits i en uns pocs casos 

pentinades i estriades i en alguns casos 

trobem un tractament superfícial d’allisat 

GRUP 2. Ceràmica grollera allisada

nats a la cocció, principalment olles amb 

i tractament d’allisat a la superfície de 

es caracteritza per un modelat a torne

ta i una atmosfera de cocció reductora 

presenten en molts casos decoracions 

moderns presentats per André Bazzana 

ment més endarrerit la segona meitat del 
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GRUP 2b. Ceràmica grollera brunyida

l’anterior, delimitat únicament a la con

fecció d’olles d’un taller molt concret, 

possiblement situat al Pla d’Empúries, 

produccions de pastes amb presència de 

ons estriades, acanalades i amb bandes, 

principalment circumscrita als conjunts 

tura senzilla i poc estandarditzada, el seu 

procés de cocció es duu a terme en at

GRUP 4. Ceràmica a torneta

racions acanalades o pentinades al coll, 

d’olles també fan referència als grups ca

racterístics del període emiral a la zona 

de Balansiya

d’un conjunt de materials representatiu 

GRUP 4b. Ceràmica a torneta amb revesti-

ment argilós

Es tracta d’un subconjunt tècnic de l’an

terior amb la característica principal de 

presentar un gran nombre de peces 

dels tallers de distribució regional ubicats 

estilitzats i amb revestiment argilós pre
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

ajut de les referències creuades als jaci

ments estudiats, podem establir una cro

GRUP 5. Ceràmica a torneta allisada

format principalment per olles i alguns 

amb possible presència de calcites a la 

mogeni, i en alguns casos inclús reduc

(gerrets) mesura, decorats amb incisions 

pentinades o estriades i amb llavis ma

estriades o pentinades en la seva super

cronologia es basa tant en els paral·lels 

amb els jaciments esmentats, en les re

prospecció i de fons de museu, com en la 

 en ple 

mada a les proves presentades, ens fan 

GRUP 6. Ceràmica micàcia a torn

vasets, gerretes i altres elements, junt al 

seu modelat a torn, ens fan proposar una 
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GRUP 6b. Ceràmica micàcia a torn amb re-

vestiment argilós

gerres i estris d’emmagatzematge de lí

casos de decoracions pintades irregulars 

dimensions, aplanades i amb bandes 

paral·leles incises, en alguns casos amb 

estandarditzats a la resta de la penín

ens fan proposar una cronologia per a 

GRUP 7. Ceràmica vidrada

característic del període califal i taifa, ben 

Es tracta principalment d’un grup compo

sat per ataifors, una tipologia de servei de 

El seu revestiment vidrat transparent o en 

presenten gaires inclusions, en cap cas 

realitzat amb unes atmosferes de cocció 

GRUP 8. Ceràmica decorada

rogenis, caracteritzats principalment per 

unes pastes ben depurades, un modelat 

verd típic dels motius de corda seca, par

presenta un conjunt de nanses molt ca

i ampolles de formes i decoracions més 

a partir de l’estudi de les seves decora
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.
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2.6 Anàlisi morfofuncional de 

les produccions ceràmiques 

estat tradicionalment l’element més repetitiu en 

museus, és un complement necessari per mi

podem observar també la presència de noves 

Olles

Destinades principalment per a la cocció d’ali
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

OLLA 1 

 

 

Procedència: L'Aldea Grup tècnic: 1 

Cronologia contextualitzada: V-VII Altres jaciments: 

Descripció: Coll molt exvassat, sense decoracions i amb el llavi arrodonit o bisellat. 

Cos globular molt marcat i de petita grandària, amb una boca d'entre 10 i 12 
centímetres de diàmetre. Present a contextos tardo-antics com a l'Aldea [RAMS i 
PÉREZ, 2003] o al Mas del Catxorro [REMOLÀ, BENET i MACIAS, 1991]. 

OLLA 2 

 

 

Procedència: Pla d'Empúries Grup tècnic: 1/5 

Cronologia contextualitzada: VII-IX Altres jaciments: Lo Molinàs, l'Antic, 
Castell d'Amposta 

Descripció: Perfil poc angulós, amb el coll lleugerament exvassat. Decorada amb 
pentinats, estries o incisions acanalades i amb llavi bisellat, arrodonit o lleugerament 
motllurat. La grandària és moderada, amb una boca entre els 12 i els 14 centímetres 
de diàmetre. Trobem referències a aquesta tipologia a la Plaça de l'Olivera [CURTO, 
LORIENTE i MARTÍNEZ LADÍN, 1984]. 
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OLLA 3 

 

 

Procedència: Cova del aire Grup tècnic: 2 

Cronologia contextualitzada: X-XI Altres jaciments:  

Descripció: Cos globular amb coll poc exvassat o vertical i amb diversos exemples de 
decoració acanalada estilitzada fins al llavi, habitualment arrodonit. El diàmetre de la 

seva boca es troba entre els 12 i els 14 centímetres. 

OLLA 4 

 

 

Procedència: Castell d'Ulldecona/Cova de 
l'Aire 

Grup tècnic: 2/2b 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments: Castell d'Amposta, 
Pla d'Empúries 

Descripció: Cos globular amb coll poc exvassat, amb nanses i decoració acanalada 

fins al llavi de forma triangular. El diàmetre de la seva boca es troba entre els 12 i els 
14 centímetres. Present a contextos d'excavació de la ciutat de Tortosa (CURTO, 
LORIENTE, MARTÍNEZ i ROS, 1986). També és possible que alguns d'aquests estris 
responguin a una funcionalitat de contenció o servei de taula semblant a la de les 
gerres, sobretot als contextos més antics, on la diversitat morfològica és molt més 

limitada. 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Cassoles

CASSOLA 1 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 3 

Cronologia contextualitzada: VIII-X Altres jaciments:  

Descripció: Base plana amb les parets aixecades verticalment, feta a ma o a torneta, i 

amb dues nanses cilíndriques en dos extrems oposats de la vora.  

CASSOLA 2 

 

 

 

Procedència: Pla d'Empúries Grup tècnic: 2/3 

Cronologia contextualitzada: IX-X Altres jaciments:  

Descripció: Base plana de forma ovoide amb les parets aixecades lleugerament 
reentrants, feta a ma o a torneta, i amb dues nanses planes als dos extrems distals de 

la vora.  
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CASSOLA 3 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 5 

Cronologia contextualitzada: IX-X Altres jaciments:  

Descripció: Base plana de planta circular amb les parets reentrants, feta a ma o a 

torneta, amb les parets envassades i el llavi engrossit i arrodonit.  

CASSOLA 4 

 

 

Procedència: Pla d'Empúries Grup tècnic: 6 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments: Castell d'Amposta 

Descripció: Petita cassola o safa de menys de 20 centímetres de diàmetre de boca, 

amb la base plana circular i les parets lleugerament exvassades, amb llavi arrodonit. 
Possible us com a escudella, alguns casos presenten revestiment argilós extern. 



Joan Negre Pérez

239

Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Es tracta d’un conjunt de sèries caracteritzades per la seva funció d’emmagatzematge i transport de 

TANN R 1 

 

 

Procedència: Mas del Llop Grup tècnic: 5 

Cronologia contextualitzada: VIII-X Altres jaciments: Vilarons 

Descripció: Es tracta d'un única fragment i per tant la seva atribució és dubtosa. De 
boca àmplia i parets amb tendència a la verticalitat, grosses i amb abundants 

desgreixants. El llavi te forma motllurada i la peça en si mateix recorda a la presentada 
al treball de Sonia Gutiérrez (1996) com a M9.1. 
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Càntirs

 CÀNTIR 1 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 4b/8 

Cronologia contextualitzada: VIII-XI Altres jaciments: Pla d'Empúries, Mas 
de Giner, Assut de Xerta, Racó 
d'Omedo, La Canícia, Molí Nou, 
Senioles, Casa Blanca, Arenalets 

Descripció: Càntir de dimensions mitjanes amb nanses torçades helicoïdals, de cos 
globular, base plana i extrem superior pràcticament vertical, amb una obertura d'uns 10 
centímetres. Es tracta d'una tipologia d'una distribució molt limitada i circumscrita al 

territori de ur a, tot i que sembla reproduir models nord-africans tardo-antics 
presents, entre altres llocs, als contextos de comunes africanes del segle VI i VII de la 
ciutat d'Iluro (CELA i REVILLA, 2004, pàgs. 227 i 381) i de Tarraco (REMOLÀ i 
MACIAS, 2005, pàg. 135, fig. 6, peça 9). Habitualment es poden observar decoracions 
acanalades en la part del coll. Existeix una variant més antiga sense revestiment 

superficial, possiblement apareguda durant l'emirat i una de més complexa amb 
engalba externa i inclús amb decoracions pintades, ja a partir del segle X.  
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

CÀNTIR 2 

 

 

Procedència: Lo Molinàs Grup tècnic: 6b 

Cronologia contextualitzada: IX-XII Altres jaciments: La Carrova, Mas de 
Giner, Ermita, Mitjà de Cavil·la, L'Arion, 
Andara, Molí Nou, Senioles, Arciset 

Descripció: Càntir de grans dimensions, base plana i cos globular, habitualment 
decorat amb bandes paral·leles. Disposa de dues nanses planes de grandària 
considerable, decorades amb bandes paral·leles i en alguns casos puntejats incisos, 

possiblement per millora la sujecció. Existeix una variant més antiga sense revestiment 
superficial, possiblement apareguda al segle IX i una de més complexa amb engalba 
externa, ja a partir del segle X. Similar a la forma M11.2 proposada per Sonia Gutiérrez 
(1996, pàg. 90). 



242

Alfàbies

Es tracta de grans contenidors per a l’emmagatzematge de productes alimentaris principalment 

ALFÀBIA 1 

 

 

Procedència: Ligallo de les Veles Grup tècnic: 4/5 

Cronologia contextualitzada: IX-X Altres jaciments: Xies, L'Arion, Racó 
d'Omedo, Mitjà de Cavil·la, Ermita 

Descripció: Contenidor de grans proporcions, amb el llavi engrossit i amb decoracions 
habituals de cordons amb digitacions a la seva carena. És possible que algunes de les 

nanses de grans dimensions localitzades al Grup 6b puguin pertànyer a aquest tipus 
d'estris. Resulta difícil de localitzar per la parcialitat de les mostres de prospecció i per 
l'ús més que habitual de sitges a la major part dels jaciments corresponents a la 
darrera fase d'ocupació que hem pogut identificar. Es tracta de formes similars a les de 
la sèrie M10 a l'àrea del sud-est peninsular (GUTIÉRREZ LLORET, 1996, pàgs. 87-
89). 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Alcolles

ALCOLLA 1 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 6 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments:  

Descripció: Base plana amb cos globular i coll envassat molt angulós per encaixar la 

tapadora o el sistema de tancament per a mantenir la conserva.  
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Gerres

GERRA 1 

 

 

Procedència: Pla d'Empúries Grup tècnic: 2/2b/3/5 

Cronologia contextualitzada: VIII-X Altres jaciments: Castell d'Amposta 

Descripció: Cos el·lipsoïdal amb coll poc exvassat, amb nanses lleugerament 
arrodonides i en alguns casos amb decoracions estriades, pentinades o acanalades al 
coll, amb el llavi motllurat bífid o arrodonit. El diàmetre de la seva boca es troba entre 
els 10 i els 12 centímetres. Es tracta d'un element relacionat principalment amb un 
període de relativa simplificació de les tipologies funcionals, pel que presenta unes 

traces morfològiques molt similars a les d'altres produccions contemporànies, 
principalment a les olles. 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

GERRA 2 

 

 

 

Procedència: La Carrova Grup tècnic: 3 

Cronologia contextualitzada: IX-XI Altres jaciments: 

Descripció: Gerra de cos globular irregular i base convexa, de carena trencada al 
soldatge inferior de la única nansa fins un coll estret d'entre 8-10 centímetres, que 
creix verticalment per acabar amb un llavi arrodonit, possiblement amb presència de 
vessador. 
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GERRA 3 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 3/6/6b 

Cronologia contextualitzada: IX-XI Altres jaciments: 

Descripció: Base plana amb cos globular que tendeix progressivament cap a un coll 
lleugerament exvassat, amb el llavi arrodonit i possiblement amb presència de 
vessador. Únicament disposa d'una nansa, lleugerament aplanada, i el coll, 

d'aproximadament 12 centímetres de diàmetre, està decorat amb unes incisions molt 
lleus. Poden comptar amb revestiment argilós o barbotina a la seva superfície. 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

GERRA 4 

 

 

 

Procedència: La Carrova Grup tècnic: 7 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments: 

Descripció: Base plana amb cos globular que tendeix progressivament cap a un coll 
lleugerament alt, pronunciat i exvassat i possiblement amb presència de vessador. 
Únicament disposa d'una nansa, lleugerament aplanada, i el coll té unes mides 
d'aproximadament 6-8 centímetres de diàmetre en la seva part més estreta i uns 10 

centímetres de diàmetre en la boca. Compta amb un revestiment vitri en tota la peça i 
està decorada amb traços gruixuts en negre per sota del vidrat. 
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GERRA 5 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 7 

Cronologia contextualitzada: XI-XII Altres jaciments: 

Descripció: Base plana amb cos globular que tendeix progressivament cap a un coll 
lleugerament alt, pronunciat i exvassat, amb canal d'entrada d'aire de tipus redoma i 
possiblement amb presència de vessador. Únicament disposa d'una nansa, 
lleugerament aplanada, i el coll té unes mides d'aproximadament 6 centímetres de 

diàmetre en la seva part més estreta i uns 8 centímetres de diàmetre en la boca. 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Gerrets

GERRET 1 

 

 

Procedència: Bancal de Torta Grup tècnic: 1 

Cronologia contextualitzada: VII-IX Altres jaciments: La Carrova 

Descripció: Cos globular amb coll lleugerament exvassat amb solució de continuitat 

amb la única nansa existent, de secció quadrangular amb un canal paral·lel. De base 
plana i tamany reduït, la seva boca no sol superar els 10 centímetres de diàmetre. 
Similar a la forma M18.1 proposada per Sonia Gutiérrez (1996, pàg. 91) però sense 
vessador. 
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GERRET 2 

 

 

Procedència: Cova de l'Aire Grup tècnic: 5 

Cronologia contextualitzada: IX-X Altres jaciments: 

Descripció: Es tracta de la forma de gerret més habitual als contextos emirals 
andalusins, amb cos globular i base plana o lleugerament convexa, i el coll 
pràcticament vertical, amb decoracions amb bandes o incisions acanalades. Similar a 

la forma M20.1 proposada per Sonia Gutiérrez (1996, pàg. 91). 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Gerretes

GERRETA 1 

 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 6/8 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments: 

Descripció: Gerreta amb dues nanses equidistants, de base plana, cos globular, coll 
pràcticament vertical i llavis arrodonits, triangulars, apestanyats o motllurats, amb 
incisions acanalades al coll o amb motius decoratius complexos com els casos de 
corda seca. En alguns casos pot presentar decoracions pintades a la seva superfície i 
l'obertura de la seva boca està entre els 8 i els 12 centímetres de diàmetre. No 

disposem de cap element amb les nanses conservades, pel que és complicat 
identificar-les entre la nostra mostra més enllà de pels motius decoratius i diàmetre del 
coll. 
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GERRETA 2 

 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 6 

Cronologia contextualitzada: X-XI Altres jaciments: 

Descripció: Gerreta amb quatre nanses equidistants, de base plana, cos globular, coll 
pràcticament vertical d'uns 8-12 centímetres de diàmetre i llavis arrodonits, triangulars, 
apestanyats o motllurats, amb decoració incisa acanalada al coll o motius més 
complexos com els de corda seca. En alguns casos pot presentar decoracions 
pintades a la seva superfície. 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Ataifors

ATAIFOR 1 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 7 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments: 

Descripció: Forma de servei d'aliments de petites dimensions, amb una boca 
d'aproximadament 15 centímetres de diàmetre, vidrada en melat, de parets rectilínies i 
peu amb base plana. El llavi és arrodonit i el seu suport inferior massís. 

ATAIFOR 2 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 7 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments: Racó d'Omedo 

Descripció: Forma de servei d'aliments de dimensions mitjanes, amb una boca d'uns 

20 centímetres de diàmetre, vidrada en melat, amb el coll motllurat i el llavi engrossit 
de forma rectangular. El peu de la peça és circular amb l'interior buit i acostuma a anar 
acompanyada de decoracions en negre per sota de la capa vítrica. 
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ATAIFOR 3 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 7 

Cronologia contextualitzada: X-XII Altres jaciments: Arenalets, Racó 
d'Omedo 

Descripció: Forma de servei d'aliments de grans dimensions, amb una boca d'uns 25-
30 centímetres de diàmetre, vidrada en melat o transparent, amb el coll recte i el llavi 
quadrat. El peu de la peça és circular amb una lleugera inclinació cap a l'exterior amb 
l'interior buit i acostuma a anar acompanyada de decoracions en negre o verd i negre 
per sota de la capa vítrica. 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Safareigs

SAFAREIG 1 

 

 

Procedència: Pla d'Empúries Grup tècnic: 2/2b 

Cronologia contextualitzada: IX-XII Altres jaciments: 

Descripció: Atuell de grans dimensions per a usos múltiples, amb una boca 
d'aproximadament 40 centímetres de diàmetre i una base plana de 20. Les parets 

tracen una suau corba des de la base fins a la vora, amb decoració amb digitacions al 
llavi. Tota la peça ha rebut un tractament superficial d'allisat/brunyit. 
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Gibrell

és el seu ús en la preparació o manipulació d’aliments, principalment l’amassament del pa o la ma

GIBRELL 1 

 

 

Procedència: Pla d'Empúries Grup tècnic: 2/2b 

Cronologia contextualitzada: X-XI Altres jaciments: 

Descripció: Peça de grans dimensions, amb una boca de 30 centímetres de diàmetre, 

una base plana de 25, i una alçada total d'aproximadament 10 centímetres. La seva 
carena és rectilínia amb el llavi arrodonit. Disposen d'un tractament superficial 
d'allisat/brunyit a tota la peça. 

GIBRELL 2 

 

 

 

 

Procedència: Pla d'Empúries Grup tècnic: 3 

Cronologia contextualitzada: XI-XII Altres jaciments: Ligallo de les Veles, 
La Canícia, Punta de Benifallim, Racó 
d'Omedo, Arenalets, Xies 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

Tapadores

TAPADORA 1 

 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 6/6b 

Cronologia contextualitzada: XI-XII Altres jaciments: Castell d'Ulldecona, 

Mas de Giner 

Descripció: Tapadora per a cassola o alcolla, amb el llavi aplanat i la carena irregular 

amb un trencament a prop de la base, d'uns 3-4 centímetres de diàmetre. Disposa d'un 
mamelló arrodonit a la part superior per a la seva subjecció. 

TAPADORA 2 

 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 6/6b 

Cronologia contextualitzada: XI-XII Altres jaciments: Castell d'Ulldecona, 
Mas de Giner, Racó d'Omedo, Xies 

Descripció: Tapadora per a cassola o alcolla, amb el llavi arrodonit i carena contínua 
fins la base, d'uns 4-5 centímetres de diàmetre. Disposa d'un mamelló a la part 
superior per a la seva subjecció. 
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Catúfols

Es tracta de peces d’ús agrícola principalment, destinades a l’elevació de l’aigua de pous a partir 

CATÚFOL 1 

 

 

Procedència: Castell d'Amposta Grup tècnic: 6b 

Cronologia contextualitzada: XI-XII Altres jaciments: Tortosa 

Descripció: Catúfol de fons punxegut, cos cilíndric i dues escotadures en el centre i 

prop de la vora, per a la subjecció a la sínia. No disposen de cap perforació en la base 
de la peça, pel que podem comparar-los morfològicament als exemples presentats per 
a la zona valenciana per Bazzana, Climent i Montmessin (1987). 
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Bloc 2. Plantejament de la recerca.

FASE I (V-VII)      FASE II (VII-X)      FASE III (X-XII)
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L
A

C
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S
S

O
L

A
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vinents de prospeccions o fons de museu, la 

olles, la seva evolució sembla 

mantenint un cos globular i tendint progressiva

base és plana en la majoria dels casos i tot i 

no comptar amb revestiments, es documenta 

en molts casos la presència de tractaments de 

raspat, allisat o brunyit de les seves parets per 

triades o pentinades en un primer moment, do

nant lloc a motius acanalats cada cop més de

d’ennegriment pel seu ús al foc per escalfar o 

tres funcionalitats relacionades amb l’emmagat

productius anteriors al califat és visible dintre 

alguns casos funcions similars a les de la gerra, 

distingibles per la presència de nanses i per un 

documenta la presència de vidriat intern respo

nent a un model productiu ben documentat per 

cassoles són un altre dels grups més repre

tes formes tenen una llarga tradició en el conjunt 

lels a les produccions importades des d’orient a 

entrants i el llavi lleugerament engrossit i arro

timents argilosos o tractaments d’allisat, morfo
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nat amb els intercanvis marítims descrits per a 

destinats a l’emmagatzematge i transport, tant 

càntirs, grans 

amb algunes variacions durant tot el període de 

bastant estesa al conjunt de jaciments tortosins, 

estarien caracteritzats principalment per dues 

nanses planes de grans dimensions, en molts 

casos amb presència de decoracions impreses 

d’amortització d’uns pous al jaciment de l’Al

presents també al jaciment de l’Antiga Audiència 

a les alfàbies, es tracta de grans contenidors 

ons de cordons amb digitacions a la seva ca

zats i la seva escassesa pot estar relacionada 

amb la presència massiva de sitges per a la ma

ceir amb les alcolles

nen a una funcionalitat de servei de taula, és a 

verses gerres destinades a l’emmagatzematge 
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res de cos globular i una o dues nanses, amb 

amb el coll més estret i vertical, decorat amb es

tries, pentinats o acanalats senzills, i amb una 

boca d’entre 10 i 12 centímetres, en alguns ca

dels casos són considerades com a olles (MA

amb un cos inferior globular amb trencament de 

pus de gerres mostren decoracions incises amb 

tipologia se’ns presenta una segona de cronolo

el llavi arrodonit i probablement amb bec ves

sador oposat a l’única nansa, caracteritzada 

bem paral·lels molt similars al jaciment del Pla 

i un revestiment de vidrat monocrom de tonali

tat melada, i la seva datació es concreta entorn 

sador allargat oposat a la seva única nansa, de 

base plana amb cos ovalat i un coll vertical amb 

gerrets i les 

gerretes

superposar en un moment d’  situat en 
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senvolupat per substituir progressivament el bol 

caracteritzada per una banda acanalada en el 

sivament, a substituir els anteriors tipus majo

cie del coll llisa o amb decoracions estriades o 

inicial podrien presentar una engalba vermella 

recuperar alguns fragments informes, i per tant 

cipalment durant la següent centúria comencen 

pologia amb decoracions en verd i manganès, 

algunes d’elles amb petits botons a sobre de 

mètrics elaborats amb manganès, bé amb mo

darrera fase andalusina, principalment durant la 

com podria ser una vora de gerreta decorada 

amb dues bandes en vidrat verd paral·leles i en
10 

l’emplenament vermellós de les bandes11

10
11
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presenta la característica distintiva de comptar 

conformada pels ataifors o safes per a escude

andalusina, responen a uns models decoratius 

ens permeten proposar unes datacions de re

peces amb revestiments vítrics transparents o 

la següent centúria la presència de decoracions 

en verd i manganès amb motius geomètrics o 

substituïda progressivament per la realitzada 

Finalment, el darrer grup funcional correspon 

tius lligada principalment a una darrera fase de 

l’emirat i, sobretot, als darrers dos segles d’ocu

safareig amb 

digitats a la seva vora i amb un tractament su

ment dels motius decoratius presents a la resta 

d’aliments, trobem la sèrie gibrells

ubicat al Pla d’Empúries (Amposta) ens fa pen

bitualment realitzats en una atmosfera de cocció 
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per millorar la manipulació d’aliments, compta 

amb una boca d’uns 30 centímetres d’amplada, 

el seu llavi recrescut i apestanyat en facilita la 

tapadores

dels molt similars, diferenciades únicament per 

base i la vora al segon model, en contraposició 

als diversos trencaments en la carena del pri

presenten en cap cas ninguna decoració més 

li donarien un acabat relativament lluent simi

lar al proporcionat pels tractaments d’allisat o 

litzades, la dels catúfols, peces d’ús agrícola 

lligats al funcionament de sènies i altres enginys 

per a l’elevació d’un corrent d’aigua situat per 

tenidor recobert completament per una engalba 

argilosa molt densa, precisament destinada a 
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2.7 Altres artefactes

anys de prospecció i els mesos de treball de 

dividit entre els elaborats en metall i en os, els 

molt més important, i justament per l’escasse

Numismàtica

 andalusins de plata, tant de sencers 

conjunt degué ser amagat entorn del segon 

 

 

dues peces de F

 

 

 

l’Ebre un altre  provinent del jaciment de 

la Carrova i un 
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realitzada al jaciment del Racó d’Omedo, el do

nent de  nou a un 

,  o 

12, i no 

 

 

Possible  recollit al jaciment del Racó d’Omedo 

Didals

Del jaciment de la Carrova (Amposta) i també del 

i una decoració impresa puntejada per poder recol

12

Didal provinent del jaciment de la Carrova (Amposta), amb 

impressions puntejades i línies incises

Joieria i elements de prestigi

trobat a un enterrament en fossa al jaciment del 

tats junt a un arbre de la vida, símbols de la resur

tenim diversos paral·lels gravats en pedra i datats 

terrament estrany en una fosa, membre d’un grup 

a més, pot ser relacionat, tal com desenvolupem 

terraments d’esclaus13

13
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tipus d’objectes de vestimenta semblen perdurar 
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Elements religiosos

zona de de 

de la Casa Blanca i de forma aïllada respectivament
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ligioses és una ampolleta de peregrinatge loca

Ampolla de peregrí provinent del jaciment del Molló (Móra d’Ebre)

Altres objectes

siblement part d’una brida o un cinturó, molt 

va ser localitzada, és impossible distingir si 

ser a un enterrament en una petita fossa al 

un cos en posició irregular, junt a l’anell ante
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collaret al primer, i un fragment indeterminat amb 

Els estudis respecte als materials ossis estan 

a mantenir unes certes reserves respecte a futu
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sembla presentar les mesures estandarditzades 

padores de petites capsetes aparegudes al ja

polit i amb les vores ben allisades també sembla 

el·lipsoïdal amb un forat central i amb una deco
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3. Altres fonts

indirectes elevat, la primera per les referències 

processament de la dada per a la seva transfor

fornit d’un seguit d’eines imprescindibles per a 

16

16
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blica i privada, amb més o menys recursos eco

encara plenament desenvolupat per un inici 

 

nal18

cionals catalans, reduïts a la constricció d’uns 

at per millorar les prestacions dels recursos 

de representació és la projecció conforme 

18

tat informació de toponímia molt detallada, 

da amb l’actual distribució territorial, com per 

dels digitals d’elevacions són un dels recur

doncs a partir d’ells podem realitzar diver
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producte és un model digital del terreny amb 

provinents del Plan Nacional de Ortofotogra

pogut analitzar alguns aspectes espacials 

a escala de la superfície terrestre, i ens 

aporta informació de gran valor respecte 

de documents traces d’elements construc

la vegetació, o d’altres encara amb restes 

suposa un producte d’alt valor per a la re

a banc de proves per al desenvolupament 

es tracta d’imatges en blanc i negre a una 

d’ortofotos dels Plan Nacional de Ortofoto

grafía Aérea (PNOA) amb la major resolució 

zació territorial de Catalunya en municipis, 

material per delimitar les afrontacions de la 

es tracta d’una base municipal, provincial i 

guen al seu tractament previ amb algun pro
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El programari escollit per a la gestió i interrela

programari obert amb la majoria de funcions de 

3.2 Fonts orals

tant com a síntesi de les principals aportaci

ons realitzades pels diversos contactes locals 

mentaris respecte a diversos jaciments de 
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estudis toponímics propis sobre el terme (CAR

vació en estudi actualment del jaciment de l’Al

constant sobre el territori ens va poder conduir 

cals, també volem esmentar les notícies facili

gut localitzar els jaciments del Mas de l’Ermita

ge Josep Matamoros a principis de segle i subs

mement la localització de diversos jaciments a 

materials medievals a la zona de les terrasses 

els jaciments andalusins de la Casa Blanca i de 







BLOC III

EL SISTEMA D’ARTICULACIÓ SOCIAL DE L’ESPAI
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1. Computació i anàlisi del 

territori

formen el metasistema d’una formació social, 

estat la introducció dels computadors en les tas

1.1 El geoprocessament de la 

dada històrica

tacat des de la seva creació per implementar 

ca d’un problema ens aporta molta informació 

cions respecte als problemes relacionats amb 
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Bloc 3. El sistema d’articulació social de l’espai.

els focus de la malaltia als pous d’aigua públics i 

treballaven en la implantació de la microcompu

et alii

una relació ineludible

 (CAA), 

van propiciar l’entrada en escena del debat so

A l’estat espanyol, la seva introducció va ser re

lativament tardana, i encara avui en dia es viu 

tecnologies al món de la recerca, tot i el desen

volupament de valuosos treballs des de grups 

tes eines i la seva integració en els processos 
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sistematitzar totes les dades obtingudes 

donat el primer pas per poder interpretar 

els elements locatius categoritzats amb 

durant el treball de camp per localitzar 

en l’actualització constant dels jaciments 

les ubicacions amb major probabilitat de 

analitzar el relleu i la toponímia contingu

les informacions recollides al camp en la 

el seu ús en la reconstrucció dels ele

ció de territoris), de 

sis (delimitació d’espais de producció), 
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1.2 Delimitació d’espais 

històrics

visions administratives actuals, conformades al 

res tenen a veure amb el nostre període d’inte

nen als patrons administratius medievals cristi

posseïen els drets jurisdiccionals en cadascun 

d’ells, formats a partir de la descomposició d’an

teriors territoris castrals andalusins amb majors 

doncs, si als actuals límits municipals responen 

tat de desenvolupar una completa metodologia 

El territorium antic és una circumscripció admi

o inferior a la civitas

territoria rebrien llavors el 

nom de 

territoria

dels territoris a partir de cercar les afrontacions 

territori de la ciutat antiga de Dertosa, posterior

antiga, el territorium ens és descrit al 

Agrimensorum Romanorum

com a entitat geoestructural o comarca natural, 
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tura esse

territorium es correspon amb 

espais delimitats a través de tot un seguit de va

administratius en funcionament entre l’Antiguitat 

ció de territoris antics

del terme antic no estem circumscrivint la seva 

traposa a la divisió territorial medieval, entenent 

ter

ritoria o 

nits al , són 

territoris, usant les eines Hydrology del grup 

 contingut en el programari 

1. Fill sinks

bre el Model Digital d’Elevacions (MDE) 

normalització d’un model de superfície 

ter

surface raster

ma profunditat dels embornals a emple

nar (Z limit
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2. Flow direction:

l’opció  ( ), la ruta de 

) 

en l’elevació de cada cel·la al llarg de la 

tatges (

3. Flow accumulation: 

güen sobre cadascuna de les cel·les im

sultant de l’algoritme  (

), en segon lloc la ruta 

on raster) i de manera opcional podem 

nal (
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4. : 

al Raster Calculator, a través de la cai

 del grup 

Analyst Tools

establert  (Evaluate)

5. Stream link: 

ments no interromputs, és a dir, parts del 

pas anterior (

direction raster Out

6. Stream order: 

raster

sortida ( ) i opcionalment, 

7. Stream to feature: 

( ), el de direcció del 

de sortida (
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Stream to feature 

 

8. Feature vertice to point: ara ja fora de 

cercar la de Data management tools

Feature

on es tallen cadascun dels drenatges, és 

en l’anterior pas ( ), el tipus i 

feature class

( ) on seleccionarem l’opció 

end

 

 

9. Watershed delineation: 

funció aconseguirem delinear les sub

 ( ), 
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10. Interpretació del model: 

correspondre a una única unitat territori

de territoria subordinats a uns centres 

un cop establertes i integrades la resta 
1

Conjunt de territoria

 

partir d’una metodologia ben establer

provada per al seu ús en un cas concret 

la reiteració del mètode en nous casos 

través de la interrelació entre dades ar

poden ser de gran ajuda en el desenvo
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centre territorial

de referència a partir d’un polígon vectorial, el 

problema es reduïa a concretar la delimitació 

es pot descriure com un organisme autopoiètic 

de forma accelerada durant la última dècada, 

gut diversos estadis de desenvolupament, des 

dels primers models realitzats amb mètodes 

2, d’un gran impacte actualment (DERA

d’un o altre mètode respon a les necessitats 

probabilitat de presència d’una variable depe

absència d’un assentament, tenint en compte 

tament, és a dir, el tradicional model predictiu 
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(model digital d’elevacions, règim pluviomètric 

gim de temperatures mitjanes anuals i règim 

d’insolació mitjana anual) i d’altres elaborades 

tant del baricentre de recollida de materials, 

zar els diversos models predictius necessaris 

(assentaments i potencial agrícola) i el tracta

desenvolupar altres bases relacionades, 

ja ens aporta les dades formalitzades en 

 

Model digital d’elevacions 
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tingudes a partir dels diversos mapes cli

dir, el règim pluviomètric no es pot me

major o menor incidència de cadascun 

malitzar les distribucions d’assentaments 

procés de fotointerpretació i digitalització 

renciant entre els diferents tipus de con

al conreu de les diverses espècies ce

lectiva editada per Carlo Citter i Antonia 
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ventalls i planes al·luvials del Plistocè 

 

 

d’una de les bases imprescindibles per 

 

Model de pendents 

de cada cel·la del mapa a unes entitats 

d’una ponderació dels valors de les ca
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convertiran, segons la seva entitat, en 

sobre la realització d’un model de cost re

 

 

agafant com a base la capa vectorial (

creat tres categories diferents de rius se

, 

valors de cada assentament conegut prè

per a cadascun de les tres capes vectori

 

 

paisatge visual es definit per Marcos 

espacial de les propietats visuals  ge

nerades o associades a una configu

fortament associada als diversos fe



298

visibilitats acumulatives des d’una sè

rie de punts aleatoris establerts sobre 

 

 

doncs, a partir del barem interpretatiu per part de 

ció del model predictiu territorial no és tan alta, 

els diversos elements a l’interior del seu meta

Mapa de potencial d’assentament 

de les seves necessitats per a la producció i 

les zones agrícoles properes als assentaments 
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Mapa de potencial agrícola 

Ja amb els resultats necessaris entre les 

creació d’un darrer mapa, el model predictiu 

tents al seu interior i el problema d’arribar a 

tadístics, com les funcions del veí més proper 

totalment imprecises i associades a uns límits 

 

Model predictiu del territori i límits establerts de l’espai útil 
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2. Els assentaments

tres registres materials, on podem observar 

processos socials del passat, i on es desenvo

amb el moment de la recerca anterior, on es 

medievals, la majoria poc estudiats, i uns al

amb la informació pertinent respecte a la seva 

ubicació, funcions i cronologia, a més d’al

pot aportar tantes informacions als objectius 

llarg dels darrers anys amb la creació de no

ves tipologies d’assentaments conceptuals a 

no tenen una correspondència amb la resta 

d’informacions o, en el pitjor dels casos, són 

estat possible, de caracteritzar les unitats 

tejarem la nomenclatura genèrica, en la major 

part dels casos descriptiva de la seva funció i 

vi dels patrons d’assentament o en la relació 

del poblament, i al procés d’islamització del 

tegem per a les properes línies és el de rea

litzar una somera caracterització descriptiva 
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definits per les seves funcions, adaptació al 

rat anteriorment3

sobre una superfície contínua processos poc 

banisme durant els darrers segles de l’Antiguitat 

puntuals i sense poder accedir als interessan

com les intervencions realitzades a petits solars 

valoracions entorn dels espais funcionals de la 

una activa vida comercial durant el període visi
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manes (

Petrus, probablement el cap militar de la ciutat 

nobilitas 

demostrar la presència de dos bisbes tortosins, 

allí s’establí, amb emissions de tremisos a nom 

del rei Recared, un indubtable indicador de les 

cop perduda Barcelona, les dues primeres dè

rani andalusí, la vertadera reforma de la ciutat 

de les moltes notícies i informacions escrites en 
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ciutat antiga a partir d’una sèrie d’intervencions 

realitzades durant l’any 2001, i encara inèdites, 

meteren establir una primera delimitació de l’es

murada per l’actual carrer de la Cortadura (o el 

tablirien els seus límits laterals, presentant el 

darrer tram de la muralla, el meridional, com el 

seva posició des del conjunt episcopal i fent ús 

amb la troballa, al carrer de la Croera d’un mur 



304

també defensada per un gran mur, la drassana 

de 

gant a cercar noves solucions per a l’entrada 

perimetral, i es construirien noves entrades, 

possiblement el portal de la Rosa o el de Ro

sector podria correspondre’s amb l’anomena

da  de la documentació feudal, 

Carta divisionis civitatis Dertuse de 

pliarien en època taifa als nous barris situats a 

la ciutat, i ens permet analitzar de forma més 

més, descriurien les posteriors remodelacions 

d’època cristiana i la pèrdua del valor defensiu 

elements foren citats en diverses ocasions du

tat datades segons la talla de la seva decoració 

d’una mensa altaris, també datada entre els 
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Bloc 3. El sistema d’articulació social de l’espai.

columnes, acabades amb capitells d’època cris

sell a la inferior, i amb les bases intercanviades, 

en en funcionament com a part del  de la 
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és la detallada intervenció duta a terme amb 

els canvis en l’urbanisme de la ciutat entre els 

comuna, especialment de certes tipologies 

d’olles, alguns amb decoracions pintades o in

el límit de la construcció pel seu costat meridi

tres moments diferents d’activitat, amb diver

brocatello, 

dolia

de la intervenció establir unes primeres crono

dimensions variades i en la unió entre el mur 
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neïtzació del nivell de circulació posterior, pro

pogut documentar dos murs paral·lels entre si 

tímetres disposades en dos o tres alineacions, 

60 centímetres d’amplada i unides amb mor

revestiment vidrat melat monocrom amb deco

de verd i manganès sota vidrat transparent, al

guns elements decorats amb motius de corda 

, una discontinuïtat entre les fases tar
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periurbana, tant a la zona septentrional com 

de l’antiguitat i de forma més densa en època 

andalusina, on comptaria amb uns banys i un 

timoniat per la presència d’una petita basílica o 

cella memoria

un sistema de carrers i claveguerams corres

ponents al moment de plena islamització de la 

ben documentat a la resta de ciutats andalusi

pais i l’adopció de models ortogonals en la distri

es correspongués amb la  o la Tevi

zola, ambdues situades a recer de la murada de 

 

carrer Montcada6

 les fases del procés d’isla

la ciutat antiga i establerts per la seva muralla 

ciutat durant els dos primers segles de domina

trional i meridional als portals de l’Assoc i dels 

les restauracions i manteniments necessaris, 
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senvolupat l’espai de la drassana de la ciutat, 

també comptava amb una important solució de

, 

bis o 

diverses solucions de continuïtat des de l’Anti

estava relacionada amb l’entrada principal de la 

de Remolins, els suburbis septentrionals dotats 

serviria com a punt d’intercanvi entre els bens 

de consum produïts a la ruralia amb les manu

el raval meridional mostra també una planimetria 
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ben organitzada i dissenyada, amb un sistema 

viari ortogonal i amb clavegueres i conduccions 

la consolidació del procés d’islamització social, 

districte, tan lligat a la capital cordovesa com 

d’ampliació dels suburbis periurbans a partir de 

sortir a la llum, a més, un gran nombre d’enter

sos, a prop de la via de comunicació d’entrada 

sa és un lloc ocupat des d’època ibèrica, amb 

comentat, es fonamenta en anteriors notícies 

ment a l’alcassaba de la ciutat podria provenir 

califal i, sobretot, durant el període dels 

 

formada i integrada al perímetre defensiu de la 

gué tenir el seu punt inicial de construcció amb 

ma i orientada cap al sud, serviria perfectament 

alitzades per la talaia del Montsianell, situada a 

també rebria, i enviaria, avisos de la talaia situ

abandona en cap moment la vall del riu Ebre i 

Š

seu ús com a part del sistema de senyals confor

mat amb la talaia del 

es pot observar pel canvi d’obra constructiva a 
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blement es tornés a bastir el seu parament junt 

amb les reformes de les muralles de la ciutat 

 

 

en època califal es poden observar perfectament 

podríem considerar com a part de les reformes 

muralles de la , incloent l’alcassaba al 

 

ració califal8

 

recuperats durant les obres de construcció del 

Parador Nacional a l’interior del recinte del cas
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vernador (

terrament, probablement del moment fundacio

des i cobertes per lloses, datades probablement 

amb un parament realitzat amb pedra travada 

amb morter, amb els escaires realitzats amb 

llum sobre l’ocupació del castell durant el perío

Observant alguna de les peces presentades, 

Dara

cina

ser part constituent de la ciutat emmurallada en 

Darazana es menciona després 

de la 

amb la remodelació omeia de les muralles, com 
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 emmurallada pot ser observat 

a altres casos contemporanis, com els estudiats a 

ciutat es situaria en l’espai comprés entre l’antiga 

muralla, situada probablement a l’entorn del carrer 

Jaume Ferran, i el barranc del Vall, amb l’Ebre a 

Mendoza10

10

mentat anteriorment, la seva construcció cap a 

ampli pati, fou assignat a la nova seu episco

bases intercanviades i coronades amb capitells 

estudiaren els atribuïren un origen antic, cal ob

rosat i obscur s’utilitzen de forma combinada al 

rial usat a les petites columnes de la capital de 
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matèria primera molt costosa d’origen oriental, i 

lumnetes formarien part del programa decoratiu 

ment del seu propi , i per tant elaborades 

en algun taller local amb matèries primeres im

portades 

11, i re

, 

(MON

n

satge ebrenc marcat per la seva presència i 

dal, com seria el cas de les torres del Prior, 

Corder, Mingana, Campredó o la Carrova, 

ferent el trobem amb les torres situades a la 

desembocadura, com les de Burjassénia, 

l’Aldea, Camarles, Candela, Asmet i Vinai

11
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on segons la nostra opinió, i tal com analitza

n d’època 

la possibilitat d’establir la presència d’alguns 

punts fortificats sense construccions en pe

dra de consideració, com succeiria en alguns 

com Talayam sarracenorum 

provingui d’un arcaisme llatí ( ), atribu

int tal denominació a la construcció d’un cas

per primer cop de forma segura en gener de 

), junt 

castrum projectat 

a Amposta fa referència més a l’establiment 
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a la seva consideració com a part de la ciutat 

d’anar lligada constantment a la de la ciutat, 

lant la desembocadura del riu Ebre, just abans 

Amb planta poligonal irregular, rodejat per un 

sistema de fossats i pel propi riu, les successi

ibèrica i fou reocupat durant el període andalusí, 

Planta del  d’Amposta prèvia a les reformes califals12

 

terior, tot i la seva singularitat, no sembla diferir 

Calatrava la Vieja, on se suposa una aportació 

d’aigües directament des del riu o bé a través 

d’un enginy d’elevació d’aigua, una sènia, en cas 

12
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la detecció de materials d’una primera fase inici

 

Fossat entorn del  d’Amposta 

constituït per pedra i morter, i ajustat al recorre

rada presenta també una base construïda amb 

ambdues, el pas de ronda originalment tindria 

muralla va recuperar certs materials molt signi

13

rectangular i els dos murs conservats tenen un 

13  
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el condicionament del sol natural, amb afecta

per no comptar amb mencions precises anteri

 d’Amposta
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seva disposició a llarg i través són caracterís

Castell Formós, ara amb l’ús de carreus allar

i prop d’Amposta, entre les obres tardanes 

episcopal i els del dormitori canonical, en el 

distintes, per la seva funció pel seu aparell la 

basaments atalussats de les torres de Cas

tell Formós, també disposades sobre un fos

remodelació d’una defensa anterior i no d’un 

tra part, la monumentalitat i regularitat dels 

ativa estatal, vinculada a l’autoritat cordovesa 

venció dels llinatges muladís de la vall mitjana 

múltiples iniciatives com les drassanes d’Alge

vir carreus disposats al llarg, tallats segons el 

fundació del castell d’Amposta i del seu dispo

tament d’un grup de normands ( ) en 

del seu campament ( ) un fossat per 

d’Amposta, si
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tuat a la desembocadura del riu, just en el límit 

de l’únic sistema de fossats documentat per 

poden endarrerir les seves fases fundacio

nals més enrere de la segona meitat del segle 

 

conae

Barbiguera (Barbaira) i Melilles (Melia), situ

es consideri per primer cop el terme o districte 

del 

de 1180

, 

tícia planteja seriosos dubtes sobre l’entitat 

 

pot ser desmentida si ens atenem a les re

16

n de 

centre administratiu, la desapareguda mansio 

Cabanes, i també en el cas del 

fent referència al territori del Penedés (Pe

  

  

16
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netese

de Cervera del Maestrat (

controla, és a dir, la 

descobert, progressivament, certes fites de 

la seva ocupació antiga i medieval, si bé la 

seva interpretació resulta controvertida per 

vegada, en la base d’un tram del perímetre 

d’una murada perimetral i un altre de menor, 

al sondeig corresponia a l’ocupació antiga del 

Per altra banda, les intervencions successives 

nents del segon recinte, amb planta de triangle 

cia de dues murades paral·leles, una interior o 

cana, separades per un pas de ronda d’amplada 

Completen les defenses principals les restes 
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fortí on els seus analistes no es posen d’acord, 

entrada occidental i poder precisar la distribució 

fet, els treballs realitzats a l’interior del fortí sols 

Per la nostra banda, avui podem objectar se

planta circular, previsiblement en època andalu

18

18
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prengui en consideració la seva presència prèvia 

on s’instal·la la porta d’accés al recinte i on la 

de color ocre, de procedència distinta a la pedra 

bé sembla una obra relativament tardana, per 

guaita es troba clarament orientada cap a la pla

na situada a migjorn del castell, a la vall confor

 

pas de ronda entre murades

mès documentar un assentament andalusí de 

certa consideració amb presència de sitges al 

la torre de guaita en una fase relativament tarda

semblen respondre a l’estratègia militar dels feu
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lusins de l’entorn, com són el castell d’Amposta 

ambdós dotats amb barbacanes i passos de 

 

aportat cap registre material anterior al període 

fou cedit pel comte Ramon Berenguer a Pere de 

de 

l’obra enciclopèdica Els Castells Catalans (ROCA 

pogut ser corroborada per la documentació con

Planta del castell de Castles
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20

bita del Cascall i un misteriós castell desaparegut 

si més no sospitós si observem el recull anterior 

de grans centres territorials disseminats per tota 

, per 

21

20
21

, i comprenen am

plades diverses entre els 60 i els 100 centí

disposen possiblement d’un segon pis i diver

ses compartimentacions, seguint un model 

 

amb alguns dels propers castells feudals del 

Planta del Castell de Paüls22

22
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castrum

administrativa faria referència més al concepte 

ma superior de l’assentament, amb diferents 

aparells constructius i una església associada, 

 

tendència relativament marginal dintre dels 

territori, tant pel seu nombre com pels recur

d’Alfara i Paüls, situats en una petita vall ca

sos productius necessaris per al manteniment 

d’ells, Alfara, ens pot aportar algunes indica

provinent del terme 23 referit a barri o 

s’associen diverses unitats familiars en un 

obligaria a la cerca de solucions col·lectives 

ment, ocuparien petits turons, més o menys 

sició privilegiada en el control dels seus propis 

23
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renciada de la d’altres poblats en altura d’època 

zació d’espais marginals es duu a terme a partir 

de petits assentaments encara més reduïts, pot

serralades litorals i del massís dels Ports, com 

o con

, trobem 

amb el d’encimbellament de les poblacions del 

incas

tellamento
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es d’ocupació ens parlen del desenvolupa

ment de diverses solucions defensives per a 

, com al 

tuades a la riba del riu Ebre, de difícil accés a 

els altiplans situats en el cim de petits turons, 

) situades a les 

ritori conduiria a una major valorització dels 

a l’establiment d’un sistema d’ocupació més 

banda, el període d’inestabilitat iniciat amb 

l’inici de la segona fitna

matge de les reserves de producció agrícola 

per part, probablement, de les autoritats urba
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amb torre plantejat per a altres territoris del 

Š

amb el procés de construcció de torres a les 

 andalu

bola de neu i desenvolupat un model del tot es

entre altres per les torres del Prior, del Corder, 

de Mingana, de Campredó o de la Carrova

en el desenvolupament de l’entorn de la ciutat 
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del desenvolupament i vigència de les almú

vors es poguessin construir torres defensives 

drades es corresponen en la seva totalitat als 

els 

cular, si bé no disposem de cronologies pre

 

d’Amposta demostren disposar de tota una 

podem trobar el cas de la torre de l’Aldea, 

rep la denominació de castrum després de la 

de la Candela, en direcció al pas de l’Ebre en 

26

Burjassénia

tipus de valoracions, tant la seva toponímia 

probablement paral·lela a la construcció del 

castell d’Amposta durant la primera meitat del 

una de posterior durant el període taifa establí 

la resta d’elements al llarg de la via costanera 

d’accés des del nord i també, de forma aïlla

moderada semblen correspondre a la primera 

26
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dut a terme en la majoria d’elles, no perme

ten asseverar una més precisa caracterització 

el difusor idoni de la seva senyal al castell d’Am

com a Talayam sarracenorum

torre dels sar

pas del n

castello 

 o d’Alairan

seu conjunt conformaria un sistema original de 

comunicacions i defensa del territori de provada 

torres de planta circular, situades als accessos 

des de la costa cap a , es degueren a 

darrers apartats com la ciutat de 

evoluciona al llarg del temps, lligada a la situació 

tat ebrenca no es convertí en un centre fronterer 

de consolidació del poder per part dels governa

dors i emirs andalusins es conduïen cap a terres 

més septentrionals, la reraguarda, on s’incloïa 

dotada d’una gran capacitat de moviment s’es

l’Ebre s’establí com a frontera entre els do

concret, tenim documentat el funcionament de 
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dir, de la contenció de les posicions no amb 

l’  

el governador 

, no se’ns diu per 

alliberar presoners en mans dels francs, repa

elements per al control del territori i els seus 

 a Am

de guaita de planta circular, com la vinculada a 

segle anterior als territoris més septentrionals 

recorregut des del pic del Montsianell (Amposta) 

menys per la torre de la Carrova (Amposta), la 

rada durant un primer període amb la presèn

els 

tenim documentada la seva activitat des de 

puntuals aconseguiren establir campaments 

estables durant petits períodes de temps, 

com l’assentament d’un grup de normands a 

va el  d’Amposta28

construcció d’un  a la vora del delta de 

pas principal de l’Ebre cap al sud, per l’anti

28

zona concreta semblen indicar una ocupació relativament 
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l’arribada de la 

a la dinastia 

litorals o de les muntanyes interiors de la ribera 

 

de les seves muralles com la construcció d’un 

percebre un increment en el nombre de castells, 

construccions, com es pot observar als casos 

seus murs i desenvolupen noves estratègies 

defensives, com pogueren ser la barbacana i el 

pas de ronda en Amposta o les noves muralles 

res de guaita ja esmentada

l’Estat, doncs l’absència d’una toponímia perso

la seva relació amb les almúnies allí establertes, 

vindrien a cobrir les necessitats defensives 

de gestió pagesa de llocs de refugi, sigui gene
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berbers o muladís s’aconseguiren imposar du

rant un temps a les pressions estatals, dubtem 

pais de refugi, situats a recer de les alcassabes 

lució, la dels albacars, seria una implementació 

d’època feudal, lligada a les reformes produïdes 

2.3 Els assentaments rurals en 

qurà)

vials tant de l’Ebre com d’altres cursos d’impor

molt alta, i amb el correcte drenatge de les ma

drenatge i canalització després de cada episodi 

dividus apareguts i les informacions documen

tals conservades a les fonts escrites, podem 

petits on es concentrarien unes comunitats rela

Molt possiblement i atenent a la caracteritza

andalusines com assentaments amb diversos 

la 

(
30

30
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)

els moments de pluges abundants i desborda

de les capes rocoses, l’estabilitat de les vivendes 

cursos, sembla superar els problemes plante
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), no 

els trasbalsos de la centúria anterior acabaren i 

i la següent, accentuada en gran manera per la 

plena consolidació del califat i el programa de 

intervenció en la seva articulació, cada cop més 

nyals, per abastar els assentaments amb pous 

territori i esdevingueren importants graners de 
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)

2.4 Els assentaments rurals als 

vessants de muntanya (cases, 

casae- )

faldes menys pronunciades del massís dels Ports, 

una economia molt diferent a la presentada en el 

cas de les fèrtils zones de conreu a les terrasses 

per tal de mantenir totes les necessitats del grup 

d’aigua es realitzaria a partir de fonts, brolladors 

Es tractaria de petits assentaments familiars de 

casa casae) i les 

bayt ), és a dir, una o 

més cases, possiblement formades per diversos 
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documentat per la pervivència encara avui en 

na al Š

aporten unes millors condicions en la capacitat 

penetració de les arrels de les espècies planta

petites dimensions, com sembla succeir al sector 

rasses d’època romana, com podem detectar en 

ben testimoniat en algunes zones del litoral lle

es afectades per escorrenties degueren ocupar 

ver sorgit de forma generalitzada en un procés 

guin presenten fases d’ocupació tardanes, amb 

conjunt d’assentaments amb terrasses situats al 

una cronologia clarament diferenciada dels de la 

cia ja des dels primers moments de presència an

la implantació del 

amb dos assentaments, un d’ells documentat ar
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)

2.5 Els assentaments rurals en 

pla (almúnies, munà)

drenada immediata a la sedimentació deltaica de 

i llocs documentats als itineraris antics de l’Ermi

31

difícil manteniment, per les contínues infraes

procés de donació o usdefruit de bens públics 

a unes elits per concessió pública (

31

buts allí recollits a partir de les seves diverses 

com, en el cas documentat de l’Aldea, ramade

d’establiments com un 

 cui

dels seus dominis i de les seves possessions, i 

ponen amb el terme d’almúnia sembla corrobo

cular situades en les terres de les marjals drena

des de la desembocadura de l’Ebre adscrites a 

assentaments denominats per la documentació 

de penetració des del nord a través del pas de la 
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un dels elements clau de l’economia rural durant 

No tots els assentaments del nostre territori ca

elevats per als assentaments, com es pot ob

dela, no considerats per la documentació com 

funcionat com a punts de control en la defensa 

ta sempre al castell d’Amposta a la documenta

cionada amb el control del pas del riu Ebre des 

casos d’almúnies a les marjals drenades del curs 

inferior del riu Ebre podrem entendre millor la 
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)

possiblement també l’almúnia de l’Antic disposa

delacions al llarg dels segles per la seva posició 

degueren disposar d’accés privilegiat a diverses 

molt concret com és el de la concessió per part 

de l’Estat d’una sèrie d’espais públics i la cons

sa derivats de les successives guerres internes 

recaptats a unes elits, probablement militars, 

de noves estratègies estatals per augmentar els 

territori durant el període dels  i 

els seus estaments més afavorits per assegurar 

de l’estat en termes generals doncs, tal i com in

dica la fórmula

fuit regis

ries ni les cases ni cap altre element anterior, 

la ciutat cedí nominalment a canvi d’uns serveis 
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2.6 Els assentaments amb fun-

cions ramaderes (rafals, )

indistintament de la seva ubicació en l’espai, 

ta descripció funcional d’una tipologia concre

neral de rafals, un mot derivat del mot andalusí 

(

més precís 

llana

de ovejas, cabras, vacas, , caballos, en

mat per altres arabismes andalusins provinents 

 (ramat) o  

no es tracta d’iden

tament, sinó de descriptors entorn de les 

als cabanes ramaderes amb cercats, un model 

complet les propostes de treball de Rubiera i 

privades, documentades principalment a la do

confusió, com alguns  (raval),  (molí) 

o 

una correlació comprovable entre els rafals i les 

referents a establiments sota control estatal, tot 



Joan Negre Pérez

343

Bloc 3. El sistema d’articulació social de l’espai.
)

 en la seva or

el primer sigui documentat com conjuntament 

un esment a un 

sénia ( , et cum arrafals

arafal in villa de Bitem

arrafal

els de Palomera (

raalem

(arralials

vies ramaderes o bé ja en els propis prats d’alta 

muntanya, semblen respondre perfectament a 

ons de gestió i control dels ramats associades a 

32
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a migjorn de la  concentraria les princi

condicions d’estabilitat de la zona permetrien 

assentaments en el cicle productiu de la ciutat i 

acabarien concentrant algunes de les impor

2.7 Les institucions religioses 

(ràbites i mesquites, i 

)

Entenem com a institucions religioses andalu

d’assentaments sobre el territori, i per tant, po

 i les petites 

 rurals, seran uns dels principals punts 

de difusió i consolidació del procés d’islamit

d’aculturació i integració entre les societats 

 

bitualment a llocs de frontera on els  

(

 eren també llocs de peregrinatge i ora

ció, més accentuats durant els períodes d’es

i de les almoines (probablement el  i la 

certs recursos naturals com les salines i dels 

situació es veu a més accentuada amb els 
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 i )

institucions religioses juguen un paper im

a l’entrada dels grans rius navegables sigui 

vista com una prova fefaent de la seva funció 

institucions a les costes andalusines es du

gué a terme durant la segona meitat del segle 

33 

assentament amb les comunitats de mariners 

o 

senyals 

33

, 

diverses construccions, entre elles una torre 

l’element clau en la transmissió de missatges 

segons els principals dicci

especialment a les zones frontereres (BOFA

guerrers dels 

cits nombrosos i a les seves muntures sense 
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sentament d’Alcodair pel nord, entre la serra 

36

esmenta la rabitam de Cascall, amb diverses 

variants, a les immediacions del Delta de l’Ebre 

esments al manteniment d’un peregrinatge is

en en

les seves oracions i retornar amb les seves 

fou, abans de la completa remodelació de l’es

l’embarcament dels moriscos de la zona de la 

36

ble ubicació de la institució religiosa

 

pogué ser el recinte del 

servació d’una planimetria detallada de la vila 

plantejar una sèrie de propostes sobre la seva 

a punt de peregrinatge de les comunitats mu

observar dues zones separades, una de més 

interior, on es pot apreciar una torre de plan
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 i )

pogués conservar l’estructura de l’original 

els  corresponents als petits orato

ris interiors del 

proposta, car les reformes estructurals del re

) 

entre el nodrit grup d’esments documentals de 

(

t), 

dissertació setmanal de l’imam ( ) i l’oració 

um a

tuals en diferents tipus d’assentaments rurals 

tre territori puguin disposar d’una gran mes

 bé a l’únic 

 de la 

ciutat i la seva família, cort i guarnició militar, tal 

i com es pot documentar a altres ciutats anda

bon primer moment, la construcció d’oratoris de 

38

38
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investigacions presenten un fenomen d’ampli

aljames urbanes o castrals, ben descrites pels 

entre ells per tal de construir un dels seus ora

realitzava la seva dissertació setmanal, és un 

es conserva cap registre fefaent per compro

de construccions de planta rectangular apaï

sada, tal i com la presenten els casos ben es
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 i )

indistintament, en el centre de la 

crita d’època feudal al nostre territori ens per

relacionades amb fortificacions, com la d’Am

construcció, encara en trobem d’altres sobre 

fundació i l’inici de la seva activitat no sembla 

Malgrat els indicis, no es pot assegurar ni la 

vallis 

(

lisi d’un document inèdit corresponent a l’es
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2.8 Les necròpolis (cementiris, 

)

zar al nostre territori de treball, esperem po

trals, com les esmentades als barris de Re

ció absoluta el tenim amb el jaciment del Mo

ment de Benifallim, on en les immediacions 

a dia d’avui roman ja desapareguda i de la 

la primera meitat del segle V, el procés erosiu 

En segon lloc, trobem una segona tipologia 

molt menys abundant, amb un únic cas loca

bes antropomorfes localitzades al jaciment de 

d’associar tal vegada amb l’assentament de 
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)

anteriors, com unes tombes de tipus antropo

el mosaic d’una basílica paleocristiana datada 

des amb el manteniment d’una petita comuni

zat d’enterrament durant l’època andalusina  

es basa en la creació d’un conjunt de tom

conjunt d’enterraments del Š

drangular amb els angles arrodonits, i mesu

arrasats per la caiguda en l’interior de la tom
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3. Les vies de comunicació

completa el conjunt de components i relacions 

producció (principalment camps de conreu) i ele

recompondre, guiats pel principi de 

territori, a més d’unir els distints nuclis amb les 

seves zones de producció i amb la resta d’assen

ment serviran per al desenvolupament de noves 

comunitats i assentaments, també durant l’Edat 

connectaran les noves vil·les i llogarets, produint 

gues tenen un paper vital en el devenir dels pri

dugueren a terme contra els territoris cristians, 

val i per a tal objectiu elabora una metodologia 

nades amb la seva funció de transport de mer

caderies, és a dir, amb la seva capacitat per a 
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basa en el concepte d’estabilitat i durabilitat del 

trucció del conjunt i, per tant, la detallada pla

amb terraplens i retalls per delimitar el seu tra

comunicació medievals, tot i la manca d’inver

vies de comunicació

portaren a la seva construcció, la disponibilitat 

dels mitjans emprats i la tecnologia aplicada en 

consistents en la simple consolidació de sendes 

tudi de relacions entre ciutats i el transport ro

documenten un tipus de roda generalment de 

indicada per anar camp a través i per camins 

de terra, amb la tracció assegurada en temps 

camins de mala factura es van crear a partir del 

mera consciència seriosa d’Europa i de la neces
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sitat de la dotació de vertaderes carreteres com 

factor fonamental per a la comunicació tant dels 

rència de concepte entre els camins romans, els 

necessitat del moment concret, per tant, esta

avali el seu moment constructiu o la seva rela

localitzar elements mobles distints als de la in

gran mesura a la majoria dels ponts de pedra 

més antics i a altres obres d’enginyeria mal es

posició dels ferms de les vies romanes recol

tura

per la nombrosa literatura sobre el tema, i els 

desmentir rotundament les tesis sobre el primer 

la composició de la infraestructura de les vies 

segle, assistim repetidament a l’ús dels plante
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cació de camins suposadament romans a través 

de les seves cobertes amb lloses de pedra es 

en realitat sobre nombrosos camins medievals 

via veritablement romana entre algunes de les 

una sèrie de Camins Romans o Vies Romanes 

ra del ferm d’una carretera, en el seu projecte i 

romanes es composen d’un ferm de materials 

solts, amb una base de grans pedres, recober

ta d’arena, grava i una capa superior de granu

doncs els materials devien restar compactats 

riorament era obligatori aportar altres nous, és a 

ció de petits murs de contenció dels materials 
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3.2 Metodologia per a l’estudi 

interrelació entre les diverses fonts al nostre 

comptem amb dues fonts d’informació prin

informació a dues escales concretes, una de 

més general per a les primeres i una de més 

comunicacions antiga es basa principalment en 

 o 

Cos

Guido

els , principalment 

i BRAMON, 2012) i la documentació feudal de 

d’argent descoberts prop de Roma a mit

les mansiones o estacions establertes 

en la ruta de la Via Augusta entre Cadis 

treball i de nord a sud, les parades de 

a més de les conegudes pels Vasos, la 

mansio

ment,  és una llista de llocs i ciutats entre 

mansio desco

,

de jornades de viatge entre els distints llocs 

Š
Š

Š

el darrer de 
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Finalment, la documentació feudal de la 

establir alguns dels camins i ramals de 

vies en ús durant el període andalusí, 

muntanyes de Cabanes, tant per a l’època an

litzada tradicionalment a la zona de l’Al

madrava, al vessant nord del Coll de Ba

fa referència, literalment, a una ubicació 

als peus d’un bosc, a sota seu, tot des

obre la porta al territori de Dertosa des 

vennate, la seva situació es calcula per 

Pinum es con

mansio es situa a la zona de 

l’Ampolla, segons la majoria d’estudis 

als tres caps o desembocadures del riu 

mansio fa referència 

milles de la desembocadura de l’Ebre, 

controlaria el pas de la via cap al sud pel 

de la seva perpendicular en direcció cap 

mers segles de la nostra era, l’absència 

la mansio

mansio a un nou ramal de la Via Augus

la costa i acabaria sent la ruta principal 
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a partir de l’estudi de la documentació 

gués en desús en favor de la ruta de la vall de 

camí entre 

sent a l’obra idrisiana, on s’esmenta la 

d’entrada al territori del territori tortosí 

Bramon proposa la seva correlació 

turrem 

enumera els diversos 

nen de 

descriure certs tipus d’assentaments ru

d’una descripció derivada d’altres obres 

d

escala de la ruta de la vall de l’Ebre des 
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etapa amb el lloc de , un 

des de l’ , una forma deformada 

de la seva traducció literal (riu de les 

a l’

16), tot just davant del nostre castell, lloc 

amb els territoris cristians, i es constitu

Š

de la ciutat de 

Burriana , 

, unes indicacions de difícil en

12 milles del de 

Joan) 

precisar la seva posició, doncs només la 

a cap estructura de tipus castral en èpo

 

tació o lloc de parada en el camí entre 

  i Balansiya a l’entorn del castell 

de Cervera del Maestrat (

pesar de la seva important petjada ma

terial, com la resta de  descrits 

anteriorment, actuarien com a llocs de 

voluparien altres assentaments vinculats 
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important ciutat marinera de la costa 

tortosina, amb continuïtat des del món 

tres 6 milles de la 

principals punts de control de la via en

tre 

controla visualment tot el corredor costa

Albalat

tres) de 

mansio

catum, encara en ús en època andalu

de l’estudi de la documentació medie

cato

seu funcionament des de com a mínim 

parada en el ramal costaner de la Via 

turó en direcció a la costa durant els se

del nucli inicial de la mansio mostren ni

documentació escrita llatina i fossilitzat 

desenvolupament de l’assentament més 

cap a la costa fan referència a un únic 

lloc, el 
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tificacions distals, observem una tendència 

semblen coincidir les posicions relatives dels 

, literalment riu de les Eugues, 

, conservat a 

dóna nom a una partida, una font, una devesa 

precisions es podria presentar un recorregut 

de viatge, amb una parada al Uns 

 , 

territori 

i les etapes en direcció a Balansiya, on en

es seguia l’antiga ruta interior o la costanera, 

en relació amb la major densitat de poblament 

castrum et villam 

de Kadrel

des les fonts escrites, cal donar el següent pas 
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portaven gravat a la seva superfície el nom de 

o funeraris associats a destacats personatges 

estructura simple amb dovelles radials, imposta 

amb les restes de la villa

per indicar la intersecció entre la Via Augusta i 
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tot dubte la seva adscripció al moment d’ús de 

(facilitat de pas, estabilitat i reciprocitat) i pre

nem com a referència tots els punts coneguts 

1. En primer lloc, tenint en compte el prin

cipi de 

i comunicacions d’un territori podem pro

 una tasca 

concret d’una manera més optimitzada i 

contrastació dels resultats i un rigor en el 

2. 
 (ruta 

tes de menor cost entre cadascun dels 

anteriorment,
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la possibilitat de presència d’un assenta

arcs vectorials sobreposats a les ortofo

servem, per tal d’intentar restituir les tra
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3. 

ment, es correspon amb el nivell de pla

sempre per addició al sistema inicial al 

d’ocupació ens permet datar cadascuna 

cialment de les anteriorment proposades per 

ara podem presentar de manera organitzada, 
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de Vilafamés i de l’Arc de Cabanes, seguint el 

sant per les mansio

Amb l’ajuda d’un pas de barca o similar segui

ria el seu camí passant pels jaciments de l’Al

mansio de Dertosa, situada sense dubte a 

l’entorn de la ciutat, disposaria d’un accés o 

es desviés completament per entrar en el nu

des del coll de Cabanes (Cabanes), també en 

direcció nord, se separava de la Via Augusta 

litzada la mansio

la línia de costa pels vessants poc pronunci

Els principals passos de l’Ebre se situarien tant 

seria el més important donada la seva funció 

rència a l’etimologia llatina de carabus

ebrenca, una petita nau de pas entre ambdues 

prop de l’actual municipi de Mas de Barberans, 
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especialitzat podria estar relacionat directa

ment amb l’abastiment de la ciutat i les prin

cipals vil·les romanes de la zona, deslligada 

era una via de comunicació natural, tant marí

ciutat de Caesaraugusta i relacionada amb els 

manté invariable al seu sector meridional, des 

del pas del riu Ebre a prop d’Amposta, ara 

custodiat pel seu n

peninsular, caigué en desús durant el domini 

Albalat, Cabanes), 

Š
Biniškula (Peníscola), 

fonts feudals anomenen com a camí de Valèn

les campanyes de prospecció dels jaciments 
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onament, controlada parcialment des del pas 

d’Amposta, el Pla d’Empúries (Amposta), els 

sos de l’Ebre continuarien en funcionament 

amb les vies de comunicació el pas d’Ampos

ments de Favara (Mas de Barberans), l’Arci

connectaria amb les vies principals a través 

va en alguns punts amb el nom de Camí dels 

localitzats, com l’Antic (Amposta), la Canícia 

(Alcanar), Benifallim (Alcanar) i el Mas de 

dera o lligallo esmentada a la documentació 

dels Ports. 

poblament corresponents als dos termes en 

el nom de caminum Oltinelle, o camí d’Olzi

límit actual del terme de Mas de Barberans, 

amb el parcel·lari conservat a les ortofotogra

Antoni, entre els jaciments també andalusins 

ment progressiu de la Via Augusta en direcció 

Des de 

passant per les estacions marcades al llibre 

š

segon camí per la riba oposada del riu, des 

d’Amposta fins als assentaments més sep

n 

ampostí per seguir ascendint contracorrent 

l’Ebre pel Pla d’Empúries (Amposta), el Moli



Joan Negre Pérez

369

Bloc 3. El sistema d’articulació social de l’espai.

navegació estigueren en mans de moriscs sem

de suportar molts entrebancs conforme passa

no degueren ser tan incidents en època andalu
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de transport de tropes i material de guerra, com 

precises sobre l’ús del riu Ebre com a via de 

distribució de mercaderies i transport entre les 

dos principals capitals de la frontera superior 

procedència dels professionals de la navegació 

  

 Par Sebre amunt tut lur naviries turnent

(Raoul Mortier, 
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4. Els espais de producció

dels recursos necessaris per a la seva subsis

camperols d’un o diversos jaciments, la pro

de comunicacions, a redistribuir la producció en 

naturals, renovables i no renovables, com podri

en ser les pedreres, els boscos, les salines, els 

possibilitat d’estudiar les traces parcel·laries, 

per la reforma del parcel·lari agrícola lligat a la 

industrialització del sector primari durant l’últim 

poder aportar noves informacions i sintetitzar 
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4.1 Relació entre potencial 

-

es deu a la necessitat de disposar d’una mostra 

mi

jaciments detectats a través de la prospecció 

cies a les fonts escrites llatines, concretament 

pai productiu, basat en la sembra intensiva de 

de dotar d’uns límits fefaents, doncs considerem 

pot ser un bon indicador inicial del volum demo

via de disposar de fonts de recursos alimentaris 

alternatives, com la importació a través de les 

tal i com es pot observar a les distintes obres i 

sultats obtinguts no poden ser en cap manera 

presos com absoluts i conclusius, si són capa

tampoc en 

ralitzada a la gran majoria dels assentaments 

conreu majoritari de l’olivera, destinat en gran 

mesura a la producció d’oli i a migjorn de la 

prats, la riba dreta del riu, entre els assenta

el  d’Amposta, presenten una tendència 

tra opinió, tindran un abast i distribució molt 
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ben estudiades per al període antic i medieval 

Del primer sector, el destinat en la seva major 

molendinis olei) al seu en

molt probablement estaven sota control de la 

seva almúnia, 

del en època andalusina (

) tot just tres anys després de 

bla indicar una certa vocació d’organització 

conreu ocupa tant espais arrecerats respecte 

algesires

dels censos anuals, comptabilitzats a partir de 

cantaros olei annuatim) ja durant 

molendinis olivis

assentament tot just després la caiguda del 

ment per Antoni Virgili a partir de l’estudi dels 

entre altres arbres diversos, vinyes i camps de 

tant per al seu ús alimentari i les seves pro

pietats nutritives com per a d’altres funcions 

Š

altres camps de conreu de cereals, al sector 

meridional de la ciutat, és a dir, a les contra

una partida de Prato de Quint
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ment d’Alcozer

partir de drenatges i dessecaments, com es 

Els seus usos agrícoles principals giraran en

torn de les lleguminoses, segon element en im

tor dedicat als ramats, gestionat per la ciutat  

amb anterioritat a la construcció d’un impor

de noves solucions com l’aparició dels primers 

transformació en època feudal, abandonant 

seva condició 

principalment al sector de Bítem i Pimpí, on es 

  

guretat degué estar destinada al conreu especi

alitzat de cereals, una sort de graner de la ciutat 

i el seu territori, fou la riba dreta del riu Ebre, en 

part de la ciutat, amb l’establiment de dos grans 

graners, en forma de camps de sitges, als llocs 

un interès especial per part de l’Estat en el con

 con

moment d’una gran canalització, esmentada als 

,  

cereals

a la majoria dels casos (

i blat (ordeum, bladum, tritico frumentum
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alimentaris cerealístics necessaris per al manteni

ria la seva capacitat productiva i evitaria les parades 

es segons la seva capacitat d’ús (

cialitat més o menys amplies per acollir certs tipus 

variables usades en la seva elaboració, com ara els 

1. CLASSE I

2. CLASSE II

3. CLASSE III

i un guaret estacional per obtenir una pro

4. CLASSE IV

poden ser produïdes algunes espècies 

cessiten contínues roturacions i manteni

dels ventalls i planes al·luvials formades 

a ambdues bandes de les serralades lito

5. CLASSE V  

ons insuperables amb formacions roco

suaus dels massissos muntanyosos, 

6. CLASSE VI

situen principalment als contraforts o es
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7. CLASSE VII

d’espècies vegetals, únicament utilitza

8. CLASSE VIII

sevol tipus d’ús agrícola i forestal, carac

rocallosos i amb presència d’algunes co

munitats aïllades d’alzines, pins i roures, 

les cotes més elevades de totes les forma
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com disposar de collites més abundants i eli

respecte d’altres sistemes com la rotació biennal 

necessitat mitjana d’aliment d’un individu adult 

rem el valor energètic dels conreus de cereals 

dem calcular un valor orientatiu d’uns 300 kg de 

De manera molt preliminar, diversos estudis 

obtenint algunes referències valuoses per po

sobre el potencial agrícola de les terres realitza

Altres estudis més optimistes proposen rendi

contrastades també pels treballs en el camp 

cerealístics, sense ús d’irrigació, del blat i l’or
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tejar doncs, de forma prudencial, uns possibles 

 amb infraestructura d’irrigació 

tenen als peus dels assentaments situats 

sector, associat al rec de la Carrova per la 

pi centre castral, i per tant, amb les ma

nou mapa on únicament es presenten els 

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4
CLASSE 5 possiblement no usades per al cultiu de cereal
CLASSE 6 possiblement no usades per al cultiu de cereal
CLASSE 7 possiblement no usades per al cultiu de cereal
CLASSE 8 possiblement no usades per al cultiu de cereal
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CLASSE HECTÀREES %

332 20,06

V 12

0,30

3 0,18

altres productes com vegetals, fruites, recol·lecció o carn, podem ara establir la produc

 

TIPUS DE SÒL HECTÀREES CAPACITAT TEÒRICA PER 
HECTÀREA EN KG

POSSIBLE  
PRODUCCIÓ

332

di per tal de calcular la superfície de ca
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suposar bé un increment relatiu molt moderat 

collites menys abundants, o, per altra banda, 

4.2 Irrigació i estructures hi-

dràuliques

estat un dels debats més vius durant les últimes 

no sempre coincidents amb els seus principis i 

plantejament era la necessitat d’observar, més 

clau per entendre el funcionament d’un sistema 
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un sector de la recerca com un element vertebra

dor de petites i mitjanes comunitats camperoles i 

litat agrícola elevada, poden ser optimitzats amb 

diversos tipus de condicionaments de les seves 

mular una proposta generalitzada per a l’ús dels 

Els casos de la Carrova (Amposta) o la Casa 

d’ocupació se situen a les properes plataformes 

tes solucions de condicionament del seu entorn 

villa de la Carrova (Amposta), situada a 

ades tot just davant de l’establiment antic, pel 

presentaria importants riscos d’esfondrament i 

dir, construir una canalització de drenatge (fos

sae

les pluges o a altres aportacions com surgèn

 Més d’un segle des

prés, Columela, a la seva obra sobre els treballs 

del camp (De re rustica

  

mutetur. Per segetem in frumentis aut in segete aut in fos

De Agricultura
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condicionaments necessaris per poder establir 

cés d’aigua, tot indicant els passos a seguir per 

villae 

una situació similar a la de la Carrova, envolta

da per terrenys pantanosos o inestables a causa 

ús com a mínim des d’època imperial, com la 

En forma de síntesi, el funcionament del drenat

permeables, per tal d’evitar la pèrdua de collites 

  

De re rustica

superfície de l’espai agrícola per facilitar la seva 

tasca destaca la inclinació del seu microrrelleu 

de la construcció d’unes fosses o canalitzacions 

l’espai agrícola tot seguint les indicacions an

l’espai agrícola i en direcció descendent cap al 

de les pluges o les crescudes del seu curs com 
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bre la rasa per evitar l’esfondrament dels punts 

cessari per al funcionament correcte i productiu 

villae i assen

a detectar una nova i progressiva colonització 

nous assentaments apareguts gradualment du

pais vinculats a les crescudes estacionals del riu 

ció de les illes o algesires 

seva majoria als ritmes anuals de les avingu

des provocades per les crescudes de tardor del 

riu, disposarien d’una fertilització natural basa

teniment i consolidació de les illes o algesires 

denominació a l’estar envoltades d’aigua tant 

per el seu llindar amb el riu com per la creació 

profundes i capaces de suportar les avingudes 

el de les illes o algesires

en tot cas, evitar el seu estancament i canalitzar 

perimetral a l’espai de conreu, no faria sinó millorar 

aparició o la generalització del seu ús al terri
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indicis necessaris per realitzar una primera pro

la majoria de les insulae

la villa

algesires de Benifallet 

sarracenorum

dels Arenalets, situat just a l’inici de la gran illa o 

algesira

l’Ebre es trobava la villa de Barrugat, al terme de 

Bítem, on també es documenta com a mínim un 

Finalment ens trobem amb el curiós cas de la 

villa

, podem observar com el llit del riu de

divisió progressiva del cabal del riu en dos ra

servar avui en dia la seva integració completa en 

de ser, en el seu origen, una algesira vinculada 

al sector dret de l’Ebre i als seus assentaments, 

presenta un nivell d’ocupació antic i on el seu 

Algezira Mas

cor

dimentació del riu, coincidint de nou amb un 

l’oferiria la villa 

degué conviure de forma acumulativa amb els 
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munta a temps molt més remots, possiblement 

vinculat als usos agrícoles del Nil i a les seves 

Digest

sics i s’esmenten i reinterpreten profusament 

caracteritzades per un encerclament absolut 

per les aigües del riu, propietat dels camperols 

la Península per diverses vies, per una banda 

portades d’orient i per l’altra a través d’alguns 

manuscrits llatins com l’Ars Gromatica

els meandres de l’Ebre, poden ser indicatius del 

  

ra abunden els relleus muntanyosos i per tant 

majoria de casos a altres tipus de solucions tèc

 

algesires

tats a les fonts escrites o a la toponímia 

algesires 

amb altres solucions com els drenatges, no és 
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algesires 

més vinculat als sistemes de drenatge i les ade

per al manteniment de prats, pastures o camps 

moment, i amb fases de construcció i posada en 

funcionament intuïdes a partir de les cronologies 

len, podem precisar per una part l’aparició d’uns 

primers recs, destinats en la seva majoria a en

anteriors, bé en forma d’una o més algesires 

properes, bé dels propis sistemes de drenatge i 

Resultaria del tot especulatiu tractar d’aventurar 

a. Rec de Benifallet rego 

registrat a un document de permuta en 

al

gesires

a una o varies d’elles ampliant la seva 

Resulta complicat establir una crono

el declivi de l’anterior nucli del Mas del 

crement de l’activitat mercantil de la ciu
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ella les diverses produccions especia

litzades del seu districte, entre elles l’oli 

provinent del sector septentrional dels 

b. Rec de Som

una parcel·la de terra 

ci de la 

de  prèvia, tal i com indica la 

documentació escrita, es trobaria als 

peus del turó de la talaia d’Alairan, i 

la ubicació de l’assentament estaria 

com es desprèn de la localització dels 

de la seva algesira

c. Rec de la Carrova

natural dels ullals de la Carrova, possi

blement resseguint l’antic col·lector de 

senvolupés el seu recorregut més cap 

rec establerts al llarg de l’Ebre al comp

sistema de drenatge a partir de rases 

gué seguir en funcionament de forma 

simplement ampliaria lleugerament el 

seu recorregut, i en lloc de desguassar 

tota l’aigua de l’ullal la redistribuiria de 

en considerar la cronologia primerenca 

d. Rec de Xerta

naria de forma efectiva com un gran rec 

sota control de la ciutat, a diferència de 

dicionals a partir d’algesires

d’un dels recs més importants del sec

 

des d’on deriva l’aigua cap a la canalit
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múnia, descriu perfectament la compo

ses algesires tot resseguint el meandre 

vingué a articular un sector més ampli 

amunt de la partida actual anomena

de canalitzacions com si tan sols fun

tos anomenen com a algesira 

el cas de Benifallet, amb una millora de 

les condicions de l’olivera vinculada a 

ja en el primer moment de l’establiment 

desenvolupades en època andalusina per tal 

de producció el trobem en les dues grans cana

litzacions desenvolupades per la ciutat, sembla 

de grans conduccions d’aigua, considerades per 

portant prat situat al sud de la ciutat, on la poca 

intensiva com a la riba oposada, i en segon lloc 

 d’Ampos

a. Sèquia del Prat

Major, i delimita un gran prat establert 

ció cap a la contrada de l’Aldea, com 

punt de captació es podria ubicar a les 

es podria canalitzar el corrent de l’Ebre 
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canalització, seria situar el caprec a 

immediat de la ciutat foren possible

ïda amb anterioritat a la seva paral·lela 

de la riba dreta de l’Ebre, tal vegada du

dubtar sobre la iniciativa Estatal en la 

intervenir les comunitats de camperols 

b. Sèquia Major

dreta del riu Ebre (

Caborrec, 

entroncar amb el seu tram inferior (infe

rius

Mianes

rec principal, com altres canalitzacions 

formaria un ampli espai productiu con

trolat per la ciutat a partir de l’establi

ment de diversos graners al llarg del 

seu recorregut, principalment els dos 

producció es veuria complementat amb 

ampostina, amb uns límits bastant ben 

directe, com encara avui en dia pot ob

gica en la seva construcció ens fan pro

posar un moment de construcció vincu

en la millora dels rendiments productius 
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principal nucli d’abastiment de cereal 

de tot el territori, ens donen una idea 

en la seva construcció, manteniment i 

Finalment, es poden intuir altres tipus de soluci

de drenatge i dessecament dels aiguamolls i mar

mobilitzar a partir dels sistemes ja esmentats, tot i 

com de l’important 

nismes de menor dimensió principalment desti

nats a l’abastiment particular d’aigua en alguns 

dels assentaments principalment a la zona pro

lics com sénies, pous o cigonyals, serví per 

de pous (

bé els enginys per elevar l’aigua (sénies princi

o el massís dels Ports, obligaria a la cerca de 

bé en un primer moment es pot plantejar el mante
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gut advertir amb els conreus a l’apartat anterior, 

on si bé les introduccions i novetats aportades 

la progressiva transformació de les seves for

tendència a la construcció d’importants sistemes 

califat, i amb molta més intensitat a partir del se

tem o Pimpí, no són mai abandonats, i aparei

operacions conservades a les fonts escrites lla

ciutat conviurien amb d’altres de més petits, fora 

o algesires

en un primer moment amb assentaments es

mentre es mantenen algunes de les algesires 

drenatge, com en el cas de la Carrova, on per 

per part l’autoritat pública a través del seu cen

desenvolupament de la capacitat de la ciutat per 

gestionar i organitzar el seu propi territori, con

jorn de la ciutat, i sembla indubtable la participa

consolidació del paper de la ciutat en l’organitza

trucció documentada de diversos sistemes de 
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a implantar durant els darrers dos segles de do

a interessos de millores de la producció, princi

trobem el conjunt d’assentaments situats als 

vessants de les serralades litorals i el massís 

jor interès per part dels feudals on es troben, no 

la de terrassar el vessant de la muntanya per 

l’abundant i massiva presència de contenidors 

necessaris si disposaven d’una canalització di

tipus de condicionament per a incorporar noves 

destinada a acumular i redistribuir el sediment, 

desenvoluparien en tot cas un poblament també 

 decidí ac

centre territorial com el d’Amposta, vinculat tam

rie de mètodes de condicionament dels espais 

més propers al riu durant els primers segles 

ció més antiga, els primers indicis d’ampliació 

podem parlar de la introducció d’uns sistemes 

al contrari i cal practicar solucions de drenatge 

seves algesires tradicionals, atesa la correlació 
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dels seus petits espais condicionats per al 

conreu a petita escala, sembla succeir el con

trari als espais més allunyat del riu, on es de

senvolupa un complet procés de colonització, 

desenvolupar una certa autonomia als assen

semblen presentar cap tipus de vinculació amb 

ambició , 
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5. Altres recursos econòmics

de comunicacions i d’espais de producció es 

veu complementada amb una sèrie de recur

aportaran tot un seguit de medis necessaris 

complir els objectius i produir una sèrie de bens 

5.1 Recursos renovables

de recuperació, com ara els boscos, les salines, 

recursos estan estretament relacionats amb els 

d’una especial cura i protecció, a més de regula

recursos, principalment els agropecuaris, marca 

tradicionalment l’inici de les primeres societats 

de producció és una de les causes de l’origen de 
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saris estudis faunístics encara disten molt de ser 

Per al conjunt peninsular, i analitzant els trac

les espècies més destacades podem trobar la 

ramaderia bovina, l’ovicaprina (tant per a usos 

es centren en aspectes de la seva cria, repro

) de la ciutat 

et alii, 2000 

et alii

rectament controlada per la , d’una sèrie 

vinculada a la cria de ramat major, principalment 

gestió col·lectiva s’observa vigent durant l’Edat 

men part de les terres ramaderes de la ciutat, 

ment guanyades per drenatge i dessecament als 

da a altres models de gestió, com les almúnies 
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i resseguir el camí de València per la riba dreta 

taments, molt desigual en favor de la riba dreta, 

siu de les terres comunals entre assentaments, o 

nyoses del massís dels Ports i la ciutat a través 

es a un esment al Diplomatari de la Catedral 

tectar a una de les afrontacions el caminum Ol

tinelle

plada considerable, amb murs de pedra seca a 

nominació de rafal, derivats del mot andalusí 

l (

amb cercats per al ramat, tot i l’oposició d’altres 

estudiosos fent servir els casos documentats 

cís  de fra 

, 

cabras, vacas, , caballos

tres arabismes andalusins provinents de la ma

 (ramat) o  (pastor), 

com els ravals i els reals,  al nostre territori, on 



Joan Negre Pérez

397

Bloc 3. El sistema d’articulació social de l’espai.

de nombrosos noms pertanyents a l’adminis

com són els de Palomera ( ) 

raalem

arralials ), podem observar els 

casos de de Burjassénia (  

et cum arrafals ara

fal in villa de Bitem

(via de l’arrafal

lles ubicacions properes a la ciutat es dedica

de l’Ebre pogueren estar relacionats amb una 

tendència més generalitzada cap al control 

allunyats, com el de Rafalgarí, podrien estar 

ció feudal, concretament a la falsa donació al 

mes abans de la vertadera donació amb l’ús de 

al monestir una sèrie de drets sobre els usos de 

per al manteniment de les rendes de la institu



398

tosa, atorgada per Ramon Berenguer pocs 

domini feudal, o captius en règim d’esclavatge 

sobre les aigües dolces i salades per pescar i 

on el comte es reservava una novena part per 

abans ja posseïa la dècima de tot el terme, apli

l’aprovació d’unes regulacions locals per part de 

la universitat tortosina se seguí una organització 

poblament, les salines i la pesca eren dues acti

la seva producció per evaporació d’aigua marina 

l’element mineral, doncs la capacitat de conservar 

els aliments de forma estable permet el seu 

l’alimentació dels ramats, o l’adobament de certs 

de produccions salines són les feudals, interes
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els territoris andalusos i altres de caire més sin

de gemma o minera a l’interior de la península, de 

tuats darrere del cordó de dunes litorals, inundats 

es tracta d’espais de transició entre l’ecosistema 

on les aigües mareals van passant d’uns vasos 

comunicants als altres, facilitant l’evaporació de 

ritza per un gran nombre de saladars i maresmes 

documentals ens ajuden a apuntar la seva loca

ble, doncs menys d’un any després de la caigu

descrivia els 

solam meam novenam

de localitzar al propi sistema deltaic, doncs les 
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de Marmortua

ment relacionat amb la presència d’unes salines, 

cessió de drets de construcció de canalitzacions 

60

salines, sense dubte les més importants del ter

per tant lligada a l’establiment d’un 

punt a les acaballes de la primera meitat del segle 

60

paral·lels estudiats per Patrice Cressier al nord 

la producció de les salines litorals, sempre a les 

tes institucions religioses amb funcions comercials 

i les comunitats de mariners o  instal·lats 

En el cas concret del 

  i les activitats eco

muns entre governadors urbans, dinastia emiral i 

tota l’Alta Edat Mitjana, tant per al seu ús en l’edi
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de naus com per a la major part de l’utillatge agrí

fou emprada de forma generalitzada i combina

da amb l’ús d’argiles en els sostres i pilars dels 

andalusines, el pi fou la matèria imprescindible 

dóna origen a importants drassanes en alguns 

un dels elements més importants en el funciona

ment de l’economia rural, doncs suposa l’element 

cle del conreu del camp, en especial de petites 

tori durant el període andalusí cal fer esment a un 

t

seva coloració vermella típica de la varietat 

sylvestris catalaunica gaussen

dóna un acabat llis i inalterable a més d’estar pro

 

61

61
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5.2 Recursos peribles

En segon lloc, trobem els recursos peribles o no 

dels minerals energètics i constructius, el valor 

els recursos de tipus energètics són molt menys 

de la pedra en la construcció és constant i do

a partir de la instauració de l’Estat califal al se

 

2008), muralles defensives i altres obres urba

l’Emirat, on de cap manera desaparegué la tas

amb una intensa producció de construccions de 

per a l’ornamentació d’elements promocionals, 

a més d’altres a nombrosos assentaments ru

cunyament del terme , per 

gur formaven part del 

i indicatives d’uns vincles comercials i religiosos 
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tenim garanties del seu funcionament en època 

da al centre territorial d’Amposta, i per tant sota 

construccions en pedra urbanes o a altres ele





BLOC IV

FORMALITZACIÓ I ANÀLISI DEL SISTEMA
D’ARTICULACIÓ SOCIAL DE L’ESPAI
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1. L’Anàlisi Espacial, noves 

òptiques a vells problemes

1 és neces

de les seves transformacions i de les diverses 

ca té una dimensió espacial, associada a una 

altra de temporal, determinada per la ubicació 

les entitats i els processos més propers en 

de la component espacial en les formes d’or

ganització d’una societat passen a ocupar un 

cial és la de traduir les observacions realitza

des sobre un conjunt d’elements amb diverses 

del passat a través de la formalització de les 

fomètrica de les seves produccions són altres 

per una forta limitació, tal i com és la capacitat 

unes cronologies ben definides per al conjunt 

d’observables espacials de la nostra distribu

s’imposa la necessitat d’un estudi aprofundit 
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datar els jaciments a partir dels seus escas

bloc anterior i com esperem sintetitzar, amb 

1.1 Concepte i anàlisi de l’es-

tructura espacial
2 

un canvi de mentalitat i de plantejament en la re

cerca i no únicament un ús indiscriminat de fonts 

seus elements respecte a un sistema de refe

tructura espacial, a més, condiciona de forma 

forma, densitat i dispersió de l’element base de 
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rials en l’espai de les estructures d’organització 

interpretar i comparar de forma cíclica i interrela

Més detalladament, les mesures descriptives 

espacial fan referència a les seves característi

tament rural tal com és plantejat per la Settle

 i cercar de descriure i forma

litzar un sistema amb un funcionament concret 

Es tracta, per damunt de tot, de superar la visió 

emprada en col·laboració amb d’altres per a una 

model de funcionament de la formació social 

dependència entre les seves parts i el seu glo

les dades i les informacions construïdes a partir 

d’elles siguin compatibles, un objectiu solament 

abastable a partir de la formalització de les ob

de poblament rural i teories sobre les transfor

na encarregada de l’estudi formal de l’estructu



Joan Negre Pérez

409

Bloc 4. Formalització i anàlisi del sistema d’articulació social de l’espai.

centres en l’espai a través de l’ús de diversos 

ma concret d’ocupació de l’espai com a la resta 

tablerts amb la seva simple inspecció visual di

espacials establertes a través dels mètodes 

d’aplicar les metodologies proposades pel po

enormement cap a la gestió de les dades es

un fort desenvolupament dels treballs relacio

nats amb l’

entès com l’aplicació de certes funcions prede

ciplines, incloses les nostres, per caracteritzar 

la variabilitat espacial dels conjunts d’estudi i 

per establir uns models de predicció i simulació 

elaborats algoritmes de 

gació social, doncs aporten mètodes i plante

vant cap a la estandardització dels resultats 
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El nivell de les dades es caracteritza per pre

sobre una població d’individus d’una mostra, és 

riar en gran mesura depenent del nostre marc 

nivell s’aconseguia a partir de la creació d’un 

el nivell de les informacions anteriors, i depenent 

litzat de la realitat i optem per l’estudi sistèmic de 

l’estructura social i espacial construïda a partir 

de les informacions relatives a l’estructura es

men l’estat andalusí, és a dir, la formació social 

bles d’un registre material, en el nostre cas les 

dels mètodes de mesura, és a dir, la de com

parar un patró seleccionat amb l’objecte o feno

mes d’organització social de l’espai es basen 

totes les observacions realitzades sobre un con
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de com els grups socials es disposen a si matei

tra de forma numèrica, és a dir, formalitzada les 

l’ocupació de l’espai, és a dir, és el registre ma

terial espacial d’unes estructures causals deter

de diversos nivells d’interacció entre les seves 

institucions i de les necessitats socials concre

Els primers assajos d’estudi dels patrons d’as

neral basat en tres fases (colonització, estabi

seus casos d’estudi, basats en moviments con

seu model difícilment troba una correspondèn

propi concepte d’una abstracció generalitzable i 

ment complia la seva funció per als casos d’es

de comportament espacial i regles d’elecció 

estructures de covariació o de segon ordre amb 

vem la introducció de l’important algoritme de la 

malitzades d’estructures espacials durant les úl
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d’assentament rural desenvolupats entre la tardo

societat s’apropia de la producció, els principals 

incastellamento) o 

religioses (

de les diverses informacions aportades a partir 

ballar en diversos nivells i categories de proces

posta, per tant, es basa en caracteritzar el con

establir com aparegueren i es desenvoluparen 

un seguit d’informacions analitzant les formes, 

funcions i relacions del metasistema a través de 

tejades a l’inici de la recerca entorn d’una pro

ens ocupa és la situació del territori tortosí en 

d’assentament el trobem principalment en la in

volupant nombroses propostes per millorar els 
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és la de la introducció d’un algoritme de Dele

 per tal d’esta

treball, el del reduït nombre d’observacions o in

dividus presents a les mostres, fruit tant de la ca

com els algoritmes geoestadístics emprats per a 

3 durant la creació de mapes de costos de 

problemes de rutes, com ara la cerca de corre

gut un desenvolupament efectiu paral·lel al dels 

detalladament en els següents apartats, en els 

casos de l’estudi de densitats o en la creació 

 sobre superfícies 

Least Cost 

cas del  cal generalitzar el 
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comparar la variabilitat d’un seguit de propietats 

individuades per a cadascuna de les entitats 

estudiar si la localització de distintes evidències 

materials d’unes estructures socials determina

les causes, establertes a partir de les observa

cions realitzades per a cada element compositiu 

mesures de tendència central o les mesures 

(tendència central) o diferenciació (dispersió) 

estadística d’un conjunt d’elements i de les va

de les claus principals per a la representació 

lació 

cadascuna de les observacions espacials rea

correlacionades amb la presència de contenidors 

cacions on és impossible accedir a ells de forma 

res o de forma linealitzada, les dades de la 

distribució de valors de cadascuna de les 
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sentaments als diversos territoris en estudi, o 

també per classificar i estudiar individualment 

major part dels assentaments se situen en un 

deteniment, doncs suposa una de les eines 

observacions té una estructura característica 

podrem argumentar la intencionalitat de la va

ritzada per la seva simetria respecte al valor 

la corba de normalitat present per a les altituds 

lloc d’assentament una intencionalitat per part 

metria ( ) i curtosis (

proporcionen informació valuosa sobre la forma 

ses del treball, tant per a la realització del mapa 

de predicció d’assentament o en la creació d’un 

una potent eina d’argumentació, en cap cas de 

a obtenir un visualització simple de densitats a 

partir de la comptabilització del nombre d’assen

taments en cadascun dels polígons establerts 

treball4

territo

ria podem establir la seva densitat de poblament 

tiva a nivell espacial, formulant una convenció 

tècnica, per tant, la trobem en la permissió de 

visualitzar la distribució de les classes presents 
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amb la tendència central i amb la seva dis

cia central, es caracteritzen per tot un seguit 

mitjana

mediana
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tori d’un conjunt de valors dividit per el nombre 

pon amb el valor més repetit d’entre el conjunt 

zar, de forma resumida, les tendències de con

uns bons indicadors dels punts de convergència 

distribució, és a dir, la major o menor intensitat 

senzill, si únicament donem la mesura de ten

dència central d’altitud dels assentaments del 

podríem estar parlant d’una mostra amb valors 

d’una variable donada, podem destacar la vari

referència a un estimador de la dispersió d’una 

es realitza amb les unitats preses com a base 

l’altitud dels assentaments en metres el valor de 
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algoritme es troben representats amb les ma

el grau de correlació d’una mostra distribuïda de 

tica descriptiva podem obtenir informacions de 

tral i la dispersió d’un conjunt d’observacions 

durant el treball de camp en informacions de ti

les probabilitats s’ocupa del estudi de les carac

resultat d’una fracció entre el nombre de resultats 

de distribucions són de gran ajuda en el desen

nalitat, i on totes les seves observacions es si

mitjana, convergint cap a ella de forma gradu

tribució són variats en tots els camps, destacant 
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la probabilitat d’un nombre d’esdeveniments 

coneguda i són independents del temps trans

al Randomness

esmentat entorn de les limitacions dels mos

Analitzarem detingudament la seva aplicació 

durant la descripció de les diverses funcions 

 seria el nombre 

e és la base dels logaritmes naturals 

(e
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1.3 Point pattern analysis: 

funcions simples

per una distribució per punts dels seus elements, 

l’objectiu d’estudi principal del 

sis

cripció de patrons de distribució espacial i l’estudi 

usades per a analitzar els patrons de punts, des 

per distribucions per punts, és essencial per a la 

teriorment, el de la lenta integració de les bases 

tracta d’una limitació a l’estudi de les estructures 

són les relatives a la seva ubicació sobre un pla, 

és a dir una i una y

nades amb un sistema de representació carto

me, o per interpretar posteriorment els resultats 

lors de

 i , 

sintetitzades a l’intern de la majoria de programaris 

laboriosa tasca de sumatoris i fraccionaments a un 

permet inclús l’addició de variables de pes per a 
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vint com a base per a l’argumentació de canvis en 

d és el de la 

litat del baricentre i de dispersió de la desviació 

podem observar com el baricentre del conjunt 

antic se situa molt a prop de la ciutat principal 

del territori, Dertosa, i com la majoria d’assen

taments es troben situats a l’interior de la seva 
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Entenem per dispersió espacial un dels atributs 

espacial d’una sèrie d’observacions ens indica 

sió, per tant, ens informen sobre les característi

ens aporten noves informacions sobre el seu fun

a partir d’estructures espacials diferenciades com 

Comparativa entre diverses estructures espacials segons 

l’estructura espacial sota estudi en un dels ni

segle passat, en un intent per modelitzar les ob

les eines més estandarditzades per a l’estudi de 

cies ja ens pot aportar algunes informacions 

respecte a la distribució espacial de la mostra, 

lors propers al 0), casual (valors propers a l’1) 

o agregada (valors majors a 1), a partir de frac
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agregades i negatius per a les uniformes, amb 

distribució casual o de Poisson6

gira entorn de 2,626, mostrant un major grau 

mica, en comparació d’una lleugera clusterit

zació, tendent cap a una distribució casual, del 

Monoceros mon
tanus

de la manca de consideració de l’espai aniso
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probabilitat intrínseca de contenir assenta

una mostra amb una distribució de dispersió 

uniforme, si ampliem l’escala pot resultar for

1.4 Point pattern analysis:  

conduït cap a la creació de mètodes cada cop 

pogut anar superant algunes de les limitacions 

ne

 o veí més proper va ser una de 

objectiu, concretament el de superar les limitaci

int, principalment per la recurrència del proble

dispersió d’una distribució espacial basada en 
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cions espacials confrontant els valors de les dis

fraccionament pel total d’observacions realit

per a una distribució de Poisson respon a un 

(distribució uniforme), amb valor 1 per a la dis

tribució de Poisson, ens indicaran l’estructura 
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P, es troben a les cues de la distribució nor

la o 
7

dint cap a la uniformitat dispersa dels seus 

resultat molt representatiu de la seva estruc

ritori tortosí ens trobem amb un valor de R de 

millorables amb l’aplicació d’uns planteja
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(NN), amb l’aplicació d’un polígon 

de la presa en consideració de l’anisotropia 

continua sent la plantejada per a la funció de 

persió d’una distribució de punts a partir de 

relativa

En canvi, el procediment a seguir per a l’aplica

En primer lloc, obtindrem el polígon de 

plantejat anteriorment8

representarem les diverses distribuci

a cadascuna de les distribucions, un 

partir d’un mapa general de costos re
9, i amb elles es 

de cadascun dels elements de la dis

Cost Weigh-
ted Map
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denació de la taula de resultats ens 

recollides en una taula, podrem realitzar 

oc

c (sobre 

m2

la mesura es realitza a través d’unitats 

ser calculades, en l’estat de desenvolu

10, sobre la nos

va observada a les nostres distribucions 

ec

amb el temps, aconseguir establir un al

c es comparable 

les seves rodalies i, sobretot, el problema de l’es

10  Es tracta d’una metodologia similar a l’emprada 
per la funció 
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rem de superar amb l’aplicació del darrer algoritme 

funcions de barem per a cadascun dels elements 

segregació d’una distribució de punts a diferents 

s

s2

per obtenir un resum de la dependència espacial, 

és a dir, la dispersió dels centroides de l’entitat 

Cercles de radi s
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si és menor es tracta d’un patró d’uniformitat o 

realització de diverses permutacions simè

resultats, a més de la possibilitat de ponderar 

els valors en funció d’una variable depenent 

cament els diversos resultats obtinguts per a 

de la K

verses distribucions espacials, bé patrons d’as

el polígon de l’espai útil del nostre territori11 com 

11
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ca a l’estudi dels patrons d’ocupació o organit

aconseguir elaborar informacions cada cop més 

reestudi del procés d’incastellamento

determinar una clara diferenciació entre dos mo

teritzat per un patró relativament casual tendent 

cap a l’agregament conforme l’escala augmen

1.5 Anàlisi de densitat espacial

bució espacial és una eina fonamental per a la 

a través de la seva estructura espacial, a par

de la dispersió és una mesura apropiada per a 

l’estudi de l’estructura formal d’una distribució 

espacial determinada, la densitat ens informa 

de manera detallada sobre la intensitat dels 

lorats des del món de la recerca espacial, sobre

a la somera descripció de les dades, la realitat 

territorials sobre la ubicació dels assentaments 

pertanyent a un sistema es calcula simple

de les funcions de dispersió ja analitzades, sinó 
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mesurar la intensitat de l’ocupació de l’espai, sinó 

cia inversa (

tion 

valors de les cel·les calculant estimacions de les 

mesures dels punts de les dades de mostreig en 

nera una superfície estimada a partir d’un conjunt 

de punts dispersats amb valors z

mètodes de densitats i interpolació aplicats a les 

12

12
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ció de dades censals en cartogrames de superfí
13

desenvolupa un mètode conegut com a 

Scale Density

tre les dades processades per tal d’avaluar i su

perar el problema de la incompatibilitat o la no 

ves informacions i punts de vista respecte a vells 

gic de les eines relacionades amb la interpolació 

2

dels centres territorials

2

ball en el procés de construcció d’informacions 

13

d’agrair els documents, encara inèdits, facilitats pel profes

H0

les divergències entre els valors observats i els 
2 representa 

H0

n 

els errors o diferències entre valors observats i 

de classes possibles en la taula d’observacions 

H0
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cial, amb una altra corresponent a una distribu

buffers

A

resultats obtinguts al delimitar l’espai útil de la ciu

tat14

tal de poder analitzar correctament les diverses 

introducció del concepte d’anisotropia en l’estudi 

2

graus de llibertat 90% 95% 97,5% 99%
1

2

3

12,833

6 16,812

16,013

8 13,362

21,666

10

11

12 21,026

13 22,362

16 32,000

18

20

21

22 30,813

23
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H0

tribució dels assentaments rurals

H1

ció dels assentaments rurals

se veure’s afectats per la presència d’una ciutat, 

la densitat espacial de cada buffer

funciona com a centre d’atracció d’assentament, 

A partir dels principis presentats prepararem una 

buffers

gió, el nombre d’assentaments esperats segons 

2 per a 

afecta tant a la possibilitat de desenvolupar una vi

sió clara de l’aleatorietat dels processos espacials 

Mapa de densitat d’assentament entorn de la ciutat

2

dible per establir si es tracta d’una relació d’atrac

ció o repulsió entre assentaments rurals i centres 

control efectiu del territori pels elements estatals, 

nuclis d’administració territorial representen un 
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l’estructura espacial

Po

int Pattern Analysis com el  

2

informació subjecta a formar part d’un construc

analíticament les transformacions del territori a 

través del temps és, en termes generals, l’objec

sibles i en cap cas tancats a la seva matisació 

transformacions del nostre espai d’estudi, tam

bé les referents a l’organització distributiva de 

l’ocupació d’espais marginals apartats dels prin

des de la caiguda de 

panya d’un procés de desenvolupament de les 

teressos comtals i senyorials s’imposaren sobre 
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2.1 Baricentre i desviació de la 

distància estàndard

rang d’informacions sobre la seva estructura es

com, de nou, la limitació de treballar sobre un 

l’estudi no com la presentació d’uns resultats 

corroborada ens permetria observar el baricen

pre en una posició propera al centre territorial 

meres conclusions de la nostra mostra d’estudi 
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centre de gravetat de la distribució de jaciments 

als, on es troben els parcel·laris de més alta pro

ductivitat i la concentració, respecte als anteriors 

models antics més reduïts, de les propietats en 

siderar com a villae
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Durant la segona fase d’estudi podem obser

dels elements de la mostra ens indica un des

vingut a causa de la fundació de nombrosos as

tives a menor escala durant un primer període 

permetre’ns observar un canvi en la densitat 
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mentats i la construcció al seu entorn d’un nou 

 

i un rib

centres de poder afavoriren una major colonit

una ocupació més efectiva dels espais agraris 

ar sobre les comunitats pageses a través de la 
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ment de culminació del procés d’islamització del 

la fase anterior de colonització de les fèrtils ter

rasses al·luvials de l’Ebre, amb una multiplica

els seus recursos i per altra, la disminució en 

marginals més allunyades de la ciutat, tal ve

controlats pel 

cop majors per part de l’Estat a les comunitats 

en direcció cap a la ciutat, de nou principal cen



Joan Negre Pérez

443

Bloc 4. Formalització i anàlisi del sistema d’articulació social de l’espai.

glaonen el curs del riu Ebre i un de marginal, 

l’anterior bloc,15

paradament a les següents proves realitzades 
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2.2 Point Pattern Analysis: 

Least Cost Neighbour

posats estem en disposició de passar a realit

per formalitzar i mesurar les diverses estructu

Analysis

primeres mesures de la dispersió de la nostra 

ves observades per a cadascun dels veïns més 

propers amb les esperades per a una distribució 

analitzarem cadascuna de les fases estudiades 

i proposarem unes primeres conclusions gene
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fundi

els resultats de les nostres prospeccions i de les 

sentaments i una major dispersió en la seva distri

rc) 

ro re1 re2 re3 ret

sector A 220000 100000 120000

130000 110000

60000

60000 20000

80000 20000

120000 120000

60833,33
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durant la segona fase d’estudi podria ser en

les industrialitzats, tan destructius com són per al 

ric descrit d’abandonament dels centres agríco

properes, com en el cas de la Carrova (Ampos

villae, com es pot observar 

tint a un procés de progressiu desmantellament 

sector, on la fase de competència arribaria a la 

rc) ob

observacions convida a ser prudents en les 

intentar analitzar amb més deteniment la proble

ro re1 re2 re3 ret

sector A 60000

80000 60000

230000

63000
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ro re1 re2 re3 ret

sector B 110000

32000 110000 60000

32000 30000

110000 30000

80000

30000 80000 100000

30000 30000 120000

30000

60000 130000 220000

82111,11

 

les serralades muntanyoses litorals i a la zona 

roborar o refutar a partir de l’observació del nos

rc) 

un període de relativa inestabilitat política obli
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d’assentament i ocupació de les zones més 

relativament abandonades durant el període 

entre ells, mostren zones molt concretes per a 

densitat de poblament del sector A, distribuïda 

a l’establiment de nous nuclis de poblament 

encara no té una activitat plenament funcional, 

Le

ro re1 re2 re3 ret

sector A 20000

30000 20000

30000 30000

20000

60000 60000

38000

38000 80000

60000 80000

60000

80000

22000 80000 20000

22000 20000

100000
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rc) 

entre assentaments menor a l’esperada per a 

una distribució casual, podem observar com 

no és tan marcada com per a parlar d’una forta 

 

proposada al nostre estudi, el sector B pre

var un incipient procés de colonització, ve

tada, a més, amb la construcció de dos cen

tres de caire estatal, com són el  d’Am

posta i el 

tuació provocaria un augment de la densitat 

de poblament i, per tant, una major agregació 

competència per uns espais cada cop més li

drem un cop obtinguts els de totes les fases 

rc) 

ra tendència cap a l’agregació dels assenta

la disminució dels elements observats pro
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ro re1 re2 re3 ret

sector B 30000

32000 10000

30000 10000

30000 130000

100000 80000

60000 30000

30000 30000

30000

110000 30000

60000 100000 100000

60000

60000

110000

160000

130000 80000

60000
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d’assentaments del sector A, i augmenten tant el 

fortament relacionades entre si, tal com podem ob

una certa informació respecte a l’organització social 

ció de dues estructures de control estatal al sector 

rc) 

competència, combinada amb una altra de nova 

colonització a menor escala, després de la con



452

ro re1 re2 re3 ret

sector A 20000 110000

20000

28000 80000

28000 30000

30000

20000

30000 30000 31000 20000

80000

60000

20000

20000

32000

32000

21000 30000

18000 30000

18000

20000

28000 20000 30000

30000

16000 60000

13000 30000 20000

13000 30000 20000

80000 20000 10000

20000 10000

23000 30000

20000

20000
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rc) ob

persió del poblament, provocat principalment per 

a una relativa clusterització dels assentaments 

procés complet d’ocupació de l’espai rural, pas

a mostrar unes primeres fases de colonització 

dicant una primera fase de competència a l’in

territori , la metodologia propo
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ro re1 re2 re3 ret

sector B

60000

20000 100000

30000

20000 30000

30000 20000 20000

30000

30000

60000

160000 30000
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natge més elevats, tendents cap a la dispersió, 

d’ocupació de l’espai rural en època antiga (fase 

ens trobem en un procés de desaparició del mo

del d’ocupació antic, tot just abans de l’inici de la 

tot i estar limitada pel problema de l’anisotropia, 

2.3 Point Pattern Analysis: 

Funció K de Ripley

, 

de l’anisotropia, impossible de resoldre, amb els 

les densitats entorn a centres territorials ens per

per a la caracterització de l’estructura espacial del 

nostre metasistema social, és a dir, per a entendre 
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unes conclusions molt similars a les obtin

un grau de dispersió considerable a totes les 

vegada deguda a la manca d’algun element 

una clara tendència cap a la uniformitat en la 

descrit anteriorment per a la fase de compe
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bar altres veïns a cap assentament, la vertadera 

tranya, caracteritzada per la desestructuració 

dència de colonització sinó una barreja entre els 

darrers elements de l’anterior sistema i els pri

amb poca variabilitat i uns valors molt estables 

terització dels assentaments amb una operació 
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eliminant els primers intersticis buits presents 

prou elements de mostra ja sobrepassa el 

la continuïtat del procés de colonització i les 

molt similar al del sector confrontant, amb una 

tendència generalitzada cap a l’agregació a 

ció, amb una tendència de clusterització dels 
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bre una tendència cap a l’agregació dels as

sentaments a totes les escales, perdent sentit 

grau de clusterització a totes les escales sembla 

sitat dels assentaments, una continuïtat en el 

procés de colonització de noves terres, sense 

entrar en cap cas en un procés de competència 

encara una darrera fase plenament medieval, o 

compte les particularitats d’un poblament esta

associar el poblament d’una banda i altra de les 

blament fortament agregat, per tant, resulta del 

tot enganyosa, doncs sembla no tenir en comp

relatius, parlem d’un poblament molt localitzat 
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ta tècnica i l’anterior desenvolupada per nosal

ment els problemes d’escala, límits del territori 
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2.4 Anàlisi de densitats

2 per va

rib   

d’Amposta durant els seus períodes de vigència, 

totes les fases per a la primera, i les dues darre

complementari a l’estudi de la dispersió de l’es

 

 

 

situen concentrats entorn de la ciutat antiga 

funcionament durant el primer període d’estu

la diferència entre el nombre d’assentaments 

observats i els esperats per a una distribució 

cia clara cap a una major densitat d’assen

tament als primers radis entorn de la ciutat, 
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sobre l’estudi de densitats a través del test 
2

tència estadística de la relació d’influència 

ció és suficientment alt com per prendre’l en 

Àrea (km2) Elements 
observats

Elements 
esperats

Densitat 
observada

Densitat 
esperada

2

2 0,82 0,02 0,01

211,38 3 2,02 0,01 0,01

0 0,00 0,01

1 0,01 0,01 0,02

0 0,00 0,01

0 0,03 0,00 0,01 0,03

6
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cia visualment inversa a l’anterior, amb mol

ta més presència d’assentaments allunyats 

és la ciutat l’únic centre territorial present en 

litzat en el seu conjunt, sense separar els dos 

estatal a partir de la diferència entre el nombre 

d’assentaments observats i els esperats per a 

alts valors de densitat propers a la ciutat degut 

dies per presentar una tendència oposada d’alta 

densitat d’assentament allunyada del centre ter
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ció de 2 és de nou inferior estadísticament al 

amagant una vertadera tendència diferenciada 

 

cop la presència de dos sectors clarament dife

podem observar a nivell intuïtiu una certa ten

d’una primera fase de colonització ja organitza

sociada a un control cada cop més ferm de l’Es

comparant el nombre d’assentaments observats 

d’assentaments en el primer radi entorn de la 

pel darrer cas de densitat, doncs es tracta d’un 

Àrea (km2) Elements 
observats

Elements 
esperats

Densitat 
observada

Densitat 
esperada

2

3 0,02 0,82

211,38 1 0,00 0,02 2,63

3 0,02 0,02 0,02

0,02

1 0,02 0,02 0,00

13
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2

tralització del poblament associat als dos nous 

 d’Amposta i el rib

Àrea (km2) Elements 
observats

Elements 
esperats

Densitat 
observada

Densitat 
esperada

2

sector A 0,08

3 0,02

0 1,20 0,00 1,20

3,1 1 0,13 0,32

13
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ciar durant la primera inspecció visual de la dis

molt superior a l’esperada al primer radi entorn 

d’ocupació clarament amb major densitat de l’es

2 

presentar una marcada tendència a la concentra

ció dels assentaments induïda per una autoritat 

Àrea (km2) Elements 
observats

Elements 
esperats

Densitat 
observada

Densitat 
esperada

2

sector B

3 6,22 0,03

116,22 8 0,02

3 0,62

2 0,20

23 10,10
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teritza per una major densificació del pobla

apreciar com tot i l’ocupació de la major part 

ment, és entorn de la ciutat, i principalment 

a la riba dreta del riu, on es concentra una 

dels assentaments entorn de la ciutat, amb un 

sembla un clar cas d’atracció per part de la ciu

tat sobre els assentaments rurals del seu terri
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2 molt superior al llindar de 

cia molt similar a la del moment immediatament 

territorials sobre la ubicació dels assentaments 

estar davant d’un cas d’atracció dels assenta

Àrea (km2) Elements 
observats

Elements 
esperats

Densitat 
observada

Densitat 
esperada

2

sector A 12 0,10 11,12

6 0,10 3,36

10 10,61 0,10

2 2,86 0,10 0,26

3,1 1 0,31 0,32 0,10

31
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com als altres casos, els outliers

trems mostren una particularitat de la distribu

tat d’assentament al radi confrontant a la ciutat 

molt superior a la prevista per a una organització 

ta un únic cas mostra una anomalia estadística 

dels centres territorials en els assentaments 

Àrea (km2) Elements 
observats

Elements 
esperats

Densitat 
observada

Densitat 
esperada

2

sector B 6 2,20

0,06 0,03

116,22 3 6,20 0,03

2 0,03 0,63

1 0,10
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2.5 Conclusions

bloc, és necessari interrelacionar els resultats 

les seves formes d’organització, l’autor separa 

construcció de nous assentaments en un territori 

disputa pel control d’uns recursos cada cop més 

dem observar la culminació del procés d’assen

tència entre els diversos fundi

mans d’uns pocs propietaris amb latifundis de 

del riu Ebre, amb un baricentre molt proper a la 

2 per determinar la in

rural, la ciutat, a pesar de jugar un paper impor

de forma més o menys dispersa al llarg de tot 

amb l’aplicació dels diversos estudis sobre els 

ric de competència en l’organització de la seva 

ment el nombre d’elements en joc en favor d’uns 

interpretació també es troba recolzada a partir 

de l’estudi dels registres materials als assenta



Joan Negre Pérez

473

Bloc 4. Formalització i anàlisi del sistema d’articulació social de l’espai.

teritzaria per l’establiment d’un grup considera

ble d’assentaments a els vessants muntanyosos 

informació rellevant sobre un nou centre terri

d’assentament, sinó més bé tot el contrari, una 

una fase de manteniment d’unes mínimes es

com una fase de nova colonització de terres no 

ocupades de forma generalitzada durant la fase 

zones molt delimitades i internament comunica

des, com ocorre a els vessants de les serralades 

tant, davant d’una simptomatologia molt clara, 

amb l’assentament de noves comunitats i la re

sitats de gravitació dels assentaments entorn 

fronterer a l’orient de la frontera superior a par

d’un  al pas del riu Ebre per l’actual municipi 

d’Amposta i d’un 

sectors proposats, intentant focalitzar l’acció de 

l’Estat sobre el control de les comunitats rurals 

lloc al dubte, doncs mostren similars processos 

d’agregació dels assentaments a totes les esca

dels assentaments es deuria, en última instan

cia al manteniment del procés incipient de co
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marcats per processos d’aculturació amb ritmes 

diferents, si atenem a la capacitat de l’Estat (els 

Finalment, la darrera fase d’estudi ens mostra 

la culminació del procés d’assentament rural a 

moment gestionava un grup més nombrós de 

cia dels centres territorials, tot i la disminució de 

mostra una clara continuïtat amb els proces
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imposa el terme genèric de , propo

problema de la desestructuració de la societat 

lloc una primera fase de construcció d’una 

del sistema antic i nous elements aportats pels 

defensem l’elaboració d’un discurs continu i de 
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villae

1. La desestructuració de la 

societat antiga (segles V-VIII)

ganització de l’espai rural del territori de Dertosa 

villae

ciosos canvis a nivell productiu i organitzatiu, 

de centres de menor entitat relacionats encara 

cas, estem tractant un període severament afec

marcaran els nous sistemes de producció a l’es

villae 

villa i del territori 

fundus, l’element clau 

vi

llae

jans de producció, o 

o 

bans, connectats amb ells a través de vies de 

tat i producció com de les terres de conreu com 

fundus

villa

perial, se situen als llocs amb millors condici
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als primers segles de la nostra era arribaren a 

sants de les serralades litorals o del massís 

l’abandonament progressiu d’alguns d’ells en 

ació i monumentalització de la seva 

villae

dels fundi

tat, des d’on centralitzaren la defensa del territori 

pot observar en la destrucció de la major part 

dels elements monumentals de les villae

imperials, amortitzats amb enterraments, sitges 

o diverses estructures de processament com 

tendit a relacionar amb una disminució efecti

derivat en l’aparició d’un nou model d’ocupació 

rural a petita escala amb fons de cabanes o pe

cials entre els individus enterrats, tant a nivell 

cia la podem observar amb l’aparició de tot un 

entre desenes de casos coneguts a l’entorn 

dues fases successives, una primera atribuïble 

tegulae 

l’interior de les sitges presenten clares diferèn

amb traces de carències de nutrició i patologi
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villae

adult a l’interior d’una sitja sense més ele

observar la presència d’un anell amb motius 
1

gicament amb precisió dels individus lliures i 

documentats a les fonts legislatives visigodes 

com a servi, ancillae o 

un seguit de noves estructures productives 

relacionades amb la producció d’oli o de vi, 

als i productives de les villae

en una economia basada en l’autoconsum o 

conreu de l’olivera o la vinya sembla mantenir, 

únicament relacionables amb una economia 

Al llarg del curs inferior del riu Ebre podem ob

estudiats per altres investigadors i a través de 

fundi amb villae

tindrien una major continuïtat i acabarien per 

una fase de millores i ennobliment de les prin

villae

litzem cas per cas, podem iniciar l’estudi dels 

realitzat recentment algunes intervencions ar
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perial, possiblement dedicada a l’elaboració de 

statio 

num

lucente, 

permès obtenir tota la informació possible, tot i 

Pujant el curs del riu en direcció a la ciutat de 

Dertosa trobem el jaciment de la Carrova, del 

car a més altres estructures relacionades amb 

villae
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villae

villa pot 

com alguns fragments d’  realit

zats amb lloses de brocatello

rant les darreries del segle V i la següent cen

tipus 

com per les restes d’un paviment molt arrasat 

d’

es recuperaren alguns fragments de sigil·lada 

període dels carreus i materials constructius de 

les estructures de la villa per a la construcció 

d’un nou assentament a pocs metres de l’antic 

sembla apuntar a un model molt similar a les 

signinum men

villae
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villa, 

conformat amb les tegulae

Remuntant l’Ebre des de l’assentament de la 

Carrova la següent villa

ment, un cop passada la ciutat de Dertosa, és la 

villa, a 

més, comptava amb un paviment amb mosaic 

sostingut sobre 

dels banys, datats durant la primera meitat del 

Late Roman 

datar una important fase funcional durant els se

amb l’aparició de grans contenidors de tipus do

lium

Just a l’altra banda del riu podem trobar el ja

sembla correspondre’s amb una villa de certa 

important villa antiga constituïda entorn d’un pati 

petites reformes dutes a terme durant el període 
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villae

villae de la Casa Blanca2
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 de 

tament les possibles afectacions de monumen

Ja durant la segona meitat del segle V i principis de 

villa

d’una potent ensulsiada formada per pedra i tegu

lae, amb maons de fang i possiblement armadura 

dos, situats confrontats i units per un petit mur, amb 

bitat i l’altre d’ús ramader, a partir de les composici

villae tar

major part de la resta de construccions romanes, 

del jaciment degut a les obres de millora de la 

3
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villae

saber si es tractaria d’un centre de processa

ment d’oli o de vi, se li atribuí una cronologia 

tructures productives de la villa

pogueren documentar els paviments fets amb 

, i delimitats pels murs realitzats amb 

producció africana, permeten datar l’ocupació 

intervencions una dotzena d’enterraments, entre 

du situat en posició de decúbit lateral orientat a 

del Mediterrani de la ciutat i territori de Dertosa, 

del V, es fa palesa a partir de la destrucció de les 

villae, com en el 

cas dels mosaics arrasats amb la inclusió sub

sector absorbint altres nuclis anteriors de menor 
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com per la presència d’indicis de l’ús d’esclaus 

dos assentaments aporten materials en pros

gle V, sense superar els trasbalsos de la crisi 

provocada per la caiguda de la superestructu

ria del territori de Dertosa fou menor i jugaren 
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1.2 L’aparició d’un nou model 

d’ocupació de l’espai rural

paral·lel als canvis indicats per a les villae

entre dos tipus principals de categories con

diferenciats principalment a partir del nombre 

pats denominats sintèticament com a poblats, 

villae de la Carrova i de 

la Casa Blanca, difícilment poden adscriure’s a 

ver funcionat paral·lelament als canvis productius 

de les antigues villae

presenten com una tendència generalitzada du

presentant diversos graus d’organització interna i 

borats amb un major nombre d’intervencions en 

amb estructures de tipus cabana enfonsada i 

Es tracta d’un nou model d’ocupació descone

anar acompanyats d’un gran nombre d’estructu

producció agrícola, i és desconegut a cap dels 

de una nova realitat en forma de petits assenta

ments de dimensions més modestes considerats 
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les fonts escrites de cases (casae ), apa

territori, concretament als suaus vessants de 

les serralades litorals i del massís dels Ports, a 

sentaments formarien una unitat productiva ba

sada en un nombre reduït de grups domèstics, 

tat es reconstruirien constantment i presentarien 

El registre apuntat es composa en la seva major 

o a torneta, amb pastes amb abundants desgrei

irregular, la major part d’ells decorats amb pen
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tinats, estries paral·leles o bandes acanalades 

seus elements presenten un abandonament 

durant el segon període d’estudi proposat (se

i presentar mostres de materials amb un ampli 

nuclis agregats de més consideració documen

rural a petita escala i iniciïn processos d’inves

comprensió de l’Alta Edat Mitjana a Catalunya 

logies, en el cas concret de les terres de l’Ebre, 

brir la boca de les fosses, les diferències en el 

villae

de les Martorelles (Alcanar), la Punta de Benifa

clau en la detecció de nous assentaments rurals 
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2. La formació d’una societat 

islàmica (segles VIII-X)

de nous models de presència estatal en el món 

rural, com podria ser l’aparició de la nova ins

ments amb funcions similars fruit del repartiment 

per l’autoritat pública a través de la ciutat o dels 

nous centres territorials com el d’Amposta 

o el 

2.1 Una primera implantació de 

l’organització de l’espai rural durant els primers 

i berbers, s’iniciaren els diversos processos de 

consolidació de la presència estatal als nous 

territoris, principalment a partir del repartiment 

on s’inclou l’aparició d’una sèrie de noves rea

litats en l’articulació social de l’espai rural, com 

) i d’altres formes de propietat es

tatal fruit del repartiment del botí i la percepció 

sentar multitud de variants en forma de dimi
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 amb 

sevol cas, l’element clau de la proposta va ser el 

espais i la seva vinculació amb la captació de 

talunya, vinculant el concepte del  amb 

el de sala

a terme a diferents territoris del vessant can

al·ludien les fonts escrites llatines no era sinó 

) o arabització (

ta cronologia giren entorn de l’absència d’un ús 

) 

campanyes a  i la zona del Ros

conjunt de palaus narbonesos, i per tant també 

com ara “dels sultans” (Palacio Salatane), “del 

P. Fisco), “del rei” (P. de Reig), “dels mo

ros” (  o Palamors) 

P. Auzido P. de Avezia), 

(P. Abtauri

tium
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ganitzatives del procés de repartiment del botí 

pertanyent a la comunitat de creients, el jums 

continuat sent el marc idoni d’administració sota 

centres territorials, preferentment les seus epis

palaus són molt més nombrosos als territoris del 

curt abast i permeté la seva conservació a les pri

la seva presència mostra densitats molt inferiors, 

la recaptació i a la gestió pública sembla po

der desprendre’s també a partir d’altres fonts 

territori i al conjunt del Š
al 

 castellonenc, amb documents d’entre 

de l’ús del terme alcacer, alcaçer, , 

ment com a castellanismes provinents del mot 

alcacel o alcacer

i principis de la següent centúria, també ocul

 an

orientat a la gestió pública de certa producció 

agrícola, i no pas a l’accepció residencial co

al  durant 

vinculades a la gestió dels cereals i les seves 
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rització com a villa o locus, amb presència de 

petits establiments rurals situats a les immedi

P. Fracto 

tualment sitges i altres elements amb funció de 

tat relacionades amb la recaptació i emmagat

certs funcionaris s’encarregarien d’obtenir, tot i 

privat no té cap estaria probablement en retro

en unes funcions administratives molt concretes 

celona i Narbona es degué dur a terme ja durant 

inclosa la percepció estipulada per a l’autoritat 
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El , derivat del 

Balatalmelc

propietat del governant (

 

 per designar el palau residencial de 

Ruderici

crites com a  rurals de la documentació 

El segon cas d’estudi el conformarien els , 

amb els seus corresponents derivats i diminu

del terme  i responen, a la majoria de 

El terme , per tant, és la traducció més lite

cida, els graners col·lectius i els llocs d’emma

 ben documentats, amb 

blament dispers, te una clara funció de focus de 

la vida social de la zona i arriba a presentar en 

enormement la lectura d’un sistema organitzat, 

divergents processos de repartiment de terres 
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densitats de toponímia palatina molt desiguals 

onal, afectada a més pels processos de manca 

 

6, 

abordem el cas ben documentat d’Albalat, si

mansio

Rubricatum

me, la seva documentació a les fonts escrites 
8 i l’absència d’indicis més 

rials obtinguts als diversos sondejos realitzats 

s’assemblen en gran mesura a les presentades 

per altres villae

banes i sitges amortitzades amb materials del 
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del pas principal del riu Ebre a l’actual municipi 

d

de Alcodoyr

petita  situada entre Amposta i 

sobre l’indret a una sentència arbitral pronuncia

termes segons l’abat10 11

12, 

on es donen indicacions precises sobre la seva 

situació a les faldes de l’actual serreta de l’Antic, 

cumentals dels límits antics de les propietats de 

10  

11

12
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tar una important bateria de jaciments al vessant 

es presenta com un petit nucli de residència on 

murs i dues sitges, integrats entre les diverses 

tegulae

fragments d’olles amb processos de cocció en 

atmosfera reductora i decoracions incises pen

fragment de vora i part de la carena, amb el llavi 

 

principal es desplacés cap a la zona als peus de 

una 

ga circumscripció de Castles datada en 1316 i 

lligats al jums

castellanes de Quintana, Quintela o Quintanilla, 

Quinto 

i datat amb una certa antiguitat pel registre ar

sota control de l’estat als repartiments, situada 
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ciment de la Partida del Rodeo amb el lloc de 

Arbeloa ja fa una dècada, recollint a més notí

et alii

l’època andalusina, o tal vegada a un moment 

immediatament anterior, i presenten un retall a 

la roca de tipus antropomorf, en el primer cas 

per a un individu adult i en el segon per a un 

mosaic d’una basílica paleocristiana a les Bale

d’enterraments es localitzen preferentment a 

13

islamització del territori encara no es completa i 

13

amb presència documentada de cristians, i vin
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2.2 Els inicis de la colonització 

de l’Ebre

canvi d’escala de poblament, no ens trobem de 

permeten l’aparició d’alguns assentaments tal 

tit fortes transformacions, agrícoles i urbanísti

lització d’un registre per altra banda escadusser 

d’assentaments estarien molt relacionats amb 

uns objectius agrícoles concrets, com la produc

reu i menys perills de pèrdues per les avingudes 

tant una possible continuïtat del poblament entre 

vi

llae

de convivència entre rituals d’enterrament pre

posem la reocupació o el manteniment d’unes 

estructures productives de petita escala al llarg 

novo
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els materials obtinguts dels jaciments dels Are

estudiades a blocs anteriors16

de revestiments i amb uns acabats més barro

ers, a més d’olles i cassoles amb característi

procés de consolidació dels assentaments ja 

nització amb nous assentaments de les zones 

16

la majoria de casos es documenten com a villa 

i no pas amb altres de menor consideració com 

loco
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amb claredat el nou model d’ocupació de l’espai 

Es tractaria d’un model similar al plantejat per 

ra, també amb elements de continuïtat i de nova 

de les àrees marginals

mera fase d’integració del territori  en la 

de creació de petits assentaments rurals lligats 

a comunitats camperoles molt reduïdes, sinó 

moment, provocant per una banda l’aparició de 

noves formes d’articulació amb l’estat i, per efec

 d’Amposta i el 

Estat i espai rural resulta clau en la comprensió del 

pas ebrenc18 i les escrites per al cas de la institu

ció religiosa

18
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En primer lloc, el 

pot establir alguns paral·lels amb la primerenca 

fortalesa andalusina de Calatrava la Vieja, tam

bé dotada d’un sistema de fossats similars als 

d’Amposta20

nuclis presentats a partir dels jaciments de Vi

20

sensiblement anteriors als dels assentaments 

com veurem a continuació, responen a funda

cions  propiciades per un nou procés de 

representació de vores d’olles i gerrets amb 
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la seva primerenca documentació escrita en un 

del 

21

relacions amb els , 

mariners amb importants relacions comercials 

del tot raonable, per tant, si l’inici de la seva ac

lativament adversos, amb una certa vinculació, a 

dació del 

ren augmentar en nombre durant els períodes 

21

gicament documentades amb els jaciments del 

pogut establir a partir de la documentació com 

relacionats amb els vessants interiors de les 

serralades litorals i del massís dels Ports com 

tives en termes absoluts de les seves caracte

En termes generals, podem proposar algunes 
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estranya la presència de fons de cabanes com

viments interiors no presenten elaboracions més 

ba per produir una superposició d’estrats d’ús 

22, 

ments com és la presència d’estructures nega

se durant tot el període andalusí, tot funcionant 

En tot cas, els models d’ocupació de l’espai rural 

mostren una clara continuïtat amb els observats 

22

d’assentaments denota una fase generalitzada 

tar fora de tot dubte si atenem a les indicacions 

principalment de la roturació controlada de les 

et 

alii

part responsable de l’aparició d’un darrer tipus 

d’assentament, únicament representat per un 

tracta del cas de la Cova de l’Aire, ben docu

funcionament des de moments abans de l’arriba

del califat i, sobretot, ja en època taifa, si atenem 
23

23
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3. La consolidació del model 

der deslligats de la dinastia 

fet fou un dels moments clau en el procés de 

desenvolupament de la societat andalusina, 

supervivència i un augment considerable del 

diversos nuclis de poder dissident per establir 

 a la 

El triomf de l’opció 

a les tendències regionalitzants i la instauració 

ció com a  del cap del llinatge, 

d’altres enclavaments estratègics, com el  

un canvi progressiu en els models d’ocupació 
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-

brador de l’alqueria islàmica

rendiments de producció per als seus conreus, 

principalment els ceralístics

Š

ors molt similars a les descrites per a la nostra 

de menor escala anteriors basats en petits dre

natges puntuals i en la creació d’algesires arti

menor escala al voltant de les mudun

tipus de condicionaments puguin tenir antece

treball podria ser el cas de les villae romanes 

(Benifallet), totes coincidents amb antigues alge

sires 

recs documentats a les primeres fonts escrites 

de l’articulació efectiva d’un important conjunt 

plausible amb l’actuació activa de la ciutat com a 

amb el procés de construcció de les canalitza

califals o posteriors, com en el cas del Mas de 
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de llocs trobem una gran diversitat de tipologies 

funcionals d’assentament, conformant un model 

en una situació immillorable per a actuar sobre 

ells, la morfologia dels assentaments rurals an

de petits sistemes de rec documentats puntual

rebran el nom a la documentació de viles, vilars o 

sobre l’Ebre no superen en la majoria dels ca

com una casa de camp lligada a uns espais de 
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d’organització i articulació de les seves relacions 

de les fonts escrites llatines com l’assentament 

permet una delimitació perfecta de la seva su

perfície, i els materials obtinguts durant la pros

pecció ens donen una cronologia molt precisa 

proposar una funció d’ambdós llocs com a graners 

res, i vinculats estretament al control i gestió de la 

tren fases d’ocupació tardanes molt clares, sem

bla evident la intervenció de l’Estat en els models 
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Bloc 5. La transformació de les formes d’ocupació social de l’espai rural.

-

ríode a nivell de models d’ocupació de l’espai 

plotació dels recursos agropecuaris disponibles 

zada principalment a partir de la documentació 

cripcions respecte als usos i costums previs a la 

goria d’assentament, sinó de descriptors de les 

et alii

tat estatal, el manteniment d’una sèrie de ramats 

d’ús comunitari, principalment basat en animals 
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, un 

se dubte d’espais agrícoles per al seu manteni

ment

disposen de funcions vinculades amb el mante

niment d’uns ramats estables d’ús comunitari, 

destinats a l’obtenció d’aliment o matèries pri

estaria més relacionat amb una ramaderia trans

26

període, la de les almúnies (

fa

dacions 

26

tructurals de la formació social ja plenament 

la 

de serveis militars cada cop més agreujants, 

tot provocant la concessió pública ( ) d’una 

tes es traduïren amb l’aparició de nous assen

torres, conformaren un nou sistema de defensa 

per clau en les diverses temptatives d’incursió 

des amb amplis espais agropecuaris de primer 

tenir una situació privilegiada sobre l’ús de recs 

desenvolupada amb l’addició de torres de vigi

 de les 

ay a), un tipus d’assentament descrit per 
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Bloc 5. La transformació de les formes d’ocupació social de l’espai rural.

de les petites valls obertes a l’Ebre des del mas

una mica més d’informació al descriure un dels 

categoria, Alfara i Paüls, amb el terme , 

unitats familiars agrupades28

petits turons elevats sobre els espais de produc

varietat de models de poblament rural coinci

tat dels sistemes defensius, amb noves solu

a la ciutat i de forma generalitzada a tot el seu 

pals canvis a nivell d’organització territorial 

28

l’antiga divisió en territoria o  i establir 

en els , com analitzarem al proper bloc 
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3.3 L’agregació de l’hàbitat 

rural a les àrees marginals

cions rurals en mans d’uns pocs assentaments 

passarien a controlar i organitzar un major ter

corroborada a través de l’estudi dels materials 

casos mostren una absència absoluta de regis

vessants interiors de les serralades litorals i del 

possiblement en nombre a través d’una darrera 

i ser documentat com a villarium

vi, el 

trobem un procés paral·lel i molt similar, on ob

Andara (Freginals) i la Font de l’Ametlla (Am

dit de l’any 1228

cés, presumptament a causa de la forta interven

les contínues incursions feudals i temptatives de 
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Bloc 5. La transformació de les formes d’ocupació social de l’espai rural.

cases en un espai ampli amb una sèrie de re

part dels casos reben el nom a la documenta

descriu com a villa, villa vetula

funcions i organització interna els fes rebre al
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4. Ruptura i integració en el 

sistema feudal (segles XII-XIII)

comtats catalans sota la direcció de Ramon Be

prés de les diverses temptatives fallides del seu 

important empresa els anys anteriors a l’inici de 

les operacions estigueren marcats per intenses 

concedí l’estabilitat i suport de la noblesa arago

pactes necessaris amb el conjunt de forces amb 

Andalus en el seu projecte de restauratio de les 

, fent 

sa, ordes militars i inversors estrangers iniciaren 

resistents a l’alcassaba assetjada es rendiren i 

iniciaren un procés de parlament per pactar les 

condicions de la rendició i capitulació de la ca

pació social de l’espai rural més adient a les 



Joan Negre Pérez

519

Bloc 5. La transformació de les formes d’ocupació social de l’espai rural.

4.1 Les viles del sector comtal

profundament els canvis en els models d’ocupa

) 

modestes parcel·les ara en mans dels estaments 

tència dels principals nuclis d’ocupació andalu

dels antics nuclis andalusins continuaren man

fonts escrites, els nuclis de població disminuïren 

assentaments pot ser observat amb claredat 

d’agregació dels petits nuclis de l’Ebre en uns 

plantejada per a la darrera fase de dominació 

al localitzar diversos immobles a l’interior dels 

segona escala de poblament familiar relacionat 
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ministratiu encara durant més de cinc segles, i 

ció feudal, un grup important de camperols an

seva situació era d’una submissió encara major, 

cia amb els models d’assentament rural sembla 

ció de l’espai rural impulsat pel règim feudal, res 
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Bloc 5. La transformació de les formes d’ocupació social de l’espai rural.

eminent de petits tinents, l’altra tendí a funcio

ment per l’aparició de noves institucions centra

per abastir les necessitats d’un nou tipus de for

senyors delimitaven amb claredat el grau de lli

selecció d’espècies vegetals i animals, l’organit

dència, producció i espais de conreu i recursos 

casas o mansiones documenta

des sobradament a la documentació llatina de 

de Barberans o Masdenverge, responen en tot 

possibles estabularis on es tancava una part del 

curtis, curtalis) i altres 

cellarium, el fe

merio o sitges per emmagatzemar una part de la 

En contraposició, la vila s’establí com a model 

amb anterioritat als territoris dels comtats de la 

tatges i altres construccions i instal·lacions pú

, el 

Bítem, on es fa referència a un 

producció, com forns, molins o centres terrissers 

llogarets comptaven amb almenys una església 
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bitants de la vila i del col·lectiu de masovers i pa

medi i les seves relacions amb l’autoritat públi

el territori amb la creació de petites senyories 

propiar la producció pagesa, i per tant postergar 

absoluta precarietat i en règim de submissió a 

4.2 Els grans conjunts espacials

El segon dels grans models de divisió i orga

cipals institucions religioses, de grans con

petites valls del massís dels Ports obertes cap 

cions per a l’administració dels seus respec

tius territoris, on establiren la seva senyoria 

(Paüls) designats pel comte i els seus més 

Barberans) i Petrus de Falceto (El Carrascal) 

ad 

 i ad censum
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Bloc 5. La transformació de les formes d’ocupació social de l’espai rural.

cediren diversos conjunts espacials basats en 

les antigues propietats andalusines en forma 

d’almúnies, turris i castra

els termes de Cardó i la Fullola, en mans dels 

jecte de donacions, vendes i permutes cons

en termes generals, una tendència de terme

nació de l’espai rural singular i descriptiu de les 

nucli central, bé un castell, bé una vila o un al

un patró de desenvolupament constructiu molt 

residencial a la part més defesa i un mur pe

Principals conjunts espacials de tipus senyorial entorn del sector comtal
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albergar poblacions, mercats o similars30

ordenar i dirigir els sistemes de producció i orga

nització de l’espai rural a partir del control i mo

nopoli de la violència conformaran les principals 

30







BLOC VI

 D’ISLAMITZACIÓ D’AL-ANDALUS
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informar sobre com esdevingué la plena islamit

zació del territori  després d’un llarg pro

cés d’ocupació i progressiva aculturació de les 

tat a la plena islamització de l’Estat andalusí, el 

la primera 

el perill de caure en la generalització d’uns pro

determinants, doncs de la seva correcta orga

nització en depèn el manteniment de la integri

 i contro

amb forts vincles amb l’Estat i unes formes d’ar

ticulació de la defensa territorial impulsades des 
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-

mització d’al-Andalus: el cas 

fonamentals en l’estudi de la societat andalusina 

terístics d’abast ibèric cal destacar l’ampli perí

cions socials prèvies, i les fortes tensions entre 

a elements de propaganda del propi estat, l’ar

ció de l’espai rural o la integració de noves insti

mació profunda de les estructures andalusines, 

l’arabització lingüística, i una altra de social, en 

islamit-

zació religiosa, és a dir, la conversió dels indivi

més, es desenvolupa de forma completa durant 

de 

facto

encara vigent en l’estudi dels ritmes d’islamit

nencial de la corba es torna més accentuat per 

nitzat diversos fronts de discussió per matisar 
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problemes adaptatius de la teoria general de Bu

nament a l’estat andalusí, o dels de Balansiya, 

acceleració molt més marcada de la seva corba 

conversos a partir d’un moment imprecís de la 

ciacions cal també destacar la possibilitat, tal i 

d’islamització de iure

del ritual funerari present a les  andalu

amb fragments de tegulae i un tros d’

num rectangular, ben documentades als enterra

villa

d’una primera generació d’andalusins nascuts en 

diverses tombes antropomorfes al jaciment de 

la Partida del Rodeo, ben documentades entre 

1

tendència no presenta més casos documentats, 

pot ser un dels majors impediments a l’ampliació 

musulmans semblen respondre bé a membres 

la creació d’un conjunt de tombes, localitzades a 

 Š
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sats per la caiguda en l’interior de la tomba de 

de l’assentament de Benifallim (Alcanar), a la 

partida de les Martorelles (Alcanar), a la dels 

gon cas2

moment de consolidació de la islamització religi

procés d’islamització religiosa el podem trobar 

com els 

l’interior de la , probablement sobre les 

restes d’una d’anterior situada a l’antic conjunt 
3

cia de consolidació de les conversions al segle 

gulars i de prestigi utilitzats en la seva construc

petites dimensions, com podria ser la documen

tada com a 

com, i de manera molt més destacada, el  

blació ja plenament islamitzada

musulmana a través de la seva implicació en el 

funcionament del territori i l’articulació d’un se

guit de relacions amb els seus pobladors, una 
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constituís com a cap d’un petit districte proba

 i 

societat plenament islamitzada, doncs és a ells 

sunna

 o respostes escrites i 

fonamentades a problemes jurídics i religiosos 

per tant, la documentació del seu nombre i la 

pecte a la intensitat de la islamització religiosa 

d’una societat, doncs ens mostra la necessitat 

ren en l’administració, de la procedència del 

seu ism alam (nom propi) o dels seus viatges 

de formació, es poden inferir amb un cert grau 

forma progressiva i passen de constituir un pe

durant el període de la , en un actiu i ampli 

col·lectiu cada cop més nombrós durant el dar

tius, a més, documenten la seva presència a 

diverses zones del Š
a la capital cordovesa i, en uns pocs casos, 

 i 

 d’origen tortosí s’acompanya al ma

de noms de la família del Profeta, concentrats 

gle d’ocupació andalusina del tagr

tensament a les fonts escrites, i l’articulació 

del darrer 

zació i consciència dels musulmans davant 

califals ja són ben perceptibles per tota la so

cietat i, principalment, després de la  
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zació religiosa del territori 

 en paraules de 

de facto

relacionat amb les reformes a nivell administra

més d’un segle després, amb la consolidació del 

progressiva de les relacions amb els territoris 

els jueus, tal i com sembla indicar la possible 

l’entorn d’Amposta a un document de dubtosa 

ara-

, a través de l’adopció de la 

nova escriptura en els diversos suports sobre els 

al com a indicador de la seva integració en la 

nova societat andalusina, és especialment re

presentativa d’un món ja fortament islamitzat 

commemorativa de la construcció de les dras

6 i la possible inscripció 

una inscripció fundacional d’època califal, tot i 

da durant tot el califat8

Finalment podem destacar un darrer conjunt 

islamització soci-

al

de les diverses formacions socials peninsulars 

al nou model de societat imposat per l’Estat 

 per

de la societat a partir de variacions en els mo

la geoestadística ens permet realitzar sobre el 

l’espai rural o la capacitat de l’estat plenament 

islamitzat per col·lectivitzar i organitzar els pro
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junt i la seva particular periodització per a la nos

ï

zació únicament com els aspectes administra

transformacions en les formes de producció i 

la comprensió de la formació, desenvolupament, 

ruptura absoluta i insalvable entre islamització 

i estudi de la societat rural andalusina no res

conjunt de totes les dades i la construcció de no

cació de visions particulars com són els estudis 
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1.1 Els indicis materials al re-

gistre arqueològic

torn, ens informen sobre els canvis i permanèn

en diverses fases ens permet observar els can

artefactes recuperats durant les intervencions 

un element aïllat, pot ser resolt per a un conjunt 

d’observacions sobre un registre fragmentari i la 

unes datacions de base als diferents nivells d’un 

diversos processos socials observables, des de 

zació d’espais socials i necessitats funcionals a 

forma generalitzada o la massiva presència de 
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sentat arriba en alguns casos amb  més de dues 

algunes línies generals coincidents en molts ca

gues villae

var de forma generalitzada a alguns jaciments de 

algunes formes com les olles amb llavis bisellats 

atmosferes de cocció completament absents 

car una darrera tipologia de consum, el gerret, el 

dotats de grans nanses planes amb alguns ca

sos de decoracions impreses puntejades, es 

la presència d’un element molt característic al 

nostre territori com són les nanses amb deco

un paral·lel molt clar en les grans gerres de ce

mics com s’observa en la introducció, de forma 

visible a les olles i gerres, ara amb noves deco
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gressiva de noves formes provinents de grups 

amb models productius i temes decoratius es

són les presentades pels ataifors amb decoraci

ons en verd i manganès i algunes gerretes amb 

decoracions senzilles, en alguns casos els pri

servar encara ben presents certs tipus regionals 

Finalment, és a partir del període dels 

zació de les produccions més elaborades, entre 

d’elles els ataifors amb decoracions en manga

tius de corda seca o amb motius pintats molt 

estilitzats o certs tipus de gerres per al servei 

se noves formes com els gibrells, les tapadores 

distingir noves produccions clarament diferenci

decoratius diferenciats, com l’ús del vidriat verd 

per emplenar retícules en manganès o les deco

ritat pública en intervenir i difondre uns models 

tècnics i productius estandarditzats al conjunt 

primers ataifors amb decoracions en verd i man

ble, amb nous tipus decoratius, models produc

tius molt més desenvolupats (pastes molt més 

nals a partir de tallers urbans ben datats com els 
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1.1.2 La moneda

primer ordre en l’establiment de referents crono

nos d’un 

situació de pervivència del numerari auri i d’ar

plia com per obtenir uns ingressos considera

feu disposar d’una certa autonomia respecte al 

de l’autoritat pública de noves formes d’ordena

guessin donar lloc a petites acumulacions mo

la participació en la gestió pública, civil o militar, 

respon el cas de l’ocultament localitzat a l’entorn 

de l’assentament andalusí de la Font de l’Amet

de plata, amb una cronologia d’encunyació com

onal relativament prest, possiblement més ac

realitzar algunes concessions a canvi, com ara 

la supervisió general de la frontera, personalit

d
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del poder propi dels , i donant 

merari en circulació fora de les esferes urbanes 

D

tant civils com religiosos o militars, són bons in

dicadors de l’estandardització d’uns models ar

Rafael Azuar indicava la impossibilitat de conèi

de construccions andalusines amb anterioritat a 

i senyals vigent entre les ciutats de Barcelona i 

senta, a alguns dels seus elements documentats 

per les fonts escrites, torres circulars d’entre 8 i 

tes i són més senzilles de construir i mantenir, en 

Entre d’altres elements, la talla de carreus ben 

doncs es tracta de models ben coneguts i gene

ralitzats a l’orient mediterrani i estesos de forma 

moment de consolidació de l’estructura estatal 

numental, el Califat, fortament centralitzat, es 

manifesta i desenvolupa a través d’uns models 

ria associats a l’Estat cordovès iniciaran la tasca 

poc a poc es veien substituïts per altres amb 

en procés de consolidació conviu encara durant 

intercalada de llarg i través amb grans blocs de 

tagr com 
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ció emiral com a diversos panys de la muralla, 

dicar la participació tant d’artesans i picapedrers 

locals com d’altres portats d’altres punts de la 

Aljama de la  o una possible reforma al 

reformes califals i relacionades amb la funció 

en l’entorn de l’antic conjunt episcopal visigot i 

lars de marbre rosat i obscur s’utilitzen de forma 

combinada al  d  
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de la 

mal anomenat 

direcció del seu  i 

tada una intensa activitat al conjunt palatí cor

lació en els importants banys califals de nova 

llers cordovesos i molt lligada a la gestió estatal, 

des d’on es distribuirien a la resta de la Penínsu

alguna informació sobre el procés d’islamitza

ció del territori 
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constructiu de gran efervescència, destinat en 

ríode es veuria afavorit per la pau signada entre 

ta del Cascall o els banys de la ciutat suposaren 

la resta del territori, tal i com podrem observar 

ens permeten parlar d’una islamització comple
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1.2 La importància de la ciutat 

en l’articulació de l’espai rural

bana, és a dir, el nucli administratiu i de govern 

funcionen con a centre de l’activitat política, bu

com a principal centre d’assentament de les elits 

d’interferir en els processos de treball pagès 

control de les elits urbanes es veu constantment 

les funcions d’organització i control dels espais 

vell espacial, com l’aparició de propietats priva

des dels espais productius en mans d’algunes 

cia del poblament rural en un menor nombre de 

sobre els seus propis processos de treball, ara 

un Estat plenament islamitzat i amb les carac

tem

d’organitzar el territori, de funcionar com a focus 

d’atracció del poblament i de difondre un model 
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ció dels elements relacionats amb l’autoritat pú

les drassanes, els banys o inclús l’adopció d’un 

model d’urbanisme ortogonal i amb serveis de 

clavegueram10

mens, associats a un centre plenament islamit

i, sobretot, durant la següent centúria, amb el 

ració de les formes d’ocupació social de l’espai 

rural, és a dir, els patrons de distribució i com les 

urbs

ferència a la l’ordenació distributiva dels assen

taments, és a dir, a la capacitat de la ciutat d’or

 

i el seu ) de forma agregada, tot impossibi

circuits productius urbans i augmentant la seva 

11, observem com 

zació dels processos d’organització del espai 

rural del seu entorn més immediat en les dues 

apreciar un procés efectiu de colonització de les 

10
11

cundaris indica també una capacitat efectiva de 

la ciutat per establir elements satèl·lit de la seva 

funció de govern per tal d’assegurar un major 

Només a partir de la darrera fase d’estudi es 

mostren ja unes formes d’ocupació social de 

capacitat de coerció, possiblement a través de 

casos amb la concessió per part de l’Estat a par

societat urbana plenament desenvolupada com 

de la ciutat, a ambdues ribes del riu en el sector 

control i sense possibilitat de desenvolupar la 

globals d’interacció i atracció sobre el poblament 

un dels mecanismes de dominació i coerció més 

mantenir unes relacions de mercat entre els pro

ductes manufacturats a la ciutat i els bens de 
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consum produïts al camp, per tal de fer efectius 

efectivament la intensitat d’atracció d’una ciutat 

respecte als assentaments rurals del seu en

torn ens informa del grau de desenvolupament 

12 observem una relació to

relació de densitat inversa, és a dir, de repulsió 

de la ciutat respecte als assentaments rurals re

lacionada amb el període d’inestabilitat política 

urbana o als centres territorials secundaris, molt 

rica concreta com és la del procés d’islamització 

de la societat andalusina, podem plantejar una 

12

tió de la capacitat de la ciutat en l’articulació de 

mització lligada al període dels 
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1.3 La irrigació i l’organització esta-

tal dels processos de treball

tics o militars en la ciutat, representant puntual 

re a partir de certs factors claus com els esmen

tats és també congruent amb un altre d’actuació 

de l’Estat sobre l’organització dels processos 

de treball camperol i sobre la implantació d’una 

13

dos sistemes centrals associats directament a la 

13

ciutat, puguin tindre un desenvolupament més 

desigual, amb casos posteriors, com els de les 

Els sistemes més petits esmentats a l’Ebre su

minis efectius personals, com els de l’almúnia 

taments més allunyats de l’Ebre disposarien de 

onada amb l’abastiment d’aigua de l’assenta

sobre la seva gestió, doncs en cap cas respo

part de grups locals de la gestió dels sistemes 
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trusions (sic) per part dels governadors taifes en 

i el drenatge deltaic de l’Aldea, semblen relacio

de l’Estat (

on resten possibilitats d’una gestió camperola 

ens vegem en disposició de delimitar una visió de 

conjunt respecte a l’ús de la irrigació en la soci

de la generació d’estructures esta

on algesires i drenatges propis de la casuística 

de cada assentament semblen estar relacionats 

per important, en els termes descrits, durant els 

nentment vinculada a la irrigació en els termes 

tervenció de la ciutat en la seva organització a 

durant la següent centúria, i amb altres soluci

ons paral·leles en forma de sistemes de rec de 

canalització de 

crites, la 

sèrie de recursos bovins col·lectius, controlats 

per al treball dels espais de conreu controlats 

 

dada la capacitat de control de la ciutat sobre els 
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pot indicar la presència d’activitat ramadera en 
16

en la seva organització, tal com sembla despren

conservi un esment a un 

gis 

diferenciada, vinculada amb dos graners d’im

producció intensiva de cereals en coincidència 

seus assentaments més propers, entre els se

ciutat i el seu territori, amb uns alts rendiments 

productius i destinada a proporcionar a l’Estat 

tosina ens permeten evidenciar les seves trans

cativa d’un moment de consolidació de la forma

16
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1.4 L’organització territorial 

com a indicador de canvi

18

formes d’articulació de l’espai administratiu es 

d’epoca visigoda, com les  

de l’antic imperi una divisió administrativa ba

sada en els territoria

, on s’esta

la seva delimitació a partir d’elements de l’oro

corresponent del primer bloc, on a partir d’una 

18

metodologia ben argumentada

convertida ara amb les dues unitats adminis

 i la 

bem la relació proposada entre els territoria i 

la nova circumscripció administrativa general, 

els 

morfologia d’unitat amb centre territorial propi 

cipals mudun

sembla corroborada amb la sanejada situació 

 

 i amb una mobilitat molt marcada (BA

ció ens presenta per tant un ampli districte en 

la defensa de la frontera, sinó una centralitat 
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car una certa solució de continuïtat respecte a 

terri

toria seguiran vigents durant els primers temps 

20  (territoris21),  (ju

risdiccions22) o a 23

É

 en 

(

, editat per 

20

21

22

23

Jassim Abid Mizal sota el títol de Los caminos 

Uns 

és el de confondre en molts casos el nom del 

, on 

 

cas es troba el 

 

(Penetese

ten concretar la llista de  amb els casos 

de Š

26

26
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(Ascó), 

sa), Š

esmentats a la documentació andalusí, el primer 
28 

pugui ser relacionat amb Paüls, tal com indica 

d’un poblat en altura

el fragment de la 

30

31

sobre les fases i els marcs temporals de referèn

cio

sició variada respecte a Ascó en l’ordre de la ruta a un petit 

28

30
31

a l’alcassaba de la , i el  d’Amposta, 

 

Mapa de distribució dels principals del districte de 

 

alcassaba de 

, ens és ben descrita en una notícia 

perímetre murat i un recinte residencial plena
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i com semblen indicar alguns elements roma

ta fase corresponen també les tombes situades 

reformes ja citat32

res fases i sobretot una consolidació de les se

ves estructures en època dels 

tivitat productiva i administrativa del seu territo

anomenant com el seu  

del califat, amb el conjunt de reformes dutes a 

terme a les seves principals institucions durant 

 d’Amposta

amb la denominació genèrica de desmbocadura 
33

fase d’ocupació inicial durant la primera meitat 

amb paral·lels coneguts com el de Calatrava la 

32
33

, tot i 

reforma del perímetre defensiu amb una doble 

ment d’un conjunt de dos baluards amb carreus 

estratègic a la gola de l’Ebre semblen inscriure’s 

d’Algecires, amb obra molt similar a l’analitzada 

de treball, i si iniciem el recull d’informacions 

  (Cabanes, Plana 

Alta), també anomenat per les fonts escrites 

amb el nom de   en referència al ter

com indica la presència d’una mansio romana, 
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posterior  o estació de pas andalusina, a 

problemes a causa de la manca d’actuacions de 

vació d’un gran nombre d’estructures constructi

ves, tant residencials com d’elements de suport 

i al llarg del vessant de la muntanya un segon re

 

Planta del castell de Miravet (Cabanes) amb dos períme

tres diferenciats al seu entorn36

 

Respecte a la seva cronologia, pocs són els es

36

maîtrise

imprecisions, els amplis treballs de prospecció i 

peus del 

abundants, corresponents a olles amb acanalats i 

amb el Šibart

presenta el nucli central de la fortalesa andalu

 propia
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ment dit es composa de set torres articulades 

cidental fou possiblement una ampliació pos

afegiria un pas de ronda al conjunt d’estructu

defensaria un dels accessos al pas de ronda, i 

a l’entrada nord al recinte castral, la muralla del 

possiblement durant la segona meitat del segle 

, 
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albacar, seria una ampliació programada durant 

recinte comptaria amb un perímetre murat d’uns 

templer s’adossaria el poblat morisc, amb restes 

 

troba al cim de la mola de Cervera, amb vistes 

dues vies de comunicació principals, la costa

Šibart i la interior en el seu 

38

38
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vell es troba en alguns casos barrejat amb els 

se principalment per una abundant presència 

sa

dem destacar alguns fragments de gerres del 

rats amb manganès sobre superfície estannífe

unes olles i ataifors amb revestiment vítric verd 

realitzat al castell i relacionat amb una unitat de 

or constituïda per la reforma de la muralla del 

plataforma rocosa, el sector situat més a llevant, 

ons del 

sentaria novament dues fases successives dis

tanciades entre sí per dos segles, una primera 

de construcció del recinte principal durant la 

 (Mi

de nombrosos i profunds estudis durant les dar

reres dècades, lligades a la seva restauració i 

ca, a través d’alguns sondejos, per part d’Albert 
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metres d’amplada, realitzada amb encofrat de 

nent, realitzada amb carreus ben escairats es 

 comptaria, segons les intervencions 

realitzades amb un pati clos de dimensions redu

Per al període dels  es documen

ma superior, documentat a partir de l’obra en

pogut detectar algunes pavimentacions, murets i 

coracions en verd i manganès, corda seca parci

ment com un albacar, per tant buit i apte per al 

control de Miravet, presenta, per tant, espais 

fugi, permanent, d’una població no gaire eleva

Planta del castell de Miravet amb les successives fases constructives
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més bé d’un programa perfectament dissenyat i 

nova demarcació oriental creada a llevant del 

Š

litzarem més detingudament durant les properes 

 

ampliarien el seu perímetre defensiu per allotjar 

cumentats als recintes del Miravet tortosí (AR

sistematitzada entorn de la seva formació i de

, com 

i tribal, plantejada a partir dels primerencs tre

responen a un altre fonamentat sobre la idea 

traces importants de continuïtat respecte als 

variable i permanent durant tota la dominació 

col·lectiva per part de comunitats camperoles 

relativament independents com a lloc de refugi 

mantra  



Joan Negre Pérez

559

i n sobre 

tinuava essent relativament simplista, i s’abo

posada immutabilitat de la societat andalusina 

durant més de cinc segles a la major part de 

provingueren de María Jesús Rubiera i Mikel de 

diferenciables a partir d’addicions al sistema o 

res tindrien a veure amb el funcionament, difusió 

 sota la seva administració, fou la d’eviden

la taula una sèrie d’objectius militars i de control 

d’Azuar amb una descripció de les característi

el recintes amb murs perimetrals anteriors al 

estudi acurat de les fonts escrites, contrastades 

 esta

blerts com a poblats d’altura per part de comuni

tats indígenes,  destinades a l’assentament 

 lligats 

i fortaleses de tipus estatal, entre d’altres rea
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A través d’un estudi detallat de les fonts escrites 

la següent centúria, de nou sota direcció dels 

ritat a la 

en mans dels representants de les comunitats 

rurals i completament deslligat de les instituci

, re

lacionats estretament amb les grans mudun i 

tant, una fase inicial constructiva lligada a 

la següent centúria lligada al període taifa i a 

l’augment de les pressions cristianes sobre la 

tagr 

només oferia l’opció d’un pas segur per la via 

fronterer basat en gran mesura en el control 

tres sistemes secundaris, de les guarnicions 

 d’Amposta i el 

postes realitzades entorn de les fases i funcions 

guarnicions militars, més o menys grans, encar

casos de satèl·lits establerts amb tal funció, i per 

altra banda podien ser utilitzades en cas de dar

rera necessitat com a refugi de les poblacions 

una clara tendència a l’ampliació dels períme

En segon lloc, i de forma destacada per la seva 
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 dependents 

vindria a cobrir també una sèrie de necessitats 

 

les fonts escrites, on se’ns descriu l’estructura

seus districtes, sobretot als més allunyats de la 

, el territori 

nics ( ) per les seves labors de 

possiblement usada per patrocinar la majoria 

l’Estat per la presència a la ciutat d’una nova 

pervisor general de la frontera, personalitzada 

d

marcació administrativa de la Marca Oriental 

una de les majors innovacions aportades per 

les reformes califals dutes a terme durant les 

podem concretar la seva primera fase construc

la 

territoris tortosins no feren sinó augmentar la 

D

(  

( ) i, probablement, de cessions sobre 

es mantindria invariable durant els darrers dos 

reformes constructives dutes a terme durant el 

cions anteriors, i efectuaren importants reformes 

tats als casos del Miravet tortosí, del Miravet cas

Cervera del Maestrat, on s’inclourien al seu inte

gent, aliments i recursos per suportar possibles 

tot cas es tractaria d’obres promogudes de for
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castells ni els seus recintes de refugi, i les fun

a 

obres de millora i ampliació, tenint en compte 

de l’Estat com a garant i protector de les seves 

trem completament oposat no n’és tampoc la 

umma o comunitat 

ració del poblament acabaria per reduir i ocultar 
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un darrer argument entorn de les fases del pro

associava una certa toponímia a l’assentament 

construït un gran nombre de discursos estèrils 

de concretar la cronologia concreta del sistema, 

ser prudents i treballar en el desenvolupament 

d’una superestructura estatal i sense arrelament 

en el conjunt de la societat, es presentava una 

a través dels seus elements migratoris imposa

a l’arribar als límits de rendiments dels seus es

sistemes productius en un breu lapse de temps 

construcció social, la incipient disciplina de l’Ar

suposar fossilitzats a partir d’una immutable línia 

ir, en alguns pocs casos, els parcel·laris docu
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la immutabilitat de la societat andalusina durant 

la investigació per a la zona del Š
Š

convertí llavors en un element clau en la de

berbers es construïen en molts casos suposició 

cumentats a les fonts escrites llatines del segle 

me es presentaren altres formulacions per a 

casos documentats on el tipus d’assentament al 

nir a veure amb assentaments camperols, com 

i n Ban

 (residència)

 a la capital cordovesa o de la  (plana) 

 en referència a l’actual lloc d’Albar

Es presentaren llavors noves propostes inter

noms personals tardans, la coincidència dels 

administrativa feudal per registrar les propietats 

darrera proposta se li unia, a més, la possibilitat 

dajoz) o 

andalusí generalitzat no sembla respondre als 

permeten plantejar algunes observacions al res
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cie, pocs i molt fragmentats, semblen corroborar 

jalem, Benialcale, Benidurames, Benimantell, 

l’arabisme permetria estudiar amb detall l’ori

llats als llistats de  i 

natges rellevants del govern de la ciutat (

jutge, 

bla presentar un ism alam, , nasab

relació directa entre personatges documentats 

estan usant un ism alam

i per 

al de Beniachip Benijarip, podriem pensar 

na

sab

possiblement amb algun 

perdut l’article, possiblement en referència 

l’associa a un possible , segons ell 

terme , és a dir, una denominació ge

Benifallet, propietat del comte i en mans d’un 

Avintarab, sarracenum

Vinallop Avinalup ens tro

nasab

servar a la documentació cristiana conserva



566

sarraceno

Mingana

turris 

de Avingania i d’Avenganea

observar la seva relació amb el seu propietari, 

sarraceni

Ramon Berenguer en el moment de la con

confusió entre la  i la , ambdues bilabi

Benjalima Benialima

cumentats entre els savis tortosins a partir 

la 

Benialiel, la relació més 

ment amb alguna part de la nisba o  

versió conservada a les fonts escrites lla

sarracena

laborator 

sarracenus

Benijolima Benisolima, es 

augmentar en presència a les darreries del 

Benimarvan, tot sembla in

dependentment de les tendències socials i 

religioses peninsulars es comprova al trobar 

Benimuncella Benimutela la 

seva adscripció resulta més complicada, tot 

terminacions, com en el cas de Benimantell, 
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Beniabdulbar Beniobdul-

bar

Benifallet Benicalet, i tal 

vegada també per a Benialcale i Ventalles

Avencallas la relació més probable és amb 

tant llinatge andalusí el primer membre del 

und 

la península, documentat abundantment a 

les fonts escrites, tot permetent detectar en 

Benigueral Beniguerald, 

Benimorzoch Benimordoc i Benibaza Be-

nibata

ana diversos esments a una família d’anda

tant Marzoc com Abenzaba semblen corres

podem presentar algunes apreciacions generals 

fer referència a noms personals d’individus no 

documentats entre els principals personatges 

asm

plantejar una tardana i profunda islamització de 
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del califat i sobretot del període dels 

, ens permet també pensar en una tarda

personals d’individus concrets vius, els caps 

les torres de guaita de la ciutat, en funcionament 

associats al 

les Martorelles (Alcanar), el Mas de l’Ermitanyo 

(Alcanar), la Punta de Benifallim, amb la seva 

, la 

Amb una presència generalitzada de materials 

fors decorats en verd i manganès i pocs indicis 

com els volums i dispersions dels materials ar

relació amb assentaments rurals de reduïda 

Benifallet, Vinallop i Mingana estarien relacionats 

catiu d’un nom personal, probablement el cap 
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llinatges senyorials de cap tipus, tal vegada amb 

unicum

gana i del ja referit 

nostre territori, com els districtes del nord de 

Castelló o els de la ribera de l’Ebre, ajudarien 

permet proposar una diferenciació de model en

col·lectivament s’organitzarien entorn de les di

rectrius marcades des de la 

Beniguerau, podrien suposar uns assentaments 

més modestos, tal vegada una única unitat fami
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2. La formació de la societat 

tervenen en el procés d’islamització del nostre 

lingüística i un segon de socials, més vinculats 

als canvis generals observables en les formes 

pogut establir algunes línies generals entorn de 

cas semblen indicar una islamització primerenca 

Andalus únicament alguns casos aïllats mos

tren la presència segura de musulmans a partir 

vi generalitzat en el ritus d’enterrament, passant 

cobertes per lloses, amb els individus situats en 

cions religioses, tant a la ruralia com a la ciu

unicum

suposa el 

tica de la documentació escrita, on les obres 

guns savis andalusins, principalment els  

i , en relació a la islamització religiosa 

d’avaluar les fases de conversió, doncs es tracta 

societat amb costums plenament islamitzades i 

i disputes a partir de la interpretació de les lleis 
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als moments fundacionals de les grans obres 

constructives del califat, com les drassanes, la 

 

posterioritat a la  i a l’establiment d’un estat 

Ara bé, un cop plantejat el desenvolupament 

estat la transformació en les formes de produc

comparada entres els diversos conjunts ma

ineludible, tant per la situació crítica de molts 

jaciments com per la necessitat de matissar i 

anomenades olles valencianes

o les gerretes amb revestiment argilós vermell 
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són algunes de les sèries més representatives a 

amb decoracions en verd i manganès sota co

berta vidrada, com la resta del conjunt de la 

tius de corda seca o els dissenys en manganès 

de distribució venen ara marcats per les noves 

realitats estatals sorgides amb posterioritat a la 

del nostre territori no ens permet elaborar una 

rització dels models productius estatals, al poder 

 d’Amposta, o 

de ser associades a un únic període constructiu 

a partir de l’estudi comparat de diversos indrets 

se amb l’ús de carreus ben tallats i escairats, 

amb presència d’alguns elements representa

pulsats in situ

usats als seus dos baluards ens apunten la pos

cialitzats del tagr

un segon període d’impuls constructiu durant la 
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analitzada a nivell formal a través de l’estudi ge

oestadístic de la distribució dels assentaments 

relacionats amb la 

efectiva d’organitzar el seu  i els assenta

talment durant la darrera centúria de dominació 

minva efectiva de la seva autonomia i la seva 

participació en processos col·lectius de treball 

de la ciutat sobre el seu espai rural immediat 

Fazalforí, on es localitzarien dos importants gra

ners de la ciutat destinats a l’emmagatzematge 

tructura, ben documentada a les fonts escrites 

ris i de 

i absorció per part de la ciutat dels seus espais 

tes d’un augment de la intervenció de la ciutat a la 

encara recordava  

 et cam

  

fuit regis sarraceni 

central en l’articulació de la societat andalusina i 

de canvi similars en l’organització territorial del 

la seva circumscripció, tal com l’estudi dels di

antics propietaris andalusins de les terres amb la fórmula 



574

versos 

cions a nivell administratiu i tributari implicaria 

una transformació substancial en les formes de 

tor de la frontera, ara anomenat Marca Orien

tal ( T Š

ment de la consolidació de l’estat taifa , 

on es documenta un augment desmesurat de 

riament berbers i plenament islamitzades, amb 

i en comparació als realitzats a les prosopogra

A mode de conclusió, tots els indicis ens condu

d’un procés progressiu i lent de canvis tant a 

fort impuls per part de l’Estat, i un segon durant 

ció de la dinastía 

ba d’islamització religiosa proposada per Bulliet 

tat andalusina tingué una implantació real sobre 







577

lem utilitzar el terme genèric de conclusions per 

recapitular sobre la tasca realitzada i proposar 

obrir novament discussions encarcarades, per 

acceptem la possibilitat d’analitzar les proble

Di solito, al termine di un ricerca, si utilizza il ge

nerico termine di conclusioni per riassumere il 

lavoro svolto e proporre un discorso articolato 

buire non solo ad aprire nuovamente il dibattito, 

re a rendere visibili sentieri inesplorati, ma inol

tre a suggerire nuove informazioni relative alla 

niamo l’accento sull’approccio iniziale realizzato, 

di un nutrito corpo teorico accompagnato da una 

le prime sezioni dello studio e pensiamo abbia di

REFLEXIONS FINALS

RIFLESSIONI FINALI
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treure conclusions particulars sobre les seves 

realitzada, de formalitzar l’estructura espacial 

aporten informacions a l’articulació d’un discurs 

tions rellevants per a la comprensió de la nostra 

vista es poden establir interrelacions entre elles 

dades sobre els assentaments i sobre les seves 

comune, saremo in grado di confrontare i risultati 

a partire dallo studio comparativo di uno stesso 

problema in differenti situazioni e contesti potrem

numeri, siamo in grado di fornire un nuovo terre

fenomeno storico, analizzandolo attraverso gli 

Oltre a fornire un nuovo modello di approccio 

diverse discipline connesse all’analisi sociale 

atte alla risoluzione dei problemi rilevanti per 

la comprensione del passato e del presente 

altrettanto elevato di strumenti e approcci, di

e le loro aree di produzione, mentre lo studio 

del lessico toponimico suggerisce alcune cro
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aconseguir un volum d’informació similar per a 

tre treball de camp com per els fons de museu 

tendències corroborades en altres punts de la 

tant, els resultats obtinguts no tenen la con

nizzazione spaziale ed inoltre collegare tutte 

esistente tra le fonti e le informazioni in esse con

momento conclusivo della dominazione islamica, 

non si avevano a disposizione altrettante fonti per 

ottenere un simile volume di informazioni sul pe

cessario sfruttare al massimo i dati a disposizione 

e considerare, in tutti i casi, le ipotesi interpretative 

per la ricerca sul campo e per lo studio dei fondi 

di museo risultano, per la maggior parte, stratigra

problema indagando sugli scavi paralleli nei dintor

ni, utilizzando le tendenze riconosciute in altri siti 

della Penisola e usufruendo dell’interpretazione 

Da tale affermazione si potrebbe erroneamente 

consistenza necessaria per oltrepassare una len

affermando l’importanza dell’interrelazione di tutte 

di creare una un’ipotesi interpretativa solida e 
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plantegem la necessitat de seguir treballant en 

de la societat andalusina com un sistema com

assentaments, els seus espais productius i les 

suport d’uns processos socials determinats, sinó 

la societat andalusina com per a d’altres proces

els assentaments rurals juguen en l’articulació de 

l’affermazione del contrario rappresenterebbe 

costituito a partire da differenti componenti, 

menti, il loro spazio produttivo e le vie di co

storica il fattore spaziale, inteso come elemen

to integrante e protagonista dei processi socia

esempio lo sviluppo delle reti di castelli o par

rali giocano nell’articolazione dell’economia di 

E’ inoltre importante differenziare le diverse 

scale di analisi utilizzate nel corso dello stu
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la seva vinculació tant en els nivells interpretatius 

dades i ara es presenta com el nucli central de la 

tiu 

les primeres mancances doncs les informacions 

de sobrepassar els límits nacionals imposats per 

l’actual organització estatal i, per tant, estar lli

damentale dal punto di vista interpretativo e in 

stabiliamo tre livelli di indagine spaziale per 

uno studio storico relativo ad un determinato 

livello centrale della ricerca è stato realizza

verte sullo studio di una ristretta area, indaga

aree produttive e le vie di comunicazione, con 

di tali reperti, materiali e scritti, è stata pos

sibile grazie ad una intensiva raccolta di dati 

è stata realizzata una sintesi delle produzioni 

sfera di azione politica nell’esercizio amministra

tivo 

le prime mancanze, con conseguenti minori in

zioni in materia di accesso ai dati e relative alla 
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i a la possibilitat d’actuació real sobre la zona 

ments, com les vies de comunicació o els distric

tuació i funcionament de la frontera andalusina 

l’obtenció d’un major nivell de detall en l’escala 

una decisió vinculada a l’establiment d’uns lí

mits realistes en la nostra capacitat temporal, 

ball, trobem el nivell d’observació més concret, 

cada assentament, en l’estudi de la seva morfo

ment el darrer estadi en la reconstrucció del pro

de major transcendència per a la comprensió 

re un’analisi storica convincente del territorio di 

sioni articolate in un discorso logico, evitando 

di menzionare alcuni elementi centrali, come le 

ragioni, è stato necessario ricorrere ad altre ri

tuata una intensa analisi delle fonti primarie a no

il funzionamento della frontiera andalusa,  nella 

maggiore livello di dettaglio in relazione alle altre 

di ogni insediamento, sullo studio della loro mor

fologia e funzione e sull’analisi maggiormente 

ma fase nella ricostruzione del processo di for

grazie ad una conoscenza minima delle forme di 

apportare le informazioni di maggiore importan
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el conjunt d’assentaments tortosins o bé per l’alt 

propers anys a través de diverses campanyes 

els primers resultats obtinguts i plantejats al 

Noves fonts històriques i l’articulació 

bile grazie alle osservazioni realizzate sul terri

Nuove fonti storiche e articolazione di un 

modello esplicativo 

attraverso esse, si sono potute affrontare proble

riconosciuto un valore inestimabile nella ricostru

permesso di accedere ad una vasta collezione di 

l’accesso diretto alle fonti primarie scritte, in

cludendo un’appendice al presente lavoro 
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si de conjunt i únicament algunes publicacions 

sin ja d’un primer marc de referència sobre el 

presentar una continuïtat de certs models i refe

fores i amb diverses formes evolutives crear nous 

cia al territori, sobretot al seu sector septentrional 

tinuïtat dintre d’altres grups funcionals, com els 

d’aliments, on les olles són el seu més clar re

dedicato esclusivamente alla presentazione 

di diversi testi e frammenti inediti dell’Ordine 

sottolineato alcuni dettagli non del tutto risolti 

lo studio delle fonti materiali, prive di una sin

tesi complessiva e presentate solo attraverso 

relative al territorio, si pensa di aver fornito il 

maggior contributo in relazione alle fonti stori

varie forme evolute per la creazione di nuovi 

tanti della regione, soprattutto nella sua area 

nel caso delle forme destinate alla cottura di 

da mensa, i contenitori mostrano caratteristi
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molt similars a d’altres atuells semblants i de cro

regionalitzada, amb sèries productives molt dis

tintives presents únicament al nostre territori i als 

formes i els motius decoratius impulsats des de 

tetitzades, com les escrites, per tal d’establir 

, i 

com, per oposició, amb d’altres models més 

compaiono in forma timida nel periodo emirale, 

costituiscono un insieme di piatti molto regiona

lizzati, con una produzione in serie molto distin

tiva, presente unicamente nel territorio preso in 

esame ed in misura minore, nell’area adiacien

, alcune forme e motivi decorativi saranno 

cati durante il lavoro sul campo, in connessione 

di stabilire, per iscritto, un modello esplicativo dei 

inclusa la , ed è possibile procedere ad una 

considerazioni trovano il loro fondamento in una 
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da per a la 

es retroalimenta, on cap d’ells pot sobreviure 

sense la presència dels demés, i on l’estabi

En el cas del territori estricte de la nostra 

pogut identificar la major part dels elements 

Mitjana, moment on sembla presentar noves 

tificats a moltes altres ciutats peninsulars 

elements corresponents a les importants re

formes califals de la ciutat, com ara parts de 

la cosiddetta , disciplina 

considerazione, almeno negli studi storici siste

retroalimenta, in cui ciascuno sopravvive grazie 

alla presenza dell’altro e lo sviluppo del sistema 

sibile realizzare il lavoro sul campo e lo studio 

condotti durante gli ultimi anni, e molti reperti 

decontestualizzati, apparsi nelle diverse colle

zioni di beni, sono stati rilasciati in modo siste

matico, a giusto titolo e con importanti svilup

pi, per permettere di analizzare le diverse fasi 

brano emergere nuove costruzioni e fenomeni 

diversi elementi corrispondenti alle importanti 

o la corretta ubicazione dei cantieri navali nel 
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paper clau en el manteniment de la frontera 

paper protagonista durant les darreres dècades, 

reproducció 

ver suposat un revulsiu per a la investigació d’un 

d’un 

pública per establir una defensa estable i ben 

dalus és ben evident des del primer moment de 

septentrional de la Península i el sud de l’actual 

mento delle regioni di frontiera tra i regni e le 

lo da protagonista nel corso degli ultimi decenni, 

produzione 

in azione collettiva e con compiti di protezione di 

l’analisi di un maggior numero di casi concreti e 

paese di 

stretto ad ospitare alcun esempi di castelli feudali 

Nel caso particolare, è stata notata una diffe

stra una evoluzione diacronica e non permette 

di pensare in modo assoluto ad una immagine 

organizzazre una difesa stabile e ben articolata 

ta ben evidente dal momento iniziale della con

settentrionale della Penisola e nel sud dell’attua
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pli i ben marcat desenvolupament al llarg dels 

desenvolupament, tot donant lloc a un fort canvi 

en l’organització administrativa de les terres de 

frontera a partir de l’aparició dels nous distric

territoria  

realment feien referència, en molts casos desig

nats a partir del nom del seu  i no pas de 

d’importants canvis respecte als plantejaments 

de les fonts escrites, semblen apuntar en tots 

els casos a una iniciativa estatal en la seva fun

canvis més substancials en l’organització de la 

societat andalusina arreu de la Península, i el 

dels mecanismes de control estatal sobre el ter

in poi appaiono nuove opzioni militari e di sorve

rizzate da un ampio e ben marcato sviluppo nel 

l’importante istituzione del  del Delta ed il 

cambiamento nella organizzazione amministra

tiva delle terre di frontiera, con la conseguente 

territoria

ti dove in passato erano presenti solo piccole 

in poi, operereranno come i principali centri di 

nome del loro territorio e non per il sito stesso, 

cambiamenti rispetto alle valutazioni comune

le informazioni relative apprese dalle fonti scrit

te, sembrano mostrare in tutti i casi una inizia

studio ne rappresenta un esempio illuminante 

del funzionamento dei meccanismi di controllo 
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rama efectiu del seu desenvolupament, sembla 

villa

abocats a l’interior d’una sitja, als jaciments del 

noves dades al debat, d’una forta pervivència de 

de nous assentaments rurals en llocs ben 

allunyats de la ciutat, tot cercant una certa 

un’unica tipologia di struttura rurale, la , 

ca del suo sviluppo, si intraprende un’analisi a 

sembrano comuni, almeno nel resto della Tarra

conensis

sembra sopravvivere, il periodo visigota è sta

con funzioni prevalentemente produttive e con 

sepolture deposte all’interno di un silo, nel sito 

di apportare nuovi dati al dibattito e sembra sug
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cament a partir de l’establiment del califat i, 

en major mesura, durant el període dels 

intervenció efectiva de l’autoritat pública sobre 

logies d’assentament, donant lloc a l’aparició 

de noves realitats organitzatives, com les al

unitat productiva agrícola més anomenada, i al 

territori, on es poden observar certes tendències 

en el seu establiment, sinó d’una operació pen

nivell espacial és la capacitat de la ciutat per es

tablir uns controls globals d’interacció i atracció 

de mantenir unes relacions de mercat entre els 

productes manufacturats a la ciutat i els bens de 

consum produïts al camp, per tal de fer efectives 

desenvolupada durant el darrer període de do

sto processo unicamente a partire dall’instaura

zione del califfato e, in misura maggiore, durante 

il periodo dei 

cambiamento intuitivamente dovrebbe collocarsi 

strutturare le reti di insediamento create durante il 

periodo precedente nei settori marginali, tali aree 

verranno sfruttate per nuovi centri territoriali, vin

le almunie, i rafali (insediamenti vincolati al’alle

stesso tempo meno nota nelle le fonti scritte ara

be, la 

non permettono di parlare di iniziative contadi

ne connesse alla loro creazione, ma piuttosto di 

nifesta, per esempio, attraverso l’obbligatorie

dell’area rurale per rendere effettivo il carico tri

namente sviluppata durante l’ultimo periodo 

della dominazione islamica e circoscritta alla 
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combinada amb una tendència cap a l’agregació 

si podrem detectar certs patrons de concentra

ció dels espais productius sota el control d’un 

per uns processos de competència afavorits 

remetessin en un guany, en forma d’algun tipus 

nicament tot ocupant les zones més fèrtils i pro

andalusí i a l’estudi concret de les espècies con

reades als seus camps mentre no aconseguim 

rejar i amb clares mostres de la seva vinculació 

valle dell’Ebro, in combinazione con una ten

denza all’aggregazione dei allevamenti rurali 

modelli di concentrazione di spazi produttivi 

sotto il controllo di un minore numero di inse

paradigmatico potrebbe essere ad esempio le 

almunie del delta, dove un certo numero di 

proprietari disponevano di ampie zone di prati 

pongono ogni formazione sociale è, di solito, 

vrapporsi diacronicamente in un unico luogo, 

dei campi andalusi ed allo studio concreto delle 

specie coltivate in essi mentre non si riesca ad 

ottenere un gran gruppo di aree spazialmente 

al radiocarbonio del materiale organico rinve

sentino livelli conservativi senza mescolamenti 
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es podrien, o no, localitzar uns petits espais de 

plausible de l’organització dels espais productius 

matisacions, de la situació durant el darrer perí

ments poguessin tenir a nivell d’autoabastiment, 

l’olivera destinada a la producció d’oli a través de 

ves propietats nutritives com per a d’altres funci

dro molto plausibile dell’organizione delle aree 

rappresentare in modo verosimile la situazione 

nel corso dell’ultimo periodo della dominazio

dell’Ebro, da Aldover a Benifallet, su entrambi 

la maggior parte del raccolto di oliva destinato 

alla produzione di olio attraverso i vari mulini 

tato nelle fonti arabe fra molti agronomi, per 

nali e per altre funzioni, come la preparazione 
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riament als prats per al conreu de cereals i far

de l’Ebre, on també abundaven les pastures, i un 

segon a la riba oposada, des de l’assentament 

ramascor i Fazalforí, dos indrets amb importants 

camps de sitges destinats a l’emmagatzematge 

del cereal en el tram inferior de la riba dreta de 

conreu gestionada directament des de la ciutat 

i amb importants obres infraestructurals per al 

també amb algunes plantacions de vinya a tra

a l’obtenció de melasses, melmelades, panses, 

estat ocupada en la seva major part per grans 

uns conreus molt menys especialitzats i desti

vinculat a la institució del 

insediamenti con importanti aree di sili destinati 

allo stoccaggio di grano nella parte inferiore della 

riva destra dell’Ebro, era stata sviluppata una im

portante zona agricola gestita direttamente dalla 

abituale negli insediamenti, destinate ad ottenere, 

tra gli altri, melasse, marmellate, uva passa, ace

to, mosto o 

delle specie prodotte, nelle aree marginali, si

doveva presentare alcune colture molto meno 

specializzate e destinate al mantenimento delle 

settentrionale, collegata alla istituzione del  
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vera, tot restant encara en peu i productius al

important factor de desenvolupament dels rendi

cament les villae

ser un dels primers models de condicionament 

algesi

certa importanza dell’olivo, pur rimanendo attivi 

e produttivi esempi di alcuni, sfruttati dai primi 

luppo delle prestazioni produttive sembra ba

sarsi su una dinamica di nuova costruzione 

sembrano collocarsi in un area in continuo uso 

ne di un principale sistema di drenaggio della 

no stati uno dei primi modelli di preparazione 

tano una tendenza all’occupazione nell’epoca 
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res

als ritmes estacionals del riu conformarien petites 

de les aigües corrents disposarien d’una irrigació 

talisses, o d’altres amb arrels profundes, com les 

algesira, desti

culte o a l’obtenció de rèdits en moneda si una part 

la majoria dels recs recollits per les fonts escrites 

llatines medievals es documentin en llocs amb 

presència d’illes o algesires

alge

sire

locate soprattutto nelle vicinanze dei meandri 

tre caratterizzate da radici profonde, soprattut

beri nella sua algesira

una pratica antica, documentata dai territori 

te nel momento della messa a coltura, come 

la maggior parte dei piccoli sistemi idrici siano 

documentati, attraverso le fonti scritte latine 

senza di isole o algesire

complesse, come nei casi documentati di Be

E’ possibile inoltre differenziare le isole o insu

lae
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fases successives i acumulatives, d’illes o insulae 

amb necessitats d’autoabastiment vinculades al 

ció intensiva per part de la ciutat, com sembla 

sector meridional de la riba dreta (la Carrova) o 

funcionament durant el període andalusí el trobem 

cions d’aigua destinades a l’augment dels rendi

ments productius d’amplis espais agrícoles a tra

vés probablement, en el nostre cas, de derivacions 

bana en la seva construcció i gestió, doncs com ja 

taments sembla indicar sense cap dubte una forta 

complessi in due momenti cronologici successi

vi grazie alla presenza di due modelli di sfrutta

legato a piccoli insediamenti rurali con esigenze 

tivazioni di medie dimensioni legate a aziende 

caso degli oliveti posti nel settore nord (Benifal

del settore meridionale della sponda destra (la 

Carrova) o del mantenimento delle grandi zone 

funzione durante il periodo andaluso si indivi

destinate ad accrescere le rese produttive di 

grandi aree agricole attraverso probabilmente, 

tro, seguendo la spinta delle esigenze di appro

con un ampio incremento del volume demogra

era sottoposta ad una coordinazione urbana in 

ziale degli insediamenti indica una forte tenden
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a la riba dreta del riu i fortament marcada per 

les aigües del riu i les de la canal de derivació 

afectarien per capil·laritat al potencial agrícola 

tres iniciada a partir de l’antic llit del riu, desdo

d’una cota de circulació sempre estable cap a 

portant infraestructura vinculada als graners de 

materials pertanyents principalment al perío

A la banda oposada del riu, i amb un punt de 

menada Major en alguns documents, possible

format per les dues canalitzacions dependents 

lleugerament anterior a la precedent doncs en 

cació del poblament al seu entorn, probable

fortemente caratterizzata dai fattori menzionati, si 

articolava in un ampio spazio per la coltivazione 

diviso in due dall’isola di Audí e reindirizzato, lungo 

una strada di circolazione sempre stabile, rispetto 

tante infrastruttura vincolata alle granai di  Fazalforí 

colta sconosciuto, molto probabilmente situabile 

sta  deve essersi installata in precedenza ri

essere stata posta in essere proprio con lo scopo 

di migliorare le condizioni del suolo del prato della 
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cereals, en molts casos destinats a usos pú

gut construir entorn dels espais productius tor

dos elements conformen la part més important 

ons semblen molt precises respecte als diversos 

marcant una molt important funció gestora de la 

adients, tant a través d’amplis espais de conreu 

com amb la gestió a través de llocs satèl·lit de 

reformes califals esmentades i, amb molta més 

seguretat, del període dels 

troducció de noves espècies, tot sembla indicar 

revolució verda andalusina podria ser més bé, 

gioni di cereali, era possibilmente stato destinato 

ni appaiono molto precise relativamente ai diver

si usi diacronici realizzati sul territorio, segnando 

o pascoli, associate a infrastrutture proprie ed una 

ulteriore funzione di gestione, realizzata attraver

anteriore alle riforme del califfato e con maggiore 

sicurezza, del periodo dei 

all’introduzione di nuove specie, tutto sembra 

territorio (cereali, olive, foraggi, uva etc) non 

ze agricole applicate, come detto nel corso 

rivo

luzione verde andalusa, almeno in relazione 

leggero adattamento e cambiamento dei mo

delli agricoli precedenti, con la introduzione e 
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bans o nous enginys com la sènia, d’abast molt 

vinculats a diversos treballs paral·lels realitzats 

apriorística derivada d’observacions subjectives 

rien d’unir els diferents nodes o assentaments 

itineraria més tardans, 

combinades amb les descripcions de les obres 

non sono stati rinvenuti catufoli (contenitori di 

all’applicazione degli studi sperimentali legati 

le esigenze nutrizionali di un tipo individuale, in

della popolazione degli insediamenti rurali, men

si tratti di una cifra ipotetica, ottenuta attraverso 

stima aprioristica, derivata osservazioni sogget

mo elemento proposto come determinante per 

vevano unire i differenti nodi ed insediamenti di 

è basata la seguente ricerca per determinare le 

principali arterie viarie è piuttosto ampia, aven
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del recorreguts tradicionalment establerts, com 

també important per al transport principalment 

La formació d’una societat islàmica al 

districte de ur a

respecte al desenvolupament del procés d’is

lamització, entès com la transformació de les 

formes d’organització i articulació del territori 

models productius com els vinculats a l’elabo

tiva a partir del califat, amb la construcció de no

d’altres, també és un clar indicador de la tardana 

de noves tendències respecte a l’ocupació del 

infraestructures vinculades al seu control, totes 

di ripensare alcune delle rotte tradizionalmente 

operanti, come ad esempio gli accessi alla cit

La formazione di una società islamica 

si possono relazionare allo sviluppo del processo 

di islamizzazione, inteso come la trasformazione 

delle forme di organizzazione e articolazione del 

e consumo di contenitori in ceramica, o legati alle 

amministrativa a partire dal califfato, con la costru

serie di nuove tendenze, in relazione all’occupa

ne di grandi infrastrutture legate al suo controllo, il 
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permeten presentar una tardana islamització 

territori durant el període de pau vigent amb el 

de posterior vinculat al seu establiment com a 

ciar amb molta claredat a diversos tipus de fonts 

ríode dels 

les proves més antigues d’arabització lingüísti

ca presents al territori, la generalització del ritus 

Podem observar com, a través de l’estudi crí

tic d’una toponímia de clara ascendència anda

primerenca de grups tribals berbers plenament 

esmentats permet endarrerir de forma clara la 

permesso di presentare una tadiva islamizzazio

sto territorio durante il periodo di pace vigente 

un secondo punto di svolta è legato alla crea

e militari applicate dal nord, nel corso del seco

come l’attuazione di una onomastica relativa alla 

famiglia del Profeta, nomi alcoranici o teoforici, 

islamizzazione, nel corso del periodo dei 

arabizzazione linguistica presenti nel territorio, la 

generalizzazione dei riti islamici di inumazione e 

aree rurali, mostrano le linee guida dell’islamiz

implementazione di gruppi tribali di berberi com
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la documentació a les fonts escrites d’alguns 

cronologies relativament tardanes, vinculades 

lamitzada, i amb una majoria de la seva població 

de noves discorregué lentament durant diversos 

segles, mostrant una continuïtat molt marcada 

tra clars signes d’acceleració en els moments de 

nome agli insediamenti, ancora in vita anni dopo 

la vittoria militare cristiana, con i casi paradigma

statale pienamente islamizzata e con una mag

gioranza della sua popolazione con abitudini e 

ereditati dalle forme di organizzazione sociale 

seguenti secoli una fase in cui si comincia ad 

durante il periodo dei 

di accelerazione, nei momenti di rottura propo

sti e sviluppi asimmetrici rispetto all’ambito ru
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En general, per al període comprés entre els se

desvinculats entre si i amb una capacitat ges

tora i administrativa de la ciutat en fort retrocés 

les formes d’articulació de la societat rural i la ca

i tot el sorgiment de noves formes d’ocupació 

es, no podrem plantejar una clara diferenciació 

dels assentaments, relacionada amb processos 

ginals de la vall de l’Ebre i en una segona fase 

sata su piccoli insediamenti rurali piuttosto svin

caratterizzazione familiare o clanica degli inse

diamenti rurali sia maggioritaria in tutte le fase, 

e l’emergere di nuove forme di occupazione di 

distinzione tra le differenti categorie di popola

per gli andalusi come 

sposizione non sembrano supportare, in relazio

cazione esponenziale degli insediamenti legati, 

in un primo momento, alla creazione di centri di 

controllo statale per le aree marginali della Valle 

dell’Ebro ed in un secondo all’area con maggiore 
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El propi desenvolupament social de les famí

lies o la necessitat de noves terres, sembla 

diverses arribades de nous pobladors vinculats 

tiplicació d’assentaments a partir d’un cert mo

valor productiu, impedint el desenvolupament 

i competència, o bé a tendències colonitzadores 

impulsades des dels principals centres territori

personalista, en alguns casos relacionades amb 

alguns dels membres de les elits o de les aristo

ment de la capacitat d’intervenció de l’Estat so

tacles del poder sobre les prioritats productives 

observable entre els diversos sectors de la vall 

de l’Ebre només pot respondre a una intervenció 

tació, com pot succeir també amb els prats i pas

tures situats al sud de la ciutat i a la desemboca

nomi degli insediamenti in ogni caso) o forse si 

successero diversi arrivi di nuovi coloni, legati 

la moltiplicazione di insediamenti rispettava 

centivare un’area di grande valore produttivo, 

insediamenti, per vicinanze e competenza, o 

tendenze colonizzatrici promosse dai principa

alcuni dei membri delle elite o di altre aristo

crazie urbani, e in altre al governatore stesso 

tano esempi le almunie, i rafali

alla gestione della produzione dei cereali da 

tazione osservata in tutti i diversi settori della 

intervento diretto del potere nella sua orga

nizzazione e sfruttamento, come è successo 
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petència entre els assentaments, principalment 

a l’aparició de nuclis amb un major poder i per 

Andalus, la capacitat dels grups camperols en 

l’articulació dels seus propis processos de treball 

en el període immediatament anterior i espacial

possibilitats de crear espais irrigats semblen di

als de l’Ebre i amb un desenvolupament puntual, 

semblen presentar una certa continuïtat durant 

el període emiral, tal vegada i de forma molt fe

culació entre els propis assentaments i entre 

e controllo sono rinforzate da tendenze spaziali 

gli insediamenti, soprattutto nelle aree marginali, 

potere e realizzate per ottenere l’estensione di 

coltori di articolare i loro stessi processi di lavoro 

sembra essere stata molto ridotta a partire dal 

solo nel periodo immediatamente anteriore e 

parte, sembra essere molto vincolata ai terrazzi 

diamenti sono esattamente coincidenti con gli 

delle popolazioni collocate nell’area di studio, 
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culades a les fonts escrites, més concretament 

tot comptant amb governadors vinculats a les 

de les tensions creades pels grups berbers, mu

tió la presència d’un important grup de mariners, 

els 

pactant amb les poblacions dels llocs on s’as

d’un nou governador a l’ cordovès durant la 

a abiyya prou forta 

tablissin grans contingents de camperols amb 

sions per part de les fonts escrites podem pen

en contacte amb una administració arabitzada 

i amb uns pocs elements plenament islamitzats 

sempre vincolate alle fonti scritte, in particolare 

restare sempre dalla parte di Cordova, isolata 

dalle tensioni create da gruppi berberi, yemeniti 

stione, la presenza di un importante gruppo di 

marinai, i  , nell’area 

con le popolazioni del luogo in cui si stabilizza

governatore all’  di Cordoba durante la se

 forte in 

sero stabiliti grandi contingenti degli agricoltori 

senza di ulteriori informazioni da fonti scritte, si 

esistenti continuarono a svolgere i loro compiti in 

contatto con una amministrazione arabizzata e 
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per a cap moment del seu període de domina

ció, tal vegada si una de més nítida per als mo

mer moment de l’Edat Mitjana als territoris més 

per presentar un Estat fort, principalment a tra

vés dels seus centres de poder, les ciutats, amb 

capacitat dirigir els processos de treball campe

rol i organitzar les diverses formes d’articulació 

in crescen

do durant el període taifa, amb una societat ja ple

respecte a la defensa i al proveïment de recursos 

ment militaritzada i articulada entorn del sorgiment 

gradualmente e in forma progressiva, sviluppe

la stessa per un periodo di tempo concreto, forse 

ne sembra ragionevole caratterizzare l’area di 

re sfumate, non sono troppo lontane dai modelli 

presentati, in un primo momento del Medioevo, 

di dirigere i processi di lavoro degli agricoltori e 

organizzare le diverse forme di articolazione so

materia di protezione e fornitura di risorse per 

controllo d’importanti rotte commerciali medi

tensivo dei terreni di produzione, la frontiera 

cristiana, fortemente militarizzata e strutturata 
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mentre el desmembrament intern de la societat 

andalusina provocava continues disputes terri

seves fronteres, i ni tan sols l’arribada dels almo

tians ara esperonats per la institució de la croa

la integració de diverses formacions socials dife

rents i amb pretensions regionals de poder molt 

de l’Ebre desaparegué en favor d’un nou model 

vano il loro potere nell’esercizio della guerra e 

statale, mentre la frammentazione interna del

ora incoraggiati per la instituzione della cro

dall’integrazione di diverse formazioni sociali 

e con pretese regionali di potere molto mar

scomparve in favore di un nuovo modello poli

tico, basato sulle pretese di alcuni aristocratici 






