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“Dos causes principalment conviden los bons ingenis dela naturaleza o institutio, à 
tenir en gran estima les arts, y doctrines per excellents ingenis de nostres predecessors 
inventades, e ab singular treball en los successors propagades. La una es lo profit axi 
corporal com spiritual que de tals arts sespera, laltra es lo delit y contentament que en 
elles se troba ben entesas, y ben gustades. Car sibe y attentament volem advertir y 
considerar lo principi y progres de dites arts y doctrines, trobarem no haver altra causa 
perque tingam en tan gran conte y admiratio lo que los savis Pphilosophs an scrit en 
coses humanes y divines, y los poetes ab tan dolça melodia de versos an cantat, y lo que 
los oradors ab admirable styl han publicat, y los historiadors ab tanta diligencia de 
diversos casos y temps an colligit, y replegat: sino entendre quant dites scriptures y 
obres poden ataviar nostres enteniments: de la utilissima conexença dels bons costums 
per al contreu del anim, y de la veritat, infallible guia y llum de tot bon fer, y lo gran y 
honest delit y contentatio que dita conexença dona pera relaxar y recrear tot animo 
generos, y ben concertat” 
!
Jaume Cortey. “Epistola. Al Illustrissim Senyor Don Ferrando Folch de Cardona y 
D’Anglasola Duch de Soma, Comte de Olivito, y de Palamos: Senyor deles Baronies de 
Belpuig, de Linyola, y de Calonge, e dela Vall de Almonazir: y gran Almirant de 
Napols: Iaume Cortey Impressor”. Chronica, o descripcio dels fets, e hazanyes del inclyt rey 
Don Iaume Primer Rey d’Arago, de Mallorques, e de Valencia: Compte de Barcelona, e de 
Muntpesller: e de molts de sos descendents. Feta per lo magnifich en Ramon Muntaner, lo qual 
servi axi al dit Inclyt Rey don Iaume, com a sos fills, e descendents: es troba present a les coses 
contengudes en la present historia. En Barcelona, En casa de Iaume Cortey Librater. Any 
1562. Signatura **II 
!
!
!
!

Desolate and forsaken, eerily moaning dark winds 
murmur incantations, dusk calls forth shadows 
spirits of the glorious dead lingering, bound to this place 
they whisper of untold sagas, of long dead cities 
the seven shining cities sacred to the Aphkhallu 
of ages past when the world was young 
when Babylon was blessed of Marduk 
and the sound of her armies was the blare of ominous war horns 
and the clash of immortal cymbals 
of bronze gates arrayed in splendour 
and magnificent walls of sunbaked brick of temples of marble 
and bloodstained altars, long before the jeweled throne of Ur 
fell silent and turned to dust 
beneath the endless shifting sands 
and the inevitable vengeance of the elements. 
 
Nile, “To Dream of Ur” Black Seeds of Vengeance 
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INTRODUCCIÓ 

La regió que contempla des de la vall fluvial del Matarranya, al Baix Aragó, fins al mar, 

i des de les muntanyes del Baix Priorat i el curs de la Ribera fins a la plana del Baix 

Maestrat, ha jugat des de sempre un paper molt important en la nostra Història. La serp 

que dibuixa l’Ebre i les seves terres limítrofs ha vist passar gents, construir pobles i 

ciutats, batallar exèrcits i, sobretot, configurar la nostra manera d’ésser, la dels catalans 

del sud, els valencians del nord i els aragonesos de l’est. Culturalment aquesta 

idiosincràsia queda plasmada en una manera de viure comuna, en la qual el riu ho és tot, 

la forma de pensar, de construir, de menjar, de festejar... És per aquesta raó que el 

nostre treball és un homenatge a les gents de l’Ebre, del passat, del present i del futur. 

Quan vam començar el nostre projecte de tesi doctoral comptàvem amb una bona 

quantitat de dades i d’informació que ens parlava de com, fa ja gairebé tres-mil anys, es 

va iniciar un llarg camí cap a la plasmació d’una societat única, amb les seves 

característiques intrínseques. Però amb el pas lent de les hores de treball, les nostres 

propostes han anat evolucionant, canviant, modelant-se fins a convertir els nostres 

objectius inicials en quelcom gairebé irreconeixible. Volíem parlar de poder, 

d’arquitectura, de fórmules socials, però la nostra manera de veure aquests àmbits és 

avui en dia diferent de quan vam començar a escriure. Els anys de treball de camp, 

sense cap mena de dubte, havien deixat una saó científica, però les concepcions 

assolides durant aquest temps avui en dia ja no són exactament les mateixes. 

Per tal de definir el procés sociopolític que, a grans trets, s’inicià en el curs inferior de 

l’Ebre vers l’albada del primer mil!lenni a.n.e. comptàvem, evidentment, amb diverses 

possibilitats. Nogensmenys, els darrers vint anys han estat extremadament fructífers pel 

que respecta a l’avenç dels treballs arqueològics a la regió. Els equips de la Universitat 

de Barcelona, de la de Lleida, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la nostra, 

de la de Saragossa o la de Toulouse-Le Mirail, així com el Taller de Arqueología de 

Alcañiz, han desenvolupat una tasca ingent que ha dut com a resultat l’excavació i la 

reinterpretació de nombrosos jaciments cabdals, com Aldovesta, Barranc de Gàfols, 

Sant Jaume Mas d’en Serrà, o L’Assut de Tivenys, per citar-ne solament uns quants. La 

visió amb que comptàvem de la protohistòria ebrenca ha anat evolucionant des dels 

anys vuitanta del segle passat, i avui en dia l’activitat és febril i certament profitosa. 

S’ha aconseguit posar la regió en el mapa protohistòric del nostre país. 

El nostre bagatge en el món de la recerca a l’Ebre es va iniciar el 1996 amb la 

intervenció del jaciment de Les Planetes, a Bítem, dirigida per Jordi Diloli i Elisabet 
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Huntingford, i ha continuat amb l’edifici del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs per a 

centrar-se, actualment, en l’assentament de L’Assut de Tivenys. Fruit d’aquest treball 

ha estat la publicació de diversos articles, en fòrums nacionals i internacionals, que han 

contribuït en augmentar el nostre interès personal en els temes que treballem en aquesta 

tesi doctoral, és a dir, en la configuració sociopolítica de les comunitats durant la 

protohistòria. L’estímul més important, en aquest sentit, va arrencar de l’excavació de 

l’excepcional edifici del Turó del Calvari. Ja des de les primeres campanyes ens 

adonàrem que no ens trobàvem davant d’un jaciment “a l’ús”, si se’ns permet 

l’expressió. La càrrega política, i de pràctica representativa, que es concentrava en la 

seva estructura i en els seus materials, sovint sumptuaris, aconsellaren traslladar el seu 

estudi cap als camps de la creació dels esquemes de poder i la seva interpretació, i, 

sense cap mena de dubte, això fou el que ens esperonà a proposar-nos el present treball. 

El plantejament de l’aplicació d’estudis de matriu sociopolítica a les societats del passat 

és antic; de fet, gairebé tant antic com la mateixa Història. Els investigadors, els 

filòsofs, de sempre s’han preguntat com s’organitzaven les gents de civilitzacions i 

societats passades, i, en aquest sentit, des d’Aristòtil, la quantitat de treballs apareguts és 

ingent. Però en el camp de l’arqueologia protohistòrica potser cal centrar el 

començament dels estudis moderns a partir de l’estructuralisme, del processualisme i, 

sobretot, del postprocessualisme del darrer quart del segle XX. Això va suposar la 

relectura de tractadistes que havien desenvolupat teories sobre el comportament del 

poder des d’almenys el segle XVI. Pensadors com Hobbes, Spinoza, Kant o tants 

d’altres tornaven a estar damunt de la taula d’investigació. Es donà un gran impuls a les 

referències derivades del materialisme històric, encara vigents avui en dia, en gran part. 

Però actualment l’estudi de la plasmació de les formes de poder en les societats antigues 

ha passat de la comparació etnològica d’antropòlegs com Marvin Harris (1977) o 

Marshall Sahlins (1963, 1983, 1984) a l’aplicació del pensament derivat de l’escola 

sociològica radical, amb representants com Pierre Bourdieu (1988, 2000, 2008) o 

Michel Foucault (1984, 1992, 2000, 2001). La visió, per exemple, que ha tingut 

Bourdieu dels conceptes socials preconcebuts, com l’habitus o la doxa, o la qüestió de 

l’aplicació de la coerció i el domini plantejats per Foucault han estat bàsiques per a 

donar força a una arqueologia encara més d’arrel social. En quant al camp de la pròpia 

organització política, els darrers anys s’han presentat interessants propostes tant per part 

d’antropòlegs com d’arqueòlegs. És el cas de Robert L. Carneiro (1970, 1977, 1981, 

2002) , Henry J. M. Claessen (1978), Timothy Earle (1991, 1997, 2002, 2003), Allen 
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W. Johnson (2003), Brian Hayden (1993, 1995) o els representants de l’escola russa, 

com Dimitri Bondarenko (2002, 2005), Leonid Grinin (2002, 2003, 2008) o Andrei 

Korotayev (1995, 2002). 

L’augment de l’activitat arqueològica a l’Ebre ha permès analitzar contextos molt ben 

documentats. S’han publicat molts dels resultats i els debats estan plenament oberts. Tot 

això ens ha donat la possibilitat d’estudiar des d’un punt de vista social i polític tant la 

pròpia arquitectura, diferencial o no, de prestigi o no, dels assentaments, com les 

mostres del registre material que expressen marcadors interessants per als nostres 

objectius. Sóm conscients que sense aquesta tasca prèvia dels darrers vint o trenta anys 

el nostre projecte no hauria estat possible. Ens precedeix el treball de molts 

investigadors, amb resultats que són vàlids plenament i que, evidentment, no 

qüestionem, sinó que pretenem contrastar i, sobretot, obrir la possibilitat de discussió, 

per a avançar en el coneixement. Tant de bo la nostra proposta sigui reorientada en un 

futur, doncs això voldrà dir que la recerca marxa amb bon ritme i el pensament científic 

es mou cap endavant. Ens trobem en un molt bon moment, certament òptim, per a 

emprendre aquests nous reptes científics en el camp de l’estudi sociopolític de les 

comunitats protohistòriques, i cal aprofitar-lo. 

La qüestió, com hem indicat, ha estat a bastament tractada per molts investigadors, com 

Joan Sanmartí (2004), Núria Rafel (en premsa) o David Garcia Rubert (2011), per citar 

únicament alguns casos, però, ara per ara, no comptem amb un treball globalitzador que 

estudiï el fenomen al curs inferior de l’Ebre. És el que hem pretès amb el nostre projecte 

de tesi doctoral, és a dir, posar en conjunt, i interpretar, les dades amb que ara per ara 

comptem. És necessari continuar treballant més enllà de la nostra tesi en aquest camp. 

Així doncs, les properes pàgines són tant sols l’inici, no el final, d’un llarg camí 

científic que caldrà recórrer a mesura que continuem excavant tots els equips que 

treballem al curs inferior de l’Ebre. 

 

Agraïments 

Quan hom finalitza l’extens treball derivat de tal magne projecte com és una tesi 

doctoral, és necessari asseure’s i reflexionar sobre el llarg camí recorregut. En el nostre 

cas, gairebé vint anys de dedicació a la recerca arqueològica, específicament a la 

protohistòria. Des d’aquell primer congrés, a Manresa, uns freds dies de desembre de 

1990, han succeït moltes coses, hem conegut molts companys i companyes; molts hi 

són encara, altres han marxat per sempre, i podem dir que hem viscut l’arqueologia més 
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com una part intrínseca de la nostra existència que pas com una labor normal, 

quotidiana. Les Planetes, el Turó del Calvari, L’Assut...i Algèria, i Israel...Tot un món 

que hem anat descobrint a poc a poc i del qual sóm avui en dia inseparables. 

La tesi ha estat la culminació de molts anys de treball, de converses amb amics que ens 

dediquem al mateix, de moments durs i de lluita, però també de satisfacció. Per tant, en 

aquestes pàgines hem intentat concentrar l’essència de la nostra recerca, i dels moments, 

dolços i amargs, que han dut a la seva finalització. Però hem comptat amb el 

recolzament de molts companys, companyes, familiars i amics a qui no volem deixar 

d’estar agraït, i que intentarem recordar en aquestes breus línies. 

En primer lloc, hem de mostrar el nostre sincer agraïment als directors de la tesi: Jordi 

Diloli i Francisco Burillo. Jordi és el nostre company de batalles des d’aquelles gelades 

tardes a Manresa. La seva tenacitat, el recolzament incondicional, així com la gran feina 

que ha fet per a crear un grup de recerca competent a la nostra universitat l’han 

convertit en el nostre mestre. Però per sobre hi està l’amic, amb el qual hem compartit 

camí i que ha estat al nostre costat en els moments més durs de la nostra vida, l’any 

darrer, durant la lluita contra el càncer de l’Eli, en una batalla que ha sabut guanyar. Les 

discussions sobre aquesta tesi, a voltes apassionades, han estat el referent que l’han fet 

possible. A Francisco Burillo li hem d’agrair especialment que hagi acceptat la 

codirecció del treball. Per a nosaltres ha estat un privilegi. Els seus consells, la sinceritat 

amb els quals ens els ha tramés, han estat un estímul indispensable. I també li hem de 

donar les gràcies, juntament amb Pilar, per haver-nos acollit a casa seva a Teruel i 

deixar-nos treballar al santuari de la seva biblioteca. 

Volem recordar, de manera especial, als nostres professors i professores, als qui ens han 

format. Primer que res, a Elisabet Huntingford, per haver aconseguit que estimem la 

protohistòria i les cultures mediterrànies antigues, i per la seva inestimable ajuda en el 

processament de la informació sobre gènere. Però també a tants d’altres, com Joan 

Sanmartí, Eudald Carbonell, Robert Sala i l’enyorat José Luis Maya, de qui recordo les 

classes a la vella facultat de Barcelona amb especial estima.  

Per un altre costat, no volem oblidar-nos de tota una sèrie de persones que, amb la seva 

ajuda, han contribuït notablement a que aquest treball veiés la llum. Primer que res, als 

companys i companyes del GRESEPIA de la URV. A Samuel Sardà hem de donar-li les 

gràcies per haver-nos ajudat constantment a entendre el seu punt de vista sobre les 

pràctiques de consum durant la nostra primera edat del ferro, i per haver estat sempre 

disponible, fins i tot quan les coses es complicaven. A Ramon Ferré, per les llargues 
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discussions al despatx sobre les jerarquies i les heterarquies, i pels anys passats 

excavant els carrers del Rastre tortosí. A Jordi Vilà per la seva inestimable ajuda en la 

resolució de les qüestions tècniques d’aquesta tesi i pel treball de camp compartit. 

Volem agrair també els consells de Laura Bricio en quant als processos agrícoles 

protohistòrics a l’Ebre, i a la resta del grup, a Elisa Guirao, a Cristina Mayor, a Roc 

Arola, a Izadi Salsamendi i a Aleix Gonzàlez, per haver-nos escoltat i aguantat quan el 

nostre estat de nervis ja era un fet més que constatable. 

Volem agrair també de manera especial a Carme Belarte per haver-nos facilitat l’accés a 

les dades del registre del Castellot de la Roca Roja, del Barranc de Gàfols, del Barranc 

de Sant Antoni, de Sebes i de Santa Madrona. A Jaume Noguera, per l’ajuda prestada a 

l’hora d’interpretar la necròpolis de Santa Madrona i, sobretot, juntament amb Maite 

Miró, David Asensio i Rafael Jornet, del Castellet de Banyoles. A Núria Rafel per cedir-

nos les interessants dades del Coll del Moro i del Calvari del Molar, així com pels anys 

de converses sobre recerca que hem tingut. A David Garcia li hem d’agrair la seva 

inestimable ajuda en quant a la interpretació de les dades de Sant Jaume Mas d’en Serrà, 

de la Moleta del Remei i de La Ferradura, així com per les llargues xerrades que hem 

tingut durant els darrers mesos de confecció d’aquesta tesi. I a Arturo Oliver per haver-

nos obert literalment les portes a la protohistòria del Baix Maestrat, i pel seu constant 

recolzament. 

Són molts altres, però, els companys i companyes que ens han ajudat, amb les seves 

informacions i amb el debat que hem establert, per a que aquest treball avanci amb bona 

marxa. És difícil no deixar-se algú: Pierre Moret, Luís Fatás, Raimon Graells, Pau 

Olmos, Isabel Moreno, Arturo Ruiz, Gustau Aguilella, Jaime Vives, Mireia Beltrán, 

Consol Mata, Joan B. López, Dani López Reyes, Manuel Pérez, Javier López Cachero, 

Andreu Muñoz, Joan Martínez, Andreu Lascorz i la resta de gent de l’ARCCI, i als 

nostres amics de sempre, Imma Teixell, Nando Taló, Carles Drudis, Iona Drudis, Ginés 

López, Lluís Vendrell, Juco Vendrell, Mari León, Tomàs Sànchez, Salvador Pascual, 

Jaume Huguet, Glòria Matamala, Jordi Ratera.. i a tants altres als quals hem de demanar 

disculpes per deixar-nos-els al tinter. 

Volem donar les gràcies, també, a Lluís Miquel i Prats, director d’Elfo Jobs, per haver 

dissenyat la portada d’aquest treball. 

Hem d’agrair també especialment l’ajuda i el recolzament que ens ha prestat Diana 

María Revenga, tant en les traduccions com en l’orientació sobre alguns aspectes 

metodològics. També a Fernando Muriel, per ajudar-nos en l’espinós camp de la 
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interpretació de les diverses analítiques químiques. I a Pep, Eli, Ramon, Pilar, Ton,  

Natxo, Salo, Sergi, Agustín, Olga, Jaume i a la resta d’amics del món Harley, per haver 

estat al nostre costat quan ho necessitava i per aguantar-nos els discursos durant els 

esmorzars moters. I també als companys de l’staff de Foro Harley. Ràfegues i 

salutacions en V. 

Volem agrair també l’hospitalitat dels nostres amics algerians del Laboratoire 

d’Archéologie d’Alger II-Bouzareah durant les llargues estades de recerca a 

Mostaganem i a Alger, especialment a Brahim Boussadia, Nabil Amokrane, Hakima 

Touahri i Ouïza Belarbi. També volem recordar la excepcional acollida a la Ben Gurion 

University of the Negev, a Beer Sheva, a Israel, especialment per part de Steve Rosen, 

així com la seva ajuda al tractar temes com el de les migracions prehistòriques. I, per 

descomptat, l’esquissit acolliment a la seva casa de Beer Sheva per part de Mordechai i 

Fanny Ben Abir. No els oblidaré mai, xalom!. 

Però volem recordar, finalment, els qui hem tingut més a prop, durant la confecció 

d’aquesta tesi. A vegades, l’estat d’ànims ha anat amunt i avall, i ens hem tancat, sovint 

egoistament, a processar dades i a redactar, sense recordar-nos que la vida al nostre 

voltant transcorria. Per a ells és aquesta tesi. Per als pares, el Joan i la Ida, que han fet 

tot el possible i l’impossible per a que poguéssim assolir els nostres somnis, per a que 

estudiéssim i arribéssim on ara ens trobem. Sempre han cregut en nosaltres i aquest 

treball és el seu premi per anys de constància i estima. Per a l’Eli, la meva dona, que ha 

hagut d’aguantar-me enfonsat, i pel seu coratge a l’hora de mirar als ulls a la malaltia i 

guanyar-li la partida d’escacs. Però també per la seva ingrata tasca de revisar aquest 

text. I per a la meva petita Síria, que ha suportat que el pare no estigués per ella tal i 

com es mereix. Espero que puguin sentir-se tots ells orgullosos del meu treball. 

I al meu padrí Ramon, que des d’on estigui de ben segur que està content del seu fillol. 
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Capítol I 

 

PRESENTACIÓ DEL TREBALL 

 

 

 

#e per aquesta raho cetubals foren lur primera poblacio apres la 
departicio de les lenguas pres lo riu debro: e segons se troba aquella 
poblacio es vuy dita Emposta e aquells cetubals foren lur primera 
poblacio he aquests cetubals lexaren certes letres de lur nom e 
prengueren lo nom del riu he foren apellats celtiber entitularen la 
Terra que es en lo circuit dels monts pirineus celtiberia.$!
 

Pere Tomic. Histories  e Conquestas de Cathalunya. Alaor e gloria de nostro senyor 
deu e honor dels gloriosos Reys de Arago comtes de barçalona e de nostre nacio 
Catalana. es stat stampat lo present libre. en la noble Ciutat de barçelona per mi mestre 
Johan Rosembach Alamany. a IIII. del mes de Juny. Mil CCCC.LXXXXXV. Fol 
V.Signatura aIIII. 
 

 

I.1.- JUSTIFICACIÓ 

Com ja hem indicat en la introducció, existeix una necessitat important de posar en 

comú tota una sèrie de dades en referència a la consolidació de l’esquema sociopolític al 

curs inferior de l’Ebre durant el primer mil!lenni a.n.e. Si bé, recordem, aquest ha estat 

un tema tractat per un bon nombre de membres de la comunitat investigadora, no 

comptem amb treballs de síntesi, i, després de gairebé quaranta anys de tasca 

arqueològica intensiva, ens trobem en un excel!lent moment per a plantejar-se aquest 

repte. En aquest sentit, el tram final de l’Ebre i les seves terres limítrofs han esdevingut 

un camp de treball excepcional a l’hora d’intentar interpretar quins són els factors que 

concretaran la formació de sistemes polítics i socials durant la protohistòria. Es tracta 

d’un territori que, sota el nostre punt de vista, presenta un avantatge: no és homogeni. 

Malgrat ésser una regió que presenta relacions comunes, tant des del punt de vista 

geomorfològic com també cultural i històric, la diversitat de comportaments 

sociopolítics durant el primer mil!lenni a.n.e., que es presenten en aquesta tesi, doten al 

territori d’una força especial a l’hora de definir els paràmetres de la recerca. 

La gran quantitat de dades extretes de les diferents intervencions arqueològiques 
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permeten efectuar estudis contextuals de tipus comparatiu amb garanties d’assolir 

resultats positius. No ens trobem davant d’una zona poc explorada o pobrament 

documentada. Des d’inicis del segle XX s’han executat multitud de campanyes 

d’intervenció, iniciades amb les conegudes campanyes de l’Institut d’Estudis Catalans 

al Matarranya i a l’Algars, continuades amb els treballs al Castellet de Banyoles de 

Tivissa i al Coll del Moro de Gandesa i, a partir dels anys seixanta, a la resta de la regió. 

Per tant, l’Ebre en sentit ampli ha estat l’objectiu de nombrosos equips, que han 

estudiat, i publicat, molts dels fenòmens ocupacionals prerromans. A més, en general, 

els equips que actualment hi intervenen han fet un esforç extraordinari per a reestudiar i 

reinterpretar, tot actualitzant-los, els resultats dels projectes de recerca antics. En aquest 

sentit la investigació compta amb una dinàmica molt potent, certificable en únicament 

alguns dels territoris del nord-est peninsular amb la mateixa força. 

Abans d’iniciar el nostre treball partíem, doncs, d’un camí ja fresat, que deixava veure 

un territori amb assentaments plenament sedentaris des de meitats del segle VII a.n.e. 

Aquests primers poblats estables usaven ja materials constructius duradors, com la 

pedra o el fang, en forma de tovots i tapials, i havien estat dissenyats a partir d’un cert 

ordre urbanístic, com es deriva de la implantació d’espais centrals o d’agrupacions 

d’unitats domèstiques separades per vials de circulació. Però també, a partir d’aquesta 

cronologia, apareixerà al territori un altre fenomen nou, el de l’arquitectura diferencial i, 

sobretot, de prestigi, que definirà un important canvi a nivell polític. Un dels objectius 

més importants de la nostra tesi, doncs, serà l’estudi d’aquest tipus d’arquitectura, sense 

deixar de banda les construccions domèstiques. La presència de nivells de destrucció, de 

reajustaments, de reocupacions, d’enterraments sumptuaris, també mostraran aquesta 

nova dinàmica, en el que esdevindrà l’inici del camí històric vers la formació de 

societats políticament complexes. L’estudi comparatiu dels jaciments ha de servir per a 

definir la naturalesa d’aquests episodis de tensió social. Pel que respecta a la primera 

edat del ferro, aquests col!lapses suposen un avantatge extra per als investigadors, doncs 

en molts de casos han deixat per a l’estudi registres tancats o gairebé tancats, de molt 

curta durada que, al no ser reformats, han conservat les dades a nivell pràcticament pur. 

Els models que els arqueòlegs hem anat proposant s’han basat, generalment, en 

l’establiment de propostes que s’han focalitzat en gran manera en sistemes de tipus 

jeràrquic, tant en la pròpia organització dels assentaments com dels territoris. La 

comparació amb altres esquemes semblants ha fet que les hipòtesis es basin en aquesta 

línia evolutiva. No volem negar la possibilitat que els models fossin realment així. Però 
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volem posar sobre la taula la possible existència d’esquemes de tipus no jeràrquic 

(homoàrquics o heteràrquics, depenent de qui els defineixi) que expliquin els models 

d’implantació sociopolítica. Cal distingir entre l’aplicació en l’organització del territori, 

que pot ésser jeràrquica o heteràrquica, i el propi esquema intern de les comunitats, que 

generalment ha de ser, a partir de la primera edat del ferro, jeràrquic; com va escriure 

Carole L. Crumley, una opció (la territorialitat heteràrquica) no lleva l’altra 

(l’organització del poder jerarquitzat dins dels assentaments) (Crumley, 1995 ; 

Crumley, 2007). 

També és important determinar quin és el comportament de les comunitats en quant a la 

seva fixació a la terra. Evidentment, no podem més que especular en quant a les 

relacions de propietat sobre aquesta, però és bàsic intentar conèixer si això és 

immutable o canvia. L’establiment de formes sedentàries, d’assentaments fets a priori 

per a durar, ens marcarà una diferència important amb el moviment estacional de les 

comunitats del bronze final, però no serà l’únic moment en el qual podrem incidir sobre 

aquesta qüestió. D’aquesta manera, és necessari preguntar-se de manera rigorosa si 

existeixen, durant el primer mil!lenni a.n.e. i, més concretament, a partir de la seva 

segona meitat, moviments poblacionals (que no invasius) que justifiquin l’aparició o la 

consolidació de models polítics diferents dels observats amb anterioritat. En aquest 

sentit, treballs com els d’Irving Rouse (Rouse, 1986) o David W. Anthony (Anthony, 

1990) són de gran interès a l’hora de plantejar models teòrics. Però també, en referència 

al territori, ho són els estudis de Joan Sanmartí (Sanmartí, 2004) o Pierre Moret, José 

Antonio Benavente i Alexis Gorgues pel que fa al Matarranya (Moret et alii, 2006). 

Per tant, considerem que el curs inferior de l’Ebre compta actualment amb una sèrie de 

condicionants que afavoreixen l’aplicació d’estudis de matriu sociopolítica, encara que 

sigui de manera aproximada. Es poden resumir en els següents punts: 

 

- Avui en dia disposem d’una quantitat ingent de dades provinents de nombroses 

intervencions arqueològiques. Es pot, doncs, treballar amb documentació comparable i 

contrastable. 

- La definició del període d’estudi, bàsicament entre el segle VIII a.n.e. i inicis del segle 

II a.n.e. permet abastar una sèrie de processos vinculats entre ells, amb canvis, 

ajustaments, col!lapses i noves aparicions que provocaran un gran dinamisme en el 

factor sociopolític de les comunitats protohistòriques. 

- Triar una àrea àmplia permet contrastar la possibilitat d’existència, per a un mateix 
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moment cronològic, de diferents models, jeràrquics o no. Creiem que això és bàsic, 

doncs la regionalització dels fenòmens enriqueix l’estudi. 

- Es compta amb una gran quantitat de treballs científics publicats, i la base de dades 

s’actualitza constantment. Aquest fet permet, precisament, comptar amb molts 

marcadors a l’hora d’analitzar els diferents processos. 

 

Finalment, cal tenir en compte el bagatge investigador del nostre grup de recerca, el 

GRESEPIA (Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia) de la 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que, com s’ha comentat, treballa intensament 

a la regió del curs inferior de l’Ebre des de 1996, sota la direcció de Jordi Diloli. Això 

ens ubica en una posició òptima per a l’estudi dels processos sociopolítics a la zona 

durant el primer mil!lenni a.n.e. El nostre treball, doncs, ha estat concebut com a una 

bona oportunitat de compilar dades, analitzar-les i contrastar-les, així com de posar en 

comú els diferents resultats obtinguts en el procés de recerca per part de tots els grups 

implicats, ja que, generalment, tots ells compten com a una de les seves premisses 

principals els objectius que ens proposem en la nostra tesi doctoral. 

 

I.2.- OBJECTIUS 

Un dels objectius principals, per no dir bàsic, de qualsevol estudi arqueològic es 

fonamenta en intentar interpretar quines són les fórmules que feren servir les diferents 

comunitats per organitzar-se social i políticament. En aquest sentit, a partir de l’eclosió 

de la New Archaeology i de les corrents de pensament processual i, sobretot, 

postprocessual, el fet arqueològic va superar les anàlisis de tipus estilístic per passar a 

intentar definir la societat que el va crear. I diem intentar, doncs la interpretació és 

subjectiva i, evidentment, no es pot recrear una societat antiga, sinó definir fets parcials 

i subjectius, en els quals el condicionant principal serà el que els anglosaxons 

denominen eye of the beholder, és a dir, l’ull de l’espectador. 

Per tant, el nostre objectiu principal és, potser, la quintaessència de la interpretació 

arqueològica i, evidentment, històrica. Ens proposem aportar dades contrastades que 

serveixin per a fer propostes científiques en el marc de la interpretació dels processos 

polítics essent, això sí, conscients que el fruit del nostre treball serà precisament això, 

una sèrie d’hipòtesis que han de servir per a continuar el debat, no pas màximes 

inamovibles. 

Com és sabut, els marcadors d’arrel política deixen rastres a vegades difícils de 
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visualitzar en el registre arqueològic. Per tant cal observar molts dels paràmetres del 

poblament antic, com poden ser les diferents arquitectures, els materials o enterraments 

sumptuaris, les evidències que escapen de la pura funcionalitat de la societat o, en 

resum, tot allò que superi el marc senzill dels esdeveniments domèstics, com les 

pràctiques representatives, cultuals o de consum. Però també és necessari treballar amb 

un corpus teòric important. Un dels objectius essencials de la nostra tesi és precisament 

assumir quin ha estat el tractament que el concepte de poder ha gaudit per part de 

diversos pensadors des del segle XVI fins als nostres dies, així com estudiar les 

diferents propostes existents sobre formes polítiques i les seves relacions, jeràrquiques o 

no, amb la societat i amb el territori. Evidentment, en les societats protohistòriques el 

rol que juga la ideologia com a eina justificadora del poder és extremadament 

important, i com a tal, caldrà interpretar-la. 

En definitiva, els objectius principals d’aquesta tesi poden quedar expressats en els 

següents punts: 

 

- Exposar les diferents visions epistemològiques del concepte de poder. És necessari 

visualitzar com els diferents pensadors han tractat aquest concepte des del segle XVI 

fins als nostres dies. Conceptes com els de dominació, coerció, etc. han de ser analitzats. 

Evidentment, han estat molts els investigadors socials que han abordat el tema del 

poder. Resulta impossible tractar-los tots en aquest treball. D’aquesta manera hem 

analitzat el pensament dels representants més significatius des del Barroc fins a les 

tendències postmodernes, incloent les noves postures sobre educació dominant, un 

concepte desconegut pels arqueòlegs però amb un gran interès, sota els nostres ulls. 

L’estudi de les tendències derivades de la sociologia és, en gran part, el mètode usat 

actualment en nombrosos treballs d’anàlisi de conceptes derivats dels models socials, 

com les pràctiques de consum, la ritualitat i, evidentment, la formulació política.  

- Definir quines són les pautes que configuren l’estructura política i social de les 

comunitats. En aquest sentit és important treballar el concepte de camperolat, amb tots 

els seus aspectes, i la relació existent amb la terra, en els diferents períodes cronològics 

en estudi. Partim de la base de l’existència d’organitzacions jeràrquiques i no 

jeràrquiques, tant a nivell d’assentament com de territori, per a delimitar els possibles 

sistemes polítics. És, doncs, important tractar les diverses fórmules, com les comunitats 

de tipus local o les organitzacions territorials més complexes, des del punt de vista de 

les diferents escoles de pensament arqueològic. 
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- Delimitar els diferents períodes cronològics en els quals es desenvolupen els processos 

d’eclosió social i política, i matisar-ne algunes interpretacions. Sota el nostre punt de 

vista, els canvis a nivell sociopolític han de ser els que hauran de marcar els 

cronogrames, més enllà dels conceptes derivats de les cultures arqueològiques. 

- Efectuar un estudi global dels assentaments que han estat excavats, parcial o totalment. 

En el nostre treball és necessari comptar amb dades d’excavació, més enllà de les 

derivades dels estudis de territori, ja que els assentaments no intervinguts no ens 

aporten, a nivell general, dades contrastables. No obstant, en els estudis conjunts, no es 

pot obviar la seva existència, encara que no els haguem analitzat de manera explícita. 

- Valorar de manera específica aquells marcadors que deixin entreveure fets de tipus 

sociopolític. És el cas de l’arquitectura diferencial i de prestigi i del comportament 

funerari, especialment d’aquells elements que denotin segregació política. 

- Contrastar les dades obtingudes amb altres fenòmens sociopolítics semblants, per tal 

d’establir fets relacionables. En aquest sentit s’ha d’interpretar el curs inferior de l’Ebre 

com a una subregió dins de l’angle nord-occidental de la Mediterrània. 

- Relacionar de manera global els nostres resultats amb les fórmules sociopolítiques 

proposades per diversos investigadors, com Robert L. Carneiro, Allen W. Johnson, 

Timothy Earle, Brian Hayden, Dimitri Bondarenko o Leonid Grinin, per citar-ne alguns, 

per tal d’intentar determinar un possible esquema per al curs inferior de l’Ebre, 

relacionant-ho amb les propostes fetes pels arqueòlegs que han treballat i encara 

treballen al territori, com Joan Sanmartí, Núria Rafel, Pierre Moret, Carme Belarte, 

Jaume Noguera o David Garcia. Evidentment, les hipòtesis treballades des de fa anys 

pel nostre equip de recerca comptaran amb una preponderància en l’assoliment d’aquest 

objectiu. 

L’anàlisi d’aquests objectius ha de permetre avançar en el coneixement de les societats 

que configuren el territori des de finals de l’edat del bronze fins a l’arribada dels 

romans, fent especial incís en els moments de canvi que generaran l’augment de la 

complexitat social i política. 

 

I.3.- ESTRUCTURA 

La nostra tesi doctoral ha estat estructurada a partir de dues parts ben diferenciades. Per 

un costat, després del primer capítol (Capítol I), que presenta el treball, i un segon 

(Capítol II) on es descriu el territori en estudi, s’ha passat a presentar dades, 

contemplant un llarg capítol, el número III, que aporta la base teòrica amb la qual hem 
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fonamentat les claus del nostre estudi. Per l’altra, la segona engloba l’anàlisi concret de 

l’evolució sociopolítica al territori del curs inferior de l’Ebre. 

El capítol teòric (Capítol III) ha estat, al mateix temps, dividit en tres subcapítols, 

anomenats “camps”. El primer és el “Camp del poder”. En ell s’exposen diversos 

raonaments epistemològics sobre la definició del concepte de poder des del segle XVI 

fins als nostres dies. S’han seleccionat les obres dels pensadors més representatius, sota 

el nostre punt de vista, des dels plantejaments de Thomas Hobbes i Baruch Spinoza fins 

a les propostes postmodernes de sociòlegs com Pierre Bourdieu o Michel Foucault, així 

com les de pedagogs radicals com Paulo Freire. El segon dels camps tractats és el 

“Camp Social”. En ell s’exposa la construcció del model social del camperolat, a partir 

de postulats com els plantejats per Eric Wolf o Theodor Shanin, dels quals deriven les 

teories de Francisco Burillo sobre la implantació dels models socials camperols en el 

món celtibèric. Forma part d’aquest camp, també, la teorització sobre la propietat de la 

terra i el seu vincle amb comunitats i individus, així com els estudis sobre gènere. El 

tercer apartat és el “Camp polític”. En ell es tracta la qüestió de la dualitat existent entre 

“jerarquia” i “homoarquia” o “hererarquia”, seguint les teories de Carole L. Crumley o 

Dimitri Bondarenko. És necessari exposar com es construeix la complexitat social i 

política a partir d’aquests dos conceptes, destacant els plantejaments derivats de la 

teoria de sistemes i de xarxes, de les quals és un pensador destacat K. Kontopoulos, per 

exemple. En aquest subcapítol es mostren també les diferents formulacions polítiques 

presumibles d’ésser aplicades al nostre estudi, a partir de les propostes de Marshall 

Sahlins, Allen W. Johnson, Timothy Earle, Robert L. Carneiro, Brian Hayden, Dimitri 

Bondarenko, Leonid Grinin o Andrei Korotayev. 

La segona de les parts contempla, com ja s’ha indicat, l’estudi de la complexitat 

sociopolítica al curs inferior de l’Ebre.  

El quart capítol (Capítol IV) planteja una síntesi de les diferents propostes 

cronològiques aplicables al territori des del calcolític i l’inici de l’edat del bronze fins al 

sorgiment de la segona edat del ferro. Considerem necessari explicar com s’articula el 

pas del temps des del segon mil!lenni a.n.e., doncs cal cercar en aquells moments els 

antecedents llunyans i a mig termini del períodes que tractem profundament, és a dir, el 

bronze final, la primera i la segona edat del ferro. En aquest sentit s’exposen les teories 

cronològiques publicades des d’inicis del segle XX, amb figures com les de Pere Bosch 

Gimpera, Salvador Vilaseca o Miquel Tarradell, fins als treballs més recents, com els de 

Gonzalo Ruiz Zapatero, José Luis Maya, Francesc Gracia, o Javier López Cachero. 
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Hem plantejat també el presentar, per a la primera edat del ferro, alguns dels resultats 

més significatius de les datacions radiocarbòniques, explicant la problemàtica que 

presenta aquesta datació. Al final del capítol s’exposen els motius pels quals considerem 

vàlida una diferenciació cronològica entre primera i segona edat del ferro, així com 

algunes valoracions sobre la problemàtica cronocultural de l’anomenat com a ibèric 

antic, i es proposa un nou esquema cronològic. 

El cinquè capítol (Capítol V) recull el corpus de dades analitzables de la tesi. S’hi 

exposen i analitzen les dades dels jaciments excavats completament o parcialment en el 

territori en estudi. Ja hem apuntat més amunt que hem descartat en aquest estudi aquells 

jaciments apareguts durant treballs de prospecció, encara que els hem considerat a 

l’hora de l’anàlisi final. Els aspectes tractats se centren essencialment en l’arquitectura, 

sigui diferencial o no, i els plantejaments urbanístics dels assentaments, ja que, sota el 

nostre punt de vista és en aquests camps en els que es concentren un major nombre de 

marcadors indicatius a nivell sociopolític. Únicament s’han estudiat els materials 

representatius en els jaciments datables durant els segles VII i VI a.n.e., pel mateix 

motiu exposat en el cas de l’edilícia.  

El sisè capítol (Capítol VI) reflecteix l’anàlisi conjunt de les dades exposades, a partir 

també de les diferents opcions teòriques. S’ha dividit en tres grans fases cronològiques, 

que són el bronze final, la primera i la segona edat del ferro, amb les seves respectives 

subfases. L’estudi se centra en la diferent implantació territorial dels assentaments i, 

també, de les necròpolis, però àdhuc en els aspectes derivats de l’explotació econòmica, 

bàsicament agropecuària i minera. S’ha tractat també la relació de les comunitats del 

curs inferior de l’Ebre durant la protohistòria amb la terra i la seva possessió, així com 

els possibles moviments poblacionals observables en el registre. Finalment es plantegen 

les nostres teories sobre possibles organitzacions sociopolítiques, fase per fase. 

El darrer capítol, el setè (Capítol VII), aporta les consideracions finals del treball. En 

aquestes es resumeixen les nostres propostes, a nivell cronològic i de formulació 

política, i es plasmen les possibilitats de continuació futura de l’estudi, així com els 

reptes que queden oberts per a ulteriors treballs. 

Cadascun dels capítols compta amb les il!lustracions, mapes i quadres que s’han 

considerat oportuns i que s’indexen. A les darreres pàgines s’inclou la bibliografia 

usada i citada. 
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I.4.- METODOLOGIA 

Durant el procés de redacció d’un treball d’aquestes característiques hom comença amb 

una sèrie de plantejaments metodològics que són retocats i adaptats a la realitat i a les 

necessitats a mesura que s’avança. De totes maneres, és necessari utilitzar una 

metodologia precisa i disciplinada que garanteixi l’assoliment dels resultats desitjats. En 

aquest sentit, l’esquema metodològic emprat es resumeix en els següents punts: 

 

- Tria del tema: Ja hem exposat més amunt la necessitat de tractar globalment les 

diferents dades i propostes sociopolítiques plantejades per a la protohistòria del curs 

inferior de l’Ebre. El nostre bagatge en el món de la recerca, doncs, ha fet senzill 

escollir el tema que tractem en aquesta tesi. Ha calgut, però, definir-lo i acotar-lo. 

- Definició d’un territori d’estudi: El territori escollit contempla el curs inferior de 

l’Ebre, considerant com a part seva els territoris associats, com les conques 

hidrogràfiques del Matarranya i l’Algars, el Baix Priorat i la plana del Baix Maestrat. 

No hem plantejat justificar un territori ni a partir de possibles fronteres antigues ni de 

límits polítics actuals. Les Terres de l’Ebre i els territoris limítrofs suposen un territori 

culturalment bastant compacte, amb les seves particularitats microregionals, i en aquest 

sentit hem definit una àrea d’estudi basada en àrees amb comportaments similars. Els 

límits tampoc responen a barreres geomorfològiques infranquejables, ja que ni les valls 

dels rius baixaragonesos ni el riu Sec, al Baix Maestrat, marquen tancaments clars. El 

Matarranya, a més, ha de relacionar-se amb les terres del Baix Aragó, que hem preferit 

deixar fora del nostre estudi, a causa de la necessitat de reduir el volum de dades. 

Evidentment, es pot considerar l’àrea que analitzem com a un laboratori amb límits 

difusos, essent ampliable l’estudi en ulteriors treballs. 

- Recull de dades: S’han recollit i classificat en bases de dades els resultats de les 

diverses intervencions arqueològiques, a partir de publicacions en monografies i 

articles, així com de memòries i informes inèdits. La sintetització de les diverses 

planimetries existents ha estat també bàsica, així com dels dibuixos de materials i de les 

fotografies i il!lustracions. També s’han visitat els jaciments que han estat considerats 

com a representatius. 

- Contrastació de dades: S’han contrastat amb altres investigadors les dades obtingudes, 

tant a nivell de reunió, en congressos i trobades informals, com per relació epistolar. 

Això ha permès comptar amb dades encara inèdites i definir les postures diverses en el 

món de la recerca sobre la temàtica plantejada. 
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- Redacció dels resultats de la tesi: és el fruit del treball plantejat més amunt, i 

s’expressa en aquest estudi. 

- Creació d’una bibliografia especialitzada: Al final del treball es presenta una llarga 

llista bibliogràfica especialitzada. Es tracta de la utilitzada al llarg de l’estudi i citada en 

el text. Ha estat consultada a través de publicacions físiques (articles, llibres, etc.) i 

virtuals (pdf., internet, memòries inèdites, etc.). Avui en dia la xarxa web permet 

accedir a tesis doctorals o a treballs difícils d’aconseguir, sobretot pel que fa a les 

publicacions forànies. S’ha sol!licitat el permís oportú per a la consulta de tesis i treballs 

inèdits, i així s’ha expressat en la bibliografia o en les notes a peu de pàgina. El sistema 

de cita bibliogràfica triat és el que s’utilitza en la revista Trabajos de Prehistoria. 

- Utilització de cites a peu de pàgina: S’ha optat per minimitzar-les, ja que el seu ús 

massiu, a parer nostre, pot resultar confús. Per tant, únicament han estat utilitzades per a 

aclarir algun aspecte del text. 

 

El text ha estat redactat usant el sistema operatiu Microsoft Word per a Apple, amb un 

format de lletra Times New Roman i una mesura de 12 punts, a espai i mig. Les notes a 

peu de pàgina respecten el tipus de lletra, però no la seva mesura, que ha quedat reduïda 

a 11 punts.  

Finalment, ens agradaria explicar quins són els diferents textos introductoris de cada 

capítol. Es tracta de referències extretes de llibres d’historiografia, de tractats de política 

i de treballs científics publicats o amb referències als Països Catalans des del segle XV. 

La cita és directa, és a dir, s’ha obtingut a partir d’exemplars dels llibres. A la portada 

interior, en contrast amb el fragment de l’epístola de 1562 redactada per l’impressor-

llibreter barceloní Jaume Cortey, s’ha inclòs la lletra d’una cançó de Nile, titulada To 

dream of Ur. 

Juntament amb aquestes cites s’han incorporat, com a embelliment, diferents marques 

d’impressors d’incunables i de postincunables. L’orla de la portada interior prové del 

Libri Veteris et Novi Testamenti multiplici lingua impressi, és a dir, de la Bíblia 

Políglota Complutense, que va veure la llum a Alcalá de Henares, en el taller d’Arnao 

Guillén de Brocar, entre els anys 1514-1517. El capítol I incorpora el senyal de Joan 

Rosembach, impressor d’incunables a Tarragona i Barcelona entre 1488 i 1498. Al 

Capítol II s’ha col!locat la marca del valencià Joan Joffre, que va treballar entre 1502 i 

1530. La marca del Capítol III és la de l’impressor parisenc Thielman Kerver, actiu 

entre 1497 i 1522. La del Capítol IV és la de Johannes Amerbach, amb taller a Basilea 
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entre finals del segle XV i el 1513. Al Capítol V es mostra la marca de François 

Regnault, un dels grans impressors d’inicis del segle XVI a París. La del Capítol VI és 

la de Nicolau Spindeler, que va imprimir incunables a Tarragona el 1484.  Finalment, la 

marca que apareix al Capítol VII, el de les consideracions finals, és la de Carles 

Amorós, que imprimeix a Barcelona entre el 1507 i el 1548. 

Finalment, com a colofó datat, s’ha arranjat l’utilitzat per Lleonard Hutz el 14 de febrer 

de 1506 en la impressió de l’obra Ars methaphisicalis naturalis ordinis cuiuslibet rei 

intelligibilis arboris nature, del monjo cistercenc de Santes Creus Jaume Janer, o Gener 

(Jacopus Januarius). La lletra gòtica emprada és de tipus Tortis, a partir dels models 

parisencs introduïts per Brocar. 
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Capítol II. 
 
EL MARC GEOGRÀFIC 
 

 
 

 

“The waters of the Ebro, though muddy, are constantly drunk by 
the inhabitants; the slime they leave after great floods is esteemed as 
beneficial to the lands they overflow as those of the Nile are to 
Egypt. The rich narrow vale along the banks is laid out in corn-
fields and mulberry-plantations. An amphitheatre of bleak gloomy 
mountains shuts up the valley to the west, where the river makes it 
way through a narrow breach in the vast chain of rocks” 

 
 

Henry Swinburne, Travels through Spain in the years 1775 and 1776 in wich several 
monuments of Roman and Moorish architecture are illustrated by accurate drawings 
taken on the spot. London. Printed for P. Elmsly, in the Strand. MDCCLXXIX (1779). 
Pàgs. 81-82. 
 

 

II.1.- L’ESPAI GEOGRÀFIC I GEOMORFOLÒGIC 

L’àrea d’estudi se centra en el territori comprès en el curs inferior de l’Ebre i les seves 

comarques limítrofes. De nord a sud seguint el curs del riu aquestes són les següents: el 

Matarranya, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix 

Maestrat. En total, el territori arriba als 6693 km!. 

En el cas del territori comprès per l’actual comarca del Matarranya, aquesta forma part 

de les tres grans unitats geològiques peninsulars, la Serralada Ibèrica, la Serralada 

Prelitoral Catalana (al sector sud-est, que enllaça amb els Ports) i la Depressió Terciària 

de l’Ebre. Els Ports de Beseit conformen el conjunt muntanyós que separa el 

Matarranya del Baix Ebre, del Montsià i del Baix Maestrat. El punt més elevat d’aquest 

sector dels Ports és el Tossal d’Encanader, amb 1396 metres. En conjunt es tracta d’una 

àrea muntanyosa drenada per nombrosos rius i barrancs de caràcter pluvial amb 

acusades oscil"lacions de cabdal que segueixen una direcció sud-nord, vertebrant el 

territori (Gobierno de Aragón, 2010:16), formada per materials secundaris, calcàries i 

dolomies principalment, amb característiques abruptes. El límit entre la muntanya i el 

pla es constata majoritàriament a l’àrea dels Ports de Tortosa-Beseit i no tant als de 

Morella. Pel que respecta a la Depressió de l’Ebre, els materials que podem trobar estan  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#!

 

 
Figura 1. Plànol general de l’àrea en estudi (GRESEPIA) 
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formats per argiles i margues, entre d’altres, i gresos més resistents. Aquesta depressió 

descendeix suaument a mesura que s’apropa al riu Ebre, passant de 700-750 metres a 

uns 350-400 metres en 30-40 quilòmetres de distància; així es pot distingir entre una 

depressió situada a la conca del riu Algars i en conjunt al sector nord-est de la comarca, 

formada per materials oligocènics més resistents, d’una altra que ocupa les altres 

conques i el sector central i sud-oest de la comarca, formada per materials miocènics i 

pliocènics que alternen amb els mesozoics. Pel que fa als rius que reguen aquesta zona 

es tracta de dos afluents de l’Ebre, el Matarranya (amb els seus subsidiaris més 

destacats, com són el Tastavins, l’Algars, l’Ulldemó i la Pena) i el Guadalop, ambdós 

cabalosos i de règim pluvial mediterrani (DDAA, 1984a: 278). 

 

                          
                     Figura 2. Planta general dividida per zones d’estudi (GRESEPIA) 
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El territori comprès dins de la comarca de la Terra Alta es caracteritza per un relleu 

muntanyós format per materials mesozoics del triàsic i del juràssic, fruit de la 

prolongació de la Serralada Prelitoral, que deriva al sector nord-oriental dels Ports de 

Tortosa-Beseit, conformada per una conca d’erosió dels rius Canaleta i Sec, que 

desguassen a l’Ebre, i una plataforma, que defineix pròpiament la comarca. La conca 

d’erosió de Gandesa, de forma allargada, es forma majoritàriament per la mateixa acció 

del Canaleta a l’abric de les serralades de Cavalls i Pàndols. Per altra banda, la del riu 

Sec, que s’estén de Maella  cap a l’oest i al sud, s’excava per la riba esquerra del riu 

Matarranya. En conjunt tots aquests rius defineixen una sèrie de barrancs i congostos 

molt característics d’aquest territori  (DDAA, 1984a: 193-196). Així, físicament la 

Terra Alta conforma un territori envoltat per rius, l’Ebre i l’Algars, que defineixen els 

seus límits en un triangle entre aquests i la vall de Batea. Aquest territori el podem 

dividir orogràficament parlant en dues zones. Per un costat la zona més muntanyosa 

dels Ports que enllacen amb el Maestrat per occident i per orient amb les altres serres de 

Cardó, Priorat i la Llena. Les seves muntanyes no són excessivament elevades, essent 

els pics més alts la Penya Galera (1934 metres), el Tossal d’en Canader (1396 metres), 

l’Espina (1182 metres) i l’Engrilló (1076 metres). Per l’altre costat hom troba la 

depressió que va des de les muntanyes anteriorment descrites fins a la depressió 

aragonesa. No es pot considerar que aquella sigui plana del tot ja que l’erosió 

característica que ha patit tot aquest territori al llarg dels temps ha format relleus ben 

diferenciats (Puch, 1996: 12). De la mateixa manera no podem parlar d’una depressió de 

cotes molt baixes (les altituds mitjanes giren entorn dels 400 metres sobre el nivell del 

mar) ja que en relació a la cubeta de Móra i les zones de la ribera de l’Ebre, la depressió 

de la Terra Alta forma un sector de terres altes (d’aquí el nom de la comarca). 

El riu Ebre al seu pas adjacent a la comarca de la Terra Alta limita al nord amb la 

Ribera d’Ebre, comarca amb la qual té una evident relació històrica i humana, malgrat 

que físicament està més connectada amb la del Matarranya. És precisament la Ribera 

d’Ebre la que defineix el límit nord del territori objecte d’aquest estudi (juntament amb 

el Baix Priorat), just al sector de l’aiguabarreig del riu Matarranya, al pantà de Riba-

roja. El mateix riu Ebre travessa la cubeta tectònica de Móra que queda tancada entre 

els congostos de l’Ase i Barrufemes, pas natural d’entrada a la comarca del Baix Ebre 

per Benifallet, deixant a l’est la serra de Cardó (941 metres) i a l’oest els Ports de 

Tortosa-Beseit (1441 metres) (López Garcia, 1995: 349-351).  Aquesta cubeta es 

prolonga per l’anomenada plana del Burgar, d’uns 15 km de llargada, que està formada  
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per materials miocènics (argiles, gresos, margues i conglomerats) i que, al seu torn, 

connecta amb les muntanyes de Tivissa, per l’est. (DDAA, 1984a: 104-108). 

El Priorat és una comarca vertebrada per les muntanyes del Montsant, la serralada 

Prelitoral i la serra de Prades, malgrat que el present treball inclou tan sols el que 

anomenem conca hidrogràfica del riu Siurana, que neix a les muntanyes de Prades i que 

desemboca a l’Ebre, ja a la comarca de la Ribera d’Ebre. Aquest territori, altrament 

denominat Baix Priorat, es caracteritza per un relleu muntanyós però amb cotes més 

baixes que la resta de la comarca més oriental i està formada per sòls calcaris. 

El Baix Ebre ens ve definit per la unió de quatre paisatges ben diferents: les serres, les 

planes, la vall i la ribera. La zona nord de la comarca està conformada pels contraforts 

de la Serralada Prelitoral, la serra de Cardó i els Ports de Tortosa-Beseit (amb el seu 

punt més alt, el Caro, 1447 metres), com ja s’ha esmentat, i limita naturalment amb les 

serres de Vandellòs i de Tivissa que les separen de la Ribera d’Ebre i del Baix Camp. 

Les planes originades pels sediments al!luvials del riu Ebre acabaren formant terrasses 

trencades per nombrosos barrancs. A mesura que ens dirigim al sud, seguint el curs del 

riu, s’arriba a la vall, és a dir, a la zona entre Tortosa i Amposta, on les terrasses 

s’eixamplen fins arribar al delta dividit territorialment entre la comarca del Baix Ebre i 

la del Montsià, essent el mateix riu el límit fronterer. Hom hi troba un paisatge format 

per aiguamolls i basses (DDAA, 1984b: 10).  

El Montsià, deixant a banda el delta, es caracteritza per tenir un relleu molt variat. Per 

un costat tornem a trobar els Ports, que formen part de l’extrem nord-occidental 

d’aquesta comarca. D’aquí arrenquen una sèrie de barrancs com són ara el de 

Valldebous, dels Clots o la Carrovera, que deriven a la Rambla de la Galera. Les 

terrasses fluvials, que ja hem trobat al Baix Ebre, les continuem tenint al marge dret de 

l’Ebre, des de la Càrrova a l’illa de Gràcia, mentre que l’extrem sud queda delimitat 

geogràficament pel riu Sénia, frontera natural amb la comarca del Baix Maestrat 

(Cahner, 1995a: 402-403). 

El sector de la comarca del Baix Maestrat en la que centrem el present estudi, com ja 

hem dit, queda delimitada entre els rius Sénia, al nord, i Sec, al sud, que travessen 

l’anomenada plana de Vinaròs, sorgida fruit de les aportacions sedimentàries dels rius 

esmentats i que limita al nord amb el Montsià. La zona interior ens ve donada pel sector 

sud-est dels Ports i està formada per les conques altes del riu Tastavins, afluent del 

Matarranya, i del mateix riu Sénia. El relleu muntanyós característic dels Ports es va 

suavitzant a mesura que ens desplacem vers a la plana costanera, conformant una sèrie 
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de valls i barrancs, seguint les conques dels dos rius esmentats més amunt (Cahner, 

1995b: 42-44). 

A manera de resum, fixaríem el perímetre de l’area del present estudi a les comarques 

esmentades anteriorment, limitant al nord amb la zona de l’aiguabarreig del riu 

Matarranya (comarca del Matarranya), el pantà de Riba-roja (la Ribera d’Ebre) i la 

conca hidrogràfica del riu Siurana (Priorat); al sud, el curs fluvial del riu Sec i àrea de 

Benicarló (comarca del Baix Maestrat); a l’est, amb el coll de Balaguer (comarca del 

Baix Ebre / la Ribera d’Ebre) i a l’oest amb la conca hidrogràfica del Matarranya amb 

els seu afluent, l’Algars. 

Així doncs un cop vist el territori objecte d’aquest estudi podem dir que l’àrea 

geogràfica està  formada per quatre espais geomorfològics ben definits: 

 

a) Les serres, entre les quals destaquen els Ports, amb una alçada màxima de 1447 

metres sobre el nivell del mar, juntament amb la Serra d’Irta, la serra del Montsià, les 

serres de Cardó-Boix i la serra del Montsant. Són precisament els Ports de Tortosa-

Beseit els que conformen l’extrem septentrional del Sistema Ibèric. De la mateixa 

manera, s’uneix amb l’extrem més meridional de la Serralada Prelitoral Catalana a 

través de les serres d’Àligues i Vallplana, i aquestes, al seu torn, amb Pàndols, Cavalls i 

la Vall de la Torre.  

b) Les planes interiors travessades per rius com ara el Canaleta, Sénia, Cèrvol i barrancs 

que s’originen a les serres esmentades. 

c) La vall de l’Ebre formada per quatre terrasses sorgides des de la serralada prelitoral 

fins uns 20 quilòmetres abans d’arribar al delta. Queda limitada i definida en un espai 

triangular d’uns 400 km! pel massís dels Ports de Tortosa-Beseit, amb les serres del 

Caro, Falconeres, Àliga, Vallplana, Rastells i de la Fortalesa, i també amb la serra de 

Cardó i del Boix. És precisament aquesta característica la que fa que l’erosió a les serres 

afavoreixi la sedimentació contínua de materials arrossegats pels barrancs i rius que 

desemboquen a l’Ebre, i que comporta la formació de planes de pendent suau a la banda 

est i recobertes als marges del riu per les terrasses fluvials, i més enllà  per una extensa 

plana quaternària. L’amplada d’aquestes planes oscil"la entre l’1,5 quilòmetres i els 3 

quilòmetres, amb una fondària  d’entre 70 metres (Xerta-Tivenys) i 10-15 metres 

(Amposta). És a la comarca del Montsià que la plana es troba dividida per la serra del 

Montsià (direcció sud-oest / nord-est) i la serra Grossa (Godall) que delimiten uns 

espais interiors  a manera de corredor entre la conca de l’Ebre i la plana de Vinaròs 
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(Diloli, 1997: 53).  

d) La plana litoral: La plana litoral es caracteritza per un suau pendent i un talús al 

costat del mar, d’uns 10-15 metres d’altitud. La seva amplada en el seu marge esquerra 

arriba fins a la punta de l’Àliga, en total uns 6 quilòmetres. El marge dret del riu va 

aixamplant-se dels 2,5 quilòmetres d’Amposta a la desembocadura del riu Sénia fins 

arribar als 8 quilòmetres d’amplada de la plana de Vinarós i Benicarló, al sud.  

 

II.2.- HIDROLOGIA I VIES DE COMUNICACIÓ  

El territori que ens ocupa queda plenament predeterminat per un del rius més importants 

de la Península Ibèrica, que travessa algunes d’aquestes comarques i condiciona la 

mateixa geografia del terreny i en conseqüència tota l’activitat i recursos que s’hi 

obtenen. De la mateixa manera hem de considerar l’Ebre com l’eix vertebrador del 

territori. Per la seva navegabilitat ha estat des dels primers temps el camí principal de 

connexió entre la costa i les terres interiors, tal i com descriu Aviè en la seva Ora 

Maritima quan diu “els productes estrangers són remuntats pel riu Iber” (Aviè, 504) o 

també Plini, que parla de la navegabilitat del riu: “la corrent de l’Hiberus, ric pel seu 

comerç fluvial […], sent navegable en un trajecte de 260.000 passos a partir de 

l’oppidum de Vareia” (Plini, III, 4, 21). En el seu tram més allunyat de la costa, des de 

Faió (Baix Aragó-Casp) al Pas de l’Ase (Ribera d’Ebre) té un recorregut sinuós. Els 

seus meandres es van encaixonant entre els sediments detrítics tabulars oligocènics del 

seu marge dret mentre que a l’esquerra l’ocupen les fecundes planes al!luvials.  

Un cop travessat el Pas de l’Ase i, aigües avall, el de Barrufemes, ja ben entrada a la 

comarca del Baix Ebre,  el riu es fa més ampli a mesura que es va apropant a la seva 

desembocadura. L’altre gran eix és la mateixa línia de la costa (direcció nord-est / sud-

oest) plasmada actualment amb la línia fèrria, la carretera N-340 i l’AP-7, sempre 

paral!leles a la costa. 

El curs inferior de l’Ebre, al qual centrem aquest estudi, s’inicia a la comarca del 

Matarranya, on hi desguassa el riu del mateix nom. L’altre afluent a banda del riu 

Matarranya és el Siurana, amb un cabal menor. A més d’aquests, hi ha altres subsidiaris 

que desemboquen a l’Ebre al llarg d’aquest curs inferior i que constitueixen els 

principals passos naturals propis de la mateixa orografia del terreny, que són 

transversals a l’Ebre i que comunicarien aquest amb les regions més interiors de la seva 

riba dreta: 
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1 El riu Canaleta ha estat considerat durant molt de temps com una via de 

comunicació practicable entre la Terra Alta i el riu Ebre. Avui en dia, a partir de 

les prospeccions sistemàtiques efectuades per l’equip del GRESEPIA, s’ha 

pogut constatar el fet de que no és viable ni per al pas de persones ni de 

cavalleries (Diloli, Sardà, 2007-2008) 

2 El Barranc de Xalamera neix a Prat de Comte, travessa les serres de Corrals i 

Àligues i desemboca al marge dret de l’Ebre a l’alçada mateix del l’assentament 

del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) connectant el riu amb la 

Terra Alta. És el millor pas entre el Baix Ebre i la Terra Alta (Diloli, Sardà, 

2007-2008 ; Moret et alii, 2006). 

3 El Barranc de les Fonts facilitaria l’accés als Ports de Tortosa-Beseit des del riu 

Ebre a la zona de Paüls, on precisament s’ha documentat l’existència de 

mineralitzacions de ferro explotades com a mínim des de l’Edat Mitjana. 

 

Altres afluents de l’Ebre que compten amb un cert potencial com a via natural de 

comunicació pel seu marge dret són el barranc de Sant Antoni, el Riu Sec, o el Barranc 

de Voravall-riera de Sant Pau, mentre que al marge esquerre podem citar els exemples 

dels barrancs de la Cana, la Torre i la riera del Comte tots ells analitzats per Sanmartí, 

Ruiz Zapatero, Diloli i Noguera al llarg dels darrers anys. Han estat prospectats pel 

GRESEPIA entre els anys 2007 i 2010. També al Montsià destacarien el Barranc de la 

Galera, el mateix riu Siurana o el Barranc de Sant Joan, que comunicaria l’àrea de Flix 

amb les Terres de Ponent. Pel que fa a les comunicacions en el sector més meridional 

del Montsià i el Baix Maestrat, aquestes es veuen afavorides també per l’existència 

d’una sèrie de barrancs entre les depressions d’Alcalà, la Galera, Ulldecona, etc., que 

connecten amb la plana i al mateix temps amb les boques de l’Ebre. De la mateixa 

manera la xarxa hidrogràfica contribueix a facilitar en gran mesura aquestes 

comunicacions entre la costa i les terres de l’interior (Oliver 1993: 150). 
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Capítol III 
 
 
MARC TEÒRIC 

 
 

 

“Potestas est id per quod bonitas et cetera principia possunt 
existere et agere. Ergo ratione ipsius naturali aut proprietate vel 
natura aut causa seu quiditate bonitas existit in esentia ipse 
absolute et agiti correlatius respective. Igitur per potestate principia 
artis generalis agere et existere possunt ratione potestatis et non sui 
eo quem bonitas” 
 

 
Jaume Gener (Iacopus Ianuarius) Ars methaphisicalis naturalis ordinis cuiuslibet rei 
intelligibilis arboris nature. Impressa in inclyta vrbe Valencia : per discretum virum 
Leonardum Hutz germanice nationis. Anno salutis cristiane millesimo quingentesimo 
sexto. Vltimo calendas marti.  (14 de febrer de 1506). Fol. XXXIII. Signatura e i 

!
 

III.1.- EL CAMP DEL PODER 

Parlar de poder és parlar de dominació.  Cal interpretar-lo, sota el nostre punt de vista, 

com una de les formes, si no la forma, primigènia de subjecció d’un grup social a la 

voluntat d’un individu o d’un segment apreciable de la comunitat, mitjançant diverses 

eines com la repressió o la ideologia, de la qual i a la que es lligaran conceptes 

estructurals de parentesc i d’aliança, entre d’altres. En aquest sentit el poder no és 

orgànic ni apareix representat com a intrínsec del medi natural; els rols d’individus 

destacats en certes espècies han d’associar-se a processos com el control sexual i/o 

territorial, que de fet es relacionen de manera important. Cal, però, distingir l’ostentació 

del poder d’aquest concepte, ja que el seu sosteniment en paràmetres o eines com la 

coacció o la coerció, és a dir, el domini basat en la por racional o demiúrgica, així com en 

altres esquemes com les relacions de parentesc entre els subjectes o el llinatge i 

l’herència el converteixen en un fet humà pensat i desenvolupat de manera conscient des 

de l’aparició de les estructures familiars com a forma d’organització social. 

El mot “poder” prové del llatí possum – potes – potui – posse, que presenta com a 

significat general “ser capaz, tener fuerza para algo, o lo que es lo mismo, ser potente 

para lograr el dominio o posesión de un objeto físico o concreto, o para el desarrollo de 

tipo moral, política o científica” (Ávila-Fuenmayor, 2007: 2). En aquest sentit cal 
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identificar-lo amb el terme potestas (“potestat”, “potència”). S’usa com a homòleg de 

facultas (“possibilitat”, “capacitat”, “virtut”, “talent”). Possum es relaciona també amb 

“tenir influència” o “imposar-se” (Ávila-Fuenmayor, 2007: 2). A partir d’aquesta 

definició pensadors com Mayz-Vallenilla asseguren que, íntimament lligats al poder en 

els termes de potestas o facultas “se hallan los conceptos de imperium (el mando 

supremo de la autoridad), de arbitrium (la voluntad o albedrío propios en el ejercicio del 

poder), de potentia (fuerza, poderío o eficacia de alguien) y de auctoritas (autoridad o 

influencia moral que emanaba de su virtud)” (Mayz-Vallenilla, 1982: 22-23) 

Una forma senzilla d’exposar l’ús de poder ens el presenta Umberto Eco amb un 

inspirador exemple (Eco, 2000). Eco ens descriu un experiment que s’usa comunment 

per a explicar la segona llei de la termodinàmica. Hom crea un contenidor dividit en dues 

parts iguals (que anomenarem ! i ") separades per un envà en el qual s’hi ha practicat un 

orifici. En cadascun d’aquests espais hi circulen molècules de gas a diferents velocitats. 

Per tal de vigilar el forat, i controlar el flux de gasos s’hi situa un ésser intel!ligent, 

anomenat Dimoni de Maxwell, que fa que solament puguin passar d’! a " les molècules 

més ràpides, mentre que de " a ! únicament deixa circular a les més lentes. El principi 

físic és que les molècules fredes no poden escalfar les calentes. D’aquesta manera, el 

Dimoni permetrà l’augment de temperatura a ". Per a Eco, la lògica li indica que el 

Dimoni de Maxwell és un ésser intel!ligent, i cal remarcar aquest fet, doncs contradiu per 

força les lleis de la termodinàmica (Eco, 2000). Però el semiòleg italià va més enllà, 

dotant al Dimoni d’una major intel!ligència, assignant-li la capacitat de donar una 

mateixa velocitat a les molècules que van d’! a ": “conociendo a un tiempo el número de 

moléculas y su velocidad, podemos verificar tanto la presión como el calor en virtud de 

una única unidad de medida” (Eco, 2000: 406). Potestat, capacitat de control i autoritat 

de decisió i segregació: aquesta és una de les màximes del poder. 

En el teorema que ens exposa Eco el rol que juga el Dimoni de Maxwell és clarament el 

d’un subjecte de poder. Malgrat que és simplement el resultant de l’aplicació de la 

termodinàmica, és evident que la capacitat de seleccionar del Dimoni li otorga, 

l’investeix dels signes del poder. Les seves decisions són immutables, infalibles. De la 

seva capacitat de tria en dependran resultats futurs, que influiran en el que succeirà amb 

les molècules de gas d’una manera determinant. Si transformem el Dimoni de Maxwell, 

d’una manera simbòlica, en un cabdill, per exemple, ens trobarem que serà capaç 

d’influir sobre la comunitat fent que uns sectors actuïn sobre els altres, i, anant més enllà, 
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es pot fer la lectura que part d’aquest grup en pot treure beneficis a partir únicament de 

l’albir d’un sol personatge.  

El poder, i els seus mecanismes, no poden actuar sols. És impensable que un sol individu 

pugui controlar una comunitat (o un grup de comunitats) sense el suport, l’ajuda, en 

resum, la cobertura d’altres elements del grup en fórmules que poden esdevenir senzilles 

(primus inter pares) o més complexes, com les filiacions a agrupacions de caire polític o 

econòmic. El fet, però, és que el poder no s’exerceix sol, o més ben dit, s’ha de saber 

redistribuir per tal de mantenir un statu quo no traumàtic per al sosteniment del sistema. 

Els treballs de Mann, especialment A History of Power from the Beginning to AD 1760, 

el volum primer del tractat titulat The Sources of Social Power (CUP, Cambridge, 1986) 

se centren, entre altres aspectes, en la definició del terme “poder social” com la 

combinació de dues variables que a l’hora s’interrelacionaran. Primerament, aquest 

“poder social”, que deriva del “poder general” entès com a “la capacidad de perseguir y 

alcanzar objetivos” (Mann, 1986: 6) s’ha d’interpretar en la seva primera variable com al 

poder que una o diverses persones exerceixen sobre la resta del grup. Però resulta encara 

més interessant el segon aspecte: el del poder entès com una acció col!lectiva pel qual 

“unas personas en cooperación pueden promover su poder conjunto sobre terceras partes 

o sobre la naturaleza” (Mann, 1986: 6). Per tant, tal i com afirmarà Barry Hyndess, “el 

poder social es, pues, una cuestión de dominación por un lado y de organización 

colectiva por el otro” (Hyndess, 1997: 17) 

Sobre la naturalesa política humana s’ha escrit molt, però resulta interessant recordar una 

reflexió de Hannah Arendt al seu llibre Was ist Politik? Aus dem Nachlaß, Munich, 1995 

(traduït com a Qué es la Política, Barcelona, 1997): “La política, se dice, es una 

necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el 

hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta 

debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. Misión y fin de la 

política es asegurar la vida en el sentido más amplio. Es ella quien hace posible al 

individuo perseguir en paz y tranquilidad sus fines no importunándole -es completamente 

indiferente en qué esfera de la vida se sitúen dichos fines: puede tratarse, en el sentido 

antiguo, de posibilitar que unos pocos se ocupen de la filosofía o, en el sentido moderno, 

de asegurar a muchos el sustento y un mínimo de felicidad. Dado que, como Madison 

observó una vez,  en esta convivencia se trata de hombres y no de ángeles, el cuidado de 

la existencia sólo puede tener lugar mediante un estado que posea el monopolio de la 

violencia y evite la guerra de todos contra todos” (Arendt, 1997: 67-68) . 
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Més enllà de la convicció d’Arendt que tots els individus participin en les decisions sobre 

l’organització social i política d’una comunitat, fet que no té per què donar-se en les 

estructures polítiques que ens toca analitzar, és cert que se cerquen formes coherents 

d’ordenació, s’evita l’autarquia i es reconeix l’essència comunitària, la necessitat de crear 

solidaritats intergrupals per a sobreviure. No es pot viure sol, és contra-natura. La 

gregarietat humana necessitarà de la creació de ressorts i d’eines d’organització, i això 

ineludiblement ens conduirà vers la puixança d’uns sobre la resta, és a dir, del poder de 

qui organitza per sobre del grup. Per a Arendt solament es pot assegurar la supervivència 

a partir d’un poder que monopolitzi la violència i eviti els enfrontaments generalitzats 

(parla d’Estat, evidentment). Cal tenir en compte les pròpies circumstàncies personals i 

acadèmiques d’Arendt: d’origen jueu, exiliada d’Alemanya el 1933, apàtrida fins al 1951 

i enfrontada a part dels seus mentors filosòfics, com Heidegger, pel recolzament d’aquest 

al règim nacionalsocialista i la seva afiliació al NSDAP, encara que, per altra banda, 

mantingué contacte amb Karl Jaspers fins a la mort d’aquest filòsof. Per tant, el 

totalitarisme i la violència com a eina política de domini marcaren l’obra d’aquesta 

pensadora. És evident que la violència ha de jugar un paper important en els factors 

d’imposició del poder, encara que, com veurem, no en serà l’única eina. 

La concepció sobre l’execució del poder no té per què implicar a tot el grup. El concepte 

aristotèlic de politikon actuarà no com a nom sinó com a adjectiu, és a dir, quan el filòsof 

parla en aquest terme es referirà a un sistema d’organització de la polis, no pas a una 

caracterització arbitrària de la convivència humana (Arendt, 1997: 68). Certament 

aquesta és una incògnita en referència amb el que va poder passar en les comunitats 

mínimament jerarquitzades del bronze final o de la primera edat del ferro en el territori 

que ens ocupa, que s’haurà d’intentar desvetllar en aquest estudi, però sembla evident 

que en les posteriors organitzacions complexes poden existir indicis d’exclusió en el 

disseny de la societat. Cal treballar en aquest sentit per tal d’establir si aquestes hipòtesis 

són factibles o no. 

La visió que la filosofia o l’epistemologia han tingut del poder al llarg dels segles no 

sempre ha estat la mateixa. S’ha escrit molt sobre el seu origen, articulació i 

instrumentació; alguns tractats han esdevingut obres mestres del patrimoni humà. 

Treballs que certament, malgrat el temps passat, encara ens commouen o fins i tot ens 

ruboritzen, per la seva modernitat. El pensament canvia, es mou en l’interludi Deus ex 

machina - Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus. Com diu Eco, no és el mateix un 

treball fet avui en dia, amb les facilitats de transmissió d’informació, que un tractat que 
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escrivim al segle XVIII com a manuscrit, destinat al cercle reduït de col!legues, que el 

reben de les mans d’un missatger a cavall. La prosa del poder, en aquest sentit, es mou 

(és atrevit dir que “evoluciona”), malgrat que en molts aspectes al final del camí es 

conserva intacte el seu esperit. 

En el treball que presentem, i que versarà bàsicament sobre les relacions de poder, 

considerem necessari observar les diferents lectures que el concepte i la seva aplicació 

han tingut en el pensament humà. 

 

III.1.1.- La concepció del poder als segles XVII i XVIII. Els antecedents llunyans 

L’espai de temps que transita entre inicis del segle XVII i el darrer quart del XVIII 

s’enquadra en un dels períodes més convulsionats de la història europea. El model del 

sobirà absolutista, garant d’un poder que emana de Déu, s’anirà lentament marcint a 

mesura que les guerres destruiran moltes regions del continent i posaran en qüestió el 

mateix concepte de poder. Com es veurà quan es presenti el pensament de Michel 

Foucault (vid. infra), el final d’aquest període suposarà el canvi en la polaritat sobre el 

tractament que la possessió del poder exercirà sobre cossos i ànimes; el liberalisme 

representarà, en moltes societats europees, l’enfonsament dels sistemes sobirans absoluts, 

i de retruc el final d’aquella idea del governant tocat per la divinitat, de domini total, i 

que en molts de casos s’ha investit d’heroi com a baula d’una cadena d’estirp dinàstica 

dotada d’infal!libilitat.  

Hem escollit dos pensadors que, malgrat haver estat relacionats per part de la 

investigació, mostren formes de plantejar-se el poder que difereixen en alguns punts, 

esdevenint, això sí, uns referents clars de la filosofia del poder anterior a les noves 

conviccions postrevolucionàries del segle XIX: Thomas Hobbes i Baruch Spinoza. Es 

tracta d’una mostra; altres autors podrien incloure’s en aquest capítol però considerem 

necessari acotar-lo presentant les principals vies epistemològiques del pensament barroc. 

Thomas Hobbes (1588-1679) és possiblement el pensador polític més important del 

barroc. Visqué l’encavalcament entre els segles XVI i una gran part del XVII, és a dir, 

l’ocàs del renaixement i la pràctica totalitat del gran segle del barroc. Per entendre el seu 

pensament polític cal fer una mirada retrospectiva als esdeveniments que des de meitats 

del segle XVI marcaren la història d’Anglaterra, el seu país. Per extensió, moltes 

d’aquestes convulsions polítiques i de consciència es reproduïren en altres països, com 

fou el cas de França o la Monarquia Hispànica. Les guerres de religió a Anglaterra 

suposaren un enfrontament basat en la concepció de com havia de ser la relació entre 
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l’individu i l’acció de poder. En aquest sentit, els preceptes teològics protestants 

defensaven una secularització social que havia de provocar una pèrdua important de 

tarifa de poder per a l’Església. Per primer cop, els representants del poder religiós 

perdrien molts dels privilegis ancestrals, si la reforma continuava endavant. Aquest fet 

suposaria l’aparició d’un nou pensament en relació a les qüestions existencialistes i 

també una nova visió sobre el paper que l’individu havia de jugar davant de l’estructura 

de poder. 

 

       
                                             Figura 3. Thomas Hobbes. Leviathan 

 

Les guerres de religió a Europa no suposaren únicament un sotrac en les consciències 

angleses. L’enfonsament progressiu del poder de la Monarquia Hispànica, la Reforma, 

l’impacte de Trento i la conseqüent Contra-reforma provocaren l’afiançament constant 

d’un pensament fosc, d’un profund existencialisme en societats com la hispànica. A 

partir del regnat de Felip II, en contraposició al que succeïria a l’Anglaterra de Hobbes, 

l’Església Catòlica arribà a cotes insospitades de poder, a l’elevat preu d’escampar un 

obscurantisme dens per sobre del pensament humà, del qual no se’n començaria a sortir 

fins al segle XIX. El darrer quart del segle XVI i el segle XVII hispànic –i en gran part 

europeu-  és el temps de les pintures de Valdés Leal, les seves magnífiques –i macabres- 

Finis gloriae mundi o In ictu oculi, de les vanitae (“vanitas vanitatum omnia vanitas”, 

Ecclesiastés 1:2), en resum, de la devastació i del pessimisme. Europa serà un gran camp 
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de batalla, on les potències jugaran a l’art de la guerra. Per tant, aquestes premisses es 

veuran reflectides en el pensament polític i filosòfic del moment. 

Paradoxalment, aquesta desolació motivà el canvi en la mentalitat política amb la 

concepció de nous poders, d’un nou estat que havia d’evitar l’escampament de l’anarquia 

pels camps i les ciutats europees. És el principi de l’Estat Modern, amb totes les seves 

accepcions: “Este principio hermenéutico y metodológico de ordenamiento da inicio a 

una nueva expresión del poder político en la que, por vía coercitiva institucional o por vía 

racional, se busca a toda costa la legitimidad del sistema político para que se ejerza y 

reconozca con mayor claridad y precisión, a diferencia de los sistemas políticos de la 

época antígua y medieval en los que la legitimidad recaía sobre los órdenes naturales o 

religiosos. Este proceso ayudó a la formación de una nueva identidad de los individuos, 

teniendo repercusiones en el campo del Derecho y en el crecimiento del aparato 

institucional” (Cardona, 2008: 127). La reflexió de Porfirio Cardona és molt clara en 

aquest sentit. L’objectiu és abandonar aquell ordre polític natural, vestit amb robes 

divines. És interessant l’observació sobre la vía coercitiva institucional i la via racional. 

Si bé la coerció s’ha exercit des de temps antics, també és cert que la seva 

institucionalització va lligada als nous conceptes individuals i polítics expressats en 

l’estat modern. S’han d’aconseguir els objectius del poder usant totes les eines que 

calgui, entre elles la raó, que pot amagar coerció. La magnífica anàlisi de Michel 

Foucault sobre aquest procés és significativa (vid. infra): el nou poder polític ja no usarà 

els cossos com a vehicle per a la dominació; si més no, no en serà l’objecte essencial. 

Suplici versus control polític de l’ànima a través de la possessió del coneixement. Vells 

temps divins contra la raó de les institucions. 

Serà en aquest context on Thomas Hobbes proposarà, en el seu treball Leviathan or The 

Matter, Forme & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill (1651), la 

construcció d’un nou sistema polític que bascularà entorn al sobirà, però que reclamarà 

un nou contracte social que s’haurà d’apartar dels furs religiosos i les tradicions 

essencialistes (Cardona, 2008: 127). Hobbes considera que la igualtat implícita a la 

naturalesa humana és la causant de totes les discòrdies, i que les enveges, l’egoïsme i la 

desconfiaça seran el que provocarà la guerra (warre): “And therefore if any two men 

desire the same thing, which neverthelesse they cannot both enjoy, they become enemies; 

and in the way to their End, (which is principally their owne conservation, and 

sometimes their delectation only,) endeavour to destroy, or subdue one an other” 

(Hobbes, 1909: 95). És a dir, la consideració d’una naturalesa equànime per a tots els 
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individus –per tant, s’ha eliminat la gràcia divina al sobirà- és el que provoca 

l’enfrontament, ja que quan dos agents desitgin aconseguir el mateix bé o objectiu es 

convertiran en enemics. Si traslladem aquest precepte al poder, que no serà compartible, 

la guerra, en el terme warre com l’usa Hobbes, serà el camí inevitable entre iguals fins a 

que un aconsegueixi la dominació de l’altre. S’observa la separació de camins de 

pensament de la línia aristotèlica (“l’home és sociable per naturalesa”). Aquesta constant 

situació de lluita entre iguals per a aconseguir els objectius és el que Hobbes denomina 

Naturall Reason (“Estat de naturalesa”, “Estat natural”) i és característica d’una situació 

prepolítica (Cardona, 2008: 128). Per tal de superar aquest estat i evitar caure en el 

desordre Hobbes es planteja la necessitat d’establir una sèrie de lleis o normes sota la 

figura d’un pacte o contracte polític. 

El significat que dóna Hobbes al terme warre, i que s’ha traduït sovint directament com a 

“guerra”, no és del tot correcte si considerem tot l’exposat en el paràgraf anterior. Warre 

serà la lluita amb armes al camp de batalla, entre poders, entre guerrers; però també serà 

la lluita en moments de pau, és a dir, el natural enfrontament pels objectius, com el 

govern i el poder, que solament podrà ser evitat amb el pacte social i polític: “Hereby it is 

manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, 

they are in that condition which is called Warre ; and such a warre, as is of every man, 

against every man. For WARRE,  consisteth not in Battell onely, or the act of fighting; 

but in a tract of time, wherein the Will to contend by Battell is sufficiently known : and 

therefore the notion of Time, is to be considered in the nature of Warre ; as it is in the 

nature of Weather. For as the nature of Foule weather, lyeth not in a showre or two of 

rain; but in an inclination thereto of many dayes together : So the nature of War, 

consisteth not in actuall fighting ; but in the known disposition thereto, Turing all the 

time there is no assurance to the contrary. All other time is PEACE” (Hobbes, 1909: 96). 

Hobbes ens exposa al seu capítol X el seu significat conceptual de “poder”: “THE 

POWER of a Man, (to take it Universally,) is his present means, to obtain some future 

apparent Good. And is either Originall, or Instrumentall” (Hobbes, 1909: 66). Com es pot 

veure, distingeix dos tipus de poder, l’Original i l’Instrumental. En el primer dels casos 

Hobbes hi situa les facultats corporals, el cos, la forma, la força, la prudència, les arts, 

l’eloqüència, etc.: “Naturall Power, is the eminence of the Faculties of Body, or Mind: as 

extraordinary Strength, Forme, Prudence, Arts, Eloquence, Liberality, Nobility” 

(Hobbes, 1909: 66). En canvi, la segona accepció és de caire social: “Instrumentall are 

those Powers, which acquired by these, or by fortune, are means and Instruments to 
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acquire more : as Riches, Reputation, Friends, and the secret working of God, which men 

call Good Luck” (Hobbes, 1909: 66). Per tant, l’adquisició de poder haurà d’estar 

relacionada proporcionalment amb la possessió de vincles lligats a altres agents. En 

aquest fet Hobbes és força explícit. La concentració de poder ha d’estar directament 

vinculada a la xarxa de contactes, influències, favors, fluxos de capital i prestigi que ha 

de funcionar com a una màquina perfecta, a la qual caldrà també alimentar amb dos 

elements profundament lligats als esdeveniments de l’època en què es va escriure el 

tractat: el secret treball de Déu i la sort. Secret treball diví és, en el fons, una certa 

combinació del lliure albir humà (la capacitat de desenvolupar-se de manera natural, 

sempre passant per la lluita) amb el concepte, encara medieval, de la predeterminació. La 

sort, sota aquesta percepció, no serà arbitrària. Un significat que formarà part de manera 

intrínseca de la naturalesa política humana.  

Mann resumirà el concepte de poder d’una manera molt sintètica: “en su sentido más 

general, el poder es la capacidad de perseguir y conseguir objetivos a través del dominio 

del propio entorno” (Mann, 1986: 6. Citat a Hyndess, 1997: 32). El mètode consistiria en 

saber combinar les condicions naturals, és a dir, la capacitat intrínseca d’un agent per a 

aconseguir arribar a un punt (i aquí entrarien moltes variables en el sistema) amb el 

domini de l’entorn (que representaria el control social). Giddens no s’allunya massa 

d’aquest concepte i afirma que l’acció d’afiançament del poder “depende de la capacidad 

del individuo para “marcar una diferencia” respecto de la situación previa o del curso de 

los acontecimientos. Un agente deja de ser tal cuando pierde la facultad de “marcar una 

diferencia”, es decir, de ejercer algún tipo de poder” (Giddens, 1984: 14 ; Hyndess, 1997: 

32).  

La teoria del poder de Hobbes introdueix diversos aspectes conceptuals que cal tenir en 

compte. Per una banda es concep com a quelcom acumulatiu i, per tant, quantitatiu 

(Hyndess, 1997: 33). Caldrà interpretar el poder no com una mera possessió de 

determinades qualitats que puguin facilitar-ne la seva adquisició, sinó que el que 

realment esdevindrà important serà la qualificació dels agents per a transformar aquests 

paràmetres, intrínsecs o no, en objectius concrets: “el poder en sí mismo no es un 

recurso. Los recursos constituyen los medios a través de los cuales se ejerce el poder...” 

(Giddens, 1984: 15 ; Hyndess, 1997: 33). El rerefons important de la teoria de Hobbes i 

les disquisicions de Giddens i Hyndess al respecte és precisament la qualitat, o capacitat, 

transformadora del poder. Socialment els mitjans d’adquisició del poder suposaran un 

canvi de models anteriors cap a noves situacions o circumstàncies. La transformació que 
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representa aquest fet ha de ser observable en els estudis socials i/o històrics. 

Aquesta transformació tindrà un objectiu evident: cercar la pau, “On this law, dependeth 

another, That at the entrance into conditions of Peace, no man require to reserve to 

himselfe any Right, which he is not content should be reserved to every one of the rest. 

As it is necessary for all men that seek peace, to lay down certaine Rights of Nature; that 

is to say, not to have libertie to do all they list: so is it necessarie for mans life, to retaine 

some; as right to governe their owne bodies; enjoy aire, water, motion, waies to go from 

place to place; and all things else without which a man cannot live, or not live well. If in 

this case, at the making of Peace, men require for themselves, that which they would not 

have to be granted to others, they do contrary to the precedent law, that commandeth the 

acknowledgment of naturall equalitie, and therefore also against the law of Nature. The 

observers of this law, are those we call Modest, and the breakers Arrogant men. The 

Greeks call the violation of this law !"#$%#&í'; that is, a desire of more than their share” 

(Hobbes, 1909: 118). La fórmula del contracte, com a element transformador del poder, 

com es pot veure, suposarà una pèrdua de llibertat, sobretot en el referent a aquells 

comportaments que puguin posar en joc la pau social. Per tant, per a assegurar la 

convivència de la comunitat (la Common-Wealth de Hobbes) s’espera l’acceptació del 

sacrifici. Per tal de portar a la pràctica aquesta premissa s’haurà de crear una entitat de 

govern artificial, que eviti que cada agent lluiti per a desprendre’s de les agressions dels 

altres. Es tractarà de l’Estat, i haurà d’assegurar les relacions fluïdes i correctes entre els 

individus (Cardona, 2008: 133). 

L’esforç d’unió entre els diferents individus amb capacitat de poder, des del punt de vista 

quantitatiu,  ha de constituir aquest Estat, aquest poder per sobre dels seus propis motius 

de poder, que haurà de ser governat o dirigit per un sol individu que esdevindrà sobirà: 

“The Greatest of humane Powers, is that which is compounded of the Powers of most 

men, united by consent, in one person, Naturall, or Civill that has the use of all their 

Powers depending on his will; such as is the Power of a Common-wealth” (Hobbes, 

1909: 66).  

Però la pròpia visió quantitativa del poder que ens ofereix Hobbes presenta esquerdes 

evidents. Per una banda, és qüestionable que la unió de poder per part d’individus sota 

decisió lliure i sobirana, per tal de donar la seva gestió a un únic agent, pugui sostenir-se 

sense fractures. Com indica Hyndess, Hobbes oblida que per a que això es pugui 

aconseguir (en el cas que sigui factible, evidentment) es necessitarà una organització dels 

agents que cedeixen envers al qui rep (Hyndess, 1997: 33). Costa creure, si s’analitza la 
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naturalesa humana, que el simple consentiment per part dels individus pugui representar 

la creació d’una entitat sobirana com la plantejada. La quantificació mateixa del poder, 

sota òptica de Hobbes, trencarà aquesta viabilitat i suposarà, tal i com assenyalen 

Hyndess i Giddens, una evident contradicció envers el seu propi model. En resum: partim 

de la base que no tots els qui poden estar d’acord amb la unió-cessió de poder en 

posseeixen la mateixa quantitat. Tampoc és creïble que els interessos o objectius siguin 

els mateixos. Si apliquem una senzilla regla de tres pot ser cert que qui tingui major 

quantitat de poder es trobi en una millor postura de negociació que la resta. Es crearia, 

per tant, una escala de relacions de poder no tant allunyada del concepte hegelià del 

tema. Per tant, al final cadascun dels agents acabarà lluitant, negociant, en poques 

paraules, intentant gestionar els seus objectius particulars. 

Les pròpies paraules de Hobbes, de manera inconscient, deixen entreveure la magnitud 

de la tragèdia: “And because the End of this Institution, is the Peace and Defence of them 

all; and whosoever has right to the End, has right to the Means; it belongeth of Right to 

whatsoever Man, or Assembly that hath the Soveraignty, to be Judge both of the meanes 

of Peace and Defence ; and also of the hindrances, and disturbances  of the same; and to 

do whatsoever he shall think necessary to be done, both before hand, for the preserving 

of Peace and Security, by prevention of Discord at home, and Hostility from abroad; and, 

when Peace and Security are lost, for the recovery of the same” (Hobbes, 1909: 136). 

Deixa, al nostre entendre, una excessiva responsabilitat en els individus o agents que han 

d’unir-se per a cedir poder i configurar l’estat sobre la necessitat de resolució de 

conflictes. En cert sentit es peca de bonisme i, sobretot, es confia excessivament en la 

bona fides dels agents. Sota el nostre punt de vista, es tracta, per tant, d’un sistema a 

fracassar. 

Baruch Spinoza nasqué a Amsterdam el 1632, de família sefardita provinent de la 

Península Ibèrica. Es pot trobar en la història del pensament el seu nom en hebreu 

(!"#$%&' ()%*) en llatí (Benedictus de Spinoza) o en portuguès (Benedito de Espinosa). 

Hem decidit usar l’hebreu transcrit (Baruch Spinoza). Als 24 anys fou expulsat de la 

comunitat jueva d’Amsterdam, fet que juntament la seva condició religiosa i amb el propi 

exili familiar marcà el seu pensament i la seva manera de fer. Es rodejà d’un cercle 

d’amics de caire liberal, i publicà una sola obra en vida amb el seu nom: Renati des 

Cartes Principiorum Pholosophiae Pars I, & II, More Geometrico demonstratae (Els 

principis de la filosofia de Descartes, Amsterdam, Jan Rieuwertsz, 1663), que incloïa un 

apèndix intitulat “Pensaments metafísics”. Aquest treball li valgué, deu anys després, que 
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li oferissin una càtedra a la Universitat de Heidelberg, que Spinoza rebutjà. El 1670 

s’havia fet públic un segon treball, aquest cop sense el seu nom, sota el títol de Tractatus 

theologico-politicus continens dissertatione aliquot (Tractat teològico-polític amb una 

dissertació, Amsterdam, Henricum Künraht, 1670 [però: Amsterdan: Jan Rieuwestsz, 

1672.]). Morí el 1677 a La Haia. Aquell mateix any veieren la llum dues obres pòstumes: 

Ethica ordine geometrico demonstrata i Tractatus politicus, que Spinoza deixà 

inconclusa. A banda, cal esmentar un altre tractat aparegut després de  la seva mort, 

també inacabat, el Tractatus de intellecto emendatione, així com una col!lecció d’unes 80 

cartes escrites per ell o que li enviaren diverses personalitats.  

 

    
 

                       Figura 4. Baruch Spinoza. Tractatus Theologico-politicus 

 

El pensament d’Spinoza s’ha considerat des de sempre gravitant en torn a la metafísica; 

la característica més important d’aquesta metafísica spinoziana és el famós Deus seu 

Natura, és a dir, la identificació entre Déu i la Natura que ja apareix expressat en el 

prefaci de la seva Ètica. El segon element significatiu es basa en el plantejament de les 

argumentacions sota un ordre geomètric o matemàtic. En aquest sentit aplicava el 

principi cartesià de la presentació ordenada i organitzada de les idees, per tant 

algorítmica, deduïble no solament en la seva metafísica sinó en tota l’Ètica (Rodríguez 
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Paniagua, 1983: 159). A part d’aquest lligam amb el pensament de Descartes, Spinoza es 

vincula filosòficament a l’escolàstica hebrea i a l’humanisme d’autors com Telesi o 

Campanella (McShea, 1968) 

En quant a la relació epistemològica entre Spinoza i el concepte polític del poder cal fer 

bona la referència que aporta Francisco Ansuátegui: “Los conceptos de fuerza, poder, 

potencia, son protagonistas en la aportación de Spinoza; y no sólo en lo que comúnmente 

se puede considerar la dimensión política de dicha aportación, sino también en el 

antecedente ontológico, antropológico, y ético de dicha dimensión política. Y es que en 

Spinoza todas esas dimensiones no se pueden tratar por separado. En este sentido, el 

concepto de “poder” es imprescindible tanto para entender la antropología como la 

política spinoziana. En efecto, la idea de “poder” permite comprender la concepción del 

individuo compartida por Spinoza, y al mismo tiempo también permite acceder al sentido 

del Estado, que es directa consecuencia de la configuración natural de los sujetos” 

(Ansuátegui, 1998: 123). D’aquesta manera, Spinoza configurarà una idea de poder que 

vincularà de manera definitiva individu i Estat, i aquest fet caldrà considerar-lo com a 

clau del seu pensament polític. La interpretació del pensament polític d’Spinoza no és 

fàcil, i no està exempta d’una diversitat d’elucubracions, algunes d’elles a priori 

antagòniques. És cert que segueix el camí plantejat per Hobbes en quant a la 

representació del poder absolut en un sol agent, el sobirà, encara que també és veritat que 

se l’ha classificat com a precursor del liberalisme, de la democràcia o del lliure 

pensament, tal i com afirma Ansuátegui (Ansuátegui, 1998: 126). Existeix un nexe 

evident entre el pensador anglès i l’holandès, basat en el compartiment de la idea del 

contracte com a element per justificar la pròpia existència d’un Estat absolut, que alliberi 

els éssers humans de l’estat natural de violència constant en què es trobarien en les 

comunitats pre-polítiques. Però també es poden trobar diferències essencials, algunes 

d’elles ja anotades pel propi Spinoza. Potser una de les més importants és que el filòsof 

holandès no considera la figura estatal com un paradigma de virtuts no exempt de vicis o 

mals. No és exclusivament una eina per contribuir a establir la pau i la seguretat; més 

aviat és un mecanisme de pau i de seguretat enteses com a requisits de l’autèntica 

llibertat, que és aquella que els hi és negada als individus en situacions pre-estatals 

(Ansuátegui, 1998: 127). És a dir, l’Estat no és el mitjà, és el final. Si Hobbes 

l’interpretava com l’instrument que hauria de servir per al manteniment de la pau i per a 

evitar aquell enfrontament constant que anomenava warre (vid. supra), en el cas 

d’Spinoza l’Estat ja no és una eina, un mitjà, sinó la garantia de llibertat, i evidentment 
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de pau, que ha d’aconseguir l’individu. En aquest sentit és un pas endavant, que 

complementa i millora la percepció de Hobbes, sempre dins, això sí, del marc absolut del 

sobirà. Com afirma Ansuátegui, citant a Negri, “En fin, las particularidades del 

pensamiento de Spinoza pueden llevarlo a constituir, utilizando la expresión hecha 

famosa a partir de la obra de Antonio Negri, la «anomalía salvaje» del siglo XVII 

insertándolo en una línea, que ya no será la del conservadurismo (Hobbes-Locke-

Rousseau-Hegel), sino la de la democracia popular y revolucionaria (Maquiavelo-

Spinoza-Feuerbach-Marx)” (Ansuátegui, 1998: 128) 

Spinoza defensa obertament el treball polític, com a eina per solventar els problemes que 

la “naturalesa maliciosa” humana ocasionen. En aquest sentit, possiblement també va un 

pas més enllà que Hobbes, donant un major pes específic als representants de la 

comunitat (els polítics) que als cedents de poder, en el sentit de Hobbes. Potser s’acosta a 

una certa professionalització de la política, més enllà dels sistemes o règims on el pes del 

llinatge encara representava el centre de gravetat de l’esquema de govern, encara que 

tampoc s’allunya excessivament de la Common-Wealth de Hobbes en el sentit de 

“comunitat política”: “Los políticos, [...], se cree que se dedican a tender trampas a los 

hombres, más que a ayudarles, y se juzga que son más bien hábiles que sabios. 

Efectivamente, la experiencia les ha enseñado que habrá vicios mientras haya hombres. 

Se esfuerzan, pues, en prevenir la malicia humana mediante recursos cuya eficacia ha 

demostrado una larga experiencia y que los hombres suelen emplear cuando son guiados 

por el miedo más que por la razón. Con ello, sin embargo, parecen oponerse a la religión 

y, sobre todo, a los teólogos, ya que éstos creen que las supremas potestades deben 

administrar los asuntos (negotia) públicos según las mismas reglas de la piedad que los 

particulares deben observar. Pese a ello, no cabe duda de que esos políticos han escrito 

sobre los temas políticos con más acierto que los filósofos; ya que, como tomaron la 

experiencia por maestra, no enseñaron nada que se apartara de la práctica” (Spinoza, 

2004: 83-84). El convenciment que la malícia és intrínseca a l’ésser humà (vid. Odium 

Humani Generis (Brown, 1999)) és, com s’ha vist, una de les bases del pensament polític 

de Hobbes, encara que la cita concreta “habrá vicios mientras haya hombres” Spinoza la 

manlleva de Tàcit (Històries, IV, 80, 2). Se sap que el pensador holandès comptava en la 

seva extensa biblioteca amb dues edicions seves, una in folio i una altra en 12avo.; per 

tant coneixia el treball de Tàcit de manera àmplia. L’oposició a la intromissió de la 

religió en la política es desprèn també en els treballs d’Spinoza encara que no d’una 

manera tan explícita com en el cas de Hobbes. Cal recordar el centre entorn del qual gira 
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la seva metafísica: “Por lo que concierne a la religión, también es cierto que el hombre es 

tanto más libre y más obediente a sí mismo, cuanto más ama a Dios y lo venera con 

ánimo más sincero” (Spinoza, 2004: 103). Però no per això el poder teològic ha de ser 

immutable: “De momento, sin embargo, debemos recordar que estamos en poder de 

Dios, como el barro en manos del alfarero, el cual, de la misma masa, hace unas vasijas 

para honor y otras para deshonor; y que, por lo mismo, el hombre puede hacer algo 

contra estos decretos de Dios, en cuanto fueron grabados como derechos en nuestra 

mente o en la de los profetas, pero no en contra del decreto eterno de Dios que está 

inscrito en toda la naturaleza y que se refiere al orden general de la naturaleza” (Spinoza, 

2004: 103). És a dir, el filòsof es qüestiona obertament la participació de l’estament 

eclesiàstic en la configuració del poder o, almenys considera sensat criticar-ne la 

infal!libilitat. 

Les referències a l’Estat com a forma jurídica dipositària del poder són nombroses en 

l’obra d’Spinoza. Referint-se al dret polític (com a concepte) reflexiona profundament 

sobre la seva naturalesa i la seva constitució, en termes en aquest cas també propers a 

Hobbes però, sota el nostre punt de vista, més evolucionats cap a la realitat coercitiva 

d’aquesta institució; és possible que els condicionants personals d’Spinoza, a diferència 

dels de Hobbes, el portessin a la consideració de l’existència d’un poder coercitiu com a 

aglutinador de l’Estat. Primerament cal reflexionar sobre el significat que aporta Spinoza: 

“La constitución de cualquier Estado (imperium) se llama política (status civilis); el 

cuerpo íntegro del Estado se denomina sociedad (civitas); y los asuntos comunes del 

Estado, cuya administración depende de quien detenta el poder estatal, reciben el nombre 

de asuntos públicos (respublica). Por otra parte, los hombres, en cuanto gozan, en virtud 

del derecho civil, de todas las ventajas de la sociedad, se llaman ciudadanos; súbditos, en 

cambio, en cuanto están obligados a obedecer los estatutos o leyes de dicha sociedad” 

(Spinoza, 2004: 105). El primer concepte interessant és la consideració de l’Estat sota la 

denominació d’imperium. Si hom recorda la definició que en fa Mayz-Vallenilla (vid. 

supra) sobre aquest terme, (“el mando supremo de la autoridad”), que emana del seu 

significat clàssic, es pot identificar Estat amb poder absolut, com en el cas de Hobbes. 

Però encara resulta més interessant la seva associació amb el concepte de “política”, en el 

sentit que en dóna Spinoza, i que no n’és altre que l’estat civil, és a dir, la configuració 

de l’Estat (en aquest cas en majúscules) com el garant d’un poder absolut representat en 

la figura del sobirà però constituït i suportat pel que podem considerar (manllevant 

únicament el terme, no el seu significat actual, que es pot considerar com a prostituït) la 
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societat civil. En aquest punt se separa de Hobbes. Aquí no hi ha cessió de poder per a 

afrontar problemes comuns; aquí hi ha configuració de poder per part dels ciutadans, que 

obtenen els avantatges del dret civil (amb l’obligatorietat de complir amb les lleis i, 

conseqüentment, amb les normes). Si en el cas de Hobbes el sistema s’ensorrava per la 

pròpia naturalesa competitiva i egoista humana, en el model pensat per Spinoza la figura 

de la igualtat del ciutadà davant els seus parells i els corpus legislatius i normatius 

sembla prendre força: “Hay que considerar, [...], que los súbditos no son autónomos, sino 

que dependen jurídicamente de la sociedad, en la medida en que temen su poder o sus 

amenazas o en que aman el estado político” (Spinoza, 2004: 111). L’element coactiu i 

coercitiu de la societat, i aquí cal llegir “Estat”, serà, doncs, una de les eines a emprar per 

a assegurar el seu sosteniment. 

De fet, l’ús de la coacció associat a la definició d’Estat per a Spinoza, com a entitat 

suprema que ha de garantir la protecció per als ciutadans i el compliment de les lleis, 

apareix clarament expressada en un fragment de la seva Ètica: “Cada cual existe por 

derecho supremo de la naturaleza, y, por consiguiente, cada cual hace por derecho 

supremo de la naturaleza, lo que de su naturaleza se sigue necesariamente [...]. Pues bien, 

si los hombres vivieran según la guía de la razón, cada uno detentaría este derecho suyo 

sin daño alguno para los demás. Pero como están sujetos a afectos que superan con 

mucho la potencia o virtud humana son por ello arrastrados en diversos sentidos, y son 

contrarios entre sí [...]. Así pues, para que los hombres puedan vivir concordes y 

prestarse ayuda, es necesario que renuncien a su derecho natural y se presten recíprocas 

garantías de que no harán nada que pueda dar lugar a un daño ajeno [...]. [...], podrá 

establecerse una sociedad, a condición de que ésta reivindique para sí el derecho, que 

cada uno detenta, de tomar venganza, y de juzgar acerca del bien y del mal, teniendo así 

la potestad de prescribir una norma común de vida, de dictar leyes y de garantizar su 

cumplimiento, no por medio de la razón, que no puede reprimir los afectos, sino por 

medio de la coacción. Esta sociedad, cuyo mantenimiento está garantizado por las leyes y 

por el poder de conservarse, se llama Estado, y los que son protegidos por su derecho se 

llaman ciudadanos” (Spinoza, 1987: 291-292) 

Existeix, en la filosofia del poder del pensador holandès, una clara idea que vincula el 

poder amb el dret natural dels individus. En aquest sentit s’observa un cert determinisme 

quan s’afirma que l’esser humà no es troba en qualitat de triar; ja s’ha indicat que és la 

base de la metafísica d’Spinoza. El dret natural de cada individu no estarà condicionat 

per la raó, sinó pel “desig”, que Spinoza anomena conatus, i pel “poder”. Aquest és un 
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dels punts centrals del seu pensament polític, és a dir, la identificació entre poder 

(potència) i dret natural (Ansuátegui, 1998: 139). D’aquesta manera, la idea de dret 

natural plantejada per Spinoza solament pot entendre’s a partir del concepte de 

potència/poder. Com afirma Peña “Si la teoría del conatus nos muestra que la actividad 

humana es básicamente un esfuerzo de autoafirmación, dicha autoafirmación se traduce a 

escala social en el concepto de poder [...]. La interpretación del derecho como potencia 

no responde únicamente, en la filosofía de Espinosa, a un deseo de fundamentar la 

actividad sobre las bases que la experiencia señala como reales, oponiéndose así al 

idealismo jurídico, sino que es consecuencia lógica y necesaria de los presupuestos 

ontológicos de la filosofía” (Peña, 1989: 185). Per tant, el desig, l’afirmació humana, en 

resum, el conatus determinarà el concepte de poder, i el seu vincle amb el dret natural ha 

de trobar l’explicació en la recerca ontològica, fet que converteix l’afirmació en un 

sistema pràcticament infracturable, a causa precisament a la seva concepció metafísica.  

En resum, el pensament d’Spinoza pot considerar-se des de la vessant de la llibertat, tal i 

com afirma Gregorio Peces-Barba al considerar al filòsof com a representant d’una 

“corriente socavadora de las raíces religiosas, antiaristotélica, escéptica sobre la razón 

divina, pero usando la razón natural como sustitución y como arma crítica, epicúrea y 

preocupada por la autonomía de la ciencia, defensor de la libertad” (Peces-Barba, 1989: 

81). En aquest sentit, Spinoza, d’una manera possiblement inconscient, va contribuir a 

superar determinades estructures de pensament polític pre-modernes (Ansuátegui, 1998: 

137).  Però per l’altre costat continuarà compartint amb Hobbes la idea d’un Estat absolut 

com a garant de les llibertats del ciutadà, entitat que basarà la seva viabilitat en la coacció 

i la coerció. Confluència d’idees antagòniques? Més aviat cal interpretar el treball 

d’Spinoza com a fruit de les circumstàncies d’un segle convuls en el qual començaven a 

enfonsar-se els pilars del pensament medieval, polític i social, i evidentment, de la pròpia 

personalitat del pensador, configurada pel judaisme, l’exili i l’enfrontament amb 

l’stablishment de la comunitat hebrea d’Amsterdam, com s’ha indicat més amunt. 

 

III.1.2.- La concepció del poder en el pensament anterior a la II Guerra Mundial. 

Els antecedents immediats 

Els vents de canvi que en les escoles de pensament va suposar l’enfonsament dels antics 

règims a partir de la Revolució Francesa ha suposat el que per a molts ha estat l’inici del 

món modern. No solament es va soterrar una manera de veure la política i la societat, 

sinó que les escales de valors trontollaren des de les seves fonamentacions. 
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El segle XIX, sobretot la seva segona meitat, suposa la plasmació de la nova manera de 

pensar i de viure, de la qual el concepte de poder no se n’escapa. L’èxode urbà o la 

implantació dels nous models econòmics que suposaren l’aparició de les classes 

industrials, va provocar l’eclosió dels nous enfocaments de pensament, sovint 

interrelacionats i també oposats: nihilisme, marxisme, liberalisme... Una mostra n’és la 

manera en què aborden el tema del poder Nietzsche, el socialisme de Marx i Engels, però 

també d’altres, com Feuerbach, o la visió de Weber, que malgrat considerar-se liberal 

introdueix fets, com el de la dominació, clarament associats al pensament, per exemple, 

de Marx. 

Per tant, en les següents pàgines es presenten les tesis relatives al poder dels tres grans 

eixos de pensament anteriors a la Segona Guerra Mundial: nihilisme, marxisme i 

liberalisme.  

 

III.1.2.1.- Friedrich Nietzsche i la voluntat de poder (Wille zur Macht)  

L’obra epistemològica de Nietzsche va suposar una enorme sotragada en la formació de 

les estructures de consciència des que els seus primers treballs sortiren a la llum. 

L’impacte en el pensament weberià, entre altres, i en els d’autors de la segona meitat del 

segle XX (Reich, Bourdieu i sobretot Foucault) és innegable. També l’apropiació que 

tota la parafernàlia ideològica nacionalsocialista fa d’algun dels seus plantejaments és 

detectable, encara que el mateix Nietzsche en força ocasions s’ocupà de mantenir-se 

allunyat de les tesis pangermanistes en boga durant les dues darreres dècades del segle 

XIX. En aquest sentit han estat molts els autors que han sortit en la seva defensa. Miguel 

Morey apunta les intencions reals de Nietzsche contra “el triste pillaje y manipulación de 

su pensamiento por la barbarie nazi, posibilidad presentida por el propio Nietzsche desde, 

por lo menos, 1884, lo que le empujaría a distanciarse explícitamente de todo lo alemán 

en general, y aún más del pangeranismo en particular” (Morey, 1985) . És cert, Nietzsche 

deixa clar en nombroses ocasions, sobretot, que no és antisemita; s’enfronta a Bernhard 

Förster, marit de la seva germana Elisabeth, un mestre racista berlinès que pretenia 

fundar al Paraguai una Nova Germània basada en l’antisemitisme. Escriu cartes a 

Burkhardt on afirma que “todos los antisemitas deberían ser suprimidos” (Fuks, 2000) 

Una de les seves afirmacions més evidents en aquest sentit la trobem en la missiva que 

envia a Fritsch, un altre conegut autor antisemita i racista al qual Nietzsche reclama 

durament: “Le ruego que tenga a bien no enviarme más sus publicaciones: temo por mi 

paciencia” (Fuks, 2000) Definitivament, l’afirmació sobre el patrocini per part de 
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Nietzsche de teories que el nacionalsocialisme encimbellarà posteriorment es fragmenta 

quan llegim al seu Ensayo de autocrítica “he aprendido a pensar sin esperanza ni 

indulgencia alguna acerca de ese “ser alemán” y asimismo acerca de la música alemana 

de ahora, la cual es romanticismo de los pies a la cabeza y la menos griega de todas las 

formas de arte: además, una destrozadora de nervios de primer rango, doblemente 

peligrosa en un pueblo que ama la bebida y honra la oscuridad como una virtud” 

(Nietzsche, 1995).  

La “canonització” que Adolf Hitler fa del filòsof i el manllevament de les seves teories 

de pensament per tal d’elaborar l’amalgama ideològica de l’NSDAP sembla que fou 

dirigida per la seva germana un cop mort el pensador. En aquest sentit Gilles Deleuze és 

clar: “Se sabe que los nazis tuvieron relaciones ambiguas con la obra de Nietzsche: 

ambiguas porque les gustaba utilizarla, pero no podían hacerlo sin despedazar citas, 

falsificar ediciones, prohibir textos principales” (Deleuze, 1971: 71). En les Memorias 

d’Albert Speer hi ha una cita respecte a la relació d’Elisabet Förster-Nietzsche i Hitler 

força xocant: “Luego fuimos a la casa de Nietzsche, donde su hermana, la señora Förster-

Nietzsche, estaba esperando a Hitler. Era evidente que aquella mujer, extravagante y 

excéntrica, no lograría entenderse con él, por lo que se produjo una conversación 

extrañamente superficial y fallida. Con todo, el asunto principal quedó resuelto a 

satisfacción de todos: Hitler asumió la financiación de un anexo en la vieja casa de 

Nietzsche, y la señora Förster-Nietzsche se mostró de acuerdo con que el arquitecto 

Schultze-Naumburg hiciera los planos correspondientes” (Speer, 2001: 120). 

Per tant, s’ha de llegir i interpretar el pensament de Nietzsche lluny dels estereotips 

creats, i escrits, a partir de l’esclat del feixisme a Alemanya. És cert que les seves teories 

són racials, però també, com Albert Camus afirmà, fou un rebel metafísic, enfrontat a un 

Déu-Ídol, a qui acusa de ser indiferent davant del mal, anunciant l’allunyament dels déus 

i la soletat dels homes (Camus, 2001: 286; Cejudo, 2003: 279). Sota el nostre punt de 

vista, aquesta visió metafísica tant potent és el veritable pensament de Nietzsche que 

podem resumir en la cita del que fou possiblement el seu llibre més arriscat, Ecce-Homo. 

Wie man wird, was man ist (1888), citat per Morey al pròleg del treball d’Ivo Frenzel 

Nietzsche. La conclusió és demolidora: “Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido mi 

nombre al recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la había habido en la 

tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada, mediante un 

conjuro, contra todo lo que hasta ese momento se había creído, exigido, santificado. Yo 

no soy un hombre, soy dinamita” (Nietzsche, 1888; Frenzel, 1985) 
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De l’apropiació del pensament per part dels nacionalsocialistes, com es veurà, tampoc se 

n’escapà Max Weber, en aquest cop per la seva clara tendència liberal i per la por a 

l’establiment d’un règim comunista a l’Alemanya de Weimar (vid.infra). Ha calgut que, 

sobretot des de la sociologia de la segona meitat del segle XX, s’hagi treballat en la 

recuperació de l’essència d’aquests pensadors suprimint el mantell nazi que malvestia 

molts dels seus plantejaments.  

La investigació de la prehistòria recent i de la protohistòria a la Península Ibèrica no està 

tampoc exempta de la manipulació que el feixisme fa de les teories històriques per tal 

d’imposar criteris racials. D’aquesta manera és vàlid l’exemple de Julio Martínez Santa-

Olalla que, per la seva condició de falangista, intentà reproduir el 1939 a l’Espanya 

franquista el model d’investigació nacionalsocialista del Archäologisches Institut des 

Deutschen Reiches, la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que controlà 

totes les intervencions fins l’any 1956. Influït profundament per les teories de Gustav 

Kossina i per l’ascens del nazisme, proposà una interpretació difusionista de la 

prehistòria peninsular a partir del Neolític des del Proper Orient, a la que s’hi superposa 

durant el bronze final i la primera edat del ferro els camps d’urnes (Urnenfelder) i els 

celtes, fins a completar una total “arizazión de España” (Mederos, 2003-2004). La 

unidireccionalitat de les teories racials en Martínez Santa-Olalla és evidentment 

nacionalsocialista: per a ell, el Bronze II Mediterrani (que considera argàric) ocupa tota 

la Península Ibèrica, amb poblacions de “dolicocéfalos, de corta estatura, con los rasgos 

típicos de las razas mediterránea y oriental [...] Por todas partes pueden observarse 

mestizajes y se encuentran incluso rasgos negroides” (Martínez Santa-Olalla, 1950: 380) 

Però “de repente, apareció algo nuevo, algo inesperado, [...]. Con esta renovación 

empieza, aproximadamente hacia el año 1000, la tercera Edad del Bronce en España”. 

Arran d’aquest fet, per a Martínez Santa-Olalla comença la “indoeuropeización de 

España, o más bien la arización [...], a lo largo del primer milenario precristiano” 

(Martínez Santa-Olalla, 1950: 380-381) 

Un cop presentada aquesta visió contraria a l’antisemitisme i al pangermanisme que 

sembla que defensà Nietzsche, caldrà entrar de ple en els diferents aspectes del seu 

pensament filosòfic que s’orienten vers el tractament del poder. No abordarem en detall 

de les seves bases epistemològiques, prou conegudes, d’altra banda com és el cas del seu 

profund existencialisme, expressat en un nihilisme a voltes delirant, l’amor per la vida 

que professa o la teoria del superhome. Nietzsche tracta el tema de la possessió i 

desenvolupament del poder en molts dels seus treballs, però destaca sobretot en un d’ells,  
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La voluntat de poder (La voluntad de poderío, Madrid, Edaf, 1994). De fet no és un llibre 

convencional, sinó el fruit de l’apassionada afició de Nietzsche per conservar les seves 

notes i apunts. Es tracta d’un recull d’escrits datables entre 1882 i 1888 que no 

configuren un corpus de pensament unitari; s’hi pot veure l’evolució, el canvi en la línia 

de pensament de Nietzsche fins al punt de dotar-lo d’una certa artificiositat. Està dividit 

en quatre llibres, en una compilació no feta per l’autor, que recullen les seves principals 

bases epistemològiques. El primer es titula “El nihilisme europeu”, i està dedicat al 

convenciment de Nietzsche, ja observable a Humà, massa humà, que ha d’arribar el 

nihilisme unit al desconcert i al buit existencial que farà inevitable la transvaloració que 

desitja des de fa temps (Lario, 2004: 1). Segons el pensador “el nihilismo es la resultante 

lógica de nuestros grandes valores y de nuestros ideales; y deberíamos experimentar en 

nosotros el nihilismo para llegar a comprender cuál era el verdadero valor de esos 

valores” (Lario, 2004: 1) El segon llibre, “Crítica dels suprems valors històrics” esdevé 

un recull dels seus elements de lluita contra les religions, la moral i la filosofia. El tercer 

es titula “Fonaments d’una nova valoració” i és realment el plantejament doctrinari del 

que Nietzsche anomenarà com a voluntat de poder. Finalment, el darrer és “Disciplina i 

educació”, un vertader corpus sobre les idees polítiques i socials de Nietzsche.  

 

  

                     Figura 5. Friedrich Nietzsche. Ecce homo. Wie man wird, was man ist 

 

De tots ells els més interessants, sota la nostra òptica, són el tercer i el quart, que serà on 
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el pensador exposarà la seva visió del poder com a concepte abstracte i la seva aplicació 

a partir de l’exercici de la dominació. Abans, Nietzsche manté la seva posició de defensa 

de la vida com a element d’espècie, no pas individual. És en aquest punt on hom pot 

observar la profunda influència que les teories de l’evolució darwinianes tingueren sobre 

ell. En aquest sentit alguns fragments del llibre primer són eloqüents: “No es inmoral la 

Naturaleza cuando no tiene compasión de los degenerados: por el contrario, el 

crecimiento de los males fisiológicos y morales es la consecuencia de una moral 

enfermiza i antinatural. [...] No hay solidaridad en una sociedad en la que existen 

elementos estériles, improductivos y destructores, que, además, tendrán descendientes 

más degenerados que ellos mismos” (Nietzsche, 1994: frag. 48, 52). La selecció natural 

és també social per a Nietzsche. Es tracta d’un de tants dels seus fragments que trets de 

context van ser usats com a justificació, per exemple, de les doctrines nacionalsocialistes 

recollides a les Lleis Racials de Nuremberg. De fet Nietzsche planteja el fet com una 

superació, a través del nihilisme, de les bases socials actuals que han de dur cap a un nou 

estadi superior que és el que anomena Übermensch (“superhome”). I per a accedir a 

aquest nou nivell cal una catarsi: “la valoración con la que se juzgan las diferentes 

formas de la sociedad, es exactamente igual a aquella que concede un valor más alto a la 

paz que a la guerra; pero este juicio es antibiológico, es, incluso, un aborto de la 

decadencia de la vida” (Nietzsche, 1994: frag. 53) 

La superació del pensament filosòfic anterior ha de basar-se en aquesta voluntat de poder 

per deixar enrere la pessimista i passiva nihilització, mitjançant l’activació d’un nihilisme 

actiu i radical, que ha de vehicular-se a través de l’art interpretatiu, equiparable a l’art 

destructor a la vegada que creador i, finalment, transformador de veritats i valors que si 

es postulen de forma constant i  permanent, no anirien més enllà de meres ficcions o 

febles mentides, essent precís superar-les a partir de la seva perpètua interpretació 

(Posada, 2004: 7-8). Aquesta afirmació de principis, presentada als Nachgelassene 

Fragmente, 11 [411] (novembre 1887-març 1888), és a dir, als Fragments pòstums ens 

indica que l’eina per a la transformació serà aquesta wille zur macht, aquesta voluntat de 

poder. Com indica acertadament Posada “En la medida en que mediante el interpretar 

“provoca” una incesante “transversión” de lo pensado como verdadero y valioso, la 

nietzscheana voluntad de poder concierne menos a un querer el poder para algo distinto 

del poder –de entrada alguna verdad o valor- que a la volición cifrada en querer poder 

para, o en orden a, solo poder, y poder para solamente querer, según lo que entraña 

equivalencia, y creciente, entre voluntad y poder: volición o querer como poder poder 
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más, y poder como querer más querer” (Posada, 2004: 8). És interessant reflexionar 

sobre aquest concepte d’ús del poder, que Posada destil!la dels treballs de Nietzsche. Es 

trenca una afirmació universal que el desig d’acumulació de poder va relacionat amb 

l’obtenció d’objectius o patrimonis que a priori no han d’estar directament relacionats 

amb ell (és l’obtenció de “veritat” o “valor”). És més aviat la subtilitat de la possessió, 

exercici i ús del poder, que s’ha de relacionar amb la voluntat, o més aviat la necessitat 

de mantenir els ressorts necessaris per aconseguir aquesta voluntat de poder per voler 

més o poder més. És evident que la diferència radica precisament en la paraula wille, 

voluntat, i que aquesta nova variable no havia estat contemplada fins ara. L’individu ha 

de conèixer els mecanismes necessaris per desenvolupar en el seu si, en el seu interior, 

aquesta voluntat, que serà la que el vehicularà cap a les noves cotes de poder que 

s’imposi. El nihilisme actiu o radical de Nietzsche ha d’esdevenir el camí transformador 

en el qual l’individu, guiat per la voluntat de poder, ha de destruir i tornar a crear el 

sistema de valors que reinterpretarà constantment.  

Què és més valuós, la possessió directa del poder o el coneixement dels camins de la 

voluntat? No ens allunyem, de fet, gaire de la imposició coercitiva dels sistemes de 

poder. En aquest sentit Nietzsche sembla tenir raó, malgrat que quan tractà aquest tema 

es trobava ja al límit de la seva lucidesa. És una de les seves grans aportacions, sense cap 

mena de dubte; és l’Ecce-homo que injuriaven els seus contemporanis i que Freud 

s’ocupà de recuperar-lo com a treball bàsic del pensador alemany. La voluntat de poder 

és, amb rotunditat, més poderosa. 

 

III.1.2.2.- La concepció marxista. Friedrich Engels i Karl Marx 

Dins del camp de l’estudi de les relacions socials, de les dominacions del poder, una de 

les fites més importants serà el desenvolupament de les teories del socialisme marxista, 

que suposarà una verdadera revolució i que, en gran manera, continuen encara avui en 

dia en vigència a l’hora analitzar els processos d’enfrontament i la consolidació dels 

models socials.  

Fer una extensa descripció en aquesta part del nostre treball de les teories marxistes sobre 

el poder polític i social, ja conegudes pels investigadors, no n’és l’objectiu. Se n’ha parlat 

molt; de fet des de la irrupció de les noves arqueologies, de l’estructuralisme i el 

processualisme, i sobretot del post-processualisme, s’ha recorregut d’una manera 

constant a aquestes fonts. Generacions de científics, és a dir, d’historiadors, 

d’antropòlegs, de psicòlegs, de sociòlegs (i aquí podríem continuar escrivint una llista 
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llarguíssima) s’han format en bressols doctrinals marxistes, i es continua treballant en 

aquest sentit, doncs, com ja s’ha dit, és difícil explicar canvis socials, traumàtics o no, 

sense passar pel marxisme que ens ve expressat pel materialisme històric. 

 

  
                                            Figura 6. Karl Marx i Friedrich Engels 

 

De totes maneres hom pot recórrer encara a la lectura dels textos matrius de les teories 

marxistes, com per exemple l’Anti-Dühring de Friedrich Engels per a descobrir algunes 

claus del canvi social i polític, és a dir, el pas o transició entre els poders funcionals, que 

sovint apareixen vestint les comunitats segmentàries o les de clan cònic i els opressius, 

que per al marxisme emanaran de la figura de l’Estat: “Con las diferencias en la 

distribución aparecen las distinciones de clase. La sociedad se escinde en clases 

privilegiadas y desheredadas, explotadoras y explotadas, opresoras y oprimidas; y el 

Estado –resultado de las comunidades de igual raza agrupadas espontáneamente para la 

defensa de sus intereses comunes (en Oriente, por ejemplo el riego) y para protegerse 

contra los enemigos de fuera-, tiene entonces por objeto mantener por la fuerza las 

condiciones de existencia y el predominio de la clase dominante contra la clase 

dominada” (Engels, 1968: 167). Aquesta és, sota el nostre punt de vista, una de les 

estacions de sortida. L’estratificació de la societat, per a Engels, sorgeix del que podríem 

considerar com un engany. El creixement grupal implicarà l’augment de les necessitats a 

solventar, que una organització de treball comunitari i/o de distribució de gènere no 
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podrà suportar. Les comunitats es marcaran objectius, de producció i protecció, sota una 

òptica marxista, que determinaran el sorgiment de la complexitat social, que en un 

principi ha de ser entesa pel grup, possiblement a partir de la fixació de destins comuns, 

però que a mig termini haurà de sostenir-se en una base coercitiva per tal de no ensulsiar-

se davant de les pròpies tensions internes de les comunitats. És com si, en un principi, en 

el que podríem considerar com un model holístic social, la preeminència d’alguns agents 

es presentés com a necessària per a caminar endavant, usant determinades eines que, 

potser, i solament potser, podrien caracteritzar-se com de violència simbòlica (per usar el 

terme de Pierre Bourdieu, vid. infra), però que amb l’intent de consolidació del model 

aquesta variable no fóra suficient i s’hagués de recórrer directament a la captació d’un 

capital simbòlic (tornant a parafrasejar a Bourdieu) basant-se en la coerció. Evidentment 

això donaria sortida a la veritable lluita de classes. 

També a l’Anti-Dühring, Engels indica que “ Los nuevos hechos nos han obligado a 

someter la historia entera a nuevos análisis, y entonces se ha podido ver que la historia 

entera no es sino la historia de la lucha de clases, y que esas clases que combaten entre sí 

no son sino el producto de las condiciones de producción y de cambio; en una palabra, de 

las condiciones económicas de cada época, y que cada vez la estructura económica de la 

sociedad constituye la base real que permite, en último análisis, explicar toda la 

superestructura de instituciones políticas y jurídicas, así como la ideología religiosa y 

filosófica de cada período histórico. De este modo fue lanzado de su último asidero –la 

historia- el idealismo, y la nueva concepción enteramente materialista se impuso; se halló 

un nuevo medio de explicar la conciencia de los hombres por su vida, en vez de explicar 

su vida por su conciencia, como se había dicho anteriormente” (Engels, 1968: 30) 

L’origen d’aquesta lluita interna que ha de dur a la creació d’entitats coercitives, a partir 

dels canvis cap a la complexitat, caldrà, segons la teoria del socialisme de tall marxista,  

relacionar-lo amb les formes de propietat i de treball. En aquest sentit el concepte de 

“treball comunitari” com a forma de sosteniment d’un model social no hauria de basar-se 

en l’existència rígida d’una propietat comunitària o comunal. Ja des dels Grundrisse, els 

famosos esbossos o apunts presos per a escriure El Capital, Karl Marx marca una clara 

línia que distancia el treball comunal del que es pot considerar com a propietat col!lectiva 

o comunitària: “La libre individualidad, fundada en el desarrollo universal de los 

individuos y en la subordinación de su productividad comunitaria (gemeinschaftlichen), 

social, como patrimonio social, constituye el tercer estadio...La producción social...está 

subordinada a los individuos y controlada comunitariamente (gemeinsames) por 
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ellos como un patrimonio... [Es un] libre cambio entre individuos asociados sobre el 

fundamento de la apropiación y del control comunitario de los medios de producción. 

Esta última asociación no tiene nada de arbitrario: ella presupone el desarrollo de 

condiciones materiales y espirituales" (Marx, Grundrisse, 85,25-86,33; 75,42-77,4).  

Per a Marx, el treball comunitari hauria d’ubicar-se en els estadis socials més arcaics, 

basats en models d’explotació econòmica intensiva o motivats per ressorts de tipus 

religiós (Nocete, 1989: 4). I continuant als Grundrisse afirma més endavant que “en 

lugar de una división del trabajo, que se genera necesariamente en el intercambio de 

valores de cambio, se tendrá una organización (Organisation) del trabajo que tiene como 

consecuencia la porción que corresponde al individuo en el consumo comunitario 

(gemeinschaftlichen). [En este ] caso el carácter social de la producción es presupuesto, y 

la participación en el mundo de los productos [no de las mercancías], en el consumo, no 

es mediada por el cambio de productos de trabajo o de trabajos recíprocamente 

independientes" (Marx, Grundrisse, 100,30-41; 89,1-11). D’aquesta manera, dins 

d’aquest sistema de producció comunitària els treballadors no es farien amos únicament 

dels mitjans de producció sinó que controlarien de manera conscient tota la producció, ja 

que "economía del tiempo y repartición planificada (planmässige) del tiempo del trabajo 

entre las distintas ramas de la producción resultan siempre la primera ley económica 

sobre el fundamento de la producción comunitaria" (Marx, Grundrisse, 101,27-31; 

89,38-41). 

Aquest procés de control de la producció, per a Marx, acabarà, doncs, suposant que "los 

individuos universalmente desarrollados, cuyas relaciones sociales en cuanto relaciones 

propias y comunitarias están ya sometidas a su propio control (Kontrolle) comunitario, 

no son producto de la naturaleza, sino de la historia" (Marx, Grundrisse, 89,42-90,1; 

79,39-43). 

El concepte de poder polític no apareix directament referit als tractats ni d’Engels ni de 

Marx. Per tal de determinar la visió que la teoria marxista té d’això cal cercar-la en la 

comprensió global de les propostes dels seus treballs. En aquest sentit caldrà delimitar els 

camps sobre els quals el poder polític és aplicable: “La distinción entre niveles 

estructurales de una formación social y niveles de lucha –de práctica- de clases, en suma 

a la distinción entre estructuras y relaciones sociales. El concepto de poder tiene como 

lugar de constitución el campo de las prácticas de clase. En efecto, siempre que Marx o 

Engels se refieren a los conceptos de poder o de autoridad, así como a los conceptos 

afines, como el dominio, etcétera, lo sitúan en el campo de las relaciones de clase. Las 
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relaciones de clase son relaciones de poder. Paralelamente, los niveles distintos de lo 

económico, por ejemplo, las estructuras del Estado, se reducirían a relaciones de poder, o 

sea, sólo al poder del Estado” (Poulantzas, 1979: 117). 

En aquest sentit la concepció marxista de poder polític es basa sobre fonaments de tipus 

economicista. Marx, malgrat veure’s influït per la filosofia de Feuerbach, en aquesta 

ocasió s’hi oposarà, deixant de banda la idea que les forces impulsores de la història 

social són materials per a determinar que realment són econòmiques. Per a Marx la 

producció durà a terme l’establiment d’un sistema de distribució del producte social, fet 

que hauria de garantir la sostenibilitat del sistema, lligada a l’aparició de l’estructura de 

classes socials, que jugaran el seu respectiu rol: “El método mediante el cual una 

sociedad utiliza los recursos naturales y produce los bienes que le permiten vivir es, pues, 

para Marx la fuente de su existencia” (Sabine, 1991: 552). El modus de producció 

explicarà la situació social, política i cultural del moment, així com els seus canvis i 

transformacions. És el que Sabine denomina “teoria del determinisme de Marx”, entès 

com al sentit social i polític que atribuïa al materialisme dialèctic (Sabine, 1991: 552). 

Sobre la concepció materialista de la història i del poder, cal assenyalar que, sota el 

nostre punt de vista, no tots els processos socials i polítics, com veurem, han de pivotar 

per sobre de la teoria economicista que ens ha llegat el marxisme. En referència a  aquest 

fet cal recordar la cita, àmpliament coneguda, de Francisco Nocete al seu article 

“Estómagos bípedos/Estómagos políticos”  rera la qual s’ha d’interpretar que els grups 

humans no es regeixen únicament per les necessitats de tipus econòmic com per exemple, 

la producció d’aliments (Nocete, 1998). No som individus que ens movem exclusivament 

per la supervivència alimentària, que lluitem per l’adaptació a un medi social basat en la 

captació o en la producció exclusiva de recursos (i evidentment la seva concentració i 

redistribució). Altres ressorts (simbòlics, de creença i de pràctica) ens fan caminar. 

Possiblement aquesta seria una de les crítiques més evidents a la teoria marxista de la 

lluita de classes plantejada com un instrument orientat a la captació dels mitjans de 

producció i la seva redistribució com element essencial de l’economicisme que impregna 

la doctrina. Engels escriu: “La concepción materialista de la historia parte del principio 

de que la producción, y con ella el cambio de productos, constituye la base de todo orden 

social; de que en cada sociedad que presenta la historia, la distribución de los productos, 

y con ella la jerarquía social de clases y órdenes, se rige según la naturaleza y la forma de 

producción y según la forma de cambio de las cosas producidas. Por consecuencia, es 

necesario indagar las causas últimas de todas las transformaciones sociales y de todas las 
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revoluciones políticas, no en la cabeza de los hombres, esto es, en la idea cada vez más 

clara que adquieren de la verdad y de la justicia eternas, sino en las variaciones de la 

forma de producción y de cambio; es menester indagar tales causas, no en la filosofía, 

sino en la economía de cada época” (Engels, 1968: 291). Aquest passatge de l’Anti-

Dühring és prou eloqüent com criticable. Plantejar com a tesi de treball que els principis 

de producció i intercanvi seran les bases de l’ordre social és, sota el nostre punt de vista, 

certament reduccionista. Els canvis socials, evidentment, arrencaran, entre d’altres punts, 

d’una saó econòmica important. És cert que cal cercar molts dels punts de partida 

d’aquest fenomen en les estratègies d’explotació econòmica i la seva redistribució. No 

pretenem negar això, ans al contrari. L’evolució social (en el sentit de caminar cap a la 

seva complexitat) suposa canvis en el panorama econòmic grupal. Es tracta, 

possiblement, de variacions dels models productius (intensificació de la producció, per 

exemple), modificacions en els sistemes d’acaparament/redistribució, etc. Podem canviar 

models de treball, cultius, tractament de l’explotació del bestiar i molts altres aspectes, 

però no per això únicament s’estableixen esquemes de poder diferents. Hom no crea 

relacions estatals a partir únicament de la necessitat d’organitzar la producció o 

l’explotació d’un territori. Pot ser el motiu final (de fet la importància d’aquest input és 

radical), però no té per què ser el motor únic. En aquest sentit, el conjunt de pràctiques 

socials, les relacions parenterals, els ritus, la religió, l’impacte del clima en la vida 

humana, el coneixement de noves tecnologies o el contacte, simplement el contacte, 

poden resultar màquines evolutives tan importants, si més no, com l’economia. De fet, 

com assenyala Mann (Mann, 1986: 10) la vida social es troba organitzada en tres esferes 

fonamentals: econòmica, política i cultural. Són els camps de Pierre Bourdieu (vid. 

infra). 

El que sembla evident és que l’exercici del poder no té per què implicar un quorum en 

quant a les voluntats de la comunitat. En això coincideix el marxisme amb altres corrents 

de pensament. Max Weber és clar en aquest aspecte: “[el poder és] la oportunidad de un 

hombre o un cierto número de hombres de realizar su propia voluntad incluso frente a la 

resistencia de otros que participan en la acción” (Weber, 1978: 926 ; Hyndess, 1997: 12). 

Aquest concepte, que hom pot relacionar de manera senzilla amb els rols aportats pel 

marxisme, escollirà, però, un camí diferent per a arribar als tres tipus de poder 

fonamentals en les esferes de la vida social enumerades per Mann. Marxistes i weberians 

diferiran, però, en la manera en què s’han d’interpretar o entendre les relacions dels 

poders que actuen en aquestes esferes (Hyndess, 1997: 17). Mentre, com s’ha indicat, els 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#!

marxistes consideren que la basculació del poder ha de cercar-se en aspectes econòmics, 

Weber i els seus seguidors defensaran que cap de les tres esferes on es mouen els poders 

té per què destacar per sobre de les altres. Així, les relacions polítiques, i sobretot les 

culturals esdevindran elements constitutius de poder, constructors per tant dels processos 

de canvi o d’evolució, superant aquella anàlisis hegeliana de l’esglaonament dels 

processos socials. Mann s’identifica clarament amb les postures plantejades per Weber, 

encara que introdueix una quarta base de poder: el militar (Hyndess, 1997: 17). 

 

III.1.2.3.- Max Weber i la Matchpolitik 

L’aportació feta per Mann i considerada per Hyndess, que apareix expressada més 

amunt, ens serveix com a introducció al concepte de poder que el sociòleg alemany Max 

Weber versà en importants treballs com per exemple Die protestantische Ethik und der 

Geist des Kapitalismus  (L’Ètica protestant i l’Esperit del Capitalisme), escrit entre 1904 

i 1905 i aparegut més tard com a llibre. 

 

         
         Figura 7. Max Weber. Die Protestantische ethik und der Geist des Kapilatismus 

 

Weber va néixer el 1864 a Erfurt i era fill d’un important polític protestant, Max Weber 

pare, i d’Helene Fallenstein, provinent de la tradició calvinista de tipus moderat. Aquest 

fet provocà que des de jove Weber visqués en un ambient on circulaven polítics i 

representants culturals i religiosos, cosa que serví com a pòsit per a la seva formació en 
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el camp de l’estudi de les ciències socials. Llicenciat en dret i docent a la Universitat de 

Berlin, a partir de 1888 s’interessà per l’estudi de la situació política alemanya i per 

extensió europea del moment, i entrà a formar part de la Verein für Socialpolitik, 

l’Associació Professional d’Economistes Alemanys. La Verein tenia la seva base 

doctrinal en què l’economia i la correcta aplicació dels seus paràmetres havia de servir 

com a catalitzador vers les solucions dels problemes socials del moment. Aquest 

propòsit, evidentment, impactà profundament en el pensament del jove Weber. En la 

dècada dels 90 del segle XIX traslladà la seva docència a les universitats de Freiburg i de 

Heidelberg, que deixaria el 1903 per a treballar com a professor privat. El 1905 publicà 

el seu treball més rellevant, L’Ètica protestant i l’Esperit del Capitalisme, que resultà 

bàsic en la comprensió de la interacció existent entre cultura, religió i models econòmics. 

Durant la Gran Guerra la concepció política de Weber canvià, i fou comissionat en el 

Tractat de Versalles, encarregant-se-li també la redacció de l’esborrany de la constitució 

de Weimar. Retornà a la universitat, primerament a la de Viena i posteriorment a la de 

Múnic. Morí el 1920. Entre els seus treballs, molts d’ells editats després de la seva mort, 

a banda del ja citat cal destacar La religió a Xina: confucionisme i taoisme, La religió 

d’Índia: la sociologia de l’hinduïsme i budisme i Judaïsme antic. 

L’impacte que l’obra de Nietzsche exercí sobre el pensament en el trànsit entre els segles 

XIX i XX suposà un cataclisme, com ja s’ha indicat més amunt. Max Weber no se 

n’escapà, malgrat mostrar-se allunyat de les “provocacions nihilistes” de Nietzsche 

(Belmonte, 2006: 295). No obstant s’ha de reconèixer en l’obra del sociòleg una clara 

influència dels treballs del filòsof, encara que en tesis fonamentals es mostrés la clara 

separació d’opinions. En certa manera, com afirma Eugène Fleichsmann, en realitat 

Weber fou “el ejecutor testamentario de Nietzsche en el dominio de la política” 

(Fleichsmann, 1964: 219. Citat a Belmonte, 2006: 295). El mateix Weber reconegué el 

deute epistemològic tant amb Nietzsche com amb Marx (Mitzman, 1976: 166), encara 

que progressivament s’anà allunyant de les tesis marxistes fins que una gran part dels 

teòrics del pensament contemporani el consideren antagònic, encara que no s’ha de 

prendre aquesta postura des d’una rigidesa ideològica extrema (Pierre Bourdieu, i en això 

coincidim, no distancia tant les postures de Marx i Weber. Vid.infra). Com Belmonte 

indica, a tenor de la proximitat de molts factors del pensament de Weber amb el de 

Nietzsche, “Tal nihilismo adoptaría en Weber la forma de una preocupación por el modo 

en que el individuo configura su propio mundo de valores, dota de sentido a su acción, en 

el contexto de un mundo objetivo que ha perdido su capacidad para servir de punto de 
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referencia estable” (Belmonte, 2006: 296) 

Weber ha estat tractat com a proper a les tesis imperialistes alemanyes; en certa manera 

és així. Però també ha estat injustament acusat de redactar alguna de les bases en les que 

el nacionalsocialisme del NSDAP es recolzarà per  justificar el seu règim. Concretament, 

l’article 48 de la constitució de Weimar, que serà usat per Adolf Hitler, que era 

Reichskanzler des del 30 de gener de 1933, per a declarar la llei marcial i investir-se com 

a dictador, dinamitant la república de Weimar el 23 de març d’aquell any (“Si un País no 

cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de 

éste podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada. Cuando se hayan alterado 

gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Imperio, el 

Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los 

mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada”. Article 48 de la 

Constitució del Reich Alemany d’11 d’agost de 1919. Traducció publicada a Textos 

Constitucionales españoles y extranjeros. Editorial Athenaeum, Saragossa, 1930). El que 

realment tenia Weber era una por terrible a que s’implantés un règim comunista a 

l’Alemanya de Weimar. Per tant, es pot considerar com a injustificada la crítica i la 

relació amb el que succeí a partir de 1933. Com escriu Pierre Bourdieu al prefaci d’El 

sentido práctico,  “debo decir que, en este punto decisivo [referint-se, entre altres coses,  

a la descripció de l’honor kabila], la frecuentación de Weber, quien, lejos de oponer a 

Marx, como se cree comúnmente, una teoría espiritualista de la historia, ha llevado el 

modo materialista de pensamiento a terrenos que el materialismo marxista abandona de 

hecho al espiritualismo, me ha ayudado mucho a acceder a esta suerte de materialismo 

generalizado: esto no les parecerá una paradoja sino a aquellos que, por el efecto 

conjugado de la rareza de las traducciones, la unilateralidad de las primeras 

interpretaciones francesas y norteamericanas y los anatemas, sumamente económicos, de 

la ortodoxia “marxista”, se representan el pensamiento de este autor de una manera 

simplista” (Bourdieu, 2008: 33). 

Hem volgut presentar unes breus dades biogràfiques de Weber ja que considerem que per 

exposar la seva visió sobre el poder i les relacions polítiques les seves circumstàncies 

personals, acadèmiques i polítiques són de gran interès. 

Dins del camp del pensament polític un dels conceptes weberians més interessants és el 

de Matchpolitik, traduïble com a Política del Poder i que hom pot trobar en la 

bibliografia en el seu terme anglosaxó: Powerpolitic. Dins d’aquest concepte es poden 

amagar dues variables conceptuals. Per una banda s’identifica com a Matchpolitik 
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aquella que es desenvolupa entre els estats i que, per tant, no està sotmesa a cap llei, 

tribunal o entitat supranacional. D’aquesta manera, fins avui en dia tota política exterior, 

de relació entre entitats estatals, ha hagut d’emmarcar-se dins del concepte de 

Matchpolitik, independentment dels sistemes d’organització d’aquestes entitats. Per 

l’altra banda es pot considerar sota aquest concepte tota política, incloent la 

desenvolupada en el sí dels estats, que impliqui com a finalitat l’obtenció i el control del 

poder. En aquest sentit tota política ha d’entendre’s com a política de poder. La 

Matchpolitik gaudirà d’una major cohesió o consistència com més a prop es trobi dels 

conceptes de dominació (Herrschaft) i de lluita (Kampf) (Aron, 1981: 36). 

Weber, basant-se en aquests conceptes de dominació i lluita, es plantejà que la lluita 

entre les classes i els individus pel poder constituïa la base constant de la política. 

D’aquesta manera, un poble o un individu sense ànsies de poder es trobarien allunyats 

del concepte de política. Aquesta, sota la visió liberal, tindria la seva sobirania en el 

parlament, que garantiria les condicions necessàries per a que una nació (en aquest cas 

Alemanya) desenvolupés un paper a nivell mundial (Aron, 1981: 37). 

Dins del camp teòric, la Matchpolitik weberiana, com s’ha vist, tota política 

d’organització interior o de relació exterior ha de sustentar-se sobre el paràmetre de la 

lluita (Kampf) entre les nacions, les classes i els individus per tal d’aconseguir el poder: 

“Tan sólo los pueblos superiores poseen vocación para impulsar el desarrollo del mundo. 

Si en alguna ocasión pueblos que no poseen esa cualidad profunda se arriesgasen ello, no 

tan sólo toparían con el instinto rezumante de confianza de las demás naciones, sino que 

se quebrarían interiormente al intentar tal experiencia […] La voluntad de impotencia 

que los literatos preconizan en el interior del país es incompatible con la "voluntad de 

poder" en el exterior, que ha sido proclamada a través del mundo a bombo y platillo” 

(Weber, 1921: 269). Per a Weber, resultarà tan important la lluita interior, per 

l’organització d’un poder polític en la comunitat, com en l’exterior. Cal entendre les 

seves paraules dins del context polític de l’Alemanya de les dues primeres dècades del 

segle XX. De totes maneres, tant la lluita interior com exterior, al nostre entendre, pot 

interpretar-se com a un esforç de difusió de capital polític, social i cultural, que 

determinarà la dominació d’un grup sobre un altre, no essent obligatòria la lluita armada, 

el capital militar, si no s’escau. D’aquí el poder que Weber dóna al treball dels 

intel!lectuals en el control i la difusió del coneixement, sobretot a nivell intern, com a 

font d’afiançament del poder polític, i això ha de relacionar-se amb la capacitat de 

dominació cap a l’exterior. 
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Aquest escrit de Weber és dels que, com ens ha indicat Bourdieu, ha portat a confusió 

sobre les reals intencions polítiques del sociòleg alemany, doncs d’ell es desprèn la 

voluntat d’expressar la supremacia d’un poble sobre un altre. Es tracta d’un concepte 

d’imperium, clarament lligat al patronatge del poder i que la història s’ha encarregat de 

demostrar-nos com a inherent a la naturalesa humana i a les formacions estatals. Les 

ànsies de dominació, la Herrschaft són intrínseques de les formacions estatals, tant en el 

seu sí intern com, amb comptades excepcions, en la seva difusió cap a altres centres 

políticament semblants o no. Weber, però, dóna un gir cultural a la concepció de 

dominació, que hauria de comptar amb el control del coneixement, del saber, i la seva 

redistribució com a element de dominació, entre els agents que conformen una unitat 

política i, en el cas que la capacitat sigui la suficient, també entre els d’altres externes. 

Serà també en els treballs de Nietzsche, en el punt on aquest planteja una teoria sobre les 

formes de dominació (Herrschaftsgebilden) on es deixa entreveure la influència que 

aquests postulats suposaran per a Weber a l’hora de presentar la seva sociologia del 

poder, que aporta també un profund estudi classificatori de les formes de dominació. Els 

fonaments de la teoria de Weber estan formats per la doctrina de les interaccions 

comprensibles entre els grups humans. D’aquesta manera afirma que tota dominació 

sobre determinats agents necessitarà (encara que no sempre) la creació i existència d’una 

estructura administrativa. Però aquesta no té per que ser garant del poder i de la 

dominació, sinó eina (amb la clara excepció de la “dominació estamental”, vid. infra): 

“Por otra parte, una nación que no produjese más que buenos funcionarios, oficinistas 

capacitados, comerciantes honrados, sabios y técnicos de gran merito y leales servidores, 

y que, a fin de cuentas, se abandonase a una dominación no controlada por parte de los 

funcionarios con una logomaquia seudomonárquica, no sería tampoco un pueblo 

superior; haría mucho mejor en dedicarse a sus ocupaciones habituales en lugar de 

inmiscuirse con ínfulas en el devenir del mundo. ¡Si tenemos que volver a nuestra 

antigua situación, que se nos libre al menos del lenguaje de la "política mundial"!” 

(Weber, 1921: 269). L’existència d’aquest esquema administratiu pot estar relacionat, de 

diferents maneres, amb el poder, via l’obediència a un senyor, al costum o als interessos 

de la ideologia. Depenent de quins siguin aquests vincles, els tipus de dominació seran 

d’una manera o d’una altra. Així, Weber distingirà tres tipus bàsics de dominació: 

 

- Dominació de caràcter racional: Serà aquella que es fonamenta en la creença en la 

legitimitat d’ordinacions constituïdes i dels drets de comandament dels destinats per 
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aquestes ordinacions per a exercir l’autoritat. És el que es coneixerà com a “autoritat 

legal”. 

- Dominació de caràcter tradicional:  Serà la dominació que es justificarà en la creença 

quotidiana en la validesa de les tradicions que regirem des de temps llunyans i en la 

legitimitat dels escollits per aquest pòsit tradicional per a governar. Serà l’”autoritat 

tradicional”. En aquest cas no s’observen les disposicions estatutàries, sinó que el 

governant serà aquell que la tradició, que el conjunt de disposicions heretades des de 

temps antics i que han configurat l’essència del grup, escollirà per a tal destí. En aquest 

cas, el sistema administratiu estarà vinculat al governant per llaços de fidelitat 

(evidentment, de servitut). Weber assenyala dos tipus bàsics d’”autoritat tradicional”: la 

gerontocràcia (govern dels ancians) i el patriarcalisme originari (govern de l’espai 

domèstic). Pot emmarcar-se dins d’aquest tipus el que es coneix com a “dominació 

estamental”, és a dir, el control dels mitjans de govern per part del quadre administratiu, 

que serà dipositari del poder també per via de la tradició. 

- Dominació de caràcter carismàtic: Seria aquell tipus basat en l’entrega extraquotidiana 

a la santedat, heroisme o exemple d’una persona i a les ordinacions que aquesta disposa o 

revela. Es coneix com a “autoritat carismàtica”. Es tractarà, per tant, d’aquell tipus de 

dominació en la qual el governant ha estat investit per mitjans demiúrgics o taumatúrgics, 

per exemple; és l’enviat dels déus o és l’heroi que determinarà els destins de l’estirp i per 

extensió, de la comunitat. Es tracta de poders assimilables en gran manera als 

cabdillatges. Dins d’aquesta categoria de la dominació carismàtica, com bé afirma 

Belmonte (Belmonte, 2006: 305) es deixa entreveure el contacte epistemològic de Weber 

amb Nietzsche: “¡Compasión! ¡La compasión por el hombre superior!, gritó, y su rostro 

se endureció como el bronce. ¡Bien! ¡Eso tuvo su tiempo! Mi sufrimiento y mi 

compasión — ¡qué importan! ¿Aspiro yo acaso a la felicidad? ¡Yo aspiro a mi obra!” 

(Nietzsche, 1997: 441). Es tracta de les darreres paraules d’Also sprach Zarathustra. Ein 

Buch für Alle und Keinen (Així parlà Zaratustra. Un llibre per a tots i per a ningú), 

publicat per Nietzsche el 1883. És reveladora la postura de l’elegit per al control del 

poder; és l’home sobre els homes que ha estat tocat pels destí. A partir aquest treball 

possiblement Weber desenvolupà el seu concepte de “passió política” (Leidenschaft) com 

a instrument per a fer realitat l’objectiu perseguit (Belmonte, 2006: 305): “En otros 

tiempos tenías pasiones y las llamabas malvadas. Pero ahora no tienes más que virtudes: 

han surgido de tus pasiones. Pusiste tu meta suprema en el corazón de aquellas pasiones: 

entonces se convirtieron en tus virtudes y alegrías” (Nietzsche, 1997: 68) 
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III.1.3. - El concepte de poder en el pensament postmodern 

El final de la Segona Guerra Mundial va suposar un gran canvi en la concepció filosòfica 

del poder. Amb la derrota de l’Eix i l’augment de la tendència socialitzant en el 

pensament es va reescriure la manera de veure el poder. De fet, ja l’estructuralisme de 

Claude Lévi-Strauss va suposar una transformació en l’orientació epistemològica. La 

pensée sauvage, en aquest sentit, va revolucionar la forma d’actuar per part dels 

científics socials, i va marcar de manera profunda les escoles postestructuralistes, en 

resum, el pensament postmodern. 

Fruit d’això ha estat la irrupció en l’estudi social dels plantejaments de diversos autors, 

entre els quals en destaquem dos de claus: Pierre Bourdieu i Michel Foucault, dels quals 

desgranarem les seves teories del poder en les següents pàgines. Bàsics en els estudis 

sociològics moderns, la seva aplicació a la recerca de les societats antigues és 

relativament recent, a l’igual que els teòrics de l’agència com Anthony Giddens. Les 

escoles processualistes, i sobretot postprocessualistes, són les que apliquen les bases dels 

sociòlegs postmoderns (o postestructuralistes) en aquest sentit. 

Considerem interessant introduir en les pàgines següents a un tercer pensador, 

desconegut en l’epistemologia arqueològica, el pedagog brasiler Paulo Freire. Representa 

a la perfecció l’encaix de les bases marxistes amb la Teoria de l’Alliberament derivada 

del cristianisme d’esquerres. Però el més interessant que planteja, a efectes del nostre 

treball, és la tesi del control de la informació en l’educació que, sovint, generarà el que 

anomena com a “situacions límit”. Hem cregut necessari recordar el seu treball en aquest 

petit recull del pensament postmodern. 

 

III.1.3.1.- Camp-Capital-Habitus. Pierre Bourdieu i el poder simbòlic 

Pierre Bourdieu és possiblement el sociòleg francès més influent de la segona meitat del 

segle XX. Professor de l’École Normale Superieure entre 1964 i 1984, i des de 1981 

director de L’École Pratique de Hauts Études, ocupà aquell mateix any la càtedra de 

sociologia al Collège de France, compartint casa acadèmica amb un altre sociòleg clau 

per a entendre els processos socio-polítics: Michel Foucault. 

La seva obra és extensa, i cal destacar-ne els llibres  La Reproducción (La Reproduction. 

Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Les Éditions de Minuit, París, 

1970), La Distinción (La Distinction ; Critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, 

Paris, 1979) i sobretot El sentido práctico (Le sens pratique, Éditions de Minuit, 1980). 

Bourdieu fou, fins a la seva mort el 2002, un fervent defensor de la societat civil en 
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contra del neo-liberalisme imperant. Com a fundador de l’editorial Liber-Raisons d’Agir, 

impulsà el moviment Attac. El seu pas com a professor a Algèria, entre 1958 i 1960, 

marcà el seu treball, fet que apareix expressat a El sentido práctico, entre altres textos. 

Com s’ha vist, Bourdieu és un dels intel!lectuals que ha reclamat la correcta interpretació 

de l’obra epistemològica de Max Weber, i ha reivindicat el seu lloc en l’estudi de les 

ciències socials (vid. supra). 

 

  
                                        Figura 8. Pierre Bourdieu. Le sens pratique 

 

Per tal d’explicar com Bourdieu representa les relacions de poder, cal centrar-se en la 

investigació del capital econòmic i simbòlic. Per a Bourdieu és determinant fixar en quin 

esglaó de l’estructura de la producció es troba cadascuna de les classes i determinar com 

s’articula el flux de béns, de tipus productiu, és a dir, econòmic, o simbòlic. D’aquesta 

manera, el fet de posseir un capital cultural, que prové bàsicament de la família, permet 

establir les distincions quotidianes que expressen les diferències de classe (Safa, 2002). 

Així “La circulación y el acceso a estos bienes no se explica sólo por la pertenencia o no 

a una clase social, sino también por la diferencia que se engendra en lo que se considere 

como digno de transmitir o poseer. La cultura hegemónica se define como tal por el 

reconocimiento arbitrario, social e histórico de su valor en el campo de lo simbólico. Es 

decir, en la medida en que existe una correlación entre posición de clase y cultura, dos 
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realidades de relativa autonomía, las relaciones de poder se confirman, se reproducen y 

renuevan” (Safa, 2002) 

El pensador de Denguin trenca amb contundència el pes que el concepte d’estructura 

tenia en la disciplina antropològica i sociològica. Per a això crearà una nova via, 

coneguda com a Teoria de la Pràctica que es basarà en interpretar els objectes de 

coneixement com a construccions i no pas com a activitats gravades de manera passiva 

(López Bertrán, 2007: 9). Cal, doncs, abandonar “la visión mecanicista de la práctica, 

creada por reglas preestablecidas, y analizar cómo las conductas prácticas crean un 

cuerpo de sabiduría, de lugares comunes o preceptos éticos que forman a nivel 

inconsciente los principios del ethos” (López-Bertrán, 2007: 9).  

Per tal d’aconseguir aquest objectiu Bourdieu crea els conceptes d’habitus i de camp, i 

redissenya un que ja existia, el de capital. 

El camp seria l’espai on es desenvoluparien les relacions socials, és a dir, la plataforma 

on interactuarien els diversos agents que configuren l’escena social. Seran “Espacios de 

juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 

funcionamiento propias” (Bourdieu, 1988). En ell es lluitarà, de manera individual o 

col!lectiva, per a la reproducció o la modificació (López-Bertrán, 2007: 9). Les relacions 

que s’estableixin en aquest sistema quedaran delimitades per la producció o possessió 

d’un determinat capital.  Per a López-Bertrán un camp estarà definit per dues variables. 

Per una banda l’existència d’aquest capital comú. Per l’altra, per la lluita inevitable que 

s’haurà de dur a terme per a la seva possessió o captació (López-Bertrán, 2007: 9). És a 

dir, l’objectiu últim dels agents que interactuen als diversos camps és la captació dels 

diferents capitals. Bourdieu interpreta els camps com a independents, autònoms, amb les 

seves pròpies regles de joc, normes i lleis, que no són conegudes com a tal pels 

participants (Crossley, 2001: 99-100). El sociòleg francès determina l’existència de 

diversos camps, entre els quals cal assenyalar els mitjans de comunicació de masses, 

l’art, l’educació, el mercat, la vivenda, etc. (Bourdieu, 1988). En cadascun d’aquests 

camps els agents desenvoluparien les seves diverses activitats, per tal d’aconseguir 

guanyar capital (no s’ha d’entendre aquest terme de manera econòmica, únicament), en 

una relació que, malgrat que sorgida de la teoria de la lluita de classes marxista, ens 

apareix completament reestructurada per Bourdieu. Ja no s’intenta crear un esglaonament 

a partir d’entrades numèriques, sinó que el que ho articularà seran les diferents relacions 

estructurades entre els diversos rangs de producció, distribució i consum. Si la lluita de 

classes suposava una gradació que es basava en el control de les forces de producció, 
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entre altres paràmetres, en el cas de la teoria de Bourdieu el que comptarà és la relació 

circular existent entre camp i captació de capital (Di Cione, 2006: 4). 

Ja s’ha indicat que l’objectiu principal dels agents en cada camp serà la lluita per tal 

d’aconseguir captar el capital. Bàsicament hom pot distingir entre quatre classes de 

capital: l’econòmic, el social, el cultural i el més important per a Bourdieu, el simbòlic. 

Segons López-Bertrán “El grupo que tiene el capital simbólico tiene la capacidad de 

construir la verdad e imponer una determinada visión del mundo social, establecer los 

criterios de diferenciación social y clasificar y construir los grupos sociales. Estos 

elementos constituyen los modos de dominación y orden. Para mantener y reproducir el 

orden social establecido se utiliza la llamada violencia simbólica, cuya característica más 

importante es que se ejerce con la complicidad del dominado ya que éste desconoce que 

esa violencia es tal al ser percibida como natural” (López-Bertrán, 2007: 10). Aquesta 

afirmació és interessant doncs, com veurem, serà compartida per altres pensadors que 

han treballat en el concepte de poder, com Michel Foucault. La possessió del capital 

simbòlic, és a dir, del que és determinat com a “veritat” immutable, com a doxa (vid. 

infra), ha d’assegurar a l’agent, únic o grupal, la dominació per sobre de la resta de 

jugadors del camp. La “violència simbòlica” esdevindrà en aquest sentit el binomi 

coacció-coerció, que serà interpretada com a un fet natural per part del dominat, que, al 

desconéixer la seva realitat manufacturada, no la rebutjarà, ja que la considerarà, com 

deia Gramsci, “sentit comú”. En paraules de Bourdieu "El poder de nombrar, en 

particular de nombrar lo innombrable, lo que todavía no se percibe o es rechazado, es un 

poder considerable. Las palabras, decía Sartre, pueden hacer estragos. Es el caso por 

ejemplo cuando hacen existir públicamente, por lo tanto abiertamente, oficialmente, 

cuando hacen ver o preveer cosas que no existían sino en estado implícito, confuso, hasta 

rechazado. Representar, sacar a luz, producir, no es un asunto pequeño. Y se puede, en 

este sentido, hablar de creación" (Bourdieu, 1988:151)   

El camp no pot existir sense els diferents capitals que entren en el seu joc, i a l’inrevés. 

Els agents, en aquest sentit, compten amb un concepte predeterminat del camp, i des 

d’aquest coneixement l’hauran d’activar (Di Cione, 2006: 5). És en aquest moment  quan 

Bourdieu introduirà el tercer concepte de l’eix: l’habitus.  

Bourdieu defineix l’habitus  com a “Estructura estructurante, que organiza las prácticas y 

la percepción de las prácticas [...] es también estructura estructurada: el principio del 

mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales. 

[...] Sistema de esquemas generadores de prácticas que expresa de forma sistémica la 
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necesidad y las libertades inherentes a la condición de clase y la diferencia constitutiva 

de la posición, el habitus aprehende las diferencias de condición, que retiene bajo la 

forma de diferencias entre unas prácticas enclasadas y enclasantes (como productos del 

habitus), según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto de estas 

diferencias, son objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a percibirlas 

como naturales” (Bourdieu 1988b: 170-171). Per tant, el concepte d’habitus permet a 

Bourdieu posar en relació l’objectiu, és a dir, la posició en l’estructura social amb el 

subjectiu, que s’interpreta com la interiorització del món objectiu (Safa, 2002).  

D’aquesta manera, cada agent social comptarà amb una sèrie de condicions que 

produiran l’habitus. Seran les diferents maneres de pensar, d’actuar, de gestionar la 

pròpia existència que, malgrat que ens puguin semblar com a implícites i per tant 

naturals, són realment socials i ens arriben vehiculades per l’aprenentatge (Bourdieu, 

2008). L’habitus serà el que conformarà les diferents normes de funcionament, regles de 

comportament que dibuixaran les interaccions socials dins del grup i que s’admeten 

d’una manera extrovertida. És, en poques paraules, un coneixement que s’aprèn, però 

que té una integració implícita, sense la qual les relacions socials intra i extra-grupals 

possiblement no serien viables.  

L’habitus actua com a reproductor, i per tant acumulador, d’experiències del passat, i té 

com a funcionalitat intentar evitar errors en les pràctiques i, en conseqüència, fer 

sostenible la societat. Aquesta experiència i acumulació permetrà a l’habitus actuar d’una 

manera autònoma en relació amb el present, en tant que coneixedor del passat, 

funcionant com a capital acumulat (López Bertrán, 2007: 10). Aquest funcionament es 

garantirà amb la creació del concepte de doxa, és a dir, aquells valors i creences de la 

societat que no es qüestionen. El sistema perillarà quan un segment social, o un agent, 

qüestioni la validesa de la doxa. La ritualitat entra en el camp de la doxa: “Los ritos son 

prácticas que constituyen en sí mismas su finalidad, que encuentran su cumplimiento en 

su cumplimiento mismo; actos que se realizan porque “se hace” o “hay que hacerlo”, 

pero también a veces porque no se puede hacer otra cosa que realizarlos, sin necesidad de 

saber por qué o para quién se los realiza, ni lo que significan, como los actos de piedad 

funeraria” (Bourdieu, 2008: 35). Això provocarà el sorgiment de l’heterodòxia. La 

resposta del grup dominant a l’atac serà la creació de l’ortodòxia, que li ha de servir per a 

recuperar la doxa. 

Els diversos usos dels béns culturals, segons Bourdieu, no solament poden cercar-se en la 

diferent distribució de l’oferta i la demanda, o la capacitat econòmica per a accedir-hi, 
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sinó també en els diversos gustos que es deriven de la possessió, per part dels diferents 

agents, de capitals culturals i educatius diferents, que donaran diversos accessos a 

aquests. Cada agent social posseirà diferents condicionants vitals; per tant es produiran 

habitus diferenciats. S’imposaran maneres diverses de llegir els estímuls, de classificar, 

d’apreciar o de rebutjar: “cuando ingresos iguales se encuentran asociados con consumos 

muy diferentes, que sólo pueden entenderse si se supone la intervención de principios de 

selección diferentes" (Bourdieu, 1988b: 383). Això vol dir que comptant amb capitals 

similars el seu destí podrà ser diferent. El gust pel luxe de les altes esferes pot representar 

el gust per la supervivència de les classes baixes. I aquest fet, per força, ha de relacionar-

se amb habitus diferents, encara que –i això no té perquè ser inamovible- poden 

compartir doxa. Mentre el sistema no es col!lapsi. 

Bourdieu és un reformador de l’estructuralisme; és també un deixeble, sobretot en les 

seves tesis de pensament i en el desenvolupament del bagatge científic de tipus etnològic, 

de Claude Lévi-Strauss. En paraules seves, aquesta tradició pressuposa el privilegi de les 

“estructures estructurades”, a diferència de en el que els neo-kantians (Humboldt, 

Cassirer, Sapir i Whorf) incidien, és a dir, en l’activitat productora de la consciència. 

Aquests defineixen els diversos universos simbòlics com a instruments o eines de 

coneixement i de construcció del món dels objectes, com a formes simbòliques. 

Estructura estructurada que arrenca dels treballs de lingüística de Ferdinand de Saussure, 

tan seguits per semiòlegs com Umberto Eco i en general pels estructuralistes socials 

(Bourdieu, 2000: 65). 

A partir d’aquestes premisses Bourdieu afirma que el que es coneix com a poder simbòlic 

és un poder de la realitat que té com a tendència establir un ordre gnoseològic, és a dir, 

una escala de coneixement en la qual el sentit del món social s’acosta al que Durkheim 

anomena conformisme lògic, “una concepción homogénea del tiempo, del espacio, del 

número, de la causa, que hace posible el acuerdo entre las inteligencias” (Bourdieu, 

2000: 66. La cita és de Durkheim). Aquest ordre gnoseològic ha d’establir en els 

diferents agents similars conceptes sobre les principals fitxes del joc social que n’han de 

permetre la sostenibilitat. S’entra aquí en un terreny certament pantanós, el de l’acord 

social entre tots els qui conformen un col!lectiu, per sobre de la justificació moral dels 

fets de comportament en una doxa que ha d’assegurar que no es col!lapsi el sistema. Per 

tant un cert segment del grup, més o menys ampli, ha de cedir en contra dels propis 

interessos, ha de deixar de banda comoditat per conformisme, en poques paraules, ha de 

permetre ser dominat en el que s’ha de considerar com l’aplicació d’un conjunt coercitiu 
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simbòlic. Radcliffe-Brown, en aquest sentit, dóna per suposat que aquesta forma de 

solidaritat social ha de suportar-se sobre la col!lectivització del sistema de ressorts 

simbòlics, com els mites fundacionals, per exemple, com a únic element en el qual basar 

la pròpia existència social (Radcliffe-Brown, 1974). Per a aquest antropòleg, aquesta 

“col!lectivització” ha de lligar-se dins l’estructura normativa i institucional: “De tal 

modo que en cualquier relación dentro de una estructura social, toda persona sabe que se 

espera que se comporte de acuerdo a esas normas, y se justifica esperando que otras 

personas hagan lo mismo. Reciben el nombre de instituciones las normas de conducta 

establecidas de una forma particular de vida social. Una institución es una norma 

establecida de conducta reconocida como tal por un grupo o clase social distinguible, del 

cual, por tanto, es institución” (Radcliffe-Brown, 1974: 19). En aquest normativisme, per 

a Bourdieu, cal considerar els símbols com la màxima eina de cohesió i integració social 

ja que, al tractar-se d’elements de comunicació i coneixement possibiliten el consens 

sobre el sentit del món social, contribuint a la reproducció de l’ordre social. I ens 

aclareix: “La tradición neo-fenomenológica (Schütz, Peter Berger) y ciertas formas de la 

etnometodología aceptan los mismos presupuestos por el solo hecho de omitir la cuestión 

de las condiciones sociales de la posibilidad de la experiencia dóxica (Husserl) del 

mundo (y en particular del mundo social), es decir, de la experiencia del mundo social 

como yendo de suyo (taken for granted, como dice Schütz) (Bourdieu, 2000: 66). 

Si considerem, com s’ha plantejat, que els sistemes simbòlics han de servir com a eines o 

elements per a imposar un determinat punt de vista sobre com executar el poder, que es 

basarà en l’aplicació de la legitimació de la dominació per tal d’assegurar la concentració 

de poder d’un grup o classe sobre un altre a partir de la utilització de la violència 

simbòlica, ens trobarem, segons Bourdieu, amb l’esquema que permetrà als agents o a les 

institucions fer seu el poder simbòlic. És el que Weber anomenava “domesticació dels 

dominats” (Bourdieu, 2000: 3). En un altre peu de pàgina el sociòleg francès és explícit 

en aquest sentit: “Las tomas de posición ideológicas de los dominantes son estrategias de 

reproducción que tienden a reforzar en la clase y fuera de la clase, la creencia de la 

legitimidad de la dominación de clase” (Bourdieu, 2000: 67). López-Bertrán suposa 

aquesta violència simbòlica com a implícita i natural, per tant, inobjectable (vid.supra). 

En aquestes reflexions sobre el poder simbòlic es torna a entreveure la influència del 

pensament de Weber en Bourdieu. Aquesta definició amaga les petites lluites 

quotidianes, però també la mesurada capacitat de captació de capital simbòlic per part 

dels qui Bourdieu denomina “productores de tiempo completo”, els “especialistas de la 
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producción simbólica” (Bourdieu, 2000: 67), és a dir, aquells qui tindran com a màxim 

objectiu, parafrasejant de nou a Weber, el monopoli de la violència simbòlica legítima. 

Aquest fet ha de representar el control de la capacitat d’imposar-se dels uns sobre els 

altres, aquests “productors de temps complert” que hauran de comptar amb la capacitat 

necessària (el capital simbòlic acumulat) per tal d’aplicat la seva doctrina, a partir de la 

producció simbòlica. Sota aquests auspicis la violència simbòlica serà una eina certament 

legítima, i en això coincidim amb Weber i amb Bourdieu. El màxim de poder simbòlic 

sempre estarà legitimat per la violència simbòlica. Imposició i dominació; no s’ha de 

llegir darrere aquestes paraules la necessitat d’aplicar a violència física per tal 

d’assegurar la captació del poder. En serà un ressort, veritablement. Però el concepte de 

violència simbòlica és més interessant en el sentit que, com s’ha dit, sempre dependrà de 

la concentració de capital simbòlic, que no té per què ser econòmic o material, i, sobretot, 

de la cessió voluntària de camps de poder per part de segments socials més o menys 

importants.  

 

III.1.3.2.- El concepte de poder en Michel Foucault 

Michel Foucault desenvolupà la seva obra epistemològica com a professor del Collège de 

France des de 1971 fins a la seva mort el mes de juny de 1984. Ocupà la càtedra 

d’Història dels Sistemes de Pensament, creada el 30 de novembre de 1969. El seu treball 

el convertí en un autèntic investigador en el camp de l’estudi del discurs usat en el que es 

denomina com a genealogia de les relacions saber-poder. En aquest sentit Foucault, a 

partir de la presa de possessió de la seva càtedra, abandonarà el programa d’arqueologia 

de les formacions discursives (Les mots et les choses, Gallimard, París, 1966; 

L’archéologie du savoir, Gallimard, París, 1969 ) que fins aleshores havia marcat la seva 

línia de pensament (Ávila-Fuenmayor, 2007: 1). 

Els seus principals referents filosòfics cal ubicar-los en el que s’entén com a “escola de la 

sospita”, representada per l’eix Marx-Nietzsche-Freud (Abagnano, 1996), sense 

desestimar la influència epistemològica de Gaston Bachelard (Le Matérialisme rationnel, 

PUF, París, 1953). És, juntament amb Claude Lévi-Strauss un dels més importants 

representants de l’estructuralisme usat com a mètode d’investigació científica. 

S’interessà també, i això es reflecteix en els seus treballs, per la psiquiatria existencial i 

la psicologia, la defensa dels drets humans i l’estudi de la història de la ciència (Ávila-

Fuenmayor, 2007). 

Foucault estudià els mecanismes de poder, separant-se de la línia de pensament d’autors 
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com Maquiavel, Hobbes o Weber. Per al pensador francès, quan hom estudia els 

mecanismes i els ressorts del poder, cal determinar de forma precisa les distintes peces, 

els diferents dispositius que aquest utilitzarà en cadascun dels diversos nivells socials. Ho 

farà contraposant la visió jurídica i liberal dels filòsofs del segle XVIII a la teorització 

marxista, que Foucault batejarà amb el nom d’economicisme de la teoria del poder o 

funcionalitat econòmica del poder. Cal indicar que aquest enfrontament vindrà donat a 

partir de la premissa de Foucault que el poder pot deduir-se de l’economia (Ávila-

Fuenmayor, 2007: 2). 

 

  
                                     Figura 9. Michel Foucault. Surveiller et punir 

 

Ávila-Fuenmayor ens refereix aquesta suposició de Foucault: “En este orden de ideas, la 

concepción jurídica o no económica establece que el poder es un derecho que uno posee 

como un bien y que puede transferir o enajenar, de manera total o parcial mediante un 

acto jurídico. El poder es el que todo individuo posee y que puede ceder total o 

parcialmente para constituir un poder o soberanía política. En el otro caso, el poder 

político tendría en la economía su razón de ser histórica y el principio de su 

funcionamiento actual” (Ávila-Fuenmayor, 2007: 2) 

És evident que Foucault contraposa dos elements que, sota el nostre punt de vista, no 

tenen per què ser contradictoris ni entrar en xoc. Per una banda, la concepció d’un poder 

jurídic que es pot transferir ens introdueix en conceptes de tipus relacional, de parentesc, 

d’herència o de cessió que, com veurem, poden resultar bàsics per a entendre els canvis 
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socials que s’establiran a partir del segle VII a.n.e. Aquesta visió liberal sobre el poder 

com un dret que es posseeix, observable, per exemple, en el treball de Kant, no té per què 

contradir-se, sota en nostre punt de vista (ni del de Foucault, com veurem), amb la visió 

economicista que a partir del pensament marxista s’usarà massivament per tal de 

determinar processos socials. 

Al treball “Nietzsche, la Genealogía, La Historia” (“Nietzsche, la Genealogie, 

L’Histoire”, Hommage a Jean Hyppolite, PUF, París 1971) Foucault afirma que “La 

genealogía es gris: es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja sobre sendas 

embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas” (Foucault, 1992a: 7). Ens apunta un 

dels seus principis doctrinals, que serà que la Història s’ha d’interpretar com a discurs del 

poder, com als ressorts mitjançant els quals el poder sotmet, que fa por i que, en aquest 

sentit, ha d’usar-se com a element per a garantir l’ordre: “La historia así como los 

rituales, los funerales, las consagraciones, los relatos legendarios, es un operador, un 

intensificador del poder” (Ávila-Fuenmayor, 2007: 3). Aquesta visió del discurs 

dominant perseguirà tota l’obra de Foucault, i esdevindrà un dels puntals per al 

coneixement de les situacions polítiques i socials. La relació saber-poder resultarà, per a 

Foucault, immutable. 

Els seus treballs principals són Historia de la locura en la época clásica; El nacimiento 

de la clínica, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión; Historia del la sexualidad; Las 

palabras y las cosas i La arqueología del saber, entre altres. Calen destacar també 

multitud de treballs menors, articles i converses recollides en llibres com Microfísica del 

Poder o Estrategias de poder. 

Com hem indicat, per a la teoria clàssica el poder és realment un bé que posseeix tot 

individu i que es pot donar, cedir, en resum, transferir a d’altres de manera total o parcial, 

usant per a tal menester un contracte o una acta jurídica. En canvi, a partir de l’eclosió de 

les teories marxistes s’assignarà un nou rol de poder que Foucault denominarà com a 

“funcionalitat econòmica del poder”. Aquest nou rol s’interpreta com la capacitat de 

mantenir relacions de producció i, des d’aquest punt, convertir-se en una eina de 

dominació social i de classe, que el desenvolupament de les forces productives farà 

viable. Per a Foucault, i per a altres pensadors (Mayz-Vallenilla, 1982 ; Ávila-

Fuenmayor, 2007) s’obriran a partir d’aquest fet dues premisses d’interpretació de la 

funcionalitat real del poder polític: 

 

- A partir d’aquest punt el poder polític toparia amb el seu destí final, que seria la 
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dominació exercida pels poders econòmics. Foucault es preguntarà si realment el poder 

polític es trobarà en una postura de subordinació envers el poder econòmic.  

- El poder, en genèric, podria esdevenir una mercaderia que es podria vendre, canviar, 

transmetre, bé voluntàriament o bé a la força. 

 

De l’escrit més amunt, i coincidint amb Foucault, es pot desprendre que poder (entès com 

a polític) i economia constitueixen un binomi inseparable on no existirà realment una 

relació de dependència, sinó que realment el vincle que establirien caldria cercar-lo en 

altres camins (Ávila-Fuenmayor, 2007). 

Si acceptem aquest binomi, arribem a la conclusió, certament ja plantejada, que el poder 

és una cosa que s’exerceix. Donar o cedir poder no n’és l’objectiu primordial, sinó el seu 

exercici com a relació de força. L’aplicació de la repressió a l’individu, a la classe, en 

resum, com diu Ávila-Fuenmayor, als instints i a la mateixa naturalesa humana serà 

l’eina que usarà el poder per al seu desenvolupament, juntament amb la ideologia. 

Foucault no fou el primer que va parlar en aquests termes; partia de treballs com 

Principis de la filosofia del dret de Hegel, L’inconscient de Freud o La funció de 

l’orgasme: el descobriment de l’Orgó, de Reich: “ser órgano de represión es en el 

vocabulario de hoy día, el calificativo casi homérico del poder” (Foucault, 2000: 28). 

En quant a l’ens dipositari del poder, per a Foucault, l’Estat no té per què ser l’aparell 

ideal on desenvolupar-se, sinó que esdevindria el resultat de la seva aplicació. Per 

aquesta raó caldrà estudiar el que denominarà “llars moleculars” (foyers moléculaires). 

En aquest sentit el pensador francès no està d’acord amb la visió que el poder ha 

d’interpretar-se com un motiu intrínsec i inseparable del concepte d’estat, del que 

dependria d’un modus de producció que esdevindria la seva infrastructura (Ávila-

Fuenmayor, 2007). 

Un dels treballs on podem veure exposats aquests principis d’una manera més clara és 

Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (Surveiller et punir: naissance de la prison, 

Gallimard, París, 1975). Es tracta d’un ampli tractat on s’exposa l’evolució dels mètodes 

de càstig judicial des dels suplicis fins a les noves presons, on la reeducació juga un 

paper important, apareguts a partir dels canvis de pensament del segle XVIII. En aquest 

cas la màxima expressió del poder queda representada en la dominació i l’aplicació de la 

justícia com a element desenvolupador de les bases de la política social: “Bajo el nombre 

de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos 

por el Código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, 
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inadaptaciones, efectos de medio o de herencia” (Foucault, 1992b: 25). En altres 

paraules, “Meter a alguien en prisión, mantenerlo en prisión, privarle de alimento, de 

calor, impedirle salir, hacer el amor (...) ahí tenemos la manifestación de poder más 

delirante que uno pueda imaginar” (Foucault, 2001: 28). Per tant, interpretarem la 

dominació (física, psíquica) com a element regulador dels processos de poder. No ens 

referirem únicament a exercir la força. És evident que “fer por” pot ser més efectiu 

encara que “fer mal físic”. L’aplicació del suplici, per a Foucault, representarà la 

plasmació d’un poder absolut, que pot emanar de fons demiúrgiques. És el governant 

tocat pels déus, és l’heroi que, a la vegada, imparteix justícia i redistribueix el càstig com 

a clau per al control social, un model de dominació carismàtica weberiana. N’és 

paradigmàtica la següent reflexió: “si los castigos legales están hechos para sancionar las 

infracciones, puede decirse que la definición de las infracciones y su persecución están 

hechas de rechazo para mantener los mecanismos punitivos y sus funciones” (Foucault, 

1992b: 31). És un bucle; les lleis, les normes, són creades per a evitar el crim, però també 

per a mantenir un sistema punitiu en marxa, que asseguri el funcionament de la societat. 

Amb quins objectius? Doncs diversos. En aquesta línia Foucault recupera els treballs de 

Rusche i Kirchheimer (Punishment and social structures, 1939), els quals, sota una 

òptica clarament economicista exposaran com, per exemple, en les economies de servitud 

es cercarà aportar una mà d’obra suplementària, és a dir, “constituir una esclavitud 

“civil” al lado de la que mantienen las guerras o el comercio” (Foucault, 1992b: 31). 

Seguint l’esquema històric, sota règims feudals, on s’usarà la moneda, s’assistirà a un 

augment del càstig corporal (suplici), ja que en molts casos aquesta és la única propietat 

de l’implicat, mentre que amb el desenvolupament d’una economia de tipus mercantil 

s’obririen nous esquemes de dominació com els correccionals, el treball obligatori o la 

manufactura penal (Foucault, 1992: 32) 

La crítica al sistema és evident. I arribats a aquest punt és necessari incidir en els 

aspectes que Foucault anomena com a “transformació tècnica dels individus” (Foucault, 

2001). Aquest concepte ha d’interpretar-se com a una forma moderna de servitud, 

anomenada “normalització”. Foucault, en referència amb aquest fenomen, analitza les 

diferències conceptuals entre la llei i la norma i arriba a la conclusió que el que prevaldrà 

serà aquesta última. Així, la llei solament actuarà quan existeixi alguna infracció; la 

norma prevaldrà tota la vida. La llei l’ha de conèixer tota la societat; la norma solament 

la coneixeran els qui l’estableixin a partir de l’acumulació d’un cert coneixement. Seria, 

si interpretem a Pierre Bourdieu, un cert habitus amb el qual tot individu neix, es forma i 
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que l’estigmatitza de per vida (Bourdieu, 1994). Citant a Ávila-Fuenmayor “Foucault 

intenta romper una complicidad de la ley con el Estado y en tal sentido, habla de 

entender la ley no como algo que demarca los dominios de la legalidad-ilegalidad sino 

como un procedimiento por medio del cual ilegalismos que dicha ley permite, tolera o 

inventa como privilegios de clase; o bien, ilegalismos que prohíbe, aísla y define como 

medio de dominación” (Ávila-Fuenmayor, 2007: 9). Foucault assevera que “...las leyes 

están hechas por unos y que se imponen a los demás” (Foucault, 2001: 11). Així, tot 

corpus, tot sistema legal ha de contemplar, i per al pensador francès contempla, espais o 

cel!les (foyers) reservats on es pot violar la llei, altres on pot ser ignorada i uns tercers on 

les infraccions poden ser penades. Tot això ha dut vers l’odi de gran part de la societat 

cap a les entitats judicials; la lluita antijudicial és una lluita contra el poder, no contra les 

injustícies de la justícia (Ávila-Fuenmayor, 2007). 

L’ésser, o més aviat, en paraules de Foucault, el “cos” i l’”ànima”, ha de considerar-se 

directament immers dins del camp polític. La dominació el sotmetrà a un ús econòmic: 

“El cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo 

sometido” (Foucault, 1992b: 33). Una visió que ens dirigeix de manera directa cap a 

concepcions economicistes. El control i la submissió no solament s’haurà d’aconseguir 

amb la violència i l’aplicació de la ideologia, la llei i la norma. Pot donar-se el cas, més 

que comú, en el qual aquest domini representi la força contra la força, la subtilitat de no 

ser violent, l’esquema calculat i predeterminat que haurà de mantenir l’ordre estimat. És 

el que es coneixeria amb el nom de “tecnologia política del cos”. Ja n’hem parlat; el 

dominant pot manllevar sentiments, passions, jocs de relacions que actuïn al seu favor, 

per tal d’aconseguir els seus objectius. Moltes vegades no apareix ni en el registre físic ni 

en l’emocional l’evidència d’aquesta tecnologia. No en queden rastres, però no per això 

cal oblidar que certament la seva utilització mostra una major despesa d’intel!ligència 

que no pas el recurs de la violència directament física. Podríem afirmar, en aquest sentit, 

que el poder polític és la continuació de l’enfrontament, de la guerra, usant altres 

mètodes, que basculen sobre tres pivots. Per una banda, posseeixen com a centre de 

gravetat la relació històrica que apareix representada en la guerra. D’aquesta manera, 

acceptant que el poder polític atura la guerra per tal de crear societats en pau, no ho fa 

basant-se en la neutralització dels efectes de l’enfrontament. En segon lloc, durant els 

períodes de pau, els enfrontaments dels individus o dels grups pel poder solament poden 

entendre’s com una de les conseqüències de la guerra. Finalment, l’obtenció real del 

poder únicament podrà consolidar-se a partir de l’enfrontament, irracional, en el qual les 
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armes seran qui decidiran (Ávila-Fuenmayor, 2007: 8).  

Per tant, el mecanisme de poder serà la repressió, violenta o no, com hem vist. Foucault 

arriba a aquesta conclusió a partir de les interpretacions de les teories de Reich, i les 

combina amb les que suposen que el control polític s’aconseguirà amb l’enfrontament 

armat, hipòtesi defensada per Nietzsche. Evidentment una no té per a que excloure 

l’altra, sinó que caldrà interpretar-les com a complementàries. El panorama que se’ns 

obre, en poques paraules és el de la coerció-coacció-repressió que haurà de servir per a 

mantenir l’ordre que es vol cercar. El dominant haurà d’usar tots els recursos al seu abast 

per tal de “controlar la situació”. Haurà d’utilitzar mètodes coercitius (que poden basar-

se en conceptes demiúrgics, heroïtzants, taumatúrgics, però també econòmics i de control 

de la producció), s’haurà d’alimentar de coacció (la por és efectiva, no cal recórrer 

sistemàticament a la violència) i finalment, si s’escau, haurà de fer entrar en escena a la 

repressió violenta. Els principis de Reich i Nietzsche combinats. Foucault escriu molts 

dels seus treballs sota les convulsions socials i polítiques del Maig del 68, i la influència 

d’aquests esdeveniments es reflecteixen en les seves teoritzacions sobre el poder i l’ús de 

les eines de control i repressió. Al seu treball “Más allá del bien y del mal” (“Au delà du 

bien et du mal”, revista Actuel, núm. 14, 1971) Foucault, en forma de diàleg, expressa el 

control que l’ens repressiu (en aquest cas l’estat francès) exerceix sobre la societat: 

“Muerte de la Universidad: yo consideraba este término en su sentido más superficial. 

Mayo del 68 ha destruido la enseñanza superior del siglo XIX, ese curioso conjunto de 

instituciones que transformaba una pequeña fracción del la juventud en élite social. 

Continúan existiendo los grandes mecanismos secretos mediante los cuales una sociedad 

transmite su saber y se perpetúa a sí misma bajo una apariencia de saber; estos 

mecanismos están todavía en pie: periódicos, televisión, escuelas técnicas, y los Institutos 

todavía más que la Universidad” (Foucault, 1992a: 37). I es queixa amargament dels 

efectes d’aquesta repressió: “Observad: France-Soir hoy dice que: 53 por 100 de 

franceses son favorables a la pena de muerte, cuando hace un mes no había más que 38 

por 100 (...) Se mantiene el terror del criminal, se agita la amenaza de lo monstruoso para 

reforzar esta ideología del bien y del mal, de lo permitido y de lo prohibido... ” (Foucault, 

1992a: 38) 

D’aquesta manera, definitivament, el poder o el seu esquema, es basarà de manera 

concloent sobre ressorts o mecanismes de repressió, reafirmant-se la idea que sota el 

poder polític i el seu control sobre la societat (les reflexions sobre el Maig del 68 i la nota 

publicada per France-Soir en són un exemple rellevant), s’amagarà una relació 
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estrictament de tipus bèl!lic (Ávila-Fuenmayor, 2007: 8). Tornant a Vigilar y castigar, 

Foucault ens expressa aquesta crua realitat: “Más que ver en esta alma los restos 

reactivados de una ideología, reconoceríase en ella más bien el correlato actual de cierta 

tecnología del poder sobre el cuerpo. No se debería decir que el alma es una ilusión, o un 

efecto ideológico. Pero sí que existe, que tiene una realidad, que está producida 

permanentemente en torno, en la superficie y en el interior del cuerpo por el 

funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a quienes se castiga, de una 

manera más general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa y corrige, sobre los 

locos, los niños, los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a quienes se sujeta a un 

aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia” (Foucault, 1992b: 

36). En l’aplicació d’un control i d’una repressió d’aquest calibre es pot entreveure la 

idea de Hobbes exposada al Leviatan sobre la natural inclinació humana cap a l’afany de 

conquerir i acumular poder, que s’acabarà únicament amb la mort: “So that in the first 

place, I put for a general inclination of all mankind, a perpetual and restless desire of 

power after power, that ceaseth only in death.” (Hobbes, 1909: 75). 

Per acabar, un exemple contemporani de control coercitiu del poder (o de grups de 

poder) sobre la base de la manipulació intencionada del coneixement, en aquest cas de la 

imatge, amb objectius clarament coercitius. Es tracta de l’impacte social creat per la 

publicació d’una fotografia el setembre de 1997 que causà un cert terratrèmol en les 

consciències i que serví, de manera expressa i calculada, per a què el món girés els ulls 

envers el drama algerià. Parlem de la imatge coneguda com la Madona de Bentalha. La 

nit del 22 al 23 de setembre de 1997 un grup armat irromp al poblet de Bentalha, a la 

Mitidja, prop d’Alger. Durant unes hores, en una orgia de sang, es calcula que més de 

dues-centes persones, homes, dones, infants i ancians, són massacrades, bàsicament 

utilitzant armes blanques. Es tracta d’una més de les matances que durant la guerra civil 

algeriana es produïen de matinada, bàsicament en enclavaments propers a la capital 

(Raïs, Sidi-Messous, etc.) i que, en referència a l’autoria real, han fet córrer entre els 

analistes polítics (algerians i no algerians), rius de tinta. La premsa publicarà a partir dels 

dies següents la foto d’una jove, de nom Oum Saâd, coberta amb un hidjab, que, en un 

rictus dessolat, plora amargament, a les portes de la morgue d’un hospital d’Alger, la 

mort –i així es publicà- de vuit fills seus (Moussaoui, 2006: 286). L’impacte en l’opinió 

de la societat és brutal, tant en l’algeriana com en la internacional. El rostre de dolor, el 

hidjab, el mutisme del clixé, que no ens transmet els sons del patiment, fa que se la 

compari amb una Pietat, i se la bategi amb el nom de Madona de Bentalha. Abderrahman 
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Moussaoui, però, ens descobreix la veritat, no mancada de desolació: “En realité, cette 

photo n’a pas été prise à Bentalha, lieu supposé du drame, mais dans un hôpital, et la 

femme en question n’a perdu aucun enfant, mais un frère, une belle-soeur et une nièce. 

Peu importe! Cette photo dit la douleur selon les canons de l’esthétique du monde 

occidental, et c’est ce qui importe le plus” (Moussaoui, 2006: 286). 

 

 
                              Figura 10. Oum Saâd, la Madona de Bentalha. AFP 

 

A Algèria, la publicació de la fotografia causa consternació i també indignació, doncs la 

manipulació dels fets que fan els mass media internacionals porta a pensar, des d’una 

òptica occidental, que resulta interessada, que com a mínim el govern de Liamine 

Zéroual no fa res per aturar les massacres (Moussaoui, 2006: 288). En un moment en el 

que el pols entre l’oficialisme i els grups armats islamistes arriba al seu zenit, agreujar el 

ja de per sí patètic dolor d’Oum Saâd pot girar-se a favor de qui teòricament ha comés la 

barbàrie i deixar sense arguments a qui ha de garantir la legislació vigent. No cal 

enumerar els interessos d’actors internacionals en el drama algerià, però sí que cal 

recordar que la imatge és propietat d’AFP (Agènce France Presse). Informació 

manipulada, transformació políticament rendible d’una jove musulmana en un símbol 

semiòticament cristià, en resum, control del coneixement: “En somme, si cette photo 

s’anime et nous bouleverse, c’est qu’elle ressemble, non pas seulement à une femme 
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algérienne, mais aussi à une icône religieuse qui a traversé toute l’histoire de la 

représentation visuelle occidentale. Au poids du massacre dont ce cliché se veut l’indice 

s’ajoute celui de la référence au martyr fondateur de la religion chrétienne” (Joly, 1998: 

29). 

Moussaoui descriu la manipulació que la mateixa Oum Saâd patirà, per part d’agents 

interessats, i que acabarà amb una denúncia seva a AFP per “explotació mercantil del 

patiment humà”. El cert és que la publicació de la fotografia causà l’efecte desitjat: la 

visió des del pathos, a Occident, d’un govern que no controla la situació i que, sota els 

ulls de molts, juga brut ja no contra els grups armats sinó contra la seva pròpia societat. 

El debat s’allargà mesos. Això encara contribueix més en pensar en la intencionalitat i la 

manipulació de tot el procés per part de grups de poder, amb un objectiu clar: “Le 

pouvoir [es refereix al govern algerià, no als promotors de la manipulació]  ne voulait pas 

que cette image soit vue, car plus que la doleur, elle risque de terrifier, de terroriser et 

donc de permettre à l’opposition de triompher en réalisant ses souhaits. Le citoyen non 

plus ne voulait pas voir cette photo diffusée à une grande échelle parce qu’elle montre à 

la fois l’impotence de la victime tout en suggérant la présence et la surpuissance du 

bourreau resté hors champ” (Moussaoui, 2006: 289). L’efecte coercitiu de la manipulació 

de la informació sobre la societat per part de grups de poder és evident; no cal entrar en 

el debat sobre qui hi actua, no és el cas del present treball. Però sí que cal recordar que en 

l’estat de la guerra l’any 1997 es prenien posicions per veure com es desenvolupaven els 

esdeveniments. 

 

III.1.3.3.- Paulo Freire i la pedagogia de la revolució 

Un cop vista la postura que sobre el poder ens ofereix Foucault, basada en el control del 

saber i en la combinació coacció-coerció-repressió, cal preguntar-se que és el que 

succeeix quan els ressorts d’aquest eix, les seves molles, es tensen fins a l’extrem, fins a 

un punt que podem considerar de no retorn. La resposta sembla òbvia. El sistema cedeix, 

s’enfonsa i, depenent de les respostes, la sortida suposarà un canvi radical en el panorama 

social, un reajustament o un augment de la pressió. Recordant Hobbes, és l’ús de la 

guerra (warre) com a eina per a justificar el control de la situació i la sortida de l’atzucac: 

“And consequently it is a precept, or generall rule of Reason,  that every man, ought to 

endeavour Peace, as farre as he has hope of obtaining it; and when he cannot obtain it, 

that he may seek, and use, all helps, and advantages of Warre” (Hobbes, 1909: 100). 

Malgrat aquesta “visió burgesa” de Hobbes sobre la naturalesa humana i la recerca de 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! ""!

l’ordre a partir de la guerra, en paraules de Sahlins (Sahlins, 1983), el que és cert és que 

el punt del qual ja no es pot tornar enrere suposa el que el pedagog brasiler Paulo Freire 

denominà com a “situació límit” (Freire, 1992). 

Paulo Freire pot ser considerat com un dels teòrics de la pedagogia revolucionària de tall 

marxista que treballà sobre l’opressió en els àmbits educatius i socials al Brasil –i per 

extensió a la resta de Sud-amèrica- entre la dècada dels anys quaranta del segle passat i la 

seva mort el 1997 des de diversos càrrecs universitaris i de gestió, entre els quals 

destaquen el de director del Departament d’Educació i Cultura del Servei Social de 

l’Estat de Pernambuco (1946), director del Departament d’Extensió Cultural de la 

Universitat de Recife (1961) i professor visitant a Harvard (1969). Al llarg de la seva 

carrera es dedicà a l’educació dels oprimits, i patí les conseqüències de la repressió 

militar al seu país, fet que el forçà a l’exili a Bolívia i a Xile, on treballà durant cinc anys 

per al Moviment Demòcrata Cristià per a la Reforma Agrària, i a l’Organització per a 

l’Alimentació i l’Agricultura de les Nacions Unides. 

Aquesta intensa tasca educativa amb els oprimits, així com el seu profund bagatge teòric 

el portà a la conclusió, des de la seva formació alliberadora, que les nostres societats, 

sense excepció, són societats d’opressió. En aquesta visió seguia de prop teòrics com 

Fromm (Fromm, 1992) o Neill (Neill, 1994). Marcos Santos ens descriu la senzillesa de 

la teoria pedagògica de Freire: “La pedagogía de Paulo Freire realiza y apunta a una 

utopía sencilla. No hay en ella caminos trazados de antemano ni detalles acerca de 

ningún “Cielo”. No se trata de perseguir un modelo perfilado de sociedad, que tenga que 

seguir unos planes y una racionalidad concreta. No dice, en definitiva, a otros lo que 

deben hacer. En este sentido, en su pedagogía se vive una noción abierta de utopía, sin 

concreciones, desarrollada ya en el propio curso del proceso educativo. La sencillez de 

esta utopía estriba justamente en esta imperfección e inacabamiento que le son propios. 

Justo eso. De lo que se trata es de entenderla como realización del diálogo entre los 

hombres y la consiguiente superación de las interferencias que nos impiden hablar (y 

escucharnos). Así, no más, se la podría caracterizar. Eso es todo” (Santos., 2008: 125)  

Freire parteix del que anomena com a “situació límit” per tal de comprendre críticament 

l’oprimit. Aquest status cal interpretar-lo com el punt on els qui es troben en aquesta 

situació ja no poden redreçar-se i han d’encetar un camí, una sortida cap a endavant que, 

en el cas de la pedagogia de Freire ha de suposar un nou concepte d’educació i de 

comprensió social de l’oprimit. En la seva teoria es barreja existencialisme amb un cert  

Personalisme cristià (Santos...). Freire, en el vessant existencialista, usarà el concepte de 
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“situació límit” ja plantejat per l’alemany Karl Jaspers, encara que donant-li un nou sentit 

(Dussel, 2002: 432). Una cita de Freire resumeix aquest concepte de manera amarga: 

“¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado 

terrible de una sociedad opresora?” (Freire, 1992: 40). Socialment aquesta afirmació 

  
                                           Figura 11. Paulo Freire. Pedagogia do oprimido 

 

resulta interessant. L’opressió del poder, que com hem vist per a Foucault és 

representada en l’eix coacció-coerció-repressió, apareix vinculada al control del saber i, 

per tant, de la informació. L’intent per part del poder d’ocultar les trames d’opressió han 

d’anar lligades, sota el nostre punt de vista, a una ànsia d’evitar que l’oprimit pugui 

afirmar la seva condició. Però és cert, com indica Freire, que ningú com ell pot entendre 

el funcionament de la màquina repressora de la societat que l’oprimeix. A banda 

d’entreveure’s la proximitat al socialisme de Freire, és evident també un acostament a les 

bases teòriques de la Teologia de l’Alliberament. 

Aquesta opressió, que caracteritza les nostres societats per a Freire i que, per extensió, 

pot assimilar-se al si mateix del concepte social, en genèric, adquirirà diverses formes, 

sovint ocultes o emmascarades, que hauran de ser superades per tal d’aconseguir 

l’”alliberament” de l’oprimit i per tant, l’emancipació de la comunitat: “la liberación es 

un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre 

que solo es viable en la y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos que, 
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en última instancia, es la liberación de todos” (Freire, 1992: 45). 

Freire dissenya un concepte, a nivell pedagògic, que resulta interessant en la seva 

extrapolació a l’anàlisi dels processos de canvi social i polític. L’anomena educació 

bancària i, en el seu sentit estricte, suposa una manera d’entendre l’educació com a 

“vertical”, en la que un (qui educa) atorga, i uns altres (els qui reben l’educació), 

col!lecten coneixement (Santos, 2008: 158). El que resulta interessant d’aquesta 

aportació teòrica és la radical separació entre qui educa i qui és educat. Per a Freire, 

“referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien comportado o en su 

defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de 

los educandos deviene, realmente, la suprema inquietud de esta educación” (Freire, 1992: 

75). I més endavant cita: “En la visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el 

conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan 

ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la 

ideología de la opresión: la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que 

llamamos alienación de la ignorancia, según la cual esta se encuentra siempre en el otro” 

(Freire, 1992: 77). Per tant, tal i com refereix Marcos Santos, l’educació bancària 

s’interpreta com la narració d’un doctrinari, d’uns continguts fixos, i es transmet com una 

realitat immutable, que no contempla la reelaboració i que, al presentar-se com la única 

viable, esdevé estàtica (Santos, 2008: 158). 

Enfront del concepte d’educació bancària Freire oposa el d’educació alliberadora.  Es 

tractaria d’un sistema que suposaria la reciprocitat entre tots els agents, una participació 

molt més important en el procés dels qui s’ubiquen en l’esglaó inferior en l’esquema 

d’educació bancària; en resum, una humanització de la educació i de la formació. En 

aquest sentit Freire s’acosta a la idea de Fromm d’humanitzar la vida, en el participi de 

respondre a les necessitats específicament humanes (Fromm, 1992; Santos, 2008: 160). 

Segons Santos “la horizontalización de las relaciones humanas que propone llevar a cabo 

en el acto educativo es una ubicación factual del oprimido fuera de la estructura opresora. 

Es decir, en toda educación liberadora se realiza de hecho la utopía de unas relaciones 

humanas auténticas, que desde la prespectiva del pedágogo brasileño [Freire] han de ser 

“horizontales”. Y esto apunta a una doble transformación: en el corazón de la persona y 

en las estructuras sociales” (Santos, 2008: 160). La interacció horitzontal respondria 

d’aquesta manera a la utopia de l’existència d’una societat sense oprimits, una societat on 

no s’apliqui la coacció, i per tant la coerció i la repressió, a la voluntat d’expressió dels 

individus. Però per a aconseguir aquest ideal s’ha de superar la càrrega ideològica que tot 
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oprimit arrossega de manera implícita, i que per tant interioritza, entenent la ideologia 

com un llast que dificulta el que per a Freire no és res més que la normalització de la 

existència humana (Santos, 2008: 161). 

La teoria pedagògica de Freire, com s’ha vist, aporta diferents punts de vista que poden 

ser extrapolats a l’estudi dels canvis socials i polítics. En aquest sentit se segueixen 

preceptes similars als de Foucault, introduïnt, això sí, variables que hom pot resseguir en 

el pensament de Bourdieu. La concepció que tota societat és opressora ens vehicula cap a 

l’eix coacció-coerció-opressió com a element articulador de les relacions socials. 

Evidentment aquest sistema d’opressió, que és de control social, representarà una 

verticalització del grup o de la comunitat, fenomen representat (i en això també es 

posiciona prop de Foucault) en el control i manipulació del saber, del coneixement, de la 

informació per part d’un segment que actuarà com a cedent d’aquest corpus i el 

controlarà mitjançant la ideologia. El control i la cessió regularitzada de la informació en 

la relació vertical es podrà executar de moltes maneres. Un exemple pot ser la religió i la 

seva ritualitat. El “segrest” dels conceptes divins i l’acostament limitat per paràmetres 

com el dret, l’associació o la servitud representaran aquest esperit de control que, a la 

llarga, pot esdevenir opressor. L’accés als mitjans de producció, al resultat, en resum, a la 

seva redistribució, poden esdevenir un altre exemple d’aquesta relació que es pot apreciar 

en les teories de Freire. El significant -i el significat- de l’educació bancària va 

inevitablement lligat al comportament social. En quant al llast ideològic del qual els 

oprimits han d’alliberar-se per tal de progressar (o emancipar-se) socialment, el pedagog 

brasiler el relaciona de manera evident amb esquemes intrínsecs que tot individu rep amb 

el seu accés al grup social (el naixement i la formació) i que també és senyal de 

verticalitat o d’educació bancària. Aquest bagatge ideològic implícit pot associar-se, com 

ja es veu en Foucault, a l’habitus de Bourdieu (Bourdieu, 1988) del qual cal espolsar-se 

per a horitzontalitzar (usant el terme de Freire) la societat. 

La situació límit és el resultat de la relació vertical, de l’educació bancària i solament pot 

dur a canvis. En els models de transició social cap als estats es poden detectar aquestes 

situacions en el moment, per exemple, en què els sistemes de redistribució vertical es 

col!lapsen; sovint les respostes són violentes, fet que implica destrucció i violència, de la 

qual es pot sortir amb un canvi social profund o bé amb un reajustament. El que no pot 

suposar és un retorn a les posicions de sortida. En realitat, la situació límit és un motiu de 

progrés (entès com a “evolució” o “canvi” social). En paraules de Jaspers, “estas 

situaciones no cambian, salvo solamente en su modo de manifestarse; referidas a nuestra 
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existencia empírica, presentan el carácter de ser definitivas, últimas. Son opacas a la 

mirada; en nuestra experiencia empírica ya no vemos nada más tras ellas. Son a manera 

de un muro con el que tropezamos y ante el que fracasamos. No podemos cambiarlas, 

sino tan sólo esclarecerlas, sin poder explicarlas ni deducirlas partiendo de otra cosa” 

(Jaspers, 1958: 66-67). 
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III.2.- EL CAMP SOCIAL.   

 

III.2.1.- El model social del camperolat 

Com és a bastament conegut, les societats preindustrials fonamenten la seva base 

econòmica, i també en gran part social, en l’explotació dels recursos agropecuaris, és a 

dir, en l’agricultura, intensiva o extensiva, la ramaderia i els productes que se’n deriven, 

així com amb altres activitats complementàries, orientades cap als recursos forestals o 

cinegètics. Es pot considerar aquesta base com el sosteniment dels grups socials, ja 

siguin complexos o lineals. Per tant, resulta poc productiu a nivell d’anàlisi històric 

obviar el paper que els esquemes camperols juguen en els processos socials. En resum, 

no es pot estudiar un sistema de canvi social únicament a partir de l’emergència, o no, 

d’elits, o en altres paraules, des de la justificació de l’aparició de noves relacions socials 

basades exclusivament en l’acaparament i la redistribució, atès que la pràctica totalitat de 

la població continuarà formant part del que coneixem com a camperolat. 

S’ha escrit molt sobre la composició i el funcionament del camperolat, a partir 

bàsicament de la Revolució Industrial i de l’esquerda que va suposar en el seu sí 

l’aparició de les classes populars urbanes i del conseqüent lumpenproletariat que va 

representar l’abandonament del tradicional sistema de sosteniment agropecuari i 

l’adopció de les noves formes d’explotació industrial, bàsicament fabril, per part d’un 

bon nombre d’antics pagesos, menestrals i ramaders. Cal, però, distingir entre camperols 

primitius, que bàsicament explotaran econòmicament un territori per a la pròpia 

subsistència del grup sense que el treball representi intercanvis a mitjana o gran escala, 

tributs, dots i, al final, manteniment d’un segment social més elevat, i els propis 

camperols, que formen part d’una estructura més gran i complexa. Aquests darrers seran 

els que, a nivell del nostre estudi, posseiran l’interès més elevat. 

A partir de meitats del segle XX els antropòlegs van començar a plantejar-se 

l’establiment de la diferenciació entre societats primitives o tribals i societats camperoles. 

L’any 1948, Alfred L. Kroeber, al seu treball Anthropology (Kroeber, 1948), traduït i 

publicat el 1974 (Powell, 1974 ; Krantz, 1977: 87-88) cridà l’atenció, potser per primer 

cop, sobre aquesta qüestió: “Los campesinos son definitivamente rurales, aunque viven 

relacionados con los mercados urbanos. Forman un sector de clase de una población más 

amplia que normalmente contiene centros urbanos, y a veces capitales con carácter de 

metrópoli. Constituyen sociedades parciales con una cultura parcial. Carecen del 

aislamiento, la autonomía política y la autosuficiencia de la población tribal, y, sin 
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embargo, sus unidades locales retienen mucho de su identidad, integración y apego al 

suelo y su cultivo” (Powell, 1974; Krantz, 1977: 87-88). S’hi observen qüestionaments 

interessants, que després, per exemple, reprendran altres antropòlegs com Eric R. Wolf 

(Wolf, 1975). Possiblement els més significatius siguin que els camperols o la societat 

camperola formen part d’un esquema social i territorial molt més gran, a diferenciació 

dels grups agropecuaris primitius. Per tant, no viuen aïllats. L’isolament i 

l’autosuficiència, i això és bàsic, són marcadors determinants de grups que, sota el punt 

de vista de Kroeber, però també de Wolf o de Krantz, encara no han arribat a assolir la 

categoria de societat camperola. En contraposició, els camperols esdevenen una baula 

d’un sistema més complex, que inclourà centres i perifèries i suposarà el coneixement i el 

funcionament d’estructures de mercat. Altrament, Kroeber introdueix un segon aspecte 

fonamental del camperol, en diferència dels grups primitius: l’arrelament a la terra, fet 

que el condicionarà com a agent social i polític tradicional i conservador. Redfield, anys 

abans, a l’investigar les societats agràries del Yucatan (Mèxic), ja havia advertit de la 

major complexitat de les societats camperoles, de la seva integració en circuits socials 

més amplis i de la seva major especialització. Havia definit aquesta societat, a mig camí 

entre el primitivisme i el món urbà, amb el nom de folk (Redfield, 1941: 338). Aquest 

concepte de folk, al meridià entre els dos pols socials i del que en fa derivar el terme 

urban-folk com a definidor de les estructures de poblament camperol és, per a bastants 

autors, reduccionista, malgrat tractar-se d’un esquema pioner en referència al canvi social 

del camperolat. Krantz, per exemple, el critica obertament: “sin embargo, Redfield no 

usó la categoría del “folk” (campesino) como una categoría analítica. Sus estudios sobre 

varias sociedades, como Tepoztlan, Yucatán, etc., son fundamentalmente descriptivos, 

comparando las expresiones culturales de la vida urbana con el supuestamente ideal 

poblado tribal, colocando al “folk” en una etapa intermedia entre la vida primitiva y la 

vida moderna y secular de la ciudad. Más aún, Redfield reduce la etiología del cambio 

social al estímulo inherente en la sociedad local misma, o a una difusión unilateral de 

ciertos imperativos “modernos”, desde la ciudad al poblado; por ejemplo: el dinero, la 

tecnología, el comportamiento secular, etc., sin tener en cuenta el sistema 

socioeconómico total circundante como una variable importante para explicar la 

dinámica social del campesinado” (Krantz, 1977: 89). És a dir, Krantz considera que la 

configuració del les societats camperoles ha de relacionar-se amb la seva posició en un 

espectre molt més ampli de relacions socials, polítiques i econòmiques, a diferència del 

folk de Redfield. S’avança, lentament, cap al concepte estructuralista del 
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desenvolupament de les societats camperoles, que serà el que major resultats d’anàlisis 

doni. 

La definició del concepte “camperol”, més enllà de la seva diferenciació del productor 

per la subsistència de les societats primitives, ha estat delimitada a partir de concepcions 

marxistes, doncs amb anterioritat, simplement, “no existia” més enllà del subjecte de 

l’explotació econòmica. A l’inici de l’influent article de Teodor Shanin “Definiendo al 

campesinado: Conceptualizaciones y desconceptualizaciones. Pasado y presente en un 

debate marxista” (Shanin, 1979), aquest sociòleg lituà ens presenta la visió anterior al 

marxisme del camperol, citant a J. Le Goff: “La Declinatio Rustica de la Alemania del 

siglo XIII ofrecía seis declinaciones de la palabra campesino: bribón, palurdo, demonio, 

ladrón, bandido y salteador: y en plural: tunantes, mendigos, embusteros, pillos, inútiles e 

infieles” (Shanin, 1979: 9). Per tant, tradicionalment s’havia considerat l’individu 

camperol com a una força de treball en els millors dels casos. És cert que ens trobem 

davant d’un text medieval, feudal, amb tot el que aquest fet implica, però també és 

evident que el camperolat, socialment, era la “classe inexistent”, malgrat constituir el 

gruix de la població: “el campesinado no es una clase, sino una noción” (Shanin, 1979: 9, 

citant a Plejánov). 

Però al llarg dels segles aquest camperolat, realment, s’havia convertit en una veritable 

societat, en la qual cal incloure governants, propietaris, feudataris i desposseïts. No es pot 

parlar, d’aquesta manera, d’una classe o societat camperola monolítica, i en això 

coincidim amb Shanin. Existirà una variabilitat tan rica de societats camperoles com 

terres habitades per aquests elements: “Incluso en una misma comunidad rural el rico y el 

pobre, un propietario y un arrendatario, el cabeza de familia y el bracero romperán con la 

continuidad de las gradaciones uniformes tantas veces como se den explotaciones u 

hombres separados” (Shanin, 1979: 10). Fins i tot els diversos conceptes aplicables al 

terme “camperolat” o “camperol” no seran homogenis, ja que existeix una gradació de 

formació social, d’encaix en l’estructura, de desenvolupament de mitjans de producció, 

etc. que en diferenciarà fenòmens. D’aquesta manera, no actua de la mateixa forma un 

grup camperol o ramader dels peül del Niger, molt més propers al concepte social 

primitiu, que les societats agràries de la Kabyle algeriana o les molt més pròximes al món 

urbà del Camp de Tarragona, per exemple, on la mecanització ha suprimit, en molts de 

casos, els principis de cooperació interfamiliar del camperolat. 

Però, abans de continuar, què és el que realment configura el concepte de camperol i de 

camperolat? Malgrat que ràpidament apareixen en la ment de l’investigador nombroses 
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definicions, gairebé sempre vinculades a termes substantivistes, la resposta no és tan 

clara. Per a Shanin cal tenir en compte un perfil quatridimensional del camperolat en la 

seva definició (Shanin, 1979: 18-19): 

 

- Els grups, les societats de camperols, exploten per norma la terra familiar interpretada 

com a unitat bàsica de l’organització econòmica i social. 

- La principal forma de sosteniment (però no la única) del camperolat serà l’agricultura i 

les activitats que se’n derivin. 

- La vida d’aquests grups en els pobles o llogarets, en les petites comunitats rurals, 

marcaran específicament el seu àmbit cultural. 

- Els camperols, usualment, patiran explotació i dominació per part de forces exteriors al 

sistema. 

 

Sobre aquesta classificació cal fer una sèrie de puntualitzacions. La propietat de la terra 

és un fet de gran importància a l’hora de delimitar processos d’evolució o canvi social i 

polític. En el cas de la primera edat del ferro desconeixem quin vincle tindrien els grups 

humans amb la terra, més enllà de coincidir amb Shanin en el fet que aquesta esdevé la 

unitat bàsica de l’organització econòmica i social. El sistema més senzill és el de la 

propietat de la família, entesa aquesta com a àmplia. De fet, en grups segmentaris no 

se’ns ocorre cap altra fórmula; al no existir la propietat privada sobre la terra la família la 

posseirà i la gestionarà. Tampoc sabem com es transmet aquesta terra de generació en 

generació. Si considerem que la terra és comunal s’ha de descartar la venda, alienació, 

etc. i encara menys, l’herència, almenys entesa com a bé de propietat. Però és evident 

que en la societat camperola la unitat bàsica d’explotació serà la família, i el seu vincle 

amb la terra serà total. 

Econòmicament, és també cert i evident que el seu sistema de sosteniment pivotarà al 

voltant del cicle agrari, juntament amb l’explotació dels ramats i altres activitats menors, 

com l’aprofitament dels boscos o les caceres, que complementen l’economia domèstica. 

El producte del que viuran, i que caldrà cuidar, protegir i mantenir és l’agrícola, encara 

que no és l’únic. Els grups de camperols tindran en el seu sí personatges que no es 

dedicaran directament al camp, petits productors de béns manufacturats que proveiran a 

la comunitat i que també entraran en el joc del comerç a petita escala, intraregional o 

com a molt interregional. Per tant, no tot el grup treballarà la terra, sinó que és possible 

que aquests artesans que conviuen a la comunitat rural no cultivin. També podem trobar-
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nos integrada aquesta tasca auxiliar en el nucli familiar, si es considera el treball dels 

nens i el temps lliure que l’home camperol, en contraposició a la dona, té al llarg de 

l’any, en períodes en els que el camp funciona sol. Treballs de cistelleria, teixit, 

fabricació de recipients ceràmics, adobament d’eines, etc. sembla destinat a aquests 

personatges, siguin part de famílies agrícoles o esdevinguin realment unitats 

especialitzades dins de la comunitat. Aquest producte destinat en principi al propi grup 

pot, però, nodrir els mercats propers i esdevenir una ajuda en l’economia grupal i 

familiar. El metall, almenys pel que respecta al final de l’edat del bronze i a la primera 

edat del ferro, però, sembla escapar-se generalment d’aquest sistema, si considerem 

l’existència dels denominats “dipòsits de fonedors” o amagatalls de bronze reciclable que 

ens marquen veritables xarxes comercials de llarg recorregut. 

L’espai domèstic, per definició, és el poblat o el llogaret. Els camperols, els grups 

familiars, s’agruparan per a crear unitats d’hàbitat petites o de mida mitjana, que no 

comptaran amb els serveis o recursos centralitzats que suposarà una estructura urbana. El 

vincle amb la terra farà que aquests llogarets es basteixin en punts molt propers als 

terrenys de cultiu o de pastura, controlables en molts de casos des de l’assentament, i tot 

el cicle vital del camperol girarà en torn a aquest territori. La divisió tripartida observable 

al kalathos de l’Arada d’Azaila (Bajo Martín, Terol), entre poblat, camps de cultiu i 

boscos o selves, o el mateix mite de Gargoris i Habis ens resumeix el món, la verdadera 

cosmogonia vital del camperol iber. La ciutat, en molts de casos, no serà més que un 

mercat i un centre administratiu d’obligada visita quan cal, però realment la unitat 

d’hàbitat del camperolat serà el poble. Resta, per tant, per definir el paper en l’esquema 

dels hàbitats aïllats, molts d’ells englobables en el concepte de farmer o “granger” en el 

sentit d’explotació més orientada al benefici econòmic, en el que Shanin denomina 

“agro-business” (Shanin, 1979: 16). De totes maneres sembla també evident que el 

sistema farmer també forma part de la societat camperola. 

Finalment, el quart plantejament, de caire clarament marxista, suposa que la gairebé 

totalitat dels camperols patiran explotació i dominació per part de forces exteriors al 

sistema. Això definirà el caràcter sovint indòmit de moltes comunitats camperoles, 

l’aparició de grups de lluitadors o de guerrilles, fet observable en les societats camperoles 

sud-americanes, per exemple. Pel que respecta a la primera edat del ferro és possible que 

existeixi una pressió sobre la producció camperola, al voltant de la garantia de la 

redistribució dels productes; però d’existir seria un procés de caire intern. 
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III.2.2.- Terra i propietat 

La qüestió de la propietat, com a concepte, en les societats de tipus precapitalista esdevé 

un dilema espinós i de difícil resolució, per molt que intentem plantejar-nos-el des de 

paràmetres actuals. Però al mateix moment es converteix, quan redactem estudis sobre 

canvi social i polític, en un dels eixos, per no dir la clau central, en el qual pivoten els 

fets principals associats al fenomen. La propietat, que sovint se centra en la de la terra, 

obviant o oblidant aspectes com el de la possessió dels espais domèstics, ha d’esdevenir 

un dels centres de l’estudi, molt probablement allò que ens expliqui, més que les 

relacions socials pràctiques, com es constitueixen les matrius polítiques dels grups de 

caire precapitalista. 

De fet, és fàcil establir un abans i un després del canvi que, a partir del segle XVIII es 

produirà en les relacions de propietat amb la progressiva desaparició a Europa dels 

règims senyorials que derivaven del feudalisme, de la propietat individual com la dels 

tennants o els copyholders anglesos, dels contractes emfitèutics com la rabassa morta, 

etc. per deixar pas a conceptes vinculats a tipus de propietat més privats, la parcel·la que 

Marx magistralment descriu al seu El Divuit Brumari de Lluís Bonaparte (Der 

Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Trad. El Dieciocho Brumario de Luís 

Bonaparte, Ariel, 1985): “Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos 

individuos viven en idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. 

Su modo de producción los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas 

entre ellos [...]. Su campo de producción, la parcela, no admite en su cultivo división 

alguna del trabajo ni aplicación ninguna de métodos científicos; no admite, por tanto, 

multiplicidad de desarrollo, ni diversidad de talentos, ni riqueza de relaciones sociales. 

Cada familia campesina se basta, sobre poco más y menos, a sí misma, produce 

directamente ella misma la mayor parte de lo que consume, y obtiene así sus medios de 

subsistencia más bien en el intercambio con la naturaleza que en contacto con la 

sociedad. La parcela, el campesino y su familia; y al lado otra parcela, otro campesino y 

otra familia. Unas cuantas unidades de éstas forman una aldea, y unas cuantas aldeas un 

departamento” (Marx, 1985: 144-145). El senyal que la propietat sobre la terra ha canviat 

a la França revolucionària ens la dóna Marx quan identifica l’Antic Règim amb els 

Borbons i la nova societat de camperols parcel!laris amb els Bonaparte (Marx, 1985: 

144). 

Però resulta certament reduccionista dividir la història en dos temps, el de la servitud i el 

de la propietat privada. Poden, doncs, aïllar-se les formes de propietat des d’una visió 
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contemporània?. La resposta, també complicada, tendeix, sota el nostre punt de vista, a 

conduir-nos vers la negació: “si aceptamos la definición actual de unos determinados 

derechos de propiedad como únicos e indiscutibles, estamos asumiendo una visión 

simple y lineal de la historia; como si no hubiera habido otros derechos de propiedad que 

los que han acabado imponiéndose en los códigos del siglo XIX y XX” (Congost, 2007: 

15). Sovint fem una separació mental entre propietat privada i pública, que no comunal, i 

el més greu és que ho apliquem a l’intentar definir com els pobles prerromans, per 

exemple, intentaven organitzar el seu espai domèstic i d’explotació de recursos. Les 

formes de propietat senyorial, extrapolables amb totes les reserves necessaries als models 

de servitud de l’Antiguitat,  o els drets comunals sovint no han estat considerats per part 

d’amplis sectors del món de la recerca social com a sistemes de possessió. Però realment 

ho són. La tendència a considerar com a únics i universals els drets de propietat garantits 

per la figura de l’estat (modern, liberal), i la de pensar que el perfeccionament d’aquests 

codis juntament amb la consolidació estatal han d’esdevenir la resposta al mateix 

concepte de propietat ens ha conduit per camins erronis en el camp de la interpretació 

històrica. 

Les respostes, almenys a nivell interpretatiu, cal cercar-les en el que ha succeït a Europa 

occidental en relació a l’arrelament a la terra els darrers dos segles. En certa manera cal 

tornar a la simplificació històrica dels antics drets versus les noves concepcions de la 

propietat per tal de començar l’anàlisi. Marc Bloch, en el capítol titulat “La lucha por el 

individualismo agrario en la Francia del siglo XVIII” del seu llibre La tierra y el 

campesino. Agricultura y vida rural en los siglos XVII y XVIII (Crítica, 2002) ens cita un 

interessant document de la Comissió d’Agricultura de l’Assemblea Provincial de Berry, 

datat el 1786 on s’indica, textualment, que per a consumar “la gran obra de la propietat” 

el legislador havia d’eliminar completament la vaine pâture o “derrota del cereal” 

(Bloch, 2002: 322). Rosa Congost identifica aquesta “derrota del cereal” amb 

l’enfonsament dels sistemes tradicionals de servitud i, per tant, amb el naixement del que 

avui en dia coneixem com a “nous drets de propietat”. El document de l’Assemblea de 

Berry és tres anys anterior a la Revolució Francesa, i, tal i com assenyalen Bloch i 

Congost, aquesta no va suprimir la vaine pâture; per tant, sota la seva interpretació, el 

concepte de propietat privada moderna, almenys en el model francès, no es pot recercar 

fins ben entrat el segle XIX (Congost, 2007: 14). 

Si atenem aquesta teoria és fàcil associar estat modern, és a dir, liberal, amb el naixement 

de la propietat privada tal i com avui en dia la coneixem. En aquest sentit, D. C. North, 
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representant de les propostes neoinstitucionalistes de la coneguda com a escola dels drets 

de la propietat (North, 1984), defensa el vincle entre el creixement econòmic i l’aparició 

de la propietat privada, és a dir,  suposa que la consolidació d’aquesta generarà progrés 

econòmic i, per tant, aquests drets hauran de ser protegits per l’estat de manera 

institucional. Ja el 1974 Robert Nozick, al seu llibre Anarchy, State and Utopia 

defensava usant paràmetres similars la idea sobre l’existència del que denominava “Estat 

Mínim” per a garantir la viabilitat de la propietat privada (Nozick, 1974: 136). En 

paraules de Congost, “[Nozick] defiende la idea de que este Estado, concebido como la 

“asociación de protección dominante” de un territorio, surge “por un proceso en el cual 

los derechos de nadie son violados”” (Congost, 2007: 17). La rigidesa de les afirmacions 

tant de North com de Nozick, no obstant, són evidents, en el sentit que cap dels dos 

assumeix el caràcter plural i mutant dels drets de la propietat: “En consecuencia, no 

parecen darse cuenta, o no quieren darse cuenta, de que la protección de unos derechos 

concretos de propiedad ha significado y significa muchas veces la desprotección de otros 

y ambos pasan por alto no sólo las múltiples diferencias posibles entre distintas regiones, 

sino la posibilidad de algunas rupturas históricas importantes, en el terreno de los 

derechos de propiedad, antes y después de reformas jurídicas, antes y después de las 

llamadas reformas liberales, más allá de las leyes y del Estado” (Congost, 2007: 17). 

Segons aquesta investigadora la recerca social ha presentat una visió tradicional de la 

propietat sota paràmetres de linealitat i estatisme, segons la qual les institucions de 

l’Antic Règim (cal llegir, anteriors a les reformes liberals) sostenien un tipus de propietat 

imperfecta, d’usos col!lectius dominats per les càrregues senyorials, en la qual existia 

una inseguretat en el gaudi del dret de la propietat. Aquest statu quo es mantenia gràcies 

a la pressió arbitrària dels grups privilegiats sobre la resta de la societat. En canvi, a partir 

de l’eclosió de l’estat modern i liberal s’aplicaria una doctrina jurídica també liberal que 

tindria com a conseqüència l’aparició de la propietat perfecta, on es garantiria una 

seguretat en el gaudi del dret de propietat (Congost, 2007: 16). S’hi poden veure les tesis 

de North i Nozick, seguides a bastament per part de la investigació. I conclou: “Sólo hay 

un modo, me parece, de combatir esta forma de interpretar el desarrollo histórico: 

cambiar nuestra forma de analizar los derechos de propiedad” (Congost, 2007: 18). 

Aquest posicionament de Rosa Congost, que compartim, clama contra l’abús, per 

exemple,  que s’ha fet de termes com “feudal” (podríem llegir servitud) a l’hora 

d’estudiar els drets de propietat anteriors al segle XIX, però també és interessant 

remarcar que el concepte de “propietat privada” com a liberal i modern presenta 
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esquerdes evidents a l’hora d’intentar definir la seva existència en èpoques antigues. En 

aquest sentit cal, doncs, fer un esforç per a oblidar-se del seu corpus legal modern per a 

introduir-se en les realitats concretes de cada període i de cada regió, inclosa la 

protohistòria. La regionalització i el temps són importants; per exemple, el model de 

copyholders anglès basat en la common law, allunyat de la codificació francesa,  

representa la propietat individual (particular) i tancada, en un moment on en altres llocs 

s’aplicaven altres models de servitud. 

El camí més senzill per tal de determinar drets de propietat a l’Antiguitat passa per 

observar el principi més simple, és a dir, el de la propietat comunal i comparar-lo amb 

altres possibilitats com la tendència a la privacitat d’una societat classista. L’ordenació 

d’un territori, en societats segmentàries o que comencen a trencar aquesta base social, 

respon bé a la definició d’espais d’ús domèstic i d’explotació econòmica comuns. Podem 

exemplificar-ho prenent com a punt de partida el poblat i la seva àrea d’intervenció 

econòmica. Així, l’espai domèstic podria ésser dividit en unitats més o menys iguals, on 

s’instauraria un sistema de propietat individual o particular, conjuntat amb zones de 

freqüentació comunes que definirien la trama protourbana o urbana. La mesura regular 

dels edificis, l’intent de posar ordre a les zones no habitables, pot presentar-se com a 

indici d’aquest tipus de repartiment del dret a la propietat. El grup, amb els diferents 

representants familiars o clanals, organitzaria l’assentament en un sistema que hauria de 

garantir la seguretat dels seus membres i l’absència, a priori, de conflictes socials sobre 

la possessió. Les àrees de captació o explotació de recursos (hortes, pastures, etc.) 

haurien de ser repartides d’una manera similar, afavorint una parcel!lació que malgrat no 

poder-se considerar privada hauria d’assegurar, en temps de bonança, la supervivènvia de 

les diferents unitats familiars. Cal especular sobre l’existència, en aquest sistema que 

podem considerar com a cooperatiu, d’eines que serveixin per a evitar fams o catàstrofes, 

com és l’emmagatzematge excedentari.  

El trencament de l’equilibri pot expressar-se en el canvi en el patró intern dels 

assentaments. Un signe clar pot ésser quan s’observa l’aparició de diferenciacions 

evidents en la mida de les unitats domèstiques. La presència de cases més grans és un 

indicador de canvi social cap a la complexitat i, creiem que també, cap a nous drets de 

propietat que van més enllà de la comunal/particular. Un cas realment significatiu, encara 

que fracassat, és el de les cases fortificades del curs inferior de l’Ebre i dels 

Ports/Matarranya/Baix Aragó, on l’isolament ha d’implicar per força una nova relació 

social i un canvi en la concepció de la propietat, molt més propera a la privada. Bastir 
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una casa, o un fortí habitat, aïllat de la resta de la societat suposa la plasmació del dret de 

propietat per part d’un personatge o d’un sector del grup que es diferencia de la resta. Ja 

no es considera la isonomia entre àmbits domèstics; i aquest fet sembla indicar 

l’existència de drets de propietat diferenciats i fora dels de la comunitat. Evidentment, no 

es pot considerar com a propietat privada en el sentit que avui en dia concebim, a l’igual 

que el possible repartiment de terres no s’ha de comparar amb les parcel!lacions post-

revolucionàries franceses que descrivia Marx al Divuit Brumari. 

Es tracta, evidentment, d’un model teòric. No comptem amb més documentació que 

l’arqueològica per a conèixer els drets de propietat a la nostra protohistòria, encara que 

podem intuir la tendència cap a la comunalitat i la cooperació fins, almenys, l’aparició 

dels models d’elits emergents, amb experiments propers a la privacitat com les cases 

fortificades, i fins i tot el límit en aquesta data és qüestionable. El concepte de temps llarg 

que implica l’absència de canvis pot rastrejar-se des del neolític, i sobretot a l’edat del 

bronze, on ocupacions, colonitzacions agràries i, al final de comptes, explotacions de 

territoris no presentaran alteracions considerables sota el paràmetre dels drets de 

propietat. La família, o famílies, en seran els garants, i solament la irrupció del 

protourbanisme a partir del bronze final albirarà els canvis que s’hauran de produir. És 

evident que, per exemple, el bastiment de l’edifici del Turó del Calvari ha de respondre a 

l’existència del treball cooperatiu, però no hauria de representar un canvi en l’statu quo 

de la propietat. En canvi, en la construcció de fortins o cases fortificades la cooperació 

entre membres d’una comunitat o d’un territori amb vincles entre els diferents grups no 

té per què ser una realitat certa. Domini vertical, pressió, mauvais gré, poden forçar a 

abandonar els conceptes cooperatius per a passar als de la obligació, en la construcció i 

en l’abastiment; i, evidentment, l’emergència de personatges o segments socials 

dominants. 

 

III.2.2.1.- Sobre la propietat comunal i els drets de privacitat  

Com ja hem indicat, desconeixem completament les codificacions no escrites, els 

costums que regien els ordres de propietat abans de l’arribada dels romans. És evident 

que sota vincles de caire religiós, molt possiblement, la societat havia d’organitzar l’espai 

i garantir la cohesió intra (i també inter) grupal. 
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Podem considerar a manera d’axioma que la privatització de la terra1 ha d’equivaldre a la 

consolidació dels sistemes aristocràtics. Comptem amb nombrosa documentació sobre els 

drets de propietat del sòl a Grècia i Roma, però resulten inverosímils si els extrapolem a 

la nostra primera edat del ferro o a l’immediat període ibèric. Anfis, poeta còmic del 

segle IV a.n.e., escriu: “para el hombre, el campo [agros] es el padre de la vida; sólo la 

tierra puede abrigar la pobreza” (Anfis, fr. 17.2.3, a Kock, Comicorum Atticorum 

Fragmenta, Leipzig, 1880-1888). En el món grec, per tant, la possessió de la terra i el seu 

treball esdevenen la raó màxima que ha de portar als propietaris, és a dir, als terratinents, 

a augmentar el seu prestigi social; Xenofont, al seu Econòmic, defensa, més enllà del 

vincle de la propietat aristocràtica, el treball de la terra com la manera més noble de 

guanyar-se la vida: “Para Jenofonte la labranza [...] era la tarea más noble, y la manera 

más agradable y placentera de ganarse la vida; fortifica el cuerpo e infunde valor; no hay 

nada más provechoso que ella para un hombre prudente que esté dispuesto a tomársela 

con un celoso interés; y sobre todo, es muy fácil de aprender y le proporciona las 

mayores oportunidades de emplear de un modo útil el tiempo libre al verdadero 

caballero, al kalos kagathos” (Ste. Croix, 1988: 147). Com indica Ste. Croix, Xenofont 

en cap cas ens descriu a aquest agricultor com a algú que necessiti del treball del camp 

per tal de sobreviure, sinó més aviat ens el planteja com a algú amb possibles que usa el 

treball físic del camp com a esport, com a ocupació (ergasia) però també com a 

desenvolupament del coneixement, de l’intel!lecte (episteme) (Ste. Croix, 1988: 147). Per 

tant, la visió grega del treball del camp està associada a la tinença del sòl per part dels 

grans propietaris, aristocràtics o de la cavalleria, fins al punt que “un ciudadano 

comerciante que llegara a hacer fortuna y aspirara a llevar la vida de un noble habría 

tenido que retirarse y comprar tierras” (Ste. Croix, 1988: 147). 

No redundarem en l’exemple grec. Tan sols pretenem mostrar, en el que podria ser una 

manera de fer les coses mediterrània, l’associació de propietat privada i classes 

dominants. Per tant, aplicant de nou l’axioma, si no comptem amb sistemes d’elit 

plenament consolidats, difícilment podrem parlar de drets de propietat privada, almenys 

en el que es refereix al sòl cultivable o de pastura. L’organització que més còmodament 

pot ésser adoptada és, doncs, la de la propietat comunal. 

Jacques Attali va publicar un llibre força interessant, titulat Historia de la propiedad, on 

                                                
$!Cal entendre “privatització” des d’un punt de vista diferent del que avui contemplem, on el 
pes de l’individualisme i el contracte ha de ser superior que en èpoques passades.!
!

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#!

fa un repàs sobre els diferents drets de propietat a partir d’estudis històrics i 

antropològics (Attali, 1989). Afirma, en un concepte proper al materialisme històric, que 

els primers grups sedentaris s’apropiaren de la terra usant la força, ja que la possessió 

d’aquesta garantia el poder davant dels altres i, d’una manera explícita, donava el nom i 

la idiosincràcia al grup. En aquest sentit, segons Attali, el nom d’un poble constitueix la 

seva identitat i és inamovible. Per exemple, entre els primers pobles sedentaris 

escandinaus, els termes “poble”, “patrimoni”, “propietat”, “territori” i “família” es 

confonen. D’aquesta manera, el noruec ó!al o el suec haugoda designen al mateix temps 

al grup, al seu patrimoni i al lloc de naixement i de vida dels seus avantpassats2 (Attali, 

1989: 49). La propietat familiar és estimulada, sota el concepte legal de l’Åsædesret (dret 

domèstic)3. Un dels mites escandinaus més antics, conegut com la Cançó de Hyndluljod, 

diu: “Feryia pregunta a Hyndla lo que debe pasar en el juicio con un tal Argantyr, a 

propósito de una herencia dejada por sus antepasados; el vencedor será el que pueda 

nombrar el mayor número de parientes que hayan poseído esa tierra. Hyndla cita una 

genealogía de setenta nombres, hombres legendarios de la Alemania meridional, de 

Escandinavia, asociados a un mito que profetiza la muerte de los dioses” (Gurevic, 1972; 

citat a Attali, 1989: 53). En aquest mite nòrdic, que pot usar-se com a exemple en 

societats similars, l’arrelament a la terra ve dels avantpassats, i també la propietat del 

grup, entés com la família àmplia vinculada amb aquests. A Lituània la terra pertanyia a 

uns éssers subterranis, els kaukais, que podien presentar-se aleatòriament als espais 

domèstics i que hom ha identificat amb els ancestres difunts. També, entre els pobles 

germànics, els terrenys de cacera i pastura eren propietat dels avantpassats i podien ser 

usats per diferents membres del grup social (Attali, 1989: 54). La terra, doncs, seria 

repartida entre els membres de la comunitat que poguessin justificar l’arrelament d’uns 

ancestres en aquesta; però no en serien propietaris. De fet, ens trobaríem davant d’una 

                                                
$!En paraules de Varg Vikernes, “Norse ó!al  means "homeland", "allodium", "allodial law", 
"nobility", "noble", "inherited goods", "fatherland", "land property", "distinguished family", 
"distinguished","splendid","kin"and"the nation"” 
(http://www.burzum.org/eng/library/a_burzum_story07.shtml) 
!
3 “E"el by" oferleof æghwylcum men, 
gif he mot !ær rihtes and gerysena on 
brucan on bolde bleadum oftast.”  
(Poema Rúnic Anglosaxó, segle IX). Cotton Otho B.x, fol. 165a – 165b 
 
“Una finca és molt estimada per tot home, 
si pot disfrutar allà a la seva casa 
tot és apropiat en constant prosperitat” (Traducció de l’autor)!
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fórmula de “comunalisme sagrat”, en el benentès que la religió es fonamentés en el culte 

als avantpassats, fet clar en les societats germàniques i escandinaves antigues i més que 

possible en les tradicionals de l’arc mediterrani occidental durant la primera edat del 

ferro i, evidentment, en èpoques més antigues. 

L’organització de l’espai, urbà i extra-urbà en època ibèrica ha donat molt a parlar, i cada 

cop comptem amb més dades arqueològiques que ens ajuden a definir la qüestió. La 

terra, el bé principal, ha estat tractada des de conceptes mitològics o simbòlics en 

llegendes o fins i tot en representacions pictòriques. Marco V. García Quintela al seu 

article “La construcción del territorio entre iberos y celtíberos” (García Quintela, 1999-

2000), publicat a Kalathos, 18-19, entra de ple en aquest tema. Planteja la interpretació 

d’un esquema territorial tripartit a partir de l’estudi de quatre documents o dades 

diversos: el denominat Kalathos de l’Arada del Cabezo de la Guardia d’Alcorisa (Baix 

Aragó, Terol), el mite de Gàrgoris i Habis, el territori d’Edeta (Llíria, Camp del Túria, 

València) i l’etnografia peninsular de Diodor. Per als nostres objectius ens resulta 

altament interessant la visió cosmogònica sobre l’organització de l’espai que ofereixen 

els dos primers documents, ja que podem entreveure qüestions com la titularitat de la 

terra.  

 

                          

                                              Figura 12.  Kalathos de l’Arada 

 

El Kalathos de l’Arada és un conegudíssim vas amb decoració figurada, datable, pel 
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material al que estava associat, entre finals del segle III i el primer terç del I a.n.e. 

(Olmos, 1996: 12). L’escena representada exposa una imatge de pacte, possiblement 

central, entre dos personatges, separats per un element floral, un vas o una àmfora, que 

aixequen un exagerat braç en senyal de conformitat o salut. Cal interpretar aquesta 

escena com a efectuada al nucli urbà, és a dir, al poblat, que es consideraria, d’aquesta 

manera, com el lloc central. La segona escena descriu el camp, l’horta, i el seu treball, 

amb camperols que llauren i ocells alineats. Finalment, el tercer espai ens parla del 

territori més enllà dels camps apriats, les àrees de cacera, les selves. S’hi poden veure 

guerrers a cavall caçant senglars, assetjats per gossos de presa o de guerra. Segons García 

Quintela la representació ha de ser considerada com a una unitat, és a dir, es tractaria 

d’una mateixa teatralització. S’hi mostraria la societat, amb els personatges que pacten, 

els pagesos que llauren, i els guerrers que cacen (García Quintela, 1999-2000: 203). 

El segon document que analitza és el conegut mite de Gárgoris i Habis, narrat per Justí. 

Sobre aquesta història hi ha hagut nombroses aproximacions, entre les quals destaca la de 

J. Caro Baroja (España Antigua (conocimientos y fantasías), Istmo, Madrid, 1986), que 

cal considerar com a clàssica, i les més radicals de L. García Moreno (“Justino 44,4 y la 

historia interna de Tartessos”, Archivo Español de Arqueología, 52, 1979), que segons 

García Quintela analitza el text en clau de Quellenforschuung, és a dir, a partir de la 

recerca directa de les fonts (García Quintela, 1999-2000: 205) o la de J. C. Bermejo 

(Mitología y mitos de la Hispania Prerromana, Akal, Madrid, 1994), on s’aplica el mite 

una perspectiva de tipus estructural i comparativa. Més tard, F. Gascó (“Gárgoris y 

Habis: la leyenda de los orígenes de Tarteso”, Revista de Estudios Andaluces, 7, 1994) 

realitza un estudi amb unes propostes metodològiques i interpretatives entre la tesi 

clàssica i la radical, i F. Jordá Cerdá (“Anotaciones marginales al mito de Gárgoris y 

Habis”, Homenaje a J. M. Blázquez, 1993) torna a les interpretacions més conservadores 

(García Quintela, 1999-2000: 205). 

El mite és a bastament conegut, però el que ens interessa és la relació espai-temps de la 

història. Així, en un primer temps desenvolupat en dos escenaris, on regna Gàrgoris 

sobre una societat que podem considerar com a semicivilitzada, es produeix el naixement 

de Habis, fruit de l’incest entre el rei i la seva filla. Aquest món s’ubica en un saltus, un 

bosc, on la ramaderia és l’activitat econòmica bàsica dels curetes, sobre els qui governa 

Gàrgoris. La terra dels animals salvatges, la selva, es troba adjacent al món dels curetes, 

sense que es coneguin fronteres definides. És el rerapaís de les praderies, de les canyades 

i de l’Oceà. El tercer espai és en el qual Habis, abandonat a la seva sort, és capturat, 
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després de sobreviure alimentat pels cèrvols. Es tracta del terreny de la cacera. El segon 

temps correspon a l’espai urbà, quan Habis és portat en presència de Gàrgoris i aquest el 

reconeix com a successor. Habis dotarà al poble de lleis, posant ordre al treball agrícola i 

al propi territori (García Quintela, 1999-2000: 205). L’acció legisladora de Habis permet 

la preservació de l’espai de cacera, dividint el saltus en dues unitats d’activitat antròpica, 

una amb menor afectació (les hortes de cultiu) i l’altra amb major (el poblat, la urbs). 

Tant el Kalathos de l’Arada com el text de Justí són certament tardans, pero semblen 

respondre simbolicament a la idea d’organitzar un territori des d’un punt de partida 

tripartit, fet comprovat arqueològicament pel que es refereix al territori d’Edeta (Bonet, 

1995). De totes maneres, a tall d’hipòtesi, podem aventurar algunes dades: 

 

- L’espai tripartit del Kàlathos de l’Arada separa perfectament l’espai urbà de l’extra-

urbà. És interessant, i en això coincidim amb García Quintela, considerar que la 

representació pictòrica expressa el global de la societat, en la qual hi ha legisladors (o 

pactistes), pagesos i guerrers caçadors. Ens trobem davant d’una societat on es 

treballaria conjuntament, i això s’explica simbòlicament. Qui pacta és qui ordena, qui 

governa, qui s’ocupa de mantenir la cohesió del grup. El treball dels pagesos ha d’abastir 

el centre poblacional i la resta de nuclis associats. I els guerrers cacen i es mouen pels 

espais salvatges, els territoris de frontera, els àmbits més enllà de les hortes dels 

agricultors. La terra i el poblat defineixen un unicum, una unitat que no pot desvincular-

se.  

- Habis neix al centre semicivilitzat, que no ha assolit el rang d’urbà, i creix a les terres 

salvatges, més enllà de nou dels camps de cultiu. Pero, al tornar al poblat, legisla, i 

comença amb l’agricultura: “fue el primero que enseñó [Habis] a poner a los bueyes bajo 

el yugo del arado y a procurarse el trigo con la labranza (boves primus aratro domari 

frumentaque sulco quaerere docuit) y obligó a los hombres, por odio a lo que él mismo 

había soportado, a dejar la comida silvestre (agresti cibo) y tomar alimentos más suaves” 

(Justí XLIX, 4, 11; traducció de J. Castro Sánchez. Citat a García Quintela, 1999-2000: 

205). Per tant, l’espai intermedi, l’escenari dels pagesos, és una terra que es legisla i que, 

amb molta possibilitat de certesa, pertany fins a la codificació, almenys, a la comunitat. 

 

Quins drets de propietat es representen simbòlicament?. En el cas del kalathos sembla 

que s’hi descriu una escena de clara matriu aristocràtica, amb legisladors que pacten, 

pagesos que treballen els camps i guerrers que cacen (i que han de pertànyer al segment 
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dominant). Potser el més significatiu sigui la unitat del territori a partir de fets 

ideològicament cabdals com ara el pacte o la legislació. Ara bé, qui són realment els 

personatges enfrontats que tanquen un possible contracte?. El més evident és que siguin 

representacions de personatges destacats. Tampoc és descartable que posseeixin un rang 

religiós, encara que els paral!lels en societats similars, com la celtibèrica, ens indiquen 

que els sacerdots, malgrat tenir un pes específic enorme en la comunitat, estaven exents 

dels pactes (García Quintela, 1999-2000: 230). En el cas del món celta aquesta premissa, 

en la figura dels druides, es repeteix (Guyonvarc’h, 1997: 164-166). Per tant, l’escena del 

vas sembla que pot orientar-nos vers la possibilitat d’existència, en aquest cas, de drets 

de propietat privada o regulada per un estat. 

El mite de Gàrgoris i Habis no és ibèric, i és força més antic que el text de Justí. En 

aquest cas el tema de la propietat privada no queda tan clar, almenys en el punt de partida 

del segon acte, el de l’inici de la legislació. És evident que en el “món semicivilitzat” de 

Gàrgoris que descriu Justí, malgrat trobar-se davant d’una reialesa mítica, la terra no 

estaria legislada i això, possiblement, seria indicatiu de comunalisme. A partir de la 

codificació de Habis pot ser que aquest fet canvii; en tot cas es dóna una preponderància 

impressionant en l’arranjament de les terres de cultiu, encara que la titularitat, ni a nivell 

especulatiu, està tan clara com al Kàlathos de l’Arada. Cal recordar que aquest vas sí que 

es fabricà en un moment en que el sistema aristocràtic estava plenament implementat. 

No es pot confirmar, però es pot suposar que ambdós documents descriuen pràctiques de 

tipus mediterrani que poden tenir segles d’història en el moment en que es plasmen sobre 

els seus suports, ceràmic o literari, sobretot pel que respecta al mite. La pressa per 

codificar l’ús de la terra per part de Habis és també interessant. Cal dotar d’eines 

jurídiques al sòl i la seva explotació. Tampoc coneixem quis serien els ressorts de 

distribució de la terra, i quin vincle tindrien els membres de la comunitat envers ella. Que 

la terra sigui comunal no desautoritza, sota el nostre punt de vista, que puguin existir 

relacions de servitud envers la comunitat que, ara per ara, no ens queden clares. 

“Concebir una propiedad absoluta, es decir, una “propiedad sin intermediarios”, en las 

relaciones entre los hombres y la tierra significa hacer abstracción de muchos individuos 

y de muchos derechos. Tenemos que ser conscientes, pues, de las circunstancias 

concretas que a menudo resultan disimuladas cuando pensamos en términos de propiedad 

absoluta o perfecta. Muchos ciudadanos de hoy día que dicen “soy propietario de un 

piso” están pendientes de unas obligaciones con establecimientos bancarios que 

evidentemente restringen “sus derechos de propiedad” ¡Y cuantos problemas conlleva 
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hoy día a los juristas la práctica habitual de la llamada multipropiedad!” (Congost, 2007: 

123). Aquesta cita ens permet recordar el concepte de propietat imperfecta contraposat a 

la perfecta que ens presenta Rosa Congost als seus treballs. Per tal que existeixi propietat 

perfecta o absoluta cal que s’hagi consolidat la propietat privada. A partir d’aquest fet és 

quan realment es comença a legislar, i més tard a codificar, aquests drets. Els primers 

reculls de lleis, especialment els medievals, aporten aquest caràcter. Per exemple, la 

definició de “propietat perfecta o privada” que ens exposen Las Partidas d’Alfons X el 

Savi és “poder que ome ha en su cosa de facer della e en ella lo que quisier, segund Dios 

e segund fuero”.  La codificació actual espanyola, en el seu article 348 escriu que la 

propietat privada és el “derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones 

que las establecidas por las leyes” (Congost, 2007: 122). Les diferències, com es pot 

veure, no són substancials. Resulta significativa, però, la sacralització o la sanció divina 

dels drets de propietat més antics, que serien els que molt possiblement naixerien de 

tradicions probablement ancestrals en quant a la relació individu-propietat, i encara més 

en el que es refereix a la titularitat de la terra. 

La qüestió de la titularitat de l’espai domèstic en època prerromana és també complicada. 

Desconeixem completament l’articulació dels drets de propietat, i tot el que puguem 

escriure, avui per avui, no passa de mera hipòtesi. De totes maneres comptem amb dades 

que ens permeten especular. Com ja s’ha indicat, possiblement la més significativa sigui 

la que podem observar a partir de les ordenacions internes dels assentaments. En aquest 

sentit és important diferenciar l’espai no habitable (que en aquest cas ha de ser aquell on 

no s’hi pugui hom refugiar o sojornar-hi), dels àmbits pròpiament domèstics. Si partim 

de la base, perfectament factible, que l’espai s’ordena més o menys de manera 

predeterminada, en un terreny acotat per les línies de muralles i fortificacions, cal estar 

atent a les dimensions i la regularitat de les cases, és a dir, en la seva isonomia. Una 

distribució equitativa en superfície ocupable dels espais domèstics, així com el mateix 

patró constructiu, ens pot induir a pensar en una cessió de terreny comunitari als diferents 

nuclis familiars per a que edifiquin la casa. Aquest fet sembla viable en societats on no 

s’han desenvolupat ni de manera incipient els l’esquemes de poder aristocràtic, aquells 

grups on el cos social està format per individus (camperols) que podem considerar com a 

lliures i que cooperen per al bon funcionament de l’organització territorial. Això no vol 

dir que el gaudi d’aquests espais sigui lliure; cada grup familiar ha de disfrutar del seu 

espai i de la seva privacitat, i cal que es reguli en aquest sentit. Que no coneixem les 

normes aplicades no vol dir que no existissin. L’altre opció, aplicable també a les terres 
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de conreu, és la de la parcel!lació, més propera a la propietat perfecta o privada, encara 

que això ens acosti a models aristocràtics. Però, parafrassejant a Francisco Burillo al seu 

article (Burillo, en premsa) on està l’aristòcrata ibèric del baix Ebre abans del segle III 

a.n.e.? 

 

III.2.2.2.- Elits i propietaris? 

De totes maneres el tema és tan complicat que la consolidació de grups aristocràtics en 

l’esquema de control de la societat no garanteix l’existència predominant de propietat 

privada sobre la terra, encara que és possible, com s’ha vist, que l’estimuli. 

Realment, amb l’aristocràcia arribaren nous conceptes de propietat de la terra que 

relegaren la comunalitat i la cooperació a un segon terme?. És possible, encara que no es 

pot confirmar al cent per cent. 

Arturo Ruiz i Manuel Molinos han estat els qui han abordat el tema de manera més 

profunda, sobretot en relació amb l’organització social i econòmica dels territoris ibèrics 

de l’Alt Guadalquivir, a partir de la tradició historiogràfica derivada del marxisme o del 

materialisme històric. La seva preocupació per aquesta qüestió ja la trobem a l’article 

“Algunas consideraciones para la reconstrucción de las relaciones sociales en los sectores 

dominantes de la producción económica ibera (agricultura y minería)”, publicat el 1979 

al número 3 de  Memorias de Historia Antigua, o, dos anys abans, a “Las clases 

dominantes en la formación social ibérica del sur de la Península Ibérica”, en aquest cas 

publicat per Arturo Ruiz en solitari a Memorias de Historia Antigua, 1. Repreneren 

l’anàlisi de la propietat a Los iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico, 

editat a Barcelona per Crítica el 1993, amb paràmetres similars, i en l’actualitat la qüestió 

de l’organització social i de la propietat continua sent defensada per altres investigadors 

del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de Jaén a partir d’aquests treballs (Gutiérrez, 

2002: 110-113). 

Com ja hem indicat, els estudis de Ruiz i Molinos es fonamenten des de la visió 

materialista de l’Història, i per tant, ja des dels primers articles, es preocupen d’intentar 

definir quines són les unitats de producció i qui o com les controla juntament amb els 

mitjans de producció. Però no foren els primers que es preguntaren quines relacions de 

propietat s’establiren en època prerromana a la Península Ibèrica; Arribas, Vigil, 

Maluquer de Motes o Sanahuja ja havien analitzat, més o menys profundament i amb 

més o menys èxit, la possessió de la terra en època ibèrica. Concretament, aquesta 

darrera autora havia ja proposat un model de propietat per als ibers que definia 
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l’existència de grans parcel!les de terra propietat de l’estat, sobre el que recauria 

l’organització bàsica de l’economia. L’estat cediria en usdefruit les terres parcel!lades a 

les famílies, que les treballarien i entregarien un tribut pel seu treball a l’estat. Per tant, 

Sanahuja suposava que la terra encara era de propietat comunal, administrada per un estat 

aristocràtic que en lliuraria en usdefruit el seu treball a les unitats familiars (Sanahuja, 

1971). Una proposta realment propera als conceptes derivats del feudalisme. 

Arturo Ruiz i Manuel Molinos, prenent com a una de les bases de treball el model de 

Sanahuja, delimitaren com a unitat de producció mínima la família, a partir de la 

consideració que la força principal de treball seria la humana. Relacionant això amb el 

model de control dels oppida de l’Alt Guadalquivir, resumien la forma de propietat en els 

següents punts: 

 

- Domini entre els mitjans de producció de la força de treball 

- Conformació de la propietat a partir del domini d’uns oppida sobre els altres a 

conseqüència del caràcter militar (Ruiz, Molinos, 1979: 150) 

 

A partir d’aquest fet, i de la interpretació de dades arqueològiques com poden ser la 

diversificació d’espais domèstics per a l’emmagatzematge i el treball de la llar o la 

isonomia de petites indústries, com en el cas de la transformació minera de Rio Tinto 

(Ruiz, Molinos, 1979: 151), determinaren com a unitat mínima de producció a la família. 

Aquest fet, com remarcaren, no tindria per a què suposar una parcel!lació privada de les 

terres. Però al costat de la família la comunitat hauria de comptar amb un pes específic 

molt gran: “Según creemos y aún a pesar de la importancia que la familia tuvo como 

unidad mínima de producción, otras formas sociales y entre ellas la comunidad (que es al 

fin y al cabo la estructura del Oppidum) tuvieron en el conjunto económico una mayor 

importancia. La primera razón de esta afirmación viene justificada de un lado por la 

división del trabajo en el sentido de que algunos sectores de la economía exigirían la 

ampliación de la unidad mínima familiar a través de las redes de parentesco, hasta la 

comunidad” (Ruiz, Molinos, 1979: 151). La consolidació de l’oppidum com a unitat de 

producció, com a ens propietari en el món ibèric de l’Alt Guadalquivir de ciutat, terres i 

habitants, dotaria d’una estatalitat molt potent a l’esquema. 

A partir d’aquestes premisses plantejaren un model de propietat per a les societats 

ibèriques de l’Alt Guadalquivir que pivotaria entorn de l’oppidum i de la família, sota el 

control dels elements dominants, que cal interpretar com a aristòcrates, conformant una 
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estructura de forta implantació estatal. D’aquesta manera, esquematitzaren la propietat de 

la manera següent: 

 

- La família seria propietària directa de les eines per a la producció, com les arades, els 

trills, els telers, etc., així com, ocasionalment, de parcel!les cedides per la comunitat 

(aquí cal llegir oppidum), en règim d’usdefruit a canvi d’un producte excedentari del que 

en gaudiria la comunitat o “el poder que gobernara la comunidad” (Ruiz, Molinos, 1979: 

152). 

- La base de l’explotació econòmica, principalment de l’agricultura, però també de la 

resta de sectors seria tributària. Segons Ruiz i Molinos això planteja un dilema: “se nos 

plantea aquí una contradicción clásica para las sociedades en transición desde la sociedad 

comunitaria a la sociedad de clases, al menos en su primera fase, es decir, la familia 

posee y es propietaria del usufructo (jurídicamente) de la tierra en cuanto tal familia, pero 

a su vez el único propietario real es el estado, que es aquel que se apropia del excedente” 

(Ruiz, Molinos, 1979: 153) 

 

Sobre les conclusions extretes per aquests investigadors es poden entreveure algunes 

consideracions significatives, que sota el nostre punt de vista són plenament vigents avui 

en dia. La unitat familiar, sense cap mena de dubte, ha d’ésser, a l’Alt Guadalquivir però 

també en altres regions ibèriques, la força de producció bàsica. El treball dels camps, la 

transformació de productes i altres activitats ha de gravitar sobre aquest nucli, 

independentment del tipus de propietat existent. Aquesta manera de funcionar és la 

tradicional, fortament vinculada a les societats camperoles i, per tant, no hauria d’haver 

variat, amb el pas del temps, del que succeiria quan els grups segmentaris fossin els qui 

controlarien i articularien els territoris. L’adveniment de l’estat aristocràtic, sigui quan 

sigui, no sembla fer canviar aquesta organització productiva. Una altra cosa és la 

propietat. Podem arribar a confondre el comportament comunal de les societats 

camperoles sense aristocràcia amb la publicitat de l’estat o de les altres entitats regionals 

complexes?. És un risc que cal córrer. Si prenem per exemple la terra dels oppida de 

l’Alt Guadalquivir sembla que el seu control per part de l’estat és absolut, encara que 

també és dubtosa la seva publicitat, almenys si hom s’ho mira des del punt de vista que 

avui tenim de la cosa pública. Si la terra és ostentada pels personatges dels grups 

dominants, aleshores sense cap mena de dubte s’incorre en un sistema tendent a la 

privacitat. Però aquesta privacitat s’oculta sota el mantell d’un estat, d’una entitat que la 
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controla i la regula, i aleshores és complicat determinar realment quin joc de possessions 

i explotacions juguen els elements de domini.  
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III.3. - EL CAMP POLÍTIC I SOCIAL 

 

La societat que es configura durant la protohistòria és, doncs, camperola. No hi ha cap 

dubte sobre aquesta atribució, que ve precedida per un model d’agricultors primitius 

durant el bronze final, com a mínim en la regió en estudi. No obstant, aquesta societat 

s’organitza a partir de fòrmules que poden moure’s entre resolucions jeràrquiques i/o 

heteràrquiques, i que en tots els casos mostra una vinculació directa en l’explotació i 

gestió de la terra.  Per tant, els papers es jugaran en un camp de tipus social, però també 

polític. 

 

III.3.1. – Les formulacions jeràrquiques i heteràrquiques 

Quan el 1962  Elman R. Service va publicar Primitive Social Organisation: an 

evolutionary perspective (Service, 1962) i el 1971 Profiles in Ethnology (Service, 1971) 

va dissenyar el concepte que afirmava que per a definir l’evolució de l’organització 

social i política de les comunitats resultava necessari l’avançament cap a complexitats 

jerarquitzades; paradoxalment, però, va encetar el camí cap al qüestionament dels patrons 

establerts i cap al plantejament de noves visions. Service va delimitar un marc 

d’actuació, un framework que entenia el procés evolutiu partint del grup políticament 

simple per a arribar a l’estat, passant pels estadis de “tribu” i “cabdillatge”: “band, tribe, 

chiefdom and state” (Service, 1971). Aquest plantejament atorgava una major flexibilitat 

als estadis inicials (“band”, “tribe”), però limitava enormement el marge de maniobra de 

les societats estratificades (“chiefdoms”, “states”). La diferència entre els nivells es 

plantejava principalment en termes de creixement de la “complexitat”, definida no pas 

com la més rica xarxa dels sistemes sinó com la més ben organitzada jeràrquicament, 

manifestat en jerarquies de poder i en la seva atenció als sistemes de comunicació 

(Crumley, 2007). 

Service es va adonar, però, que en aquest increment vers la complexitat que es veuria 

plasmat en l’organització jeràrquica bàsicament del darrer nivell, del poder estatal, el 

terme “jerarquia” per si sol no captava totes les possibles relacions existents en un 

sistema social i polític organitzat, com podien ser les federacions, lligues, associacions, 

comunitats, etc., que resultarien igual d’importants en un nivell estatal que en un format 

per grups més igualitaris (Service, 1971). No obstant, les teories d’anàlisi social i 

arqueològiques posteriors no van tenir en gran consideració les aportacions de Service i 

es van concentrar en determinar com les estructures de poder jerarquitzades, piramidals, 
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funcionaven. Però el cert és que el poder flueix per diferents canals i es pot manifestar 

fora de les estructures jeràrquicament organitzades (Samford, 2000 ; Crumley, 2007). 

 

III.3.1.1.- La construcció de la complexitat 

És bàsic per a continuar en aquest camí entendre com es basteix la complexitat, en tots 

els seus aspectes. En aquest sentit, possiblement, cal arrencar de l’experimentació que 

alguns dels fundadors de la psicologia social van dur a terme durant al segle passat. El 

1936 Musafer Sherif va posar les bases del que avui en dia coneixem com a “teoria dels 

eixams” o “intel!ligència col!lectiva”. L’experiment va consistir en projectar una llum en 

una cambra fosca; si l’observació l’efectuava un únic individu afirmava que la llum es 

movia en diferents direccions sense concretar-ne cap de manera exacta. En canvi, si els 

experimentadors eren diversos, al final convenien que el moviment de la llum tendia a 

convergir en un únic punt. El grup funcionava com a una sola entitat i, a més comptava 

amb el poder de decisió per a definir amb exactitud la direcció de la llum que es 

projectava (Sherif, 1936 ; García García et alii, 2008). Posteriorment, Robert Axelrod va 

definir el “dilema del presoner”, segons el qual dos jugadors s’enfronten amb l’objectiu 

de poder escapar d’un lloc. S’hi proposaven estratègies diferents, basades en 

l’individualisme, que duia a finals fallits, la cooperació entre els dos jugadors a un mateix 

nivell i, finalment, la col!laboració entre els dos participants provocant, però, que un dels 

dos es tornés més vulnerable que l’altre a mesura que avançava l’experiment. Els 

resultats indicaven que si cooperaven tenien moltes més possibilitats de reeixir, mentre 

que si cadascun actuava sol el fracàs era més que factible (Axelrod, 1984). 

Es tracta de teoremes basats a partir de l’observació de la cooperació que existeix en 

determinades estructures socials complexes en el món dels insectes, com les formigues i 

les abelles, en els que es determina que un individu isolat és incapaç de desenvolupar 

determinades tasques, mentre que en grup s’assoleix l’èxit (García García et alii, 2008). 

Els axiomes principals d’aquesta teoria dels eixams són els que recullen J. Kennedy i 

R.C. Eberhart: “La mente es social. La inteligencia humana resulta de la interacción 

social: evaluando, comparando e imitando a otros, aprendiendo de la experiencia y 

adaptándolo a complejos entornos a través del descubrimiento de modelos relativamente 

óptimos de aptitudes, creencias y comportamientos. Las culturas y el conocimiento son 

consecuencias inseparables de la sociabilidad humana. La cultura emerge cuando los 

individuos se vuelven más similares a partir del aprendizaje social. La teoría de los 

enjambres es una metodología útil de inteligencia computacional” (Kennedy, Eberhart, 
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2001: 395 ; trad. García García et alii, 2008: 2).  

La teoria dels eixams es basa en dos mecanismes claus: l’autoorganització i 

l’estigmergia. L’autoorganització es fonamenta en la creació d’estructures globals de 

tipus complex, a partir de la interacció local d’agents del sistema. En canvi, l’estigmergia 

fa especial incís en el fet que la distribució de tasques no recau directament sobre aquests 

agents, sinó sobre l’entorn que ha d’estimular la producció del treball. Aquests poden 

transformar-lo o modificar-lo per tal que la resta d’actors puguin reaccionar al canvi 

introduït: “las actividades de cada individuo no son controladas de forma directa, pero 

resulta necesario establecer un mecanismo de control indirecto. Es decir, desaparece el 

control centralizado para llegar a las acciones globales que repercuten positivamente en 

el sistema” (García García et alii, 2008: 2). L’objectiu final serà el de dotar de creativitat 

als agents per a que, en un sistema de xarxa, puguin prendre decisions beneficioses per al 

desenvolupament col!lectiu. És el que en el món de les empreses relacionades amb la 

tecnologia de la informació es denomina Collaborative Innovation Network (COIN) 

(Gloor, 2004). Per tant, per a que aquest sistema de complexitat funcioni serà necessari 

una estructura de xarxa que permeti una connexió plena entre els diferents agents, així 

com, un cop establerta, caldrà trobar la millor manera d’organitzar el capital humà per a 

que es mogui vers posicions amb un major grau de compromís i implicació dins de 

l’estructura. El resultat serà, doncs, una major eficiència en l’èxit del sistema (García 

García, 2008: 2). 

A partir d’aquestes premisses, potser un dels treballs bàsics per a entendre com funciona 

la complexitat és l’article de Robert Chapman titulat “Evolution, Complexity and the 

State” (Chapman, 2007). En la introducció, Chapman plantejava que el seu objectiu era 

“to provide a brief introduction to the construction of ‘complexity’ (in the sense of its 

origins and definition), its contemporary critique as a concept, and alternative views of 

the early state that have been presented by archaeologists in recent years” (Chapman, 

2007: 13). Anys abans, Bruce Trigger havia suggerit que l’evolució social vers la 

complexitat s’havia centrat en la certesa d’una “direccionalitat” en la història humana, 

direccionalitat que “involves an overall tendency towards creating larger, more internally 

differenciated and more complexly articulated structures that require greater per capita 

expenditure of energy for their operation” (Trigger, 1998: 10). Es tracta d’un 

desenvolupament de les teories clàssiques ja plantejades, com s’ha vist, per Service. 

De totes maneres aquest model evolutiu lineal de Trigger vers la complexitat social i 

política no pot estar exempt de crítiques. Potser la més evident és la pròpia diferència 
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entre societats complexes i les que no ho són (al cap i a la fi es tracta d’un mer 

reduccionisme de l’esquema de Service de band-tribes (no complexes) chiefdoms-states 

(complexes)). La investigació etnològica i arqueològica ha demostrat que les coses no 

són tan senzilles, recuperant, doncs, aquella idea ja plantejada per Service i oblidada per 

gran part de la investigació que podia existir complexitat en societats no jerarquitzades. 

Potser un dels exemples més evidents són les imponents estructures arquitectòniques de 

Göbekli Tepe o Nevali Çori a la regió de !anliurfa, a l’Alt Èufrates, on en un context 

encara de caçadors-recolectors que s’avança uns 4000 anys a l’aparició de les primeres 

estructures protourbanes, s’hi aixequen complexos santuaris funeraris de caire territorial 

(Hauptmann, 1999: 82). Han estat vistos com a mostres d’un desenvolupament vers la 

centralització (Hauptmann, 1999: 82) i cap a una societat estratificada i desigual 

(Özdo%an, 1999: 230). Però per a altres investigadors, la creació d’aquests grans recintes 

de culte no té per a què relacionar-se amb l’existència d’estratificació social, encara que, 

evidentment, el fenomen és complex: “in this case they are being ‘talked up’ in a 

backward search for the roots of civilisation and hence, they are more ‘complex’ that 

their contemporary Neolithic societies elsewhere in the Near East” (Chapman, 2007: 16). 

Aquest exemple és molt significatiu, i ens permet visualitzar que “complexitat” i 

“estratificació social” no són conceptes completament sinònims, sinó que el ventall de 

possibilitats és molt ampli. Flannery, per exemple, poc després del treball de Service ja 

havia advertit que el concepte de “complexitat” podia diferenciar-se en dues variables, la 

de “segregació”, identificada amb el grau de diferenciació i especialització en un sistema 

individual, i “centralització”, entesa com el nivell en el qual les diverses parts internes 

d’un sistema es relacionaven amb les altres i amb els diferents ordres de control social 

(Flannery, 1972). Més endavant, McGuire va anar més lluny, distingint entre 

“heterogeneïtat”, definida com a la distribució de la població entre els diversos grups 

socials, com ara per edat, sexe, família, ocupació, poder o riquesa, i “desigualtat”, és a 

dir, el diferent accés als materials i recursos en una societat (McGuire, 1983 ; Chapman, 

2007: 14). La definició de Flannery, i en gran part també la de McGuire, s’orienten vers 

la relació existent entre la complexitat i la creació de jerarquies, encara que no té per què 

ser així (Chapman, 2007: 15). 

La complexitat política ha estat, doncs, tractada des de diversos punts de vista a partir del 

treball pioner de Service (Service, 1962). Fried va simplificar la primera equació dividint 

les societats en “igualitàries” i “estratificades” (Fried, 1967). Sahlins, des d’un punt de 

vista clarament indigenista, havia encunyat el terme de “Big-Man society” (Sahlins, 
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1963), derivant posteriorment cap a nous conceptes com el de “Complex Chiefdooms” 

(Earle, 1991; Carneiro, 2002), “Archaic States” (Feinman, Marcus, 1998) o 

“transegalitarian societies” (Hayden, 1995). Tots els models, com es pot veure, han 

seguit paràmetres que es basen en l’existència de “jerarquies” per tal d’explicar 

precisament la complexitat de les societats en estudi, però els exemples arqueològics com 

esmentats anteriorment, o els etnogràfics (McIntosh, 1999) han fet dubtar que realment 

tota evolució social i política es fonamenti sobre la universalitat del concepte de societat 

complexa. En aquest sentit, a part de les crítiques de Robert Chapman, més amunt 

esmentades, cal fer incís en els plantejaments de Stephanie Wynne-Jones i Sheila 

Kohring, en les que es defensa la necessitat d’anar més enllà de la recerca de les 

estructures jeràrquiques: “rather than exploring alternatives to a hierarchical structure, 

the concentration is on the diversity within the hierarchical structure” (Wynne-Jones, 

Kohring, 2007: 4). És a dir, cal estudiar com es comporten les diferents realitats de la 

complexitat social i observar quins són els diferents valors que la jerarquització assoleix 

en cada societat, trencant amb conceptes com el de la universalitat de la teoria. 

Continuant amb la crítica a l’estancament del debat sobre la complexitat social, alguns 

autors han cridat l’atenció sobre el rol jugat pels agents en relació amb la seva pròpia 

experiència i amb el paisatge en el que s’integren (Tilley, 1994 ; Dobres, Robb, 2000). Es 

tracta d’una clara aplicació de la teoria de l’agència plantejada per Giddens (Giddens, 

1984). La complexitat, en aquest sentit, sorgiria de la relació quotidiana, de la interacció 

entre els agents i el seu entorn, entre els individus i les estructures, construïdes o no, amb 

les que conviuen.  

Recentment s’han plantejat noves propostes que intenten superar l’encotillament al qual 

s’havia arribat en el concepte de complexitat social. Potser el més innovador és el que es 

planteja l’anàlisi dels Complex Adaptive Systems (CAS), a partir de la recerca dels 

sistemes biològics fent especial incís en els termes “evolució” i “adaptació” (Bentley, 

Maschner, 2003 ; Lansing, 2003 ; Wynne-Jones, Kohring, 2007). Les propostes intenten 

definir l’adaptació de la societat, del sistema sencer, argumentant que mentre totes les 

societats presenten particularitats, existeixen una sèrie de semblances generals que poden 

ser estudiades i quantificades (Wynne-Jones, Kohring, 2007: 5). Els CAS poden 

incorporar els diferents tipus de relacions de poder, demostrant com aquests poden 

funcionar com a organitzadors, incorporant el treball en xarxa dels diferents actors o 

agents en una societat àmplia (Wynne-Jones, Kohring, 2007: 6). D’aquesta màxima en 

sorgirà un concepte bàsic: l’heterarquia. 
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III.3.1.2.- Cap a l’heterarquia 

Com s’ha vist, l’associació “complexitat sociopolítica-jerarquia” ha estat la més usada a 

l’hora d’estudiar els processos sociopolítics. No obstant, la jerarquia no és l’únic 

concepte aplicable. Les jerarquies, com és conegut, es composen d’elements els quals en 

la base de determinats factors es troben subordinats a d’altres, i es poden classificar en 

diferents graus (Crumley, 1979: 144 ; Crumley, 1987: 158). Carole L. Crumley ha 

determinat l’existència de dos tipus de jerarquies, scalar i control (Crumley, 1995: 2). 

Scalar hierarchies (scalar, “escalar”) seria un model en el que qualsevol dels nivells pot 

afectar als altres. En canvi, les control hierarchies es caracteritzen perquè les decisions 

preses al nivell superior afecten a la resta. Sovint, en les anàlisis històriques i 

arqueològiques, s’han confós els dos termes.  

Moltes estructures, tant biològiques com socials, però, no estan organitzades 

jeràrquicament. És aquí on intervé un nou concepte, que és el d’heterarquia. En paraules 

de Carole L. Crumley, “Heterarchy may be defined as the relation of elements to one 

another when they are unranked or when they possess the potential for being ranked in a 

number of different ways” (Crumley, 1995: 3). És a dir, el concepte d’heterarquia, en 

contraposició al de jerarquia, no contempla la possibilitat que els diferents inputs del 

sistema puguin ser rankitzats, distribuïts en nivells, d’un únic modus,  però sí que poden 

ser categoritzats de diferents maneres que, evidentment, poden ser horitzontals. 

L’heterarquia, de fet, és un sistema en xarxa, com el COIN de les information networks 

que hem exposat més amunt. Els elements es relacionen d’una manera que no és 

jeràrquica però que, evidentment, és complexa. 

Qui primer va utilitzar el terme “heterarquia” fou Warren S. McCulloch en un article 

dedicat a l’estudi de les xarxes neuronals, “A heterarchy of values determinated by the 

topology of neuronal nets” (McCulloch, 1945). El seu plantejament pot definir-se com a 

la situació d’interdependència existent entre nivells o subsistemes diferents en els que es 

desenvolupen processos diferents de manera simultània (Morales, 2007 ; Von 

Goldammer et alii, 2003). Això, però, no té perquè excloure la possibilitat que els 

subsistemes de major complexitat puguin determinar els de menor; és a dir, en un sistema 

poden conviure modalitats d’interacció jeràrquiques i heteràrquiques (Morales, 2007: 77-

78). 

Kontopoulos ha intentat explicar el concepte d’heterarquia des del de jerarquia. Per a 

aquest pensador existirien dos tipus de jerarquies, precisament des de la distinció feta per 
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Crumley i plantejada més amunt. La primera d’elles és la de “control”, en les que domina 

la determinació de les macroentitats per sobre de les microentitats del sistema. El segon 

tipus, en canvi, és el “modular”, en el qual la determinació de les macroentitats del 

sistema no explicaria la de les microentitats, fet que no ha de suposar l’emergència de les 

entitats macro a partir de les microparts (Kontopoulos, 1993: 14-17). Aquest fet podria 

explicar l’emergència dels subsistemes de complexitat creixent a partir de decisions 

preses dins dels subsistemes micro, és a dir, dins de cadascuna de les parts que configura 

el sistema holístic. Al mateix temps, aquestes decisions determinaran tant als subsistemes 

inferiors com tota la reorganització del sistema. Per una altra banda existiria una 

convergència relativa de les diverses micro estructures que s’ajuntarien per a produir 

subsistemes de complexitat creixent (Morales, 2007: 78-79). 

 

 
Figura 13. Comparació entre estructures jeràrquiques i construcció heteràrquica (Von 
Goldammer et alii, 2003) 
 
 

A partir d’aquestes premisses, doncs, Kontopoulos defineix l’heterarquia com “la 

subdeterminación de las macroestructuras por las micropartes dadas y como la 

emergencia semi-autónoma de fenómenos de nivel superior fuera de los de nivel inferior” 

(Kontopoulos, 1993: 12 ; trad. Morales, 2007: 79). Per tant, en les heterarquies no 

existiria un únic nivell dominant, sinó que cadascun dels subsistemes exerciria una certa 

influència sobre la resta. En aquest sentit, alguns autors consideren les heterarquies com 

a “sistemes dèbilment acoblats” (weak coupling), ja que en elles s’hi determina una 

interacció des d’un punt de vista descentralitzat, en el que juguen un paper clau els 

diversos interessos existents, fins i tot si aquests són contraposats (Iannacci, Mitleton-

Kelly, 2005). El concepte de “sistemes dèbilment acoblats” s’explicaria des del punt de 

partida que seran més fortes les relacions internes de cada subsistema que no pas les 

interaccions o les relacions entre els subsistemes (Kontopoulos, 1993: 188). 

Hom ha plantejat un terme sinònim al de jerarquia, que potser es relaciona millor amb el 

d’heterarquia: l’homoarquia. En aquest sentit “the opposite of heterarchy, then, would be 

a condition in a society in wich relationships in most contexts are ordered mainly 
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according to one principal hierarchical relationship. This organizational principle may be 

called ‘homoarchy’. Homoarchy and heterarchy represent the most universal ‘ideal’ 

principles and basic trajectories of socio-cultural (including political) organization and its 

transformations. There are no universal evolutionary stages –band, tribe, chiefdom, state 

or otherwise- inasmuch as cultures so characterized could be heterarchical or 

homoarchical: they could be organized differently, while having an equal level of overall 

social complexity” (Bondarenko, 2005: 18). 

A partir del plantejament de Bondarenko, doncs, en les heterarquies no existeix un 

domini complert o pràcticament complert d’un subsistema sobre els altres, i aquesta és la 

principal diferència amb la jerarquia. En aquesta darrera, precisament, l’increment de la 

complexitat es basteix a partir del fet que els subsistemes més complexos, els superiors, 

agreguen noves restriccions als que es troben en un grau de complexitat inferior. En 

l’heterarquia, en canvi no existirà un ordenament d’aquestes restriccions (Morales, 2007: 

80). La cita de Kontopoulos, en aquest sentit, és força aclaridora: en l’heterarquia 

existeix “un entrecruzamiento de niveles en los cuales no hay forma de decir con certeza 

si un nivel es superior a otro, o si casualmente más importante u ontológicamente más 

básico [...] Esto implica que en cada nivel particular pueden influir diferentes 

restricciones; un ‘entrecruzamiento de restricciones’, constitutivo del carácter 

multidimensional de las entidades del fenómeno, incrementa en cada nivel la 

probabilidad de la subdeterminación de los niveles superiores por los inferiores y 

viceversa, la subdeterminación de los niveles inferiores por los superiores” 

(Kontopoulos, 1993: 63, 65-66 ; trad. Morales, 2007: 80). Segons Morales, l’expressió 

usada per Kontopulos (“entrecruzamiento de niveles”) per definir l’estructura 

heteràrquica implica, en certa manera, l’existència d’una jerarquia oberta i 

multidimensional, formada per “jerarquías de subsistemas parciales que se intersectan e 

influyen entre sí, sin determinarse completamente” (Morales, 2007: 80). Aquest fet, 

precisament, les vincularia al concepte d’acoblament dèbil descrit per Iannacci i 

Miltleton-Kelly. 

Per tant, cal interpretar globalment els conceptes de jerarquia i d’heterarquia com a 

complementaris. Per a Gunji i Kamiura, “Heterarchy is a dynamical hierarchical system 

of which an action at one level simultaneously reveals reactions at other levels” (Gunji, 

Kamiura, 2004: 1). S’ha de retornar, en aquests moments, a la teoria dels sistemes de 

xarxes, i com a tal, s’ha de considerar l’heterarquia: “what social scientists term 

“heterarchies”; namely, interconnected, overlapping, often hierarchical networks with 
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individual components simultaneously belonging to and acting in multiple networks, and 

with the overall dynamics of the system both emerging and governing the interactions of 

these networks. Human societies in which individuals act simultaneously as members of 

numerous networks— familial, political, economic, professional, among others—are one 

example of heterarchies, and signalling pathways in biological organisms are another, but 

in fact the paradigm is a powerful one with relevance to many natural, engineering, and 

social contexts” (Jen, 2000: 4). És a dir, les societats humanes exemplifiquen 

perfectament l’heterarquia, ja que els diferents individus interactuen simultàniament com 

a membres de nombroses xarxes (Morales, 2007: 81). En paraules de Walter Fontana i 

John Padgett, “Conditions for heterarchy are inherent in distributed systems, even when 

they are designed. Stated abstractly, heterarchy arises when components or agents 

interact with different laws of composition at the same time. Each mode of interaction 

gives rise to a particular network topology and its dynamics. When agents are capable of 

more than one mode of interaction the same agents end up participating in different 

components simultaneously. (One example in politics is "multivocality".) If they must 

coordinate to sustain the overall system, we say they cross-cut (component boundaries)” 

(Fontana, Padgett, 1999: 2). 

 

III.3.1.3.- Heterotopia, o com organitzar un territori heteràrquic 

En les pàgines anteriors hem exposat com s’articularien les jerarquies i les heterarquies a 

partir de la teoria de sistemes, fent especial incís al joc d’interrelacions i interaccions 

existents entre els diferents components d’aquests, als quals anomenaríem com a 

subsistemes. Hem tractat l’establiment de vinculacions en xarxa, que de fet seria la 

característica principal de les heterarquies, però que no té per que no existir en els 

sistemes jeràrquics.  

En l’organització d’un territori, però, entrarà en joc un nou concepte, que és el de 

l’heterotopia: “L'espace dans lequel nous vivons, par lequel nous sommes attirés hors de 

nous-mêmes dans lequel, se déroule précisément l'érosion de notre vie, de notre temps et 

de notre histoire, cet espace qui nous ronge et nous ravine est en lui-même aussi un 

espace hétérogène. Autrement dit, nous ne vivons pas dans une sorte de vide, à l'intérieur 

duquel on pourrait situer des individus et des choses. Nous ne vivons pas à l'intérieur 

d'un vide qui se colorerait de différents chatoiements, nous vivons à l'intérieur d'un 

ensemble de relations qui définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et 

absolument non superposables”(Foucault, 1984). És a dir, entendríem per heterotopia un 
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espai heterogeni format per diversitat de llocs entre els que s’articulen variats nòduls de 

relacions. 

Qui primer va tractar el concepte va ser, com s’ha pogut veure en la cita aportada, Michel 

Foucault. El treball pioner en la descripció de la teoria heterotòpica fou escrit a Tunísia el 

1967, encara que l’autor no en va autoritzar la publicació fins al 1984. Es tracta de la 

transcripció d’una conferència duta a terme al Cercle d’Études Architecturales el 14 de 

març de 1967, amb el títol de “Des espaces autres. Hétérotopies” (Foucault, 1984). En 

aquesta conferència Foucault va donar forma per primera vegada a l’heterotopia: “Quant 

aux hétérotopies proprement dites, comment pourrait-on les décrire, quel sens ont-elles? 

On pourrait supposer, je ne dis pas une science parce que c'est un mot qui est trop 

galvaudé maintenant, mais une sorte de description systématique qui aurait pour objet, 

dans une société donnée, l'étude, l'analyse, la description, la " lecture ", comme on aime à 

dire maintenant, de ces espaces différents, ces autres lieux, une espèce de contestation à 

la fois mythique et réelle de l'espace où nous vivons; cette description pourrait s'appeler 

l'hétérotopologie” (Foucault, 1984). 

La creació del terme d’heterotopia va sorgir del debat obert entre filòsofs, sociòlegs, 

urbanistes i economistes que proposava superar els aspectes històrics en l’estudi de les 

trames urbanes i interessar-se primordialment en l’espai. A partir dels fets de Maig del 68 

es va començar a valorar la importància d’aquest espai per davant del temps. En aquest 

sentit, a part de Foucault, Henri Lefebvre va definir l’espai com una geografia 

fragmentada i jerarquitzada, però tendent a l’homogeneïtzació (Lefebvre, 1973 ; 

Lefevbre, 1974). 

Sota el nostre punt de vista l’heterotopia esdevindria l’espai heterogeni, format per 

diversos subsistemes, que a partir de la interacció entre aquests es configuraria com a una 

unitat tendent a l’homogeneïtat. Seria, en termes històrics, el territori divers organitzat 

des d’un sistema heteràrquic, on les diverses realitats dels diferents poders fluïrien de 

manera distinta, però convergerien en la realitat d’un únic sistema, mitjançant 

l’estigmergia i la pròpia autoorganització. 

Actualment, l’accepció del terme heterotòpic que plantegem en aquest capítol s’aplica al 

coneixement de la sociopolítica i de la realitat de les xarxes econòmiques mundials, i en 

aquest sentit el quadre de pensament que s’ofereix és un bon exemple comparatiu. Cal 

destacar, doncs, treballs com el del professor del Departament de Ciència Política de la 

Universidade Federal Flumense (UFF) i del Núcleo de Estudos Estrategicos da 

UNICAMP (Brasil), René Armand Dreifuss. L’essència de la seva aplicació dels 
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conceptes heterotòpics al món contemporani es resumeix en un ampli article, 

“Heterarquia político-estratégica e heterotopia tecnoprodutiva”, aparegut a Ensaios FEE, 

17, 2, a Porto Alegre (Dreifuss, 1996). A partir de la transformació tècnica Dreifuss ha 

plantejat el que ha denominat com a “mutação civilizatória” que ha de crear espais 

societaris informats i sociomercats informatitzats en els quals les diferències en les 

estructures de producció es dilueixen en una sort d’heterotopia (Dreifuss, 1996: 22-23). 

És a dir, aquests espais societaris, que en un principi incorporaven únicament el que s’ha 

denominat com a Tríade (Estats Units, Canadà, Europa Occidental, Japó, Austràlia i 

Nova Zelanda), actualment han integrat no tan sols a una nova Díade (Rússia i les ex-

repúbliques soviètiques) sinó també a les potències emergents (Xina i Índia, Singapur, 

Corea, Hong-Kong...). Aquests països constituïrien un eix Nord-Nord ampliat, 

contraposat a un eix Sud-Sud amb carències socials, i imposarien una sèrie de 

jerarquitzacions socioeconòmiques (primer, segon, tercer, quart món), jerarquitzacions 

centre-perifèria, països desenvolupats-no desenvolupats, progressistes-conservadors, a 

partir del disseny d’un únic món a l’interior del qual es desenvolupen diferències 

econòmiques, polítiques, culturals o socials: “trata-se da configuração de uma 

heterotopia, mapeada e norteada pelas plataformas cientifico-tecnologicas e pelos pólos 

motores productivos do eixo Norte-norte ampliado, que geram continentalizações e 

macromercados” (Dreifuss, 1996: 23). I a continuació descriu perfectament com 

s’organitza un territori heterotòpic: “Movimentos desiguais e combinados (na sua 

intensidade, abrangência geografica, disseminação social e profundidade nacional e 

local), envolvidos na reestructuração produtiva, na reorganização político-institucional, 

na reformulação vivencial e na reconfiguração cultural e societária e que exigem, das 

organizações territoriais, o contorno das diferenças institucionais e de estilos e práticas 

financeiras, produtivas e comerciais transnacionalizadas (globais e regionais) e, ainda, 

ajustes aos novos desafios transfronteiriços e transnacionais, de alcance e dimensão 

planetária, macrorregional ou local” (Dreifuss, 1996: 25). És evident que aquesta idea 

d’heterotopitzar els països deriva de la utilització foucaultiana del terme, que ja havia 

estat aplicada en treballs com els de Steven Connor (Connor, 1989) o el mateix Dreifuss 

(Dreifuss, 1993). 

Resumint, l’esquema que plantegem per a la construcció de la complexitat política i 

social parteix de la premissa que el poder es representa de diferents maneres, flueix 

diversament, més enllà de la tòpica classificació en jerarquies, que és certament estanca i 

limitada. En aquest sentit l’evolució lineal és simplista i reduccionista, sota el nostre punt 
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de vista. El sistema purament jeràrquic permet un esquema que queda limitat per uns 

quants nivells o subsistemes, mentre que les propostes heteràrquiques ens donen un 

marge de connectivitat en una xarxa il!limitada, infinita, en la qual podem introduir els 

inputs que considerem necessaris. Els diferents subsistemes podran interactuar per a 

aconseguir fer funcionar de manera correcta la globalitat del sistema, en un esquema que 

compta amb les premisses d’autonomia de les parts i de cooperació holística. Cal 

recordar que en un plantejament heteràrquic cada element conformatiu pot prendre 

decisions de manera independent, fins i tot sobreposant els seus propis interessos, però, al 

treballar en xarxa, col!laborarà en el manteniment global del sistema. 

L’espai en el que es desenvoluparà la xarxa heteràrquica esdevindrà, doncs, una 

heterotopia, heterogènia però amb tendència a l’homogeneïtzació pròpia de l’esquema, 

en el qual els diferents subsistemes, amb diverses jerarquies internes, configuraran el 

necessari marc social i polític. És un pas endavant, creiem que necessari, per a superar els 

plantejaments purament jeràrquics. 

 

III.3.1.4.- Un exemple d’heterarquia. El cas dels “senyors del camp” en 

l’Extremadura posttartèssica 

L’aplicació en els estudis arqueològics a l’Estat espanyol del concepte d’heterarquia és 

relativament recent; de fet podem considerar que encara ens trobem al principi del camí, 

que ha de superar la visió de l’evolucionisme lineal de la qual hem parlat anteriorment. 

Un dels treballs més interessants en aquest sentit és el llibre d’Alonso Rodríguez Díaz 

titulat Campesinos y “señores del campo”. Tierra y poder en la protohistoria extremeña 

(Rodríguez Díaz, 2009). En ell Rodríguez Díaz analitza el procés històric que es 

desenvolupa entre el 800 i el 400 a.n.e. a Extremadura, integrada des de cronologies 

certament altes en el que anomena com a “sistema regional tartésico”. Efectua una 

lectura sobre el camperolat i els senyors de la terra, interpretant l’origen, l’auge i la 

decadència de les aristocràcies rurals a partir d’un esquema “heterarquia-jerarquia-

heterarquia”. En les següents pàgines descriurem el resultat del seu treball, ja que es 

configura com un bon exemple per a entendre com funcionen els conceptes que hem 

presentat en els darrers apartats. 

Durant el període del bronze final-orientalitzant a Extremadura es desenvoluparia, sota la 

visió d’aquest investigador, un primer moment dominat per una possible heterarquia de 

cabdillatges complexos, que es coordinarien per controlar un territori, sense que existís 

un predomini jeràrquic per part de cap d’ells. S’assentarien en poblats estables i ben aviat 
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s’integrarien en les xarxes interregionals atlàntico-mediterrànies, comerciant bàsicament 

amb matèries primeres com l’estany de Logrosán o l’or del Tajo.  Aquestes elits podrien 

classificar-se com a “confederacions de cabdillatges individualistes” (Kristiansen, 2001), 

en el sentit de comunitats d’igual rang, ubicades entre punts nodals i integrades en una 

estructura de poder disgregada que gestionaria les rutes comercials i els recursos bàsics i 

estratègics (Pavón Soldevila, Rodríguez Díaz, 2007). La descripció que d’aquest model 

ens fa Rodríguez Díaz és molt significativa: “En otras palabras, dicho modelo podría 

definirse como una suerte de “heterarquía” de élites o jefaturas de marcado carácter rural, 

cuyo estatus se cimentaría en favorecer la redistribución de los recursos subsistenciales y 

mantener el equilibrio de la vulnerable red comercial de materias primas, bienes de 

prestigio, etc., a través de un complejo sistema de intercambio de dones, alianzas-dotes 

matrimoniales y ritos de paso. Un sistema que, ante la progresión de los contactos 

mediterráneos, comenzaría muy pronto a derivar hacia la jerarquización social y 

territorial” (Rodríguez Díaz, 2009: 62) 

La influència mediterrània provocaria, doncs, una dinàmica cada cop més emergent de 

jerarquització i competència entre les elits, observable en determinats punts de gual del 

Guadiana i del Tajo i en llocs com Medellín, l’Alcazaba de Badajoz, Alconétar, Talavera 

la Vieja o La Aliseda. La contextualització d’alguns elements, com la joieria de l’or, el 

bronze i les esteles indicaria l’existència d’una disgregació del poder, amb indicadors 

com la possessió de béns de prestigi per part d’individus d’assentaments clarament 

estratègics i petits llogarrets de caire agrari. La relectura de les esteles ha dut a 

relacionar-les amb estratègies  d’expansió i apropiació territorial per part d’algunes 

d’aquestes elits que, en paraules de Rodríguez Díaz “buscarían reivindicar 

simbólicamente sus vínculos con la tierra, sus riquezas explotables, su tránsito y su valor 

estratégico” (Rodríguez Díaz, 2009: 189). Seria el moment en el qual s’optaria per  

reforçar el vincle funerari amb els avantpassats, en el reforçament de la unió entre el 

poder i la terra, fet que podria connectar amb unes formes de jerarquització de clara arrel 

prehistòrica i amb l’acaparament de metalls, terres o bestiar (Rodríguez Díaz, 2009: 190 ; 

Bueno et alii, 2005: 634).  

A partir del període orientalitzant s’instauraria un model predominantment jeràrquic per 

sobre de l’heteràrquic plantejat per al bronze final, en el qual la terra esdevindrà un dels 

camps de lluita més importants. S’hi poden observar creixents diferències 

socioeconòmiques a partir de la presència d’una sèrie de valors i símbols que, vehiculats 

pel món tartèssic, provenien de la Mediterrània oriental. Es deixaria enrere el model 
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parental anterior, substituït per un sistema piramidal amb grans diferències entre el 

coronament i la base a partir  de l’adopció d’un nou aparell ideològic i religiós per tal de 

legitimar el poder, usurpant la memòria ancestral (Rodríguez Díaz, 2009: 190). 

Començaria a plantejar-se un model de poder i jerarquia social en el qual la propietat de 

la terra estaria per sobre del control del seu treball, garantit durant l’edat del bronze 

mitjançant aliances matrimonials i polítiques d’intercanvi (Ruiz Gálvez, 1992). Del 

sistema de clans anterior les estratègies de poder es dirigirien vers el control per part dels 

llinatges, fet que comportaria transformacions en els costums de matrimoni i en 

l’herència, tal i com es pot observar en els aixovars funeraris d’aquest segon moment. En 

aquest sentit, Enríquez Navascués, en referència a les esteles funeràries, afirma que “las 

estelas serían así reflejo de un ritual simbólico de carácter funerario cuya polivalencia 

serviría también para asociar ideológicamente linaje y tierra, cohesionar las relaciones 

sociales y legitimar una apropiación [...]. En definitiva, las estelas como punto de 

encuentro de aspectos ideológicos relacionados con la apropiación de la tierra, la muerte, 

la herencia y la legitimidad de las élites, hitos simbólicos de quienes buscaban vincular 

tierra y linaje, o sea condición de élite controladora del territorio” (Enríquez Navascués, 

2006: 156). 

Es va crear, doncs, una estructura jeràrquica en la qual van començar a emergir els 

centres urbans i protourbans en conjunció amb assentaments rurals més o menys 

extensos. Aquest fet va estimular tot un seguit de projectes de colonització agrària durant 

els segles VII i VI a.n.e., fet que va provocar una major definició conceptual dels llocs 

d’hàbitat, clarament diferenciats en oppida, llogarrets i granges (Rodríguez Díaz, 2009: 

190). La dependència social i el flux tributari van augmentar exponencialment com a 

fruit d’aquest procés. Es tractaria, evidentment, d’una relació clarament subordinada 

entre el camp i la ciutat: “a medida que los influjos mediterráneos se afianzaban [...] ese 

panorama de poder coordinado y diseminado [...] comenzaría a evolucionar hacia 

esquemas más jerarquizados que, en principio y en apariencia, polarizarían las élites de 

los núcleos aldeanos. Aunque dicha situación se percibe de un modo más definido en el 

Guadiana, no descartamos que en el Tajo Medio esa misma dinámica despuntara en sitios 

de especial relevancia estratégica y/o agraria como Alconétar, Aliseda o Talavera la 

Vieja, entre otros” (Rodríguez Díaz, 2009: 68). 

A finals del segle VI a.n.e., però, l’enfonsament de l’entramat regional tartèssic va 

provocar la redefinició d’aquest sistema jeràrquic, en els seus camps social i territorial. 

En el cas extremeny la solució al problema es va trobar en la terra, que es convertiria 
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progressivament en el principal valor competitiu. Es coneix aquest tercer moment com a 

postorientalitzant. L’efecte més evident del canvi s’observaria en una progressiva 

descentralització política novament de caire heteràrquic, durant la qual el camp 

imposaria el seu pes específic per sobre de la ciutat. En aquest sentit els antics “llocs 

centrals”, com Medellín o l’Alcazaba de Badajoz, que cal recordar que comptaven amb 

caràcter urbà o protourbà, perdran la seva polaritat, fragmentant-se el territori i el poder 

(Rodríguez Díaz, 2009: 190). L’esquema sorgit de la colonització agrària orientalitzant 

també s’enfonsarà, apareixent un nou esquema focalitzat en edificis o residències de 

tipus senyorial, com La Mata (Campanario, Badajoz) o Cancho Roano (Zalamea de la 

Serena, Badajoz). Per a Rodríguez Díaz aquest sistema es pot considerar compatible 

amb un “model cel!lular i de poder disgregat” sustentat en una heterarquia 

d’aristocràcies de caire rural que intentaria mantenir, a escala, el mateix corpus 

relacional i d’interacció social del període orientalitzant. L’existència de caserius 

associats a aquestes residències, que funcionen com a veritables hisendes, garantiria 

l’accés a la terra per part dels camperols a partir de l’establiment de pràctiques de 

servitud (Rodríguez Díaz, 2009: 191). El món funerari d’aquest tercer moment, 

heteràrquic, va quedar consolidat a partir de la coexistència de tombes aristocràtiques, de 

prestigi, i enterraments camperols. Les tombes de les elits són el símbol de la 

consolidació del domini generacional d’aquestes sobre la terra. 

Aquest model, però, fracassaria en el trànsit entre els segles V i IV a.n.e., mentre que els 

esquemes urbans, presents des de l’orientalitzant, continuarien funcionant, amb algunes 

crisis, de manera continuada fins a època romana (Rodríguez Díaz, 2009: 191).  

Vist aquest exemple, es poden extreure una sèrie de conclusions a l’hora d’estudiar els 

models sociopolítics que presenta: 

 

- L’aplicació dels models jeràrquics i heteràrquics combinats en la recerca arqueològica 

aporta bons resultats, com s’ha pogut comprovar. El més interessant és, però, el fet que 

supera la dialèctica evolutiva lineal que usualment s’ha utilitzat per a estudiar la 

configuració de les societats. Ja no es parteix de comunitats locals poc complexes 

políticament per a finalitzar, gradualment, en un estat, sinó que es proposa un camí amb 

pujades i baixades en el qual models que teòricament haurien d’aparèixer en ambients 

pràcticament estatals sorgeixen en èpoques anteriors i són substituïts per d’altres, 

heteràrquics, en èpoques més recents. 

- Els dos moments heteràrquics proposats presenten un territori fragmentat tendent, però, 
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Figura 14. Restitucions infogràfiques de (1) Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) 
(Celestino,Blázquez, 2007) i (2) La Mata (Campanario, Badajoz) (Red Europea de Turismo 
Cultural)
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 a l’homogeneïtzació i responen bastant acuradament al concepte d’heterotopia. El 

sistema heteràrquic seria en aquest cas la societat del bronze final primer i del 

postorientalitzant després, en el qual una sèrie de subsistemes (les comunitats en el 

primer cas i les residències/assentaments en el segon) cooperarien per a articular un 

territori gens polaritzat. En el cas del bronze final la promoció progressiva de les elits 

provocarà, poc a poc, la homogeneïtzació necessària per a arribar a la fase jeràrquica 

orientalitzant. Els interessos de cada subsistema jugaran al seu favor, en el que es pot 

considerar com a un sistema dèbilment acoblat (weak coupling). La ruptura de la unitat 

territorial orientalitzant, a partir del segle VI a.n.e., crearà un segon moment heteràrquic 

en el qual la propietat de la terra esdevindrà vital per a la consolidació de les elits en un 

sistema d’hisendes o grans residències que la controlarà, però sense que existeixi 

jerarquia entre elles, és a dir, sense que la dinàmica centre-perifèria jugui un paper 

especial. Evidentment cadascun d’aquests sistemes apostarà pels seus interessos, en un 

esquema clarament aristocratitzant però allunyat de la ciutat orientalitzant. 

- Cada subsistema heteràrquic comptarà en el seu si amb diferents maneres jeràrquiques 

d’organització. Ja s’ha assenyalat que el procés de control de la terra serà aristocràtic, 

sobretot en el tercer moment, i cadascuna de les residències dominarà una parcel!la del 

territori trencat, amb granges i llogarrets que interactuaran amb les hisendes i que se 

subordinaran al poder dels “senyors del camp”. Aquest concepte és molt important, ja 

que no obvia el fet que la formulació política interna sigui jeràrquica. En tot cas el que es 

configuraria com a heteràrquica seria l’heterotopia fragmentada, en la qual no existirien 

centres dominants. 

- El plantejament heteràrquic pot ser aplicat en l’estudi de la protohistòria en altres 

regions de la Península Ibèrica, i és en aquest sentit en el qual s’orienta el present treball.  

 

III.3. 2.- Les formes polítiques 

El desenvolupament de les formes polítiques que configuren l’evolució de les comunitats 

des de l’establiment d’organitzacions de tipus familiar fins als estats no és un camí ni 

senzill ni molt menys lineal. Les tendències evolucionistes, que han defensat –i encara ho 

fan- una trajectòria ascendent a mesura que en les societats s’hi acumula capital de poder, 

resten avui en dia qüestionades pel fet que moltes vegades aquest procés no marca una 

gradació constant, sinó que les societats adapten la fórmula a les seves pròpies 

circumstàncies, en un anar i venir que suposa el creixement i el descens de la quota de 
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complexitat política. És a dir, quan apliquem, per exemple, l’esquema bàsic de Service 

(band, tribe, chiefdom, state) a l’estudi de l’emergència social i política de determinades 

comunitats, les coses no són tan senzilles, i l’ordre no té per a què correspondre’s amb el 

plantejat per l’antropòleg americà. 

En aquesta part del nostre treball exposarem els diferents tipus d’organització 

sociopolítica que actualment s’utilitzen en els estudis socials, des de la fórmula familiar, 

la més senzilla, fins a l’aparició de les formes estatals. Hem usat diverses bases d’anàlisi, 

entre les quals cal destacar el treball, altrament bàsic, escrit per Allen W. Johnson i 

Timothy Earle titulat The Evolution of Human Societies (La evolución de las sociedades 

humanas). En ell aquests investigadors socials divideixen clarament els fenòmens locals, 

que agrupen les comunitats de tipus local i les corporativitats de big men (grans homes), 

de les entitats polítiques regionals (cabdillatges i estats arcaics). Hem respectat aquesta 

categorització, doncs la considerem necessària a l’assenyalar, de manera encertada, el pas 

entre els plantejaments organitzatius grupals i els territorials. Per tant, seguirem el llibre 

de Johnson i Earle, amb la seva tipologia, per tal d’exposar l’esquema d’evolució 

sociopolítica. 

 

 
Figura 15. Evolució i regressió des de comunitats acèfales a estats (Currie et alii, 2010) 

 

 

No obstant, introduirem altres variables, plantejaments i crítiques a aquest sistema. 

Potser el més interessant és el qüestionament de l’”indestructibe” concepte de la 

centralitat que tant Johnson i Earle, com altres autors, com Robert L. Carneiro, suposen 

a les fórmules de les entitats polítiques regionals. En contraposició s’introduiran 

conceptes clarament heteràrquics, com els plantejats per l’antropologia i l’arqueologia 

russa, amb representants destacats com Dimitri M. Bondarenko, Leonid E. Grinin o 

Andrey V. Korotayev. La seva crítica al concepte d’estat arcaic tal i com la suposen 
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Henri J. M. Claessen i Peter Skalník, o els mateixos Johnson i Earle és força interessant, 

com veurem. També, des del plantejament centralitzador, és interessant reestudiar el 

world-system d’Immanuel Wallerstein i els termes que se’n deriven, com el de col!lapse, 

en referència a la transformació final dels cabdillatges en sistemes encara més 

complexos. 

Sóm conscients que es tracta de models en molts de casos derivats dels estudis 

antropològics i econòmics, com el cas del sistema-món de Wallerstein o les concepcions 

del capitalisme de Jürgen Habermas. Com a tal han de ser interpretats. És a dir, no 

pretenem crear models inamovibles ni aplicar-los a la força, sinó exposar diverses 

possibilitats, qüestionar-les si s’escau i, sobretot intentar veure si es produeixen 

fenòmens equiparables en l’estudi del territori del tram inferior de l’Ebre que realitzem 

en la segona part del present treball. 

 

III.3.2.1.- Els grups locals o les societats transigualitàries 

En la base de l’esquema polític organitzatiu de les comunitats cal situar-hi el que Allen 

W. Johnson i Timothy Earle han anomenat com a “grups locals” (Johnson, Earle, 2003: 

133) i D’Ann Owen i Brian Hayden com a “societats transigualitàries” (Owen, Hayden, 

1997). Es tractaria d’un sistema basat en l’organització política de grups humans amb 

una població no massa elevada (els models antropològics comparatius parlen d’entre cent 

i cinc-cents individus) que posseeixen una qualitat intrínseca determinant: tendeixen a ser 

autònoms. Poden habitar en poblats estables, o bé en granges i llogarrets, però també 

desplaçar-se pel territori, ésser mòbils, com les comunitats de ramaders. En el fons, la 

seva articulació es deriva del manteniment de la tradició, que ja arrenca del neolític: “Sus 

principios organizativos y los mecanismos son artefactos culturales desarrollados para 

fines específicos y mantenidos por tradición y utilidad” (Johnson, Earle, 2003: 133). 

El plantejament polític intern dels grups locals manté en un punt de centralitat evident a 

la unitat familiar, encara que la seva complexitat fa que llur comportament econòmic 

superi en la pràctica aquest nucli, en nombroses ocasions. De fet els grups locals 

incorporen unitats familiars ampliades, organitzant-se a partir de relacions bioculturals 

estretes i flexibles. Els mateixos patrons culturals que cohesionen el grup portaran a 

l’augment de la competitivitat pel lideratge (Johnson, Earle, 2003: 133). 

La definició de grups locals feta per Johnson i Earle suposa una reorganització dels 

conceptes socials –i polítics- de segmentarisme o base clanal. De fet, com s’ha vist, no 

són els únics que s’han replantejat el terme. D’Ann Owen i Brian Hayden, a partir de 
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l’estudi de societats caçadores i recolectores contemporànies, han proposat per a aquest 

tipus de comunitats el nom de transegalitarian societies (Owen, Hayden, 1997: 125)4, 

definides com “as those hunter-gatherer societies that display some degree of 

socioeconomic inequality, follow a sedentary or semisedentary settlement pattern with 

permanent dwellings grouped in relatively dense settlements, and exhibit socioeconomic 

inequality through the use of prestige goods or other such measures” (Owen, Hayden, 

1997: 125). Per tal de distingir precisament què és una societat transigualitària, Owen i 

Hayden plantegen una sèrie de punts que cal analitzar: 

 

- S’ha de determinar el patró ocupacional de les comunitats, que com a mínim hauria de 

ser semisedentari (“semisedentary yearly round” (Winters, 1974; Hayden, 1993)). La 

densitat poblacional és també bàsica per a determinar si ens trobem davant de societats 

transigualitàries. Hayden ha plantejat en els seus estudis que aquest tipus de comunitat 

sociopolítica s’ha de moure en una ratio en la qual el mínim ha de ser de 0,1 

habitants/Km2 (Hayden, 1993: Taula 1). 

- El segon punt a estudi és el de la complexitat política. La presència o absència, així com 

la seva naturalesa, de consells de govern determinen el grau d’evolució política d’una 

societat. Evidentment, aquest punt és molt difícil d’observar a partir de dades 

arqueològiques; cal recordar que ens trobem davant d’un model antropològic. El grau 

d’exclusivitat i d’autoritat política dels individus que configurarien els nuclis de govern 

incidirien, també, en la complexitat política de la comunitat. 

- En quant a la complexitat social, per a Hayden és bàsic delimitar si existeix desigualtat 

socioeconòmica (Hayden, 1993: 209). També cal estudiar l’estructura de rang social, la 

possible restricció al matrimoni per part dels membres de diferents nivells socials, la 

utilització de títols honorífics o la presència o absència d’esclavatge (Hayden, 1993: 

209). 

- Finalment, la complexitat econòmica de la comunitat vindrà determinada per 

l’existència de propietat per part de llinatges o individus en front als drets comunals, la 

presència o absència de tributs, l’exclusió de les elits del treball de la quotidianeïtat, 

l’existència de competitivitat econòmica (Hayden, 1993: 209) o d’especialització 

(Winters, 1974). 

                                                
$!El concepte de societats transigualitàries ha estat aplicat per Hayden i Owen a comunitats 
contemporànies de caçadors-recolectors. No obstant és plenament utilitzable a l’hora d’analitzar 
fenòmens antics de grups estables amb economia camperola.!
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A partir d’aquestes premisses d’anàlisi Owen i Hayden determinen que les societats 

transigualitàries, o els grups locals de Johnson i Earle, se situen com els sistemes 

socioeconòmics i polítics menys complexos. El seu patró d’assentament seria sedentari o 

semisedentari, seguint les determinacions del cicle anual, amb densitats poblacionals 

molt baixes. El govern polític real recauria en individus que se sostindrien a partir de la 

seva riquesa personal o de l’assoliment de virtuts com la força o la relació amb el més 

enllà. Reiterem el terme “real” al costat del de “govern polític”, ja que aquests 

personatges, si bé no governarien directament, exercirien una influència transcendental 

sobre la resta de la comunitat, els destins de la qual anirien vinculats a la seva persona. 

No existirien consells, sinó reunions informals dels grups en les que els individus 

dominants exercirien la seva acció de poder. No hi haurien tampoc diferències 

socioeconòmiques, més enllà d’algunes prerrogatives (que hi poden ser o no) per part 

dels personatges influents. Per tant, l’esclavatge tampoc existiria. La propietat seria 

comunal, i els membres del grup tindrien accés als seus recursos. La competitivitat de 

base socioeconòmica existiria en el sentit que els personatges dominants intentarien 

atreure força de treball a partir de la cerimònia i les pràctiques com el banquet 

promocional. Finalment no existiria especialització en el treball i tots els integrants de la 

comunitat accedirien a les tasques de manera igualitària (Owen, Hayden, 1997: 125-126). 

Tots aquests principis permetrien a les famílies el fet de viure juntes i coordinar les seves 

activitats, més enllà de l’existència de pressions per a separar-se i seguir camins diferents 

(Johnson, Earle, 2003: 133). 

Sota el nostre punt de vista els conceptes de grup local i societat transigualitària són 

sinònims, ja que parteixen de la mateixa base: la família extensa que s’organitza per a 

conviure i explotar un territori. L’existència dels personatges de domini no implica, en un 

principi, la presència de diferenciacions socials i polítiques, encara que, evidentment, la 

competència entre ells afavorirà el pas cap a la complexitat, observable plenament en el 

següent nivell, el del cabdillatge. Aquesta promoció de la vida en comú portarà, com s’ha 

assenyalat, a la plasmació de models de poblament tendents a l’estabilitat, en un moment 

en el que encara caldria parlar d’agricultors primitius sustentats sobre l’estacionalitat, 

però que poc a poc es transformaran en camperols fixats a la terra: “El patrón de 

asentamiento del grupo local es relativamente sedentario. Los cazadores-recolectores 

insisten en reunirse y dispersarse a lo largo del año, pero a menudo forman poblados 

estacionales y viven en ellos durante meses, mientras consumen alimentos almacenados. 
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Cuando dependen de la agricultura, las agrupaciones de tipo poblado o aldea se localizan 

cerca de tierras productivas y permanecen allí durante muchos años consecutivos” 

(Johnson, Earle, 2003: 133). El grup local, o la societat transigualitària, doncs, controla 

l’accés a la terra, coopera per explotar-la; la supervivència es basa en la pertinença a un 

grup. Aquest vincle corporatiu implica drets específics sobre la terra que beneficien a 

l’individu i deures com el del sosteniment, que necessiten tant d’esdeveniments 

cerimonials com de la guerra (Bell, 1998). 

 

 
Figura 16. Comparativa d’estructures econòmiques entre transegalitarian societies i comunitats 
urbanes jerarquitzades contemporànies, a Tailàndia (Hayden, 2001) 
 

Al mateix temps, cadascuna d’aquestes comunitats es troba vinculada amb d’altres a 

través d’una extensa xarxa de relacions basades en l’amistat personal, els intercanvis, les 

aliances o els cicles cerimonials (Dalton, 1977 ; Johnson, Earle, 2003: 134). Aquest 

sistema, portat al màxim, conformarà associacions, col!lectivitats regionals o federacions 

que s’avançaran a la complexitat política que posteriorment escenificaran els 

cabdillatges. 

Seguint, doncs, un esquema semblant al d’Owen i Hayden per a les societats 

transigualitàries, Johnson i Earle han posat les bases per a la definició d’aquest tipus de 

comunitat a partir d’una sèrie de punts (Johnson, Earle, 2003: 134-136): 

 

- El medi natural determinarà la formació dels grups locals. Generalment els recursos 

explotables són estacionalment abundants o susceptibles de sofrir una intensificació 

significativa.  

- La densitat de població, entre agricultors, se situaria entre 0,4 i 1 habitant per 

quilòmetre quadrat.  
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- La tecnologia d’explotació econòmica és de propietat personal, i rarament es 

comparteix. Únicament alguns grups mostrarien individus que posseirien eines 

especialitzades. 

- L’organització social de la producció es duria a terme en dos nivells. Per una banda la 

família s’implicaria en la subsistència diària, la cura dels infants, la sociabilitat freqüent i 

l’ajuda informal. Per l’altre costat la comunitat aplicaria cooperació a gran escala en el 

treball, la gestió dels riscs, la guerra i el corpus cerimonial.  

- La guerra i la territorialitat serien fets comuns en aquest tipus de comunitat, ja que la 

possessió de la terra per part del grup és possiblement la base de la seva existència i, com 

a tal, és curosament delimitada i mantinguda. El sorgiment de la guerra cal cercar-lo en el 

moment en que la intensificació de la producció subsistencial s’incrementa. Quan la 

població augmenta, els territoris es densifiquen i les oportunitats decreixen, apareix 

inevitablement la competència. Les famílies, conservadores per naturalesa en els sistemes 

socials d’agricultors primitius o de camperols, faran tot el possible, davant d’aquesta 

competència creixent, per explotar la seva parcel!la de terra, i davant el problema del 

sobrepoblament, simplement lluitaran per ocupar-la primer. Si els grups competidors 

pretenen desallotjar-los, s’atrinxeraran (Johnson, Earle, 2003: 140). El resultat serà el que 

Carneiro va denominar com a “procés interactiu de la progressiva circumscripció” 

(Carneiro, 1970) en el que Harris va plantejar el “complex de supremacia masculina” 

(Harris, 1977: 65) mitjançant el qual els homes monopolitzarien el control i la propietat 

de les armes i tota la captació de capitals de gènere com el combat, el valor, la 

patrilinealitat de la propietat i la descendència o els rituals sobre la impuresa de la dona, 

entre altres (Johnson, Earle, 2003: 140). Per tant, la captació d’aquests capitals per part 

dels homes els situarà en condicions de competitivitat creixent. 

- La integració política, basada en les cerimònies i el lideratge, és un altre dels principis 

dels grups locals. Aquests, malgrat ser autònoms i responsables de la protecció del seu 

territori, sovint s’interrelacionen amb altres a través del matrimoni, l’aliança i 

l’intercanvi. Es poden integrar fàcilment en col!lectivitats de líders que competiran entre 

ells i es coordinaran usant com a eina l’economia de prestigi. 

- L’estratificació del grup és observable a partir de l’existència de líders que, al competir 

pel prestigi, esdevenen els creadors de les xarxes de cooperació. De totes maneres, 

recuperant la idea plantejada per Owen i Hayden, aquests personatges no exercirien un 

control absolut sobre els recursos i, per tant, no posseeixen el suficient capital de poder 

per a poder exercir l’opressió sobre la resta de la comunitat.  
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- La santedat adoptarà sovint la forma d’invocació i honor als esperits dels avantpassats 

que són els representants del grup local i els seus diferents subgrups. Seria aquí quan la 

cerimònia esdevindria l’eina necessària per a la creació i el manteniment de les xarxes de 

relacions entre grups diferents, entre aliats, per tal d’evitar el conflicte. El cerimonial 

servirà, alhora, per a regular el calendari, el cicle anual. 

 

III.3.2.2.- Els grups corporatius. La col!lectivitat dels big men 

La proposta expressada per Marshall Sahlins al seu conegut article “Poor Man, Rich 

Man, Big-Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia”, publicat el 1963, va 

suposar un impacte considerable dins del món de la investigació antropològica, 

arqueològica i política. Sahlins incideix en l’evolució des dels sistemes parentals cap a 

models més complexos, on la figura de l’intercanvi i la redistribució de béns suposa el 

punt d’inflexió. A partir d’aquesta base antropòlegs com Chris A. Gregory, que va 

publicar el 1982 Gifts and commodities, o sobretot Maurice Godelier (Godelier, 1982) 

determinaren l’existència d’una fase social intermèdia entre els grups locals i les entitats 

polítiques regionals que batejaren amb el nom de societats de big men. És el que Johnson 

i Earle anomenen com a “grups corporatius i col!lectivitats de gran home” (Johnson, 

Earle, 2003: 213). Cal assenyalar que els sistemes de grans homes o big men apareixen 

en societats en les quals encara existeix una economia de subsistència i, per tant, 

l’igualtat entre els individus que conformen els grups és encara forta. Un gran home, en 

paraules de Johnson i Earle, és un líder local, que té com a funcions prendre decisions en 

nom de la comunitat i representar-la en les diferents cerimònies territorials 

desenvolupades per part dels diversos grups (Johnson, Earle, 2003: 213). Sahlins, el 

1963, havia escrit, en referència al big man: “but the indicative quality of big-man 

authority is everywhere the same: it is personal power. Big-men do not come to office; 

they did not succeed to, nor are they installed in, existing positions of leadership over 

political groups. The attainment of big-man status is rather the outcome of a series of acts 

wich elevate a person above the common herd and attract about him a coterie of loyal, 

lesser men” (Sahlins, 1963: 289). L’element bàsic és l’existència, doncs, d’un poder 

personal sobre la comunitat, no sobre els diferents grups polítics que poden trobar-se en 

altres esquemes més complexos, poder que es basarà en l’afany d’atraure els individus 

cap a les pròpies posicions. 

En aquest sentit, aquestes comunitats oganitzarien el seu mecanisme social i polític 

entorn a un big man, és a dir, un “gran home” que controlaria aspectes claus com la 
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redistribució entre el grup dels béns de prestigi, malgrat que encara no s’hauria 

consolidat un sistema de poder hereditari, és a dir, de llinatge. Els treballs de camp 

d’aquests antropòlegs es van dur a terme a l’illa de Nova Guinea. Johnson i Earle van 

estudiar, a més d’aquest conegut cas, els dels kirguisos afganesos i els pescadors indis de 

la costa nord-occidental de Nord-amèrica (Johnson, Earle, 2003: 213). L’establiment 

d’aquest patró va representar una certa revolució en l’anàlisi dels models socials 

preestatals, i continua essent vàlid avui en dia entre nombroses escoles científiques. No 

en va s’han publicat recentment estudis que es defineixen a partir d’aquestes tesis, com 

pot ser el del mateix Timothy Earle, l’any 2002, Bronze Age Economics. The First 

Political Economies. Earle, després d’analitzar diverses comunitats andines i hawaianes, 

aplica el seu coneixement a la interpretació dels models de cabdillatge i el sorgiment dels 

primers estats (Earle, 2002). Per tant, la tasca antropològica és la base en la qual se 

sostindran els paràmetres d’aquesta teoria. 

El sistema de big men, com s’ha vist, se sustenta sobre el control i redistribució dels béns 

de prestigi. La recerca d’agents comercials, els pactes d’intercanvi, en resum, el 

manteniment d’una bona política comercial ha de suposar un motiu més que evident per a 

l’emergència d’aquests individus per sobre d’un grup social. És complicat establir quins 

han de ser els paràmetres que determinin els ressorts de tria d’aquests agents locals, però 

és factible suposar que els mateixos qui organitzaran els grups locals ocuparan o 

designaran qui s’investeix amb aquest càrrec.  

La concentració i redistribució d’aquests béns de prestigi serà la clau de volta, segons 

aquest model, sobre la que se sustentarà el sistema. És evident que cal usar el concepte de 

“prestigi” com a eina social que ha de provocar admiració i, per què no, fascinació entre 

els membres d’una comunitat. S’ha parlat molt d’aquest terme, que inevitablement va 

lligat als processos d’evolució o de moviment social. El control d’aquests béns de 

prestigi suposarà el primer element de diferenciació dins del grup; uns quants, 

possiblement aquests agents, seran qui en tindran cura i qui els usaran com a justificació 

del seu estatus de poder, així com per al pagament de deutes socials. Es tractarà d’un 

capital de tipus simbòlic, fet que reforçarà la seva protecció envers grans sectors del 

teixit social i, alhora, donarà peu a la justificació de la seva possessió i gestió. És a dir, 

s’imbuirà d’un caràcter simbòlic, clarament dominant, a aquests productes. El seu 

exotisme, la raresa, l’exclusivitat, tal i com assenyalen Gledhill (Gledhill, 2000) o 

Appadurai (Appadurai, 1991) contribuiran a augmentar el valor d’aquest capital simbòlic 

i, evidentment, suposaran un element afegit en l’escalada social dels individus que els 
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controlen. 

La puixança política en l’escala de poder dels individus passa, segons aquest model, per 

l’afany de captació del que es poden considerar com el que Michael Dietler anomena 

“primitive valuables”, és a dir, elements que circulen dins d’un sistema econòmicament 

no centralitzat, o que pivota a l’entorn de múltiples punts, i que han de ser usats com a 

béns de redistribució o intercanvi (“exchange valuables”), per a cobrir fenòmens de deute 

social, com per exemple les dots, i que han de servir de sosteniment dels individus que 

dirigeixen aquesta circulació. S’estableixen, d’aquesta manera, sistemes de dons i contra-

dons, de regals que han de cohesionar les noves fórmules socials. Però no solament es 

crearien xarxes de redistribució basades en el prestigi. Existeix un segon concepte que 

Dietler anomena “diacritical insignia” en el qual determinats objectes tenen la funció de 

ser posseïts, és a dir, de prestigiar al seu propietari, i que, per tant, no entrarien en el 

sistema de redistribució. Hom pot considerar dins d’aquest camp els heirlooms o béns 

d’herència, que serien suprimits del conjunt d’elements vinculats a la subsistència, però 

també d’aquells associats al deute social (Dietler, 1999: 146).  A partir de la interpretació 

del treball de Dietler, Samuel Sardà incideix especialment en que cal fer una clara 

diferenciació entre ús i consum al parlar tant d’”exchange valuables” com de “diacritical 

insignia” (Sardà, 2010: 75). Aquesta paradoxa la relaciona amb l’afirmació feta per 

Vicente Lull sobre les relacions que s’estableixen entre aquests ítems i les comunitats. 

L’ús pot suposar una llarga perduració; en canvi el consum va vinculat a cicles curts o 

mitjans d’existència (Lull, 2007: 196).  

Continuant amb el tema dels béns de prestigi, Susan Sherratt ha escrit: “existen 

materiales que, dentro de los límites de un solo sistema económico y cultural y su 

correspondiente periferia tienen lo que cabría descubrir como un valor primario o 

intrínseco [...], que pueden incrementarse incorporando preciosismo y/o valor añadido, y 

que están imbuídos de algún tipo de significado social, cultural o religioso [...] La 

percepción que se tiene de ellos como materiales poderosos (y potencialmente 

peligrosos) es constante; y las élites procuran evitar una fuga descontrolada de estos 

materiales altamente convertibles” (Sherratt, 1994: 62-64). 

La diferenciació de conceptes que estableix Dietler resulta interessant. És cert que 

existeixen productes de prestigi destinats a ser conservats per part d’individus que es 

troben immersos en un procés d’auge social. De fet no és un element nou. La 

tresorització d’objectes de bronze n’és un exemple significatiu. Hom interpreta les 

espases de llengua de carpa, o les Hemigkofen, com a exemples de béns de prestigi 
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conservats durant generacions per part de determinades comunitats. La introducció del 

consum com a element de prestigi, però, esdevé un element nou. Si es pren el vi, per 

exemple, com a peça significativa d’aquest joc es pot determinar que el prestigi va 

associat a la seva acumulació, consum i redistribució a curt termini. No hi ha dubtes 

sobre la seva categoria de producte luxós, exòtic (almenys durant una o dues 

generacions), que ha d’entrar en sistemes d’explotació política diferents als “diacritical 

insignia” de Dietler. A nivell de capital simbòlic cal pensar en un valor elevat, fet 

certament irrellevant si es compara amb objectes de prestigi conservables. Però en tot cas 

es tractarà com a un input d’ascens social potser més important que els mateixos 

elements no consumibles, doncs esdevindrà un valor redistribuible, i consumible 

socialment, a diferència de l’objecte luxós, de despesa privada o particular i de més 

difícil repartiment. 

El fet d’associar-se a agents forasters, és a dir, als qui aporten els objectes de tipus 

sumptuari, s’usa per part dels individus políticament puixants com a un motiu que 

enforteix precisament aquest augment de rang social (Helms, 1988: 166). És evident que 

qui porta aquests béns com a element d’intercanvi intentarà crear agents, que ràpidament 

es diferenciaran de la resta del grup precisament per la seva relació amb el foraster. És 

possible que n’adopti les formes, i que en alguns casos l’aculturació sigui evident. 

Existeixen nombrosos exemples a nivell etnològic sobre aquest fet, com la integració de 

personatges destacats de grups locals en els esquemes colonials francesos a Algèria. En 

el cas de l’Ebre fenòmens com la imitació de sets de vaixella metàl!lica en àmbits com el 

del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Terra Alta), tan lligats al consum social del vi, 

semblen apuntar cap a aquesta fórmula.  

A nivell arqueològic un dels models amb més èxit basat en el rol dels productes de 

prestigi com a fets dinamitzadors dels processos de consolidació dels poders polítics és el 

que establiren Michael J. Rowlands i Susan Frankenstein a partir de l’estudi de les 

aristocràcies celtes i la seva relació amb el comerç massaliota durant el Hallstatt D (600-

475 a.n.e.) (Rowlands, Frankenstein, 1978; Frankenstein, 1997). Segons aquesta proposta 

la regió de Hallstatt, i per extensió una àmplia àrea centro-europea, experimenten durant 

la primera edat del ferro una puixança política per part del que consideren com a 

aristocràcies, que sustentarien aquest poder a partir de la possessió i redistribució de béns 

de prestigi. La preponderància dels ítems de prestigi esdevindria la base sobre la qual es 

fonamentaria el sistema. L’enfonsament de l’arribada del comerç massaliota a la regió, 

durant el segle VI, s’interpretaria com la causa directa de la crisi política i social que 
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col!lapsaria l’estructura política de l’aristocràcia celta. Al mateix temps, aquest 

trencament serveix per a justificar la pròpia presència dels béns de prestigi com a 

catalitzadors de l’escalada política de determinats individus dins de les comunitats, 

puixança que per a Rowlands i Frankenstein cal associar amb fenòmens de tipus 

aristocràtic.  

El model és interessant, i de fet el segueixen altres investigadors com Nicholas 

Coldstream per tal d’exposar les polítiques d’aliances entre les aristocràcies gregues 

(Coldstream, 1993) o Ruth Whitehouse i John B. Wilkins, en el cas dels processos 

d’hel!lenització de la regió del sud-est de la Península Itàlica (Whitehouse, Wilkins, 

1989). De totes maneres, no està exempt de crítica, doncs investigadors com el mateix 

Dietler dubten que realment la preponderància dels béns de prestigi en les comunitats 

centreeuropees funcioni com a catalitzador principal per a l’auge de les aristocràcies 

locals (Dietler, 1990: 358 ; Sardà, 2010: 73). Precisament el principal problema que veu 

aquest investigador a la proposta de Rowlands i Frankenstein és la distribució d’aquests 

productes, que cal considerar com a mínim d’inconstant per a la regió estudiada. Dietler 

pressuposa un major calat dels béns de prestigi com a eina de canvi social en comunitats 

on s’observa una major i més àmplia distribució d’aquests, com per exemple, la conca 

mediterrània occidental, amb exemples com les boques de la Roina o la vall de l’Ebre 

(Sardà, 2010: 73). 

El sistema polític de les col!lectivitats de big men i el seu sosteniment en les estructures 

de redistribució ja fou apuntat per Bronis"aw K. Malinowski (Malinowski, 2001) i 

sobretot per Marcel Mauss (Mauss, 1925) que fou qui va fonamentar les bases del 

substantivisme de la segona meitat del segle XX, teoria on es trobaren investigadors com 

Karl Polanyi (Polanyi, 1997) o els mateixos Sahlins i Godelier. En aquest sentit, una 

bona part dels plantejaments sobre base política de la redistribució arrenquen de 

l’observació feta per Malinowski de l’intercanvi kula a les illes Trobriand (Malinowski, 

2001). El més interessant d’aquesta pràctica, en la vessant que ens ocupa, entra en el 

camp de la moral individual i col!lectiva. Bàsicament la viabilitat de l’esquema suposa la 

creació d’un sistema de valors no prefixats pels quals qui rep el do ha de respondre amb 

un contra-do de valor equivalent. És a dir, la societat no marca quant val el que s’ha de 

donar com a torna del producte redistribuït, ni en espècies ni en serveis. La pròpia 

consciència personal ho ha de determinar. De totes maneres és evident que la pràctica 

social i l’hàbit, des de la pura definició semàntica de Bourdieu, configurarà el valor de 

les coses, i regularà el capital polític que comporta aquest sistema. 
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Cal suposar que aquesta estructura redistributiva es fonamenta sobre pràctiques de tipus 

ritual que en legitimarien la pròpia existència. Mauss va incidir en aquest aspecte a partir 

de l’observació detinguda de rituals redistributius com el potlatch.  

Una de les crítiques a aquest sistema arriba, però, per part precisament de Johnson i Earle 

en el sentit de superar el punt de partida de l’emergència dels big men que hom havia 

vinculat a l’existència d’excedents alimentaris i la redistribució en banquets competitius 

(Hayden, 1995). Malgrat afirmar que aquesta producció excedentària és necessària per al 

sosteniment dels big men, es pregunten per què la resta de la comunitat ha de renunciar al 

seu oci per generar l’excedent: “Esto es, ¿por qué la gente quiere aceptar la carga de 

sostener a los grandes hombres, sus festines caros y las exhibiciones públicas de riqueza 

y prestigio?” (Johnson, Earle, 2003: 213). Potser la resposta la trobem precisament en 

l’arribada del producte de prestigi, que és el que ha de garantir l’adhesió dels individus 

als big men. En aquest sentit, les decisions que prenguin els grans homes restringiran en 

certa manera l’autonomia del nucli familiar, ja que han de procurar agradar als seus 

seguidors o no comptaran amb el seu recolzament. Mentre ocupa el poder, el big man 

limitarà les seves opcions, per tant, de controlar els sistemes i mitjans de producció, així 

com la seva distribució (Johnson, Earle, 2003: 213). 

 

III.3.2.3.- Les entitats polítiques regionals. Els cabdillatges simples i els cabdillatges 

complexes 

Les entitats polítiques regionals són les institucions organitzativament superiors que 

agrupen des d’aproximadament un miler d’individus fins als mil milions de països com la 

Xina (Johnson, Earle, 2003: 255). A nivell global, serien les que apareixerien fa uns cinc-

mil anys i durarien fins avui en dia. De fet, des d’aleshores s’hauria produït un procés 

decreixent en el seu nombre (Carneiro, 1977), fins als actuals estats complexos, els que 

Johnson i Earle anomenen “estats-nació” (Johnson, Earle, 2003: 255). Seguint l’esquema 

plantejat per aquests darrers investigadors hem agrupat els cabdillatges simples, els 

complexos i l’estat arcaic o les formes anàlogues a aquest dins de les entitats polítiques 

regionals. Es formarien al fusionar-se les agrupacions comunitàries de tipus familiar i els 

grups locals, encara que cal considerar que fins i tot en les entitats polítiques regionals la 

família continuarà essent el nucli central de la societat. En aquest sentit la majoria de les 

decisions entorn a les activitats productives continuaran essent preses en el si de les 

famílies extenses: “tanto en los cacicazgos como en los estados agrarios, las opciones de 

la familia se hallan constreñidas de manera creciente por realidades económicas e 
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institucionales más amplias. Su comportamiento económico no puede ser entendido 

aparte de las comunidades locales y las entidades políticas regionales que las contienen” 

(Johnson, Earle, 2003: 257). 

Carneiro va definir els cabdillatges com a una unitat política autònoma que comprèn una 

sèrie d’assentaments sota el control permanent d’un cap suprem (Carneiro, 1981: 45). En 

contraposició, Earle els va definir com una política que organitza centralment una 

població regional que passa del miler d’individus (Earle, 1991: 1). Entén el cabdillatge 

com una política regional amb govern institucional i un cert rang d’estratificació social 

que organitza una població que va des del miler a les desenes de milers de persones: 

“Chiefdoms are intermediate-level polities, bridging the evolutionary gap between small, 

village-based polities and large, bureaucratic states” (Earle, 1997: 14). La crítica al 

plantejament d’Earle, però, ha vingut focalitzada precisament en el fet que aquesta 

centralitat que proposa en la definició ha d’implicar que únicament s’hi poden acollir 

aquelles polítiques de rang mitjà, sense considerar els sistemes polítics heteràrquics 

(Beliaev et alii, 2001: 374). Cal recordar que qui va encunyar el terme de chiefdoms 

(cabdillatges) fou Service: “Chiefdoms are redistributional societies with a permanent 

central agency of coordination” (Service, 1962: 134). 

Earle ha considerat l’existència de tres tipus de cabdillatges: 

 

- Hill-fort chiefdoms: En aquesta categoria el poder social restaria essencialment en mans 

de la potència militar. Les comunitats individuals es protegirien amb sistemes defensius 

com les muralles, que servirien també per a recloure els individus dins dels seus propis 

grups socials. Aquests cabdillatges gaudirien de corpus ideològic, amb poca arquitectura 

cerimonial i escassos enterraments elaborats (Earle, 1997: 209). 

- Prestige-good chiefdoms: Es tractaria de les societats que depenen de l’intercanvi de 

béns de prestigi, la riquesa de les quals es basaria en l’existència d’una ideologia de 

govern que actuaria com un capital polític per tal de finançar el lideratge. Aquest tipus de 

cabdillatge se centraria en les necessitats individuals dels cabdills i en les estratègies que 

desenvoluparien per tal d’exercir el control (Earle, 1997: 209). 

- Staple-finance chiefdoms: Aquest tercer nivell de cabdillatge suportaria el seu 

desenvolupament sobre la força d’un control institucional central que l’acostaria a la 

categoria de l’estat. En aquest cas no seria tan important l’individualisme, sinó que tot 

pivotaria entorn a la creació d’institucions de poder, a les quals els cabdills accedirien a 

partir d’un tramat de normes polítiques establertes. Els monuments del poder es bastirien 
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a partir de l’esforç col!laboratiu del grup, organitzat per part dels seus líders (Earle, 1997: 

210). 

 

Com hem vist, la crítica principal a les tesis d’Earle sobre la centralitat dels cabdillatges i 

la seva política evolucionista vers l’estat han estat dutes a terme pels investigadors 

russos, especialment Beliaev, Bondarenko i Korotayev (Beliaev et alii, 2001) a partir de 

la proposta de dividir les comunitats socials únicament entre “jerarquies” i “heterarquies” 

(o “homoarquies”), que en el fons és el mateix que dir “comunitats jeràrquiques” i 

“comunitats no jeràrquiques”. Els integrants d’aquesta escola compten amb nombrosos 

exemples antropològics, especialment del Proper Orient, en els quals es pot observar com 

moltes comunitats de tipus local (“tribus”, per a Beliaev, Bondarenko i Korotayev) 

sorgeixen precisament de la descentralització dels cabdillatges que les precedeixen 

(Beliaev et alii, 2001: 380). No es podria considerar aquest fet, però, com un pas enrere, 

doncs en molts casos aquestes comunitats gaudeixen d’una complexitat social major que 

no pas les que les precedeixen (Korotayev, 1995a). 

Sota el nostre punt de vista ambdues tesis són interessants i caldria prendre’n les virtuts 

de cadascuna. En aquest sentit, la gradació dels cabdillatges d’Earle, represa 

posteriorment en el llibre escrit conjuntament amb Johnson, presenta un model que, més 

enllà de la seva linealitat, pot resultar aplicable per a entendre el trànsit existent entre les 

comunitats de tipus local i els estats. És evident que l’adquisició del capital del poder fa 

evolucionar cap endavant, malgrat el tipus de relació que pugui existir entre les diferents 

comunitats. L’intent de trencar amb aquesta premissa per part de l’escola russa 

representa, però, un avançament important. Supera la concepció centralista dels sistemes 

de cabdillatge proposats per Earle (de fet, intenta reescriure el mateix concepte de 

“cabdillatge”). L’exemple del Proper Orient, en aquest sentit, ens indica una major 

complexitat, malgrat que la relació entre les comunitats és heteràrquica i no jeràrquica. 

Deixar enrere el concepte de “poder centralitzat” és important i, sota el nostre punt de 

vista, contribueix a fixar de manera més correcta el concepte que del cabdillatge tenen 

tant Carneiro com Earle, dotant-los d’una visió més heteràrquica, més vertical. No 

obstant, cal ser prudents; cada cas i cada territori actua de manera diferent, i existeixen 

cabdillatges centralitzats i altres que, evidentment, no ho són. 

En aquest sentit, Earle representa al sector de la investigació que assimila els cabdillatges 

com a entitats regionals jeràrquiques (Earle, 1978), en contraposició als que els 

consideren com a sistemes heteràrquics (Ehrenreich et alii, 1995). Els primers suposen 
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l’existència d’uns caps que actuarien d’una manera similar als de les comunitats locals, 

però assolint compromisos que haurien de servir per a articular les entitats polítiques 

regionals: “Dentro del cacicazgo, la organización regional se basa en un grupo de élite de 

jefes, con frecuencia considerados descendientes de los dioses, que se encuentran 

separados socialmente y ritualmente señalados. De manera explícita, se concibe a la 

organización como basada en la familia, una organización parecida a una comunidad 

expandida en un cuerpo regional dirigente. Los jefes están emparentados los unos con los 

otros a través de la descendencia y del matrimonio, y la familia y los lazos personales 

permanecen en el centro de la operación política del cacicazgo. La unión entre el sistema 

económico en desarrollo y la estratificación social creciente es clara para todos: así los 

jefes llegan a dominar tanto la economía, como el reino social y político” (Johnson, 

Earle, 2003: 276). 

En canvi, Ehrenreich i els investigadors russos representen les tendències heteràrquiques, 

en les quals els cabdillatges compten amb una elit de similars característiques, però que 

no s’organitza en una única jerarquia centralitzada. Així, cadascuna de les elits que 

configuren el cabdillatge heteràrquic s’articula a partir de fonts de poder diferent, 

constituint una xarxa més vertical, sense organitzar-se en una única entitat política 

(Johnson, Earle, 2003: 276). De fet, Earle ha matisat a partir de la visió heteràrquica la 

seva proposta lineal sobre els cabdillatges plantejada més amunt: “las jerarquías y las 

heterarquías deberían ser consideradas más bien como los extremos de toda una gama de 

cacicazgos que reflejan evoluciones multilineales de complejidad, basadas en economías 

políticas de finanzas y en medios de legitimación opuestos” (Johnson, Earle, 2003: 276). 

Per a Johnson i Earle cal distingir, no obstant, dos tipus de cabdillatges, el simple i el 

complexe. El primer d’ells és, en essència, el que descriuen Carneiro i el propi Earle, és a 

dir, el sistema que s’organitza a partir de l’existència d’individus dominants que 

controlaran el poder des d’un nucli jeràrquic i a partir d’aquest fet organitzaran un 

territori. Aquest estarà rodejat d’altres assentaments menors, amb caps propis, que seran 

subsidiaris del centre. Aquest tipus de cabdillatge es fonamenta en els grups familiars de 

poder que subordinaran la resta, per tribut o servitud. En aquest sentit seria un pas 

endavant des dels modes de comunitats locals, a partir de la captació i acumulació de 

capital del poder per part d’alguns dels elements que les configuren. El poder es 

transmetrà per herència. 

Els cabdillatges complexos suposen encara un nivell superior de complexitat política, ja 

que, en resum, es tracta d’un sistema format per diferents cabdillatges simples, amb la 
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seva pròpia organització interna, controlats i dominats per un cap suprem (paramount 

chief) des d’un nucli de poder destacat. En paraules de Carneiro, seria “an autonomous 

political unit comprising a number of villages under the permanent control of a 

paramount chief” (Carneiro, 1981: 45). En els cabdillatges complexos, cadascun dels 

simples que el conformen serien construïts per un clan cònic amb diferents llinatges 

inserits. En els exemples polinèsics aportats per Johnson i Earle, la línia principal vindria 

representada pel primogènit del primogènit, és a dir, seria un sistema completament 

patrilineal. En canvi, les branques secundàries serien les dels fills segons i tercers, a 

partir dels quals es conformarien els llinatges del clan (Johnson, Earle, 2003; 291-292). 

Per tant, el rol social dels individus hauria de dependre de la seva posició dins de 

l’estructura, amb un menor capital de poder social com més s’allunyarien de la línia 

principal del llinatge. El nucli de poder, doncs, quedaria centralitzat en la branca primera 

de parentesc, a efectes pràctics. Evidentment, la càrrega de domini social i polític en el 

sistema hauria de provocar col!lapses, que quedarien expressats a partir de la segregació 

de les branques secundàries, que fundarien nous cabdillatges independents de la matriu. 

La lluita per al control de la terra seria l’efecte més destacat, lluita que, en els casos 

etnològics estudiats, seria acarnissada, essent el rang social més determinat per la posició 

genealògica i per la dominació política, a partir de les guerres de conquesta (Johnson, 

Earle, 2003: 292 ; Goldman, 1970). 

Tota aquesta trama de cabdillatges simples estarien controlats, com s’ha vist, per un cap 

suprem o paramount chief, que transformaria l’estructura en cabdillatge complex. El 

terme va ser encunyat per l’administració imperial britànica a l’Índia per tal d’evitar 

anomenar als caps locals amb la paraula “rei”, reservat a la majestat britànica (Foreign 

Office of British Government, 1821). En tot cas aquest cap suprem gaudiria d’un poder 

diferent als altres, que hauria de provenir de fets pràcticament demiúrgics, i seria qui 

l’atorgaria, en part, a la resta: “the legitimacy of purely delegated power derives only 

from higher social levels” (Adams, 1975: 36). Aquest fet ens ofereix una gradació de 

poders en els esquemes de cabdillatges complexes, ja que se’n poden distingir de dos 

tipus. Els líders locals confiarien en el poder que el cap suprem els hi hauria delegat, però 

també en el que, des de baix, els altres membres de les comunitats els hi cedirien: “these 

two types of power, distinguished by their sources, delegated and allocated, would have 

augmented one another, and it is probably a truism to say that any leader of a small group 

needs both allocated and delegated power –allocated power to integrate their neighbors 
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Figura 17. Organització de cabdillatges a Sierra Leone. Cadascun d’ells s’agrupa, mitjançant 
districtes, en cabdillatges complexos. OCHA Humanitarian Information Center / Sierra Leone 
Information System. UNHCR 
 

 

with one another and delegated power to integrate the small community into a larger 

social order” (Mehrer, 2000: 51).  

De totes maneres, tal i com assenyala Mark Mehrer, aquesta dicotomia de poders no és 

un concepte realment monolític, doncs el poder cedit des de les comunitats podria crear 

alguns líders locals especialment útils per a les polítiques de les elits regionals, mentre 

que el propi poder delegat pel cap suprem (que seria l’autoritat regional) podria ajudar a 

aquests líders locals a mantenir la seva legitimitat enfront de l’erosió que el suport 

comunitari ha de generar (Mehrer, 2000: 51). Seria la confirmació que els cabdillatges 

simples, en aquest sistema, no serien independents de l’estructura de poder regional, que 

esdevindria un conjunt hol!lístic. 

Les propostes de Johnson i Earle sobre l’articulació dels cabdillatges, així com la filiació 

dels poders cedits dissenyada per Mehrer, incideix, com s’ha vist, en els sistemes de 

centralitat i perifèria, en un model que segueix el world-system (sistema-món) 

d’Immanuel Wallerstein, creat el 1974 per tal d’explicar els processos d’implantació 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

          
Figura 18. Paramount Chiefs. Gravat d’un cap suprem powhatan (Virgínia) i del paramount 
chief de tots els cabdillatges sarili de llengua xhosa (Sudàfrica) 
 

 
del capitalisme, però que pot ser aplicat a les societats precapitalistes (Wallerstein, 

1974). És a dir, es basen en la creació de centres i perifèries interrelacionats, encara que 

en alguns casos el grau d’aquesta jerarquització no sigui precisament distingible. No 

obstant, potser el més interessant passa per intentar precisar com aquest esquema es 

col!lapsa, i no molts investigadors socials ho han abordat (Peregrine, 1996: 1).  

 

     
Figura 19. Model de cabdillatges complexos amb paramount chief dels Cahokia (Collinsville, 
Illinois). Illinois State Museum 
 

Ja hem esmentat abans com s’expandeix des d’un nucli matriu la xarxa de cabdillatges 
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complexos. Aquest seria un dels fets bàsics per a entendre el trencament de l’esquema. 

Wallerstein va proposar que el seu sistema-món es fonamenta en que tot es troba en 

procés de desenvolupament i expansió, per a col!lapsar-se en el darrer estadi, entenent 

aquest col!lapse com a la pèrdua significant del nivell establert de complexitat 

sociopolítica (Tainter, 1988: 4). Per a Peter Peregrine, en aquest procés és igual 

d’important l’anàlisi del creixement com el del trencament: “our work should equally 

weigh rise and collapse, centralization and decentralization, growth and decline, viewing 

them as alternate outcomes of a singular process of world-system operation, rather than 

as polar opposites, one occurring when a world-system is functioning well, the other 

when it has broken down” (Peregrine, 1996: 1). Generalment s’ha suposat que el 

col!lapse de l’esquema va vinculat a la crisi en l’economia de subsistència, a la 

impossibilitat per part dels individus de mantenir els processos vitals en funcionament 

(Yoffee, Cowgill, 1988). A partir, però, dels darrers anys del segle XX ha irromput en la 

investigació social la hipòtesi que diu que la crisi que enfonsa el sistema és la incapacitat 

dels elements d’una comunitat de sostenir-se socialment (Peregrine, 1996: 1). 

Les noves propostes han partit del reestudi dels treballs de Jürgen Habermas, tenint en 

consideració, no obstant, que aquest filòsof alemany mai va abraçar ni parlar de la teoria 

del sistema-món. Per a Habermas, el factor econòmic no seria ni l’únic ni el més 

important, sinó que la política i el nivell social jugarien papers determinants en el sistema 

(Habermas, 1973): “His insistence that the political and social be given equal weight to 

the economic is a product both of his philosophy of "communicative action",  which 

envisions all social forms as created through communication between "rational" 

individuals, and his understanding of how the Capitalist system operates” 5(Peregrine, 

1996: 1 ;  Habermas 1976). 

Per a Habermas (Habermas, 1973), l’esquema en el qual es fonamenta el capitalisme 

parteix d’un nucli central en el qual s’hi situa el sistema polític, a partir del que 

s’articularan dos sistemes en xarxa, l’econòmic i el sociocultural. El sistema polític 

desenvoluparà lleis i polítiques per tal de beneficiar el sistema econòmic (steering 

performances). Això contribuirà a mantenir condicions favorables de creixement. Al 

mateix temps, el sistema polític ajudarà a l’econòmic per tal de fomentar al màxim les 

iniciatives privades, que es concentraran en les mans de les elits. Com a torna, el sistema 

                                                
%!Habermas centra els seus treballs en el desenvolupament dels sistemes que configuren al 
capitalisme, però a l’igual que les teories de Wallerstein, les seves conclusions són també 
aplicables a l’anàlisi de les societats precapitalistes.!
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econòmic haurà de contribuir en el finançament del polític (fiscal skim-off), ja que aquest 

no es pot mantenir per ell mateix al no ser productiu, més enllà de procurar benestar 

social a la comunitat (social welfare performances). El sistema sociocultural, en canvi, 

englobarà les tradicions, creences, valors, normes i suposicions socials, que també seran 

compartides pels membres del sistema polític. Aquest corpus social, com s’ha assenyalat, 

serà mantingut gràcies a les polítiques tendents al benestar, rebent en compensació el 

sistema polític el suport popular massiu (mass loyalty). És a dir, el sistema polític central 

usarà fonts de finançament generades a través del sistema econòmic per a suportar el 

sociocultural, rebent a canvi per part d’aquest darrer la legitimació de la seva existència 

política i el dret a governar (Peregrine, 1996: 2). 

 

      
Figura 20. Esquema de l’organització sociopolítica plantejat per Habermas (Peregrine, 1996) 
 

En aquest esquema, Habermas assenyala que el punt més dèbil és precisament la lleialtat 

massiva (mass loyalty). L’explicació que dóna és que el sistema polític pot controlar tot 

excepte les mentalitats “racionals” dels individus, i la crisi en un dels sistemes, a l’estar 

interrelacionats, provocarà el col!lapse de tot l’esquema, partint en primer lloc de 

l’enfonsament de la legitimització (Habermas, 1973). La teoria de Habermas és crucial 

per a entendre el col!lapse dels sistemes-món tal i com els apliquem al coneixement dels 

cabdillatges: “What Habermas argues is that an environmental calamity or crisis in the 

subsistence economy is not a necessary, or even common, precondition for collapse; 

rather, a crisis in the socio-cultural system, a legitimation crisis, is a more likely source 

of political collapse” (Peregrine, 1996: 2). 

Jean-François Lyotard va ser qui primer va qüestionar alguns dels punts de l’esquema de 
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Habermas (Lyotard, 1984) a l’aplicar-lo a societats no capitalistes, especialment pel que 

fa a la relació existent entre coneixement, poder i capital. Per a Peregrine, però, 

l’aplicació en aquest tipus de societats és viable, com ja hem assenyalat al parlar del 

sistema-món de Wallerstein, encara que per a ell el problema radica en el fet que 

Habermas se centra en l’economia de subsistència, obviant la de prestigi com a factor de 

manteniment de la preponderància social (Peregrine, 1996: 3). 

En aquest sentit Peregrine ha proposat una revisió de l’esquema de Habermas, 

reemplaçant el sistema polític per sistema d’elits (Elites), l’econòmic pel sistema de 

prestigi (Prestige system) i el sistema sociocultural pel sistema de “no elits” (Non-elites) 

(Peregrine, 1996: 3). El sistema de prestigi, en aquest cas, suposa les diferents maneres 

en les quals aquest és mantingut en la societat. En aquestes maneres s’hi inclourien el 

coneixement, els rituals, els símbols, etc. Les elits ajudarien a suportar el sistema de 

prestigi mitjançant lleis sumptuàries i regulacions, assegurant-se el seu propi estatus. 

També aportarien possibilitats de progressió social i econòmica als seus seguidors (que 

no són l’elit), que les compensarien amb la seva lleialtat (Peregrine, 1996: 3). Per tant, 

l’esquema funciona d’una manera semblant al de Habermas, encara que Peregrine usa el 

terme “prestigi” en contraposició del de “capital”. En aquest cas, però, no hi ha individus 

que únicament controlen el sistema econòmic, els mitjans de producció, i si realment 

existeixen, són els mateixos que configuren el sistema d’elits: “In other words, elite 

manipulation is not focused on production to sustain life, but rather on sustaining 

systems of social reproduction” (Peregrine, 1996: 3). 

 

         
Figura 21. Arranjament de l’esquema de Habermas per a l’organització sociopolítica dissenyat 
per Peregrine (Peregrine, 1996) 
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III.3.2.4.- Les entitats polítiques regionals. L’estat arcaic (Early State), els anàlegs a 

l’estat arcaic (Early state analogues) i l’estat madur (Mature State) 

L’any 1970 Robert L. Carneiro va descriure l’estat de la següent manera: “When I speak 

of a state I mean an autonomous political unit, encompassing many communities within 

its territory and having a centralized government, with the power to collect taxes, draft 

men for work or war, and decree and enforce laws” (Carneiro, 1970: 733). Aquesta 

definició, que compta amb bastants anys, en el fons es diferencia de la que posteriorment 

va proposar per als cabdillatges en el fet que l’estat, com a entitat territorial, té la 

capacitat de recaptar tributs, organitzar els individus per al treball o la guerra i, sobretot, 

declarar i aplicar lleis. Per a aquest investigador, la teoria sobre l’origen de l’estat partiria 

de dues formes, una voluntària (voluntaristic) i una altra coercitiva (coercitive). La 

primera, la voluntària, sosté que en alguns moments determinades comunitats augmenten 

la seva sobirania de manera espontània i racional vers una més gran unitat política, que 

seria l’estat (Carneiro, 1970: 733). La forma teòrica coercitiva, en canvi, seria, segons 

Carneiro, l’única que podria explicar l’aparició de les formes estatals: “Force, and not 

enlightened self-interest, is the mechanism by wich political evolution has led, step by 

step, from autonomous villages to the state” (Carneiro, 1970: 734). La proposta de 

Carneiro anava vinculada al fet que la guerra seria un element clau en la configuració 

dels estats, encara que no seria l’únic factor.  

Posteriorment, Henri J. M. Claessen i Peter Skalník van introduir el concepte d’early 

state (que podríem traduir com a “estat arcaic”), interpretant-lo com un nivell separat en 

l’evolució entre les formes preestatals (comunitats locals, col!lectivitats de big men, 

cabdillatges) i l’estat madur: “To reach the early state level is one thing, to develop into a 

full-blown, or mature state is quite another” (Claessen, Skalník, 1978a: 22). Les 

diferències que Claessen i Skalník interpreten per a diferenciar l’early state del mature 

state es basarien en l’existència de canvis en la ideologia i en el sistema de relacions 

entre el poder i la població. En aquest sentit, l’estructura de l’estat arcaic es fonamentaria 

principalment sobre el concepte de reciprocitat i distància genealògica del governant, i 

d’aquesta manera l’estat arcaic finalitzaria quan la base fonamental de l’estat ja no se 

suportaria sobre aquestes premisses (Grinin, 2008: 68). A partir dels treballs de Claessen 

i Skalník hom pot deduir que en l’estat madur els aspectes gerencials serien els 

dominants. En aquesta direcció l’estat madur, a diferència de l’arcaic, es basaria en 

l’existència d’un aparell de govern eficient i de tot un nou corpus de legitimització i 

d’ideologia, sustentat per lleis complexes i ordre polític. La terra esdevindria, com a base 
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dels mitjans de producció, objecte de propietat privada (Claessen, Skalník, 1978b: 633-

634 ; Claessen, 1984; Claessen, Oosten, 1996 ; Grinin, 2008: 68). 

Johnson i Earle descriuen la figura de l’estat com a societats organitzades regionalment, 

amb poblacions que poden assolir els centenars de milers o els milions de persones, 

econòmicament diferenciades (Johnson, Earle, 2003: 315). Les divisions ètniques, 

institucionals i de classe, segons aquests investigadors, provocaran una forta competència 

que tindrà com a resultat l’existència de fonts de poder divergents. La fórmula estatal es 

caracteritza per la tendència a la incorporació de les diverses realitats, encara que la seva 

integritat territorial és per definició dèbil, fet que pot dur a trencaments i separació de les 

parts, que sovint es troben encara en una escala equiparable als cabdillatges. 

Seguint els paràmetres exposats, entre altres, per Carneiro, Johnson i Earle defensen una 

politogènesi conflictiva i de dominació per als estats: “los estados nacen del conflicto y 

de la dominación: un grupo étnico se convierte en élite dirigente de un vasto imperio y 

las instituciones imperiales trabajan para mantener y reforzar esta dominación. Por otra 

parte, los estados se desarrollan y funcionan bajo ciertas premisas que permiten un 

control económico y precisan de una administración central; las poblaciones locales están 

unidas económicamente al estado mediante una dependencia administrada con esmero, 

que es consecuencia de la intensificación a largo plazo de la economía de subsistencia” 

(Johnson, Earle, 2003: 316). La intensificació de la producció i del capital tecnològic 

serà, doncs, sota el seu punt de vista, un dels accelerants de l’emergència de les formes 

estatals. Si la població creix exponencialment, s’hauran d’aplicar millores en les 

tècniques de producció, com les agrícoles, que generin una intensificació per tal de 

garantir les condicions de sostenibilitat. Els estats que basen la seva existència en el 

control de la tecnologia productiva es finançaran, d’aquesta manera, en gran part pels 

productes bàsics generats en les terres de cultiu, que serien controlades per l’estat 

(Johnson, Earle, 2003: 316). Una segona, i important, font de finançament serà el control 

de les xarxes comercials, interrelacionat amb la intensificació tecnològica, fins al punt de 

substituir l’economia de productes bàsics, en benefici d’una altra basada en béns de 

valor, de major mobilitat (D’Altroy, Earle, 1985). Els estats que centralitzaran 

l’economia en aquests productes de valor són els que es podran equiparar amb l’estat 

madur de Claessen i Skalník, anomenats, ja abans dels treballs de Carneiro, com a “estats 

secundaris” (Fried, 1967: 240-242). Els primigenis, on els plantejaments econòmics 

fonamentats en la producció bàsica són els dominants, s’identificarien amb la figura de 

l’estat arcaic (Johnson, Earle, 2003: 317). 
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La crítica, com en el cas del concepte de cabdillatge, ha estat aportada pels investigadors 

socials russos. Sota el seu punt de vista, una societat que ha assolit un cert nivell de 

complexitat sociocultural pot continuar desenvolupant-se sense arribar a formes 

polítiques d’estat arcaic (Grinin, 2003: 132). És a dir, una cultura pot posseir un grau 

elevat d’estratificació social sense ser un estat: “the early state is regarded first of all as a 

special political organization of a society (a system of political and administrative 

institutions) that emerges (not always, but only in certain conditions) in societies that 

have already reached a necessary level of development, and, particulary, a certain level 

of sociocultural and political complexity, that produce necessary amounts of surplus, and 

have necessary territory size and population” (Grinin, 2003: 133). L’alternativa és el que 

s’ha anomenat com a early state analogues (Grinin, 2003: 133). 

Segons aquest punt de vista per a que una societat preestatal formi un estat es necessiten 

unes condicions mínimes respecte a la mida del seu territori, la població, la complexitat, 

la desigualtat sociopolítica i l’habilitat per tal d’aconseguir superàvits en la producció. 

Poden, però, arribar a aquestes condicions sense convertir-se en una fórmula estatal, 

organitzant-se en anàlegs de l’estat arcaic (early state analogues) (Grinin, 2003; 

Bondarenko et alii, 2002). En determinats cabdillatges simples la complexitat social o les 

dimensions dels seus territoris és molt elevada, i no són evidentment estats, encara que 

s’hi podrien comparar. 

Leonid E. Grinin, a partir de la lectura dels volums de població que, entre altres, Johnson 

i Earle assumeixen per tal de definir l’existència d’un estat arcaic, arriba a una sèrie de 

conclusions lògiques. Per una banda, malgrat que tota societat que precedeix a un estat 

arcaic és considerada històricament com a preestatal, no necessàriament la primera forma 

estatal ha de correspondre’s amb la d’un petit estat, és a dir, aquell en el qual la seva 

població va des dels milers a les desenes de milers d’habitants (Grinin, 2003: 136). Es 

pot donar el cas que directament la primera fórmula estatal sigui la d’entitats de rang 

mitjà (des de les desenes de milers al centenar de milers) o gran (des del centenar de 

milers a milions d’habitants). Com més complexa i gran sigui la societat preestatal més 

possibilitats existeixen que es transiti directament vers un estat arcaic gran. Aquesta 

premissa aporta indirectament una doble classificació per a les societats preestatals: les 

més grans i complexes derivaran en un estat gran, mentre que la resta, més petites, es 

poden transformar tant en estats arcaics petits, mitjans o grans. Aquest darrer grup és el 

que Grinin anomena “early state analogues” (Grinin, 2003: 137). 

Per un altre costat, un estat arcaic es pot construir a partir de processos de sinecisme. 
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Grinin utilitza aquesta fórmula a partir dels treballs de Claessen (Claessen, 2002: 105-

106). També cal tenir en consideració com a anàlegs de l’estat arcaic aquelles entitats 

que malgrat poder transformar-se en productes estatals no ho arriben a fer. Grinin cita 

entre elles els iroquesos, els tuareg, els Hsiung-Nu o els gals (Grinin, 2003: 138). Es 

tractaria de societats no estatals, i podrien representar, precisament per la seva 

complexitat, una alternativa coherent a l’estat arcaic: “all this serves to demonstrate that 

the notion of an early state analogue is a complex one and includes a vast variety of 

polities, wich differ from each other with respect to their size, complexity, form and 

development level. The primary aim of bringing such quite dissimilar societies under a 

common name of ‘an early state analogue’ is to single out trajectories of development 

of complex post-primitive societies wich are alternative to the evolutionary pathway 

leading to the formation of the state” (Grinin, 2003:138). 

Grinin ha establert cinc tipus de societats anàlogues a l’estat arcaic, amb els seus 

corresponents subtipus (Grinin, 2003: 138-145 ;  Korotayev, 1995b): 

 

a) Comunitats i territoris amb govern propi (self-governing communities and 

territories): 

-Comunitats urbanes, especialment les que posseeixen una estructura comercial 

desenvolupada. Seria el cas d’algunes poleis gregues, de les comunitats civils templeres 

de l’antiga Aràbia o d’algunes ciutats gal!les. 

-Grans territoris amb governs propis. L’exemple més evident seria Islàndia entre els 

segles X i XIII d.n.e. L’illa estava dividida en diverses desenes de districtes 

administratius regits per l’Al!ingi (Althing), l’assemblea popular i la Lögretta, una mena 

de senat. La majoria de les decisions es prenien per votació a l’Al!ingi  

-Territoris habitats per grups d’individus desclassificats, de diverses ascendències 

(outlaws), amb cossos de govern propis i força militar potent. Seria el cas dels cossacs 

del Don. 

 

b) Confederacions tribals grans amb un cap suprem  (large tribal ‘confederations’ with 

a supreme chieftain): 

-Unions tribals més o menys estables, amb uniformitat ètnica. Un exemple seria la unitat 

germana tribal entre els segles IV i VI d.n.e., formada per burgundis, francs salis, visigots 

o ostrogots, que comptarien amb un elevat volum poblacional d’entre 80.000 i 150.000 

efectius. 
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-Grans entitats polítiques sorgides arran d’una victòria bèl!lica, com els huns o els avars 

(segles V-VI d.n.e.) 

-Grans formacions polítiques regides per l’autoritat d’un cap però sense usar la coerció 

com a eina de poder. Es pot destacar en aquest grup el cas de l’entitat preincaica de 

Lupaca, al sud del Perú, on una població d’unes 150.000 persones era governada per dos 

caps suprems (paramount chiefs), que consensuarien les decisions sense usar la coerció. 

 

c) Grans unions tribals i confederacions sense poder reial (large tribal unions and 

confederations without royal power): 

-Confederacions sense rei com les dels saxons, els aedui, arverni i els helvetii. 

-Confederacions de societats, sovint força estables i fortes des del punt de vista militar. 

És el cas de les confederacions tribals dels iroquesos o els tuareg. 

-Confederacions ciutadanes com la Confederació Etrusca, amb governs oligàrquics de 

nobles militars. 

-Territoris rurals autònoms que formarien una federació o confederació de comunitats 

independents, com les de les terres altes del Dagestan. 

 

d) Amalgames nomàdiques molt grans: (superlarge nomadic amalgamations), com els 

Hsiung-Nu, amb cabdillatges molt complexos (supercomplex chiefdom) i amb poblacions 

que superarien el milió d’habitants. Per a Grinin els escites dels segles VI-V a.n.e. tenen 

un comportament similar i es poden enquadrar en la categoria de cabdillatges 

supercomplexos. 

 

e) Cabdillatges supercomplexos (supercomplex chiefdom): es tractaria d’una extensió 

del grup anterior, classificable dins dels anàlegs de l’estat arcaic, amb poblacions 

assumibles per a un estat arcaic petit o mitjà, però sense les seves formes. Seria el cas de 

Hawaii. 

 

En resum, tant la concepció de l’estat arcaic i les seves diferències del madur com les 

noves aportacions sobre els seus anàlegs poden considerar-se com a vàlides, i caldrà tenir 

en consideració la feble linealitat que pot existir en el procés. 
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Capítol IV 

 

L’ESPAI TEMPORAL 

 

 

“Per mi, el temps és l’únic ésser històric, que és un ésser temporal. 
Jo no identifico tant el temps amb el meu ésser temporal, sinó amb 
l’ésser temporal, no absolut, del món en el qual vivim, que està 
condicionat per un passat, que apunta a un present, i a un futur. 
Per tant, per mi, el temps és més filosòfic i històric, que no pas 
temporal i vivencial” 

 
Miquel Batllori, Records personals i últims escrits. València, Tres i Quatre. Obra 
Completa, vol. XIX, 2003, p. 376. 
 

 

IV.1.- EL LLARG CAMÍ DE L’EDAT DEL BRONZE AL NORD-EST 

PENINSULAR. DE LA NEGACIÓ AL PARADIGMA 

 

La definició de l’existència d’una edat del bronze a Catalunya, i per extensió a la resta 

del nord-est peninsular ha plantejat una munió de conflictes científics que va tenir la 

seva partida en la pura negació del fenomen, en ares d’un eneolític1 molt més llarg en el 

temps. En els primers intents de sistematització, com és el cas de Pere Bosch Gimpera, 

s’inclou el  megalitisme exclusivament dins d’aquest eneolític, deixant de banda 

observacions cronològiques que poden rebaixar datacions fins a introduir-lo en el segon 

mil!lenni a.n.e. El megalitisme, si bé absent de l’àrea d’estudi, sí que aporta mostres 

properes com el sepulcre de La Cabanyota (Querol, Alt Camp) o el suposat menhir de 

Botarell (Baix Camp). 

Aquestes fixacions històriques les escriu Bosch Gimpera al seu llibre Prehistòria 

catalana (Enciclopèdia Catalana, 16, Barcelona, 1919). No obstant, els primers intents 

de definir què succeeix entre el III mil!lenni i els primers segles del I mil!lenni a.n.e. 

són abordats per aquest investigador des d’almenys 1915. Els criteris en que es basa es 
                                                
"! La cursiva és nostra. Continuarem usant aquest marcador al parlar de l’eneolític fins a 
l’exposició de les noves tendències, que prefereixen l’ús del terme “calcolític”, per tal d’evitar 
homonímies (neolític-eneolític) o híbrids termionològics o culturals mal definits (neo-eneolític) 
(Maya, 1992: 515) 
!
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recolzen sobre tesis grupals de tipus cultural. Per una banda, considera que al sud de la 

penínisula des de finals del neolític s’estableix el que es coneix com a Cultura 

d’Almeria, mentre que al nord-est, en l’entorn muntanyenc del Pirineu i, per tant, en 

connexió amb les valls de l’Ebre i del Segre sorgiria la Cultura Pirinenca, que arrencaria 

ja possiblement als últims estadis del paleolític i es desenvoluparia al llarg del neolític i 

sobretot en l’eneolític, comptant com a màxima expressió de la seva idiosincràcia en el 

fenomen megalític. Aquesta afirmació la va recolzar també Lluís Pericot. Es tractaria 

d’una unitat cultural que definiria un territori que aniria des dels Pirineus, les terres de 

la vall dels grans rius (Ebre i Segre) i que arribaria a l’Atlàntic al País Basc, relacionant-

se culturalment amb el sud de França (Bosch Gimpera, Pericot, 1915-1920). Aquests 

grups, malgrat tot, gaudirien d’una certa independència dels processos del megalitisme 

atlàntic, i fins i tot s’han defensat contactes a partir de la localització de fòssils directors 

semblants en àrees peninsulars allunyades, com pot ser Portugal. Es tractaria bàsicament 

de botons piramidals amb perforació en V o puntes de sílex relacionables amb la 

Cultura d’Almeria (López Cachero, 2005: 4). 

 

  
Figura 22. Pere Bosch Gimpera al Tossal Redó de Calaceit cap al 1920. Museu d’Arqueologia 
de Catalunya 
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Per a la regió del nord-est peninsular Bosch Gimpera dissenya el que denominarà com a 

Cultura de les Coves, amb exemples com la Cova Fonda de Salomó (Tarragonès), que 

són la plasmació de l’existència de grups d’agricultura bàsicament ramadera, que es 

desenvoluparan plenament al llarg de l’eneolític. Com es pot veure, no es defineix 

larament l’existència d’una edat del bronze a Catalunya. El desenvolupament d’unes 

riques fases ocupacionals, en alguns sectors del nord-est, durant el neolític, i aquest 

eneolític que anirà apareixent en gairebé totes les propostes cronològiques sobre els 

darrers estadis prehistòrics no contribuïren a delimitar, a les beceroles dels estudis 

arqueològics al nostre país, què seria el que succeiria bàsicament durant el segon 

mil!lenni. El pes del megalitisme com a concepte cultural, i l’intent d’unificar entitats 

més o menys homogènies ha de ser el segon punt d’inflexió en el qual cercar aquesta 

manca de definició. Bosch Gimpera, quan hi entra, considera l’edat del bronze al nord-

est com un mer reflex de la realitat argàrica, que, en aquest cas, cal identificar amb la 

Cultura d’Almeria més amunt esmentada.  

Les teories de Bosch Gimpera marcaren de manera desigual el treball dels 

prehistoriadors espanyols durant la primera meitat del segle XX. Es poden considerar, 

en aquest sentit, els treballs de Serra Ràfols, “El poblament prehistòric de Catalunya” 

(Barcelona, Geografia General de Catalunya, València i Balears, Barcino, 1930) i, 

sobretot, el de Julio Martínez Santa-Olalla, arqueòleg, falangista i proper a les teories 

racials nacionalsocialistes. Aquest darrer, en el seu llibre Esquema paletnológico de la 

Península hispánica (Madrid, Seminario de Historia Primitiva del Hombre, 1946) va 

proposar una divisió en quatre períodes. El primer d’ells és anomenat Bronze IA (2.000-

1.700 a.n.e.), a cavall entre l’eneolític i la veritable edat del bronze. Durant aquesta fase 

es desenvoluparia plenament el megalitisme. Santa-Olalla, però, va rebaixar 

considerablement la datació de la presència del vas campaniforme. El Bronze IB (1.700-

1.500 a.n.e.) marcaria la lenta agonia del fenomen megalític. El Bronze II (1.500-1.200 

a.n.e.) seria identificat, seguint a Bosch Gimpera, amb la cultura argàrica, mentre que el 

Bronze III (1.200-900 a.n.e.) tindria com a principals característiques l’establiment de 

contactes entre la península i el món atlàntic i del centre d’Europa. Finalment, el darrer 

estadi es correspondria amb un Bronze IV (900-650 a.n.e.), identificable amb els camps 

d’urnes. Sobre la classificació de Martínez Santa-Olalla cal fer una sèrie de reflexions. 

La de major entitat és que, malgrat rebaixar considerablement algunes datacions com la 

del vas campaniforme, les divisions encaixen relativament bé amb propostes posteriors. 

És interessant destacar el convenciment que té el prehistoriador de Burgos sobre la 
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continuitat del megalitisme durant la primera meitat del segon mil!lenni, així com la 

intuició dels contactes amb el món atlàntic i centreeuropeu, que anys més tard es 

concretarà a partir dels treballs de Jean Guilaine o l’establiment del bronze atlàntic amb 

els complexos de Baioes-Vénat. Per tant, es tracta d’una classificació acurada per les 

dades amb què es comptava en el moment.  

 

 
Figura 23. Julio Martínez Santa-Olalla amb el Reichsführer Heinrich Himmler (Madrid, 20 
d’octubre de 1940) 
 

La manca de preocupació sobre la definició de l’edat del bronze arrencava d’antic i no 

era un fet exclusiu del nostre país. Al publicar-se, el 1910, el volum dedicat a aquest 

període del Manuel d’Archéologie Préhistorique, Celtique et Gallo-Romaine de Jean 

Déchelette ja es va donar per fet que, almenys pel que respectava al sud de França, 

l’eneolític s’allargava d’una manera força plàcida fins a l’inici de l’edat del ferro. 

Treballs com els de Maurice Louis, Préhistoire du Languedoc méditerranéen et du 

Roussillon (Nimes, Bruguier, 1948) o els de Théophile i Philippe Helena donaven una 

imatge d’una edat del bronze feble (Bosch, Santacana, 2009: 152). 

Una de les primeres classificacions dins d’un esquema tripartit de l’edat del bronze a 

l’occident europeu va començar a difondre’s a França a partir del treball de J. Hatt “De 

l’âge du Bronze à la fin de l’âge du Fer. Problèmes et prespectives de la protohistoire 

française” (Paris, Bulletin de la Société Préhistorique Française, núm. 51, fasc. 8).  

Aquesta divisió, que de fet suposava un reconeixement explicit sobre l’existència de 

l’edat del bronze, es basava en la separació en tres grans fases, és a dir, el bronze antic, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

mig i final. Hatt iniciava la datació de l’edat del bronze cap al 1.800 a.n.e, en el moment 

en que començaren a aparéixer els primers objectes on el coure s’aliava amb l’estany, 

per tal de crear el bronze. Aquest bronze antic s’allargava fins aproximadament el 1.500 

a.n.e., que és quan s’iniciaria el bronze mig, relacionable amb el període de màxima 

evolució poblacional en les àrees on s’identifica el fenomen, evolució que probablement 

cal identificar amb canvis d’estratègia en la producció agrària (Bosch, Santacana, 2009: 

195). És el moment també en el qual la tecnologia de la metal!lúrgia del bronze arriba a 

unes cotes de control més elevades: es fabriquen objectes amb molt d’estany per a 

dotar-los de duresa o amb poc per a fer-los més maleables. A partir del 1.200 a.n.e., 

sempre sota la classificació de Hatt, s’iniciaria el tercer període, el bronze final, molt 

més complex a nivell social, polític i econòmic, que s’allargaria fins aproximadament el 

750 a.n.e., amb l’inici de l’edat del ferro (Hatt, 1954). 

Però Hatt no fou el primer en tractar cronològicament l’edat del bronze en un esquema 

tripartit. La determinació de la significació de l’edat del bronze a nivell de l’estat 

espanyol arrenca de manera efectiva a partir del I Congreso Nacional de Arqueología 

celebrat l’any 1949 a Almeria. En aquest congrés, en el qual participen els principals 

especialistes del moment, es va establir una divisió seguint ja dinàmiques tripartites, 

avançant-se lleugerament a Hatt (bronze hispànic I o eneolític, bronze hispànic II o 

argàric i bronze hispànic III, conegut també com a postargàric o bronze final). Aquesta 

serà la classificació temporal que seguiran investigadors de la talla de Joan Maluquer de 

Motes, Lluís Pericot o Miquel Tarradell entre d’altres. És destacable l’avançament que 

suposava sobre les tesis de Hatt. També cal observar la inclusió d’aquest eneolític (per 

tant, la fase que arrencaria entorn al 2.200 a.n.e.) dins de l’edat del bronze, molt 

possiblement a partir de l’afirmació gairebé dogmàtica sobre les cronologies elevades 

del megalitisme. 

Per al nostre país, el tancament o la concrecció del desenvolupament cronocultural de 

l’edat del bronze ha representat, ja des de l’inici de les investigacions, un repte evident, 

com s’ha vist. El problema radica en el punt en que s’ha intentat definir un període a 

partir de transformacions de tipus tecnològic que, forçosament, no tingueren el mateix 

impacte en totes les comunitats implicades. L’aparició del campaniforme i l’ús del 

coure ens marcaven aquest eneolític (o calcolític). La irrupció dels objectes d’aleació de 

bronze tornaven a marcar un canvi. Cal reflexionar –com ja s’ha fet de manera brillant 

en les darreres dècades entre els investigadors- sobre l’estàtica rigidesa de les 

classificacions tecnoculturals. L’impacte d’aquestes noves tecnologies és certament 
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desigual, mentre que els sistemes d’explotació econòmica i d’organització social 

canvien molt poc durant els segles (almenys fins a meitats del segon mil!lenni, segons 

algunes línies d’investigació). És evident que l’aparició dels primers metalls és una 

millora de les eines productives, bàsicament, però és també cert que això no té per a que 

suposar una “revolució social” , almenys en l’àrea que ens afecta. Entre el 2.500 a.n.e., i 

molt possiblement el 1.000 a.n.e. els canvis socials i econòmics no seran significatius, 

amb algunes importants excepcions com la zona de la plana occidental catalana: “El 

carácter artificial de la periodización por nosotros usada [José Luís Maya] como la de 

todas las demás por otra parte, es especialmente visible si admitimos el carácter 

continuista de las sociedades establecidas desde el Neolítico Final al Bronce Final en el 

Nordeste, pues sólo percibimos determinadas transformaciones de carácter lento 

(substitución del campaniforme por los grupos epicampaniformes (Barbelé y del NE), 

aparición de nuevos modelos cerámicos con persistencias hasta la Edad del Hierro: 

tinajas de cordones, pezones, tendencia al endurecimiento del instrumental metálico, 

que culmina con el auténtico bronce, etc.). Todo ello ayuda a percibir segmentos 

temporales menores y matices que, a la larga, se convierten en decisivos” (Maya, 1992: 

516). Això contribueix a dotar d’un cert obscurantisme aquesta edat del bronze on s’hi 

observen noves formes i nous objectes, però que fins a estadis força avançats es 

desenvoluparà en un statu quo social poc tendent a la mobilitat. 

 

                              Figura 24. Salvador Vilaseca. Reus y su entorno en la Prehistoria 

 

És interessant recuperar la perdiodització que Salvador Vilaseca feu per a l’edat del 
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bronze (bàsicament final) i la conseqüent edat del ferro, a partir dels seus treballs a les 

comarques tarragonines. Vilaseca va investigar nombroses coves sepulcrals, entre les 

quals cal citar especialment les del complex de l’Arbolí (Baix Camp) (Vilaseca, 1934; 

Vilaseca, 1941), i va excavar necròpolis dels camps d’urnes com la de Les Obagues 

d’Ulldemolins, al Priorat (Vilaseca, 1947). Seria molt llarg, i no és l’objecte d’aquest 

treball, citar i descriure la complexitat i extensió de la investigació del Dr. Vilaseca. No 

obstant, fruit d’aquesta profunda recerca, l’any 1963 va presentar al llibre La necrópolis 

de Can Canyís (Banyeres, Prov. de Tarragona) (Madrid, Trabajos de Prehistoria, 1963), 

escrit conjuntament amb qui va trobar aquest cementiri, els senyors J. M.  Solé Caselles 

i R. Mañé, un assaig de quadre temporal que va tornar a publicar, de manera més 

concreta, al seu treball de síntesi Reus y su entorno en la Prehistoria (Reus, Asociación 

de Estudios Reusenses, 1973).  Va crear un sistema de sis períodes, que anaven des del 

bronze mig (que quedava desnumerat) i que, des de l’any 1.000 a.n.e. s’estenia fins al 

250 a.n.e: 

 
PERÍODE                   JACIMENTS PRINCIPALS      CRONOLOGIA (A.N.E.) 

     I Coves de Janet i Marcó (Tivissa, Ribera d’Ebre), 
Daniel (Capafons, Baix Camp), Cingle Blanc d’Arbolí 
(Baix Camp), Escornalbou (Baix Camp), etc.; bronzes 
de la Cova de la Font Major (Espluga de Francolí, 
Conca de Barberà); Aeròdrom de Reus (Baix Camp). 

      

             1.000-800 

     II Necròpolis de Les Obagues (Ulldemolins, Priorat)                800-750 

     III Poblat i necròpolis del Calvari (El Molar, Priorat) 
Necròpolis de la Tosseta (Els Guiamets, Priorat) 

               750-600 

     IV Necròpolis tumular del Coll del Moro de Gandesa 
(Terra Alta) 
Poblat del Puig-roig del Roget (Masroig, Priorat) 
Necròpolis de Can Canyís (Banyeres del Penedès, 
Baix Penedès) 
L’Oriola (Amposta, Montsià) 

 

 

               600-450 

     V Poblat i túmul del Coll del Moro de la Serra d’Almos 
(Tivissa, Ribera d’Ebre) 
Poblat de la Gessera (Casseres, Terra Alta) 

 

               450-300 

     VI Cova de la Font Major (sala P) (Espluga de Francolí, 
Conca de Barberà) 

               400-250 

 

A part de les cronologies que avui en dia han estat revisades i han canviat, no es pot 

negar a Salvador Vilaseca l’intent de “posar ordre”. Pel que es refereix a l’Edat del 

Bronze és qüestionable la baixa datació d’alguns elements del Cingle Blanc de l’Arbolí, 

dels túmuls del Coll del Moro o la interpretació de la Gessera, com es pot veure. És una 

classificació que ha gaudit d’un bon èxit en el món de la investigació; ha estat citada de 

manera constant. Però cal incidir en l’excessiva rigidesa de l’esquema. Malgrat centrar-
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se plenament el seu inici en el bronze final, no es pot trencar, en un quadre classificatiu 

d’aquest estil, amb els estadis anteriors de l’edat del bronze. El fenomen de les coves 

sepulcrals, que conviurà amb el megalitisme (vid. infra) i que usa Vilaseca en la seva 

classificació, té el seu inici als primers moments de l’edat del bronze, com a mínim; per 

tant, caldria reelaborar l’esquema i fer-lo recular cronològicament fins a aquell moment. 

Les tres primeres fases, i més especialment la I i la II, són creades a partir de fàcies 

ceràmiques, no de canvis socials. No obstant el treball de Vilaseca, aparegut abans de 

les propostes dels estudiosos de l’edat del bronze al sud de França i que tant han influït 

als investigadors catalans, ha comptat amb un valor excepcional especiament per als 

equips que han treballat –i treballen- a les comarques tarragonines al nord del riu Ebre. 

A partir dels primers intents de determinar l’impacte del megalitisme en el 

desenvolupament dels grups humans del nord-est es va obrir el camí cap a la definició 

de l’edat del bronze. Fou Miquel Tarradell, el 1962, qui, recollint nombrosos estudis 

que havia dut a terme, abordà el problema en el seu històric treball Les arrels de 

Catalunya. Tarradell va afinar en les cronologies relatives del fenomen megalític, 

encara que va continuar considerant-lo com a bàsicament eneolític, associat a l’aparició 

dels primers objectes de metall. Joan Maluquer de Motes ja havia insistit en l’escassa 

diferenciació entre l’eneolític i les fases posteriors, evitant la fixació d’un veritable 

horitzó per a l’edat del bronze al nostre país (Maluquer de Motes, 1949).  

 

                

                  Figura 25. Miquel Tarradell. Les arrels de Catalunya 

 

Com s’ha indicat més amunt, aquesta arquitectura funerària megalítica conviuria amb 
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un altre sistema d’enterrament, que seria el de les coves sepulcrals, amb una àmplia 

difusió per les comarques tarragonines del Baix i l’Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat o 

el Baix Penedès (Diloli, Bea, 1995). L’estudi exhaustiu realitzat per Jordi Diloli i David 

Bea sobre les coves sepulcrals a les comarques tarragonines va recollir la minuciosa 

informació que Salvador Vilaseca o Tarradell, entre altres, aportaren sobre aquest tret 

funerari característic permetent un altre afinament de les cronologies relatives d’alguns 

dels materials dels diposits funeraris que, de manera ferma, legitimaven a presentar el 

fenomen com a plenament emmarcable al segon mil!lenni a.n.e.; per tant, en el que 

podem considerar com a edat del bronze. Els resultats foren presentats a l’article titulat 

“Enterraments de l’Edat del Bronze a les comarques meridionals de Catalunya: un estat 

de la qüestió”, publicats al volum I de Citerior (Tarragona, 1995). Per a la zona 

estudiada es constatava la continuïtat d’ús dels megàlits (de nou o reutilitzats) al llarg 

del segon mil!lenni en la part septentrional de la província, mentre que tot el sector de 

les muntanyes del Baix i l’Alt Camp i Priorat l’enterrament es feia massivament en 

coves. Es va indicar, seguint els passos de José Luís Maya, la poca consistència de la 

línia de separació entre eneolític i bronze antic, amb nombrosos materials que es 

confonien (la feblesa dels carenats com a fòssils directors era evident, ja que en casos 

com els de la Cova Fonda de Salomó apareixien barrejats amb ceràmiques dels grups 

incisos del nord-est). Aquesta necessitat de reorganització de l’espai eneolític-bronze 

antic ja era apuntada el 1992 per Maya al seu conegut article “Calcolítico y Edad del 

Bronce en Cataluña” (Aragón/Litoral mediterráneo. Intercambios culturales durante la 

Prehistoria, Saragossa). 

Tornant al treball de Tarradell, es pot considerar que per a la investigació catalana 

aquest fou el primer intent, juntament amb el de Vilaseca per al bronze final-edat del 

ferro, de posar l’edat del bronze al lloc on li corresponia, encara que el tema no es va 

tractar amb profunditat, sota la justificació de la feblesa de les evidències del registre, 

continuant-se amb la idea, ja indicada més amunt, d’un eneolític llarg. Tarradell va 

desmuntar de manera brillant la teoria de Bosch Gimpera de la colonització argàrica de 

Catalunya, encara que no va poder resoldre el buit temporal que li quedà entre el 1.800 

a.n.e. i l’inici de l’edat del ferro. 

No obstant el camí vers la definició de l’edat del bronze al nostre país avançava amb 

passos decidits. L’estudi de Nancy K. Sandars sobre l’edat del bronze a França, Bronze 

Age Cultures in France (Cambridge, CUP, 1957), conjuntament amb els treballs 

d’Arnal i Audivert, amb el seu plantejament sobre el bronze mig al sud de França, faria 
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reflexionar als prehistoriadors catalans sobre l’existència definitiva de l’edat del bronze 

al nostre país (Bosch, Santacana, 2009: 153). En aquest sentit, a partir dels anys 70 del 

segle passat les tesis plantejades per Jean Guilaine al seu llibre L’age du bronze en 

Languedoc Occidental, Roussillon et Ariège  (París, Klincksieck, 1972) van irrompre 

amb força, encara que amb desigual èxit, entre els prehistoriadors catalans. Seguint 

l’esquema tripartit de Hatt, Guilaine bàsicament definia el quadre cronològic de l’edat 

del bronze entre el 1.800 i el 700 a.n.e; per tant, es comptava amb una eina vàlida per a 

delimitar el camp d’acció dels grups socials durant el segon mil!lenni i el primer quart 

del primer a.n.e. Aquest espai cronològic quedava dividit en dos grans blocs. Per una 

banda el bronze inicial (entre el 1.800 i el 1.200 a.n.e.), que incorporava bronze antic i 

mig, i el bronze final (1.200 a 700 a.n.e.). El darrer estadi quedava compartimentat en 

bronze final I, II, IIIA i IIIB (Guilaine, 1972).  

 

          Figura 26. Jean Guilaine 

 

De totes maneres el principal inconvenient d’aquest plantejament cronològic era que el 

canvi o pas entre el bronze inicial i el bronze final no es produïa al iniciar-se el bronze 

final I, sinó en un moment força avançat del bronze final II. Davant d’aquest problema 

de desfassament entre les perioditzacions franceses i la realitat arqueològica catalana es 

va plantejar la recerca d’una sol!lució que fes sostenible el sistema, que podia passar per 

l’anul!lació del bronze final I, pel replantejament de tot l’esquema cronològic o per 
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crear una nova entitat temporal que permitís encaixar les datacions del sud de França 

amb les catalanes. Aquest reajustament es va ubicar entre el bronze mig (que estava 

inclós dins del gran grup de l’inicial) i el bronze final, i es batejà com a bronze recent 

(1.250-1.100 a.n.e.). Com ja és conegut, no se sostenia en canvis evidents en el registre 

arqueològic (urbanisme, estructures funeràries, etc.) ni en la seva interpretació social. 

Solament alguns elements semblen tenir una bona representació en el moment, encara 

que no haurien de tractar-se com a fòssils directors: els apèndix de botó o ceràmiques 

d’estil La Polada, o bé els vasos polípodes, encara que ambdós models arrenquen com a 

mínim al bronze mig (Bosch, Santacana, 2009). 

D’aquesta manera es pot considerar com a tancat el debat sobre l’existència de l’edat 

del bronze a Catalunya a partir de les noves aportacions fetes pels investigadors des dels 

anys 70 i 80 del segle passat. No obstant cal reflexionar sobre l’impacte que 

l’arqueologia processual i postprocessual ha tingut en aquest fet. A partir de l’aplicació 

generalitzada de les datacions de C14, no solament al nostre país sinó a la resta d’Europa 

i al Mediterrani, les tesis difusionistes per a l’edat del bronze (i per a altres processos 

històrics) han anat essent desmuntades de manera efectiva. El primer en fer-ho fou 

Colin Renfrew a Before Civilization Revolution and Prehistoric Europe (Londres, 

Jonathan Cape, 1973). A partir d’aquest fet calia cercar els canvis i les evolucions 

socials, polítiques o econòmiques en processos interns. Substituir difusionisme per 

funcionalisme ha estat la pedra de toc que ha permès l’obtenció de molt bons resultats a 

l’hora d’estudiar grups regionals, encara que, com afirmen Josep Bosch i Joan 

Santacana, “aquests plantejaments [funcionalistes] també tenien un perill: l’atomització 

del coneixement, l’abandonament dels marcs interpretatius generals, tan necessaris, i el 

menyspreu d’evidències pel sol fet de no estar de moda cap mena de plantejament 

difusionista” (Bosch, Santacana, 2009: 156). 

A partir de l’eclosió de les noves tendències José Luís Maya va presentar al col!loqui 

Aragón/Litoral mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria 

(Saragossa, 1992) un assaig de datació de l’edat del bronze, justificat des de les 

particularitats del registre. Aquesta proposta, de la qual en derivarà una segona més 

endavant (vid. infra) reflexiona sobre el període entre el 2200 i el 1100 a.n.e., és a dir, 

entre l’inici del calcolític2 i el començament del bronze final. En resum, Maya hi definia 

                                                
%!Serà a partir de l’aportació de José Luís Maya, entre altres, que el terme “calcolític” substituirà 
de manera efectiva el d’”eneolític”. Aquesta serà la denominació que seguirem d’ara en 
endavant en el present treball 
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la següent síntesi evolutiva (Maya, 1992: 548): 

 

-Calcolític (2.200-1.800 a.n.e.): Suposaria, econòmica i socialment, una fase de 

continuïtat des del neolític final, amb certs canvis en el registre. Persistirien fets 

culturals relacionables amb els grups de Véraza i Treilles, mentre que el fenomen 

megalític es consolida com a sistema d’enterrament col!lectiu, amb els sepulcres de 

corredor a l’Empordà, les cambres pirenaiques i les cistes. En quant a l’aparició del 

treball metal!lúrgic, Maya determina una imprecisa datació per a l’inici de la seva 

presència, encara que considera que ha d’anar lligada als processos d’insertació dels 

campaniformes AOC i Marítim en els contextos indígenes. 

-Bronze antic (1.800-1.500 a.n.e.): Per Maya aquest període es defineix en bona part pel 

coneixement profund amb què es compta dels conjunts funeraris apareguts a les 

comarques de Barcelona. Sembla que, en el registre, perviuen tradicions calcolítiques, 

encara que es deixen veure noves decoracions i formes, com poden ser, sobretot, 

l’epicampaniforme i el grup d’incisos del nord-est, que confirmen la desaparició dels 

campaniformes AOC i Marítim abans del que es pensava. El treball i la difusió del 

metall es consolida, amb l’aparició dels punyals de reblons, practicant-se, almenys de 

manera parcial, una metal!lúrgia del bronze enlloc de la del coure arsenicat anterior. 

-Bronze mig (1.500-1.250 a.n.e.): És aquest el període ple de desenvolupament de l’edat 

del bronze. S’observen noves formes ceràmiques, com els vasos polípodes del Pirineu o 

les peces amb apèndix de botó relacionades amb el sud de França i amb la denominada 

Cultura de la Polada. En quant al bronze, Maya observa que ja es treballa plenament 

l’aliatge, apareixent elements, com les destrals de vorells, de clara influència 

transpirinenca. Es tractaria del darrer moment d’esplendor del megalitisme, així com el 

de l’aparició a la plana occidental catalana i a la zona aragonesa d’un sistema complex 

d’ocupació del territori, amb un urbanisme definit i amb l’ús de la pedra en 

l’arquitectura. Aquest fet marcarà diferències evidents amb la resta de Catalunya. 

-Bronze recent (1.250-1.100 a.n.e.): Ja s’ha assenyalat que el bronze recent respon a la 

necessitat d’ajustar esquemes entre els plantejats al sud de França i els catalans. No 

obstant Maya observa que, malgrat la seva artificiositat, serà el moment en que es 

consolidaran alguns processos que s’inicien al bronze mig, com la pervivència de 

ceràmiques tradicionalment atribuïdes a aquesta fase o la continuïtat dels sistemes 

                                                
!
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d’enterrament col!lectius a la depresió interior catalana. 

Com s’observa en aquesta proposta de José Luís Maya, en l’actualitat el món de la 

investigació es troba immers en un profund debat sobre la revisió de les perioditzacions 

derivades del model de Guilaine. Davant d’això s’han obert dos plantejaments de 

treball. Per una banda cal considerar un nou esquema cronològic presentat l’any 1995 

pel mateix José Luís Maya juntament amb M. Àngels Petit a l’article “L’edat del bronze 

a Catalunya. Problemàtiques i perspectives de futur”, fruit de la ponència llegida al 10è 

Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, on s’homenatjà al professor Jean 

Guilaine. El principal objectiu és, arrencant de la divisió de Guilaine, ajustar-la a la 

realitat arqueològica del nostre país. D’aquesta manera presenten l’edat del bronze com 

un període dividit entre bronze inicial (1.800-1.100 a.n.e.) i bronze final (1.100-650 

a.n.e.). La subdivisió del bronze inicial en antic, mig i recent quedaria reservat 

exclussivament als jaciments on es compta amb datacions absolutes (Maya, Petit, 1995). 

 

   Figura 27. José Luis Maya González i la intervenció arqueològica de Genó (Aitona, Segrià) 

 

El segon esquema de treball actual és el que ha proposat recentment el Grup 

d’Investigacions Prehistòriques de la Universitat de Lleida (GIP), dirigit per Joan B. 

López. Es tracta d’una classificació pensada per a ser aplicada a la plana occidental 

catalana (Alonso, 1999: 27). Es parteix d’una visió crítica amb els fòssils directors, 

l’excessiu desconeixement per part d’un bon nombre d’investigadors de la realitat 
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socio-econòmica de les comunitats de l’edat del bronze i la necessitat d’incorporar 

datacions absolutes a partir del radiocarboni calibrat. Planteja, en paraules de Natàlia 

Alonso, “l’assumpció d’un model processual, la caracterització de les “entitats 

històriques” i la fixació de punts de flexió o canvi ancorats en el temps calendàric” 

(Alonso, 1999: 27). Aquesta proposta reconeix tres grans entitats històriques a la plana 

occidental (Alonso, 1999: 27): 

 

-Grup del Segre-Cinca: Es desenvoluparia entre el 1600 i el 1100 a.n.e., és a dir, en 

correspondència amb els conceptes tradicionals de bronze mig i recent. La seva 

caracterització s’estableix a partir de models formals aportats pel registre moble. 

Representaria un nou model d’ocupació i explotació del territori, diferent del de les 

fases anteriors i es caracteritzaria, sobretot, per l’aparició de l’urbanisme i l’arquitectura 

en pedra, que, segons els investigadors que defensen aquest model, va lligada a 

l’aplicació de noves estratègies econòmiques. 

-Camps d’urnes recents: Es caracteritza per l’establiment, des del 1300 cal. a.n.e. de 

petits grups que a partir del 1100 fins al 900 a.n.e. determinen els sistemes d’ocupació i 

explotació de la plana. Aquest establiment es faria de manera no traumàtica. Dins 

d’aquest període s’hi emmarca la primera edat del ferro; per a aquesta hom presenta 

cronologies calibrades, allargant-se des del 800 fins al 550 a.n.e. 

-Cultura iberoilergeta: Aquest període s’identifica amb l’estat ilergeta a partir del 550 

a.n.e. 

 

IV.2.- LA CARACTERITZACIÓ DEL BRONZE FINAL I DE LA PRIMERA 

EDAT DEL FERRO 

La determinació sobre l’existència d’un bronze final ha plantejat menys problemes 

definitoris als investigadors, tant peninsulars com de la resta de Europa. La 

documentació contrastable en el registre arqueològic, a partir de la línia del 1100 a.n.e. 

aproximadament, de formes noves, d’objectes reelaborats, en definitiva, de canvis 

substancials, ha fet que aquest període hagi tingut històricament un millor tracte per part 

dels prehistoriadors i protohistoriadors que no pas les fases més antigues. 

La documentació generalitzada, juntament amb un registre que continuava mantenint les 

formes decoratives antigues (cordons, mugrons, digitacions, etc.), de la ceràmica 

acanalada suposa un motiu suficient de trencament amb la línia anterior; l’aparició de 
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nous elements metàl!lics, com nous tipus d’armament3 que evidencien uns contactes 

constants i fluïts amb el món transpirenenc i atlàntic ha d’interpretar-se com un dels 

elements bàsics del canvi. Però possiblement, a nivell simbòlic, la cartarsi ve donada 

per la transformació del sistema funerari: l’aparició de la incineració en substitució de la 

tradicional inhumació. 

Bosch Gimpera, continuant amb els seus treballs de definició de l’edat del bronze 

peninsular, és un dels primers prehistoriadors que es planteja com a explicació a aquests 

canvis el model invasionista. Per a ell (Bosch Gimpera, 1932; 1939) a partir del 1000 

a.n.e. es produeix l’arribada en diverses onades del pobles cèltics dels Camps d’Urnes 

(els coneguts Urnenfelder de Gustav Kossina o Wolfgang Kimmig). La primera 

d’aquestes invasions estaria formada per efectius de tipus hallstàttic, que arribarien des 

del sud d’Alemanya i des de Suïssa, cap al 900 a.n.e. (Bosch Gimpera, 1939). 

L’exponent màxim d’aquesta primera fase, per a Bosch Gimpera, seria la necròpolis de 

Can Missert (Terrassa, Vallès Occidental), amb una perduració entre el 900 i el 600 

a.n.e. A partir d’aquesta data aquests grups cèltics entrarien en decadència, mostra de la 

qual serien les necròpolis d’Anglès (La Selva) i el Pla de la Gibrella (Capsec, Vall de 

Bianya, La Garrotxa) (Bosch Gimpera, 1932: 457; citat a López Cachero, 2005: 5). 

Aquest declivi seria conseqüència, sempre per a Bosch Gimpera, de la fluctuació cap al 

nord dels grups ibèrics des del sud peninsular. La segona onada invasionista es 

produiria entre el 600 i meitats del segle III a.n.e. (Bosch Gimpera, 1932: 478; citat a 

López Cachero, 2005: 5) o entre el 650 i el 500 a.n.e. Els protagonistes serien els grups 

cèltics de les valls mitjes i baixes del Rhin (els cempsi, sefes i belgues) que, obligats a 

desplaçar-se pels il!liris traspassen la línia del Pirineu i deixen veure la seva influència a 

la Meseta i a l’occident peninsular. A diferència de la primera onada, aquesta influència 

és amb prou feines observable al nord-est peninsular (López Cachero, 2005: 5). 

Posteriorment (Bosch Gimpera, 1944) revisarà aquest esquema d’onades invasionistes 

reorganitzant la cronologia (en relació amb les variacions ceràmiques, bàsicament), 

fent-ne aparéixer dues de noves. 

Martínez Santa-Olalla matisarà a Bosch Gimpera, en el mateix treball en el qual va 

intentar definir cronològicament l’edat del bronze (Martínez Santa-Olalla, 1946). 

                                                
%!A Catalunya són escasses les troballes d’aquestes peces; es limiten, ara per ara a una espasa de 
tipus Mantoche provinent de La Llacuna, a l’Anoia, un ganivet de tipus Dasice de Tarragona, 
algunes puntes de llança aparegudes a la cova de Can Sadurní de Begues, Baix Llobregat o al 
jaciment de Can Xamanet, així com la coneguda punta de fletxa de tipus Le Bourget de la 
Fonollera, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà (Bosch, Santacana, 2009).!
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Planteja una primera onada cap al 1000 a.n.e., per part de grups precèltics pressionats 

pels il!liris, igual que en l’esquema de Bosch Gimpera. Posteriorment, entre el 900 i el 

850 a.n.e. entrarien a la Península Ibèrica elements assignats a grups incineradors 

tumulars mesclats amb components minoritaris de Camps d’Urnes. Aquesta segona 

onada arribarà, i s’assentarà, a zones de la Meseta i d’Aragó. Per a Martínez Santa-

Olalla l’entrada real d’efectius dels Camps d’Urnes cal cercar-la en una tercera onada, 

ubicable entre el 850 i el 650 a.n.e., formada per il!liris i ligurs especialment. El seu 

destí serà Catalunya. Finalment, ja durant la primera edat del ferro, arribaran a la 

Meseta i a Aragó i ocuparan l’espai dels grups tumulars de la segona onada, grups de 

celtes goidèlics (ja no serien “preceltes”, per a Martínez Santa-Olalla). Cal situar 

aquesta darrera onada cap al 600 a.n.e. Aquests “celtes goidèlics” acabaran establint-se 

a tota la península (Martínez Santa-Olalla, 1946; citat a López Cachero, 2005: 6).  És 

destacable la semblaça, encara que matitzada, entre els esquemes de Bosch Gimpera i 

els del prehistoriador de Burgos: existència de quatre onades invasionistes, 

protagonisme de grups il!lírics i tumulars previs a la presència dels Camps d’Urnes, etc. 

Però cal assenyalar el component ètnic del treball de Martínez Santa-Olalla, en la línia 

d’altres que publicà, on s’incideix en el procés de “celtització” o més aviat “d’arització” 

de la Península Ibèrica. L’obra de Martínez Santa-Olalla ha estat brillantment estudiada 

per Alfredo Mederos a l’article “Julio Martínez Santa-Olalla y la interpretación aria de 

la prehistoria de España” (Universidad de Valladolid, 2003-2004). 

El model invasionista proposat des de Bosch Gimpera també serà estudiat i interpretat 

per Joan Maluquer de Motes (Maluquer de Motes, 1945). A partir del detallat 

coneixement que l’autor tenia sobre les dades arqueològiques a Catalunya dissenya un 

esquema per al nostre país dividit en tres grans grups culturals. Per una banda parla del 

Grup A o Grup de les Coves del Nordoest on, sobre un substrat mal conegut s’hi 

evidenciarien pervivències de tipus hallstàttic. Seguidament es descriu el Grup B o Grup 

de Terrassa, que ocuparia des de les planes costaneres fins a la zona de la comarca de 

l’Urgell, basat en esquemes econòmics de tipus agrari. Finalment estableix un tercer 

conjunt, el Grup C o Grup d’Agullana-Molar, que controlaria des de les àrees de 

muntanya de Girona fins al Camp de Tarragona, passant per la Catalunya central. 

S’identificaria amb una societat dedicada al pastoreig. A part del Grup A, que comptaria 

amb un substrat potent d’origen local, per als altres dos Maluquer busca origens ètnics, 

immers en la visió general invasionista dels prehistoriadors de meitats del segle XX. 

D’aquesta manera, configura tres períodes per tal de justificar les onades d’arribada de 
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població de més enllà dels Pirineus. El període I quedaria definit, entre el 750 i el 700 

a.n.e., per l’entrada d’efectius del Grup B en un primer moment i per altres del Grup C 

al final de la fase. Maluquer atribueix un origen a la zona de l’Alta Roina i del Rhin per 

als pobles del Grup B, mentre que els del Grup C es desplaçarien des del sud-oest de 

Suïssa i el nordoest d’Itàlia. Un segon període tindria el seu desenvolupament entre el 

650 i el 500 a.n.e. (Període II). Els seus trets bàsics radicarien en la pervivència del 

Grup B, que lentament seria assimilat per la població local de la depressió central, 

mentres que el Grup C s’escamparia cap a les àrees més muntanyoses. Seria en aquest 

moment quan apareixeria la metal!lúrgia del ferro. El darrer període de la proposta de 

Maluquer és el III, datable entre el 500 i el 300 a.n.e., durant el qual es produiria el 

procés d’iberització i els descendents dels elements arribats a partir del 750 acabarien de 

fusionar-se amb la població local (Maluquer, 1945). El model, com veurem, serà revisat 

posteriorment pel mateix investigador. 

 

            
                                      Figura 28. Joan Maluquer de Motes. Fototeca.cat 

 

Aquest primer esquema de Maluquer aporta algunes dades interessants. Per una banda 

defineix un espectre cronològic per al trànsit del bronze final i l’establiment de la 

primera edat del ferro que, amb poques matitzacions, s’ha mantingut sense excessives 

variacions fins als nostres dies (750-500); és a dir, i en aquest punt radica l’interès, 

Maluquer assenyala en el seu Període II el que es pot considerar com a una primera edat 

del ferro que incorpora el concepte d’ibèric antic (o d’inici del procés d’iberització). Per 
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l’altre costat, pel que respecta al bronze final pròpiament dit, encara aporta cronologies 

baixes, fet que amb posterioritat arranjarà.  

Abans de continuar amb l’exposició dels diversos models cronològics proposats per al 

bronze final, resulta interessant fer una reflexió sobre els conceptes ètnics que, fins a 

meitats del segle passat, centraven gran part de la investigació. Bosch Gimpera, 

Martínez Santa-Olalla, el mateix Maluquer i altres prehistoriadors suposen origens 

cèltics a aquests grups en moviment a partir del trànsit entre el II i el I mil!lenni. Origen 

celta que es considera indoeuropeu. Sobre aquest tema el debat és llarg i sense una 

resolució satisfactòria. La utilització del nom “indoeuropeu” sota paràmetres d’ètnia és, 

evidentment, equívoc. És el perill d’usar un terme que descriu un concepte lingüístic per 

tal de definir paràmetres de poble, socials, polítics i culturals. L’indoeuropeu, com és 

sabut, és una llengua –altrament artificial- que recull llengües que es parlaven a les 

darreries del neolític des de la costa de la mar Bàltica fins a les riques planes ucraïneses, 

tot passant per la vall del Danubi. La seva configuració es fa a partir de mètodes de 

lingüística comparativa. Com bé explica Colin Renfrew al seu treball Archaeology and 

language. The puzzle of indo-european origins (Londres, Jonathan Cape, 1987. Trad. 

Arqueología y lenguaje. La cuestión de los orígenes indoeuropeos. Barcelona, Crítica, 

1990) fou William Jones, un jutge anglès destinat a Calcuta, qui observà per primer cop 

l’any 1776 la semblança entre la llengua sànscrita i alguns idiomes occidentals: “La 

lengua sánscrita, sea cual fuere su antigüedad, posee una estructura maravillosa; más 

perfecta que el griego, más rica que el latín, y más exquisitamente refinada que ambos, 

pero mantiene al mismo tiempo con ambas lenguas, tanto por lo que se refiere a las 

raíces de los verbos como a las formas gramaticales, una afinidad más fuerte que la que 

se hubiera podido quizá producir por mero accidente. Tan fuerte que ningún filólogo 

podría analizar las tres lenguas sin llegar a la convicción de que proceden de una misma 

fuente, que quizá ya no exista. Por idéntica razón, aunque menos convincente, cabe 

suponer que tanto el gótico como el celta, aunque mezclados con un idioma muy 

diferente, tuvieron el mismo origen que el sánscrito; y también el antiguo persa podría 

incluirse en la misma familia, si este fuera el lugar para discutir cuestiones relativas a la 

antigua Persia” (William Jones, Discurso con ocasión del tercer aniversario, 1786. 

Citat a Renfrew, 1990: 17). A partir d’aquest descobriment els lingüistes es proposaren 

la recerca d’aquesta “llengua mare”. Un dels primers a fer-ho fou Franz Bopp (1791-

1867), en el seu treball Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in 

Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen 
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Sprache (Frankfurt, Andreäischen Buchhanlung, 1816). Estudià la semblança entre 

paraules de llengües europees  i d’altres del Ramayanna o dels Vedes indis. A meitats 

del segle XIX ja se suposava l’existència d’una llengua original (la ursprache dels 

lingüistes alemanys, és a dir, el protoindoeuropeu, del qual es podia reconstruir el lèxic). 

A partir d’aquesta definició es va intentar establir relacions de tipus ètnic, amb més o 

menys encert ètic, a la recerca de la patria4 original d’aquest protoindoeuropeu, és a dir, 

l’urheimat dels acadèmics alemanys. Aquesta recerca definiria el camp del que Adolphe 

Pictet anomenaria a Les origines indo-européens (Paris, Sandoz et Fischbacker, 1877) 

“paleontologia lingüística” o “paleolingüística”. L’any 1890 Otto Schrader va defensar 

al seu llibre Prehistoric Antiquities of the Aryan Peoples (Nova York, Scribner & 

Welford, 1890) la ubicació al sud de Rússia d’aquesta urheimat, basant-se en 

suposicions lingüístiques, encara que sense comptar amb evidències arqueològiques 

(Renfrew, 1990: 21). Era qüestió de temps que el binomi ari-indoeuropeu s’associés a 

conceptes de tipus racial, especialment a la suposada superioritat de l’ari, evidentment 

de parla i filiació indoeuropea5, d’ulls blaus, alt, corpulent i de cabellera rossa, 

provinent d’una urheimat o bé escandinava, o alemanya o lituana (Renfrew, 1990: 21) 

                                    Figura 29. Gustav Kossina i Vere Gordon Childe 

                                                
$!La cursiva és nostra.!
%!Aquest seria el punt de confluència entre el concepte lingüístic (indoeuropeu) i racial (ari) i el 
principi de la confusió.!
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L’impulsor de l’entrada en el dilema de les dades arqueològiques, prehistòriques, fou 

Gustav Kossina, qui l’any 1902 va publicar el famós article “Die indoeuropäische Frage 

archäologisch beantwortet” (Zeischrift fur Ethnologie, 34, pp. 161-222), traduït com a 

“Resposta arqueològica a la qüestió indoeuropea”. Kossina analitzà un enorme volum 

de dades arqueològiques, especialment la distribució de la ceràmica cordada, arribant a 

la conclusió que l’origen ètnic indoeuropeu era al nord d’Alemanya. Més tard, a partir 

de teories de base essencialista, Kossina establirà el que es coneix com a “Methode 

Kossina” (“Mètode Kossina”), on els grups ètnics serien concebuts com a unitats 

estàtiques  homogènies (Fernández Götz, 2009). Aquest plantejament ha estat 

amplament criticat pels investigadors contemporanis (Brather, 2000, 2004; Fernández 

Götz, 2008; Jones, 1997). 

Un dels exponents més coneguts d’aquesta visió pot recercar-se en els primers estudis 

de Vere Gordon Childe, qui ja el 1915 va afirmar a “On the date and origin of Minyan 

Ware” (Journal of Hellenic Studies, 35, pp. 196-207) que la presència d’aquest tipus 

ceràmic indicava l’arribada cap al 1900 a.n.e. de pobles que parlaven el grec. Childe, als 

seus llibres The Dawn of European Civilization (Londres, Kegan Paul, Trench & 

Trubner, 1925), i The Aryans. A Study of Indo-European Origins (Londres, Kegan Paul, 

Trench & Trubner, 1926) combinà les seves facetes de filòleg i arqueòleg per tal de 

cercar entre les diverses propostes que estaven sobre la taula dels investigadors del 

moment la ubicació del territori original indoeuropeu i, tal com es considerva a l’època, 

ari. Es va decidir pel sud de Rússia, seguint els plantejaments essencialistes de Kossina: 

“Al mismo tiempo el hecho de que los primeros arios fueran nórdicos no dejaba de tener 

su importancia. Las cualidades físicas de esta estirpe les permitió, gracias 

exclusivamente a su fuerza superior, conquistar pueblos incluso más avanzados e 

imponer así su lengua en áreas donde su tipo físico ha desaparecido casi por completo. 

Esta es la verdad tras los panegíricos de los germanistas: la superioridad física de los 

nórdicos les permitió convertirse en vehículos de una lengua superior” (V. Gordon 

Childe, The Aryans. A Study of Indo-European Origins, 1926. Citat a Renfrew, 1990: 

22). Anys després s’arrepentiria d’haver escrit aquestes paraules, i en un treball 

posterior a la Segona Guerra Mundial, Prehistoric Migrations in Europe (Oslo, 

Aschehoug, 1950), va demostrar el seu gran coneixement de la qüestió i, recuperant les 

tesis purament lingüístiques, va abandonar la idea de l’origen de la llengua indoeuropea 

per a Rússia i va defensar com a teoria el sorgiment a la península anatòlica (Renfrew, 

1990: 22). 
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Els treballs per a trobar aquesta urheimat d’on derivaria l’urspräche han acabat definint 

una petita regió a les actuals Ucraïna i sud de Rússia  on es desenvolupà la cultura dels 

Kurgans (III-II mil!lenni a.n.e.). 

Una gran majoria d’investigadors accepta que l’arribada d’efectius que parlaven una 

llengua indoeuropea cap al 1.200 a.n.e. representa el primer accés d’aquest món 

indoeuropeu a la Península Ibèrica. Però existeix una hipòtesi, defensada per alguns 

prehistoriadors, que defensen que el primer contacte ja es va produir al paleolític. És el 

cas de M. Alinei que al seu article “Continuity from Paleolithic of Indo-European and 

Uralic populations in Europe: the convergence of linguistic and archaeological 

frontiers” (Oxford, BAR International Series, 217, 2003) considera com a viable aquest 

plantejament. 

Recuperant els plantejaments cronoculturals, la definició del fenomen que s’ha 

anomenat com a Camps d’Urnes ha generat un riu de controvèrsies des dels 

començaments de la investigació. Les primeres propostes de racionalització d’aquest 

fet, com les presentades més amunt per Bosch Gimpera, Martínez Santa-Olalla o 

Maluquer de Motes, per citar-ne algunes, defineixen models clarament invasionistes 

determinats bàsicament en el registre per la presència de ceràmiques amb decoracions 

acanalades i en el camp de les relacions socials per la introducció dels rituals 

incineradors, ja siguin tumulars (cistes excèntriques baix-aragoneses) o no (necròpolis 

com la de Les Obagues d’Ulldemolins, al Priorat, datable al segle IX). Per tant, hom es 

troba amb un esquema que suposa l’arribada de població transpirinenca que provocarà 

canvis en el substrat mal conegut al moment, anterior a l’any 1100 a.n.e. Per al nord-est 

peninsular aquests conceptes invasionistes continuaran sent defensats per investigadors 

com Pere de Palol (Palol, 1958) o el mateix Tarradell (Tarradell, 1962). Fins a moments 

força avançats molt pocs prehistoriadors qüestionaran aquesta onada (o onades) 

invasionistes provinents de les planes del centre d’Europa. Atribucions culturals com 

“hallstàttic” es donaran com a definitives. Solament algun investigador, com Almagro 

Basch (Almagro Basch, 1952) plantejaran esquerdes en el sistema, encara que 

mantenint-se dins d’esquemes invasionistes. Per un costat criticarà el concepte 

“hallstàttic” com a origen cultural dels grups arribats a la península, mentre que per 

l’altre, referint-se a l’edat del ferro, aplicarà paràmetres de tipus tecnològic defensant la 

massiva presència de bronze enfront dels escassos objectes de ferro apareguts. De tota 

manera, el model proposat seguirà encara la tendència de la investigació de l’època, 

malgrat que reduïrà les onades invasionistes a una sola, provinent de Suïssa i del sud i 
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centre de França (d’aquí el trencament amb la filiació cultural hallstàttica). 

Gonzalo Ruiz Zapatero, a la seva tesi doctoral Los campos de urnas del N.E. de la 

Península Ibérica  (Madrid, Universidad Complutense, 1985) critica de manera eficient 

alguns dels conceptes que els models invasionistes donaven com a certs: 

 

- Indoeuropeu: Ja s’ha comentat la confusió existent entre llengua i grup cultural que 

suposa el concepte d’indoeuropeu. Si bé no es pot dubtar, segons Ruiz-Zapatero, de la 

filiació lingüística dels grups que se suposava que es desplaçarien des del centre 

d’Europa, i que representarien, en paraules seves el “concepto cultural de “Campos de 

Urnas”” (Ruiz Zapatero, 1985: 26) cal abandonar conceptes de tipus ètnic, que encara 

deriven de les interpretacions essencialistes ja proposades per Kossina a inicis del segle 

XX, i seguides per prehistoriadors com Pere Bosch Gimpera i Julio Martínez Santa-

Olalla, per citar-ne alguns diametralment oposats en quant a les seves concepcions 

polítiques.  

- Celta: El principal problema d’aquest terme, per Ruiz Zapatero, és que al!ludeix tant a 

un poble o conjunt de pobles com a una cultura material. Al mateix temps és difícil 

parlar de “celtes” a la Península Ibèrica amb anterioritat al segle V a.n.e. La visió 

d’aquest investigador suposa la possibilitat d’existència d’un vincle entre les poblacions 

centre-europees hallstàttiques i els posteriors celtes de La Tène; per ell és també cert 

que com més enrere es va en el temps més difícil és concretar aquest lligam. Arriba a la 

conclusió que encara que els grups que conformaren aquests “Camps d’Urnes” poden 

tenir components preceltes, també podien comptar amb altres elements ètnics. 

D’aquesta manera, el terme “celta no és acceptable” (Ruiz Zapatero, 1985: 27). 

Francisco Burillo, en el seu treball de síntesi Los celtíberos. Etnias y estados 

(Barcelona, Crítica. Ed. actualitzada, 2008) ens recorda la dificultat de parlar de “celtes” 

abans del segle V a.n.e. i, referint-se a un article d’Antonio Tovar titulat “El nombre de 

celtas en Hispania” (Madrid, Homenaje a García-Bellido, 1977), assenyala únicament 

dues cites d’Heròdot com a les més antigues on es documenten els celtes: la primera 

d’elles referencia el naixement del Danubi al país dels keltoi, mentre que en la segona, 

l’historiador d’Halicarnàs escriu que els celtes habiten fora de les Columnes d’Hèrcules, 

com a veïns dels cinets, que ocuparien la regió actual del Cap de Sant Vicens, a 

l’Algarve portuguès i a la conca final del Guadiana (Burillo, 2008: 22) 

- Hallstàttic: Aquest terme ja fou definit per Déchelette (Déchelette, 1913); per a Ruiz 

Zapatero planteja un problema, que és que superposa tres plans, el cronològic, el 
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tipològic i el cultural. Piggot havia suposat uns límits molt amples per a l’Europa 

hallstàttica, que incorporava una bona part de la Península Ibèrica (Piggot, 1965). Amb 

posterioritat l’espai hallstàttic va quedar reduït al nucli centre-europeu. Ruiz Zapatero 

defensa que el terme ha de vincular-se únicament a un concepte cronològic; per tant en 

desaconsella l’ús, encara que quan va escriure la seva tesi s’usava encara de manera 

constant (Ruiz Zapatero, 1985: 28) 

- Camps d’Urnes: Ruiz Zapatero ressegueix aquesta terminologia fins a la “cultura de 

las urnas” de Bosch Gimpera; això relaciona el prehistoriador català de manera força 

íntima amb els treballs de Kossina sobre l’Urnenfelderkultur del sud d’Alemanya. 

Malgrat no ser massa usat per la investigació espanyola dels anys 40 i 50 del segle 

passat, que preferien el terme “hallstàttic” (com per exemple, la tesi doctoral de 

Maluquer de Motes, Las culturas hallstátticas en Cataluña (Barcelona, 1946)), el 

treball de W. Kimmig Zur Urnenfelder in Südwesteuropa (Stuttgart, Fetschcrift für 

Peter Goessler, 1954) va obrir el camp a l’ús d’aquest terme entre els nostres 

prehistoriadors. Ruiz Zapatero planteja superar els conceptes de definició basats en la 

incineració per a definir els Camps d’Urnes com a concepte cultural diversificat (Ruiz 

Zapatero, 1985: 29). Com es veurà, aquesta visió ha estat recentment posada en dubte 

per investigadors com Emili Junyent (Junyent, 2002: 32). 

 

Arribats a aquest punt cal recuperar la periodització que, per a les comarques 

tarragonines del nord de l’Ebre, va plasmar Salvador Vilaseca en els dos treballs 

esmentats més amunt (Vilaseca et alii, 1963; Vilaseca, 1973). Vilaseca es planteja  

tractar el fenomen del bronze final, i evidentment el tema de la introducció de la 

incineració i del concepte dels Camps d’Urnes, des d’una visió interna (López Cachero, 

2005: 9). Ja no s’han de cercar origens ètnics als desplaçaments de població que es 

produeixen a partir del 1100 a.n.e.6 O si més no, aquest no és un dels objectius 

principals. És necessari, i en això encerta el Dr. Vilaseca, observar els canvis en el 

registre arqueològic per tal de determinar el procés evolutiu del bronze final i de la 

primera edat del ferro a les comarques de la meitat septentrional de Tarragona i, 

possiblement, per extensió a la resta del país. No considerem a Vilaseca, evidentment, 

un estructuralista, però és cert que feu un esforç considerable per conèixer les 

transformacions socials del final de la prehistòria i del trànsit cap a l’edat del ferro des 
                                                
#!Cal matitzar el terme “desplaçaments de població”, que no cal considerar com a invasions de 
pobles armats, malgrat que encara ho defensin alguns investigadors!
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d’un punt de vista autoctonista que en pocs casos se li ha reconegut. Malgrat que el seu 

camp d’acció fou el paleolític (superior especialment), l’epipaleolític i el neolític no per 

això deixà de banda l’anàlisi d’importants conjunts de jaciments de l’edat del bronze i 

de la del ferro. En aquest sentit, Vilaseca ja des dels anys 50 del segle XX es va 

preocupar per la determinació cronològica de les ceràmiques amb decoració acanalada, 

a partir de la seva publicació Nuevos yacimientos tarraconenses de cerámica acanalada 

(Tarragona, Instituto de Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1954), així com 

l’estudi de les coves de Janet i de Marcó (Tivissa, Baix Ebre) o la coneguda necròpolis 

de Les Obagues d’Ulldemolins (Priorat) (Vilaseca, 1973). Tampoc cal oblidar el seu 

treball a l’assentament i a la necròpolis del Calvari del Molar (Priorat). La ceràmica 

d’aquest cementiri fou revisada fa uns anys per Pedro V. Castro a la seva tesi de 

llicenciatura La cerámica funeraria del Molar (Priorato) (Barcelona, inèdita, 

Universitat de Barcelona, 1987), i posteriorment a La sociedad de los Campos de Urnas 

en el nordeste de la Península Ibérica. La necrópolis de El Calvari (El Molar, Priorat, 

Tarragona) (Oxford, B.A.R. International Series, 592, 1994). En quant a l’assentament, 

actualment està sent excavat de nou i reestudiats els seus materials per part de l’equip de 

la Universitat de Lleida, dirigit per Núria Rafel. 

Malgrat que, com s’ha indicat més amunt, Salvador Vilaseca erra en les cronologies 

relatives (i per tant, parcialment almenys, absolutes) d’alguns jaciments, i que el seu 

esquema cronològic milloraria si hagués tractat l’edat del bronze des del seu inici a la 

línia del 1800 a.n.e. o, almenys, des del bronze mig, s’ha de reconéixer l’esforç en 

l’estudi dels canvis en la ceràmica, que al final serà el que marcarà la separació entre 

alguns dels períodes (especialment entre l’I i el II). Ja s’ha fet esment de la seva divisió 

temporal en l’apartat anterior, però és interessant fer algunes precissions. D’aquesta 

manera, Salvador Vilaseca va contrastar per a les comarques tarragonines el trànsit entre 

els sistemes d’inhumació en cova (que estudià profundament en multitud de jaciments 

datables al segon mil!lenni a.n.e., com el conjunt del Cingle Blanc de l’Arbolí, al Baix 

Camp, o la Coveta de l’Heura a Ulldemolins, al Priorat, entre molts altres) i les primeres 

mostres d’inhumació amb presència d’acanalats (coves de Janet i Marcó, Tivissa, 

Ribera d’Ebre), o les més antigues necròpolis d’incineració, atribuïbles al fenomen dels 

Camps d’Urnes (Les Obagues, Ulldemolins, Priorat). De la mateixa manera va poder 

precisar l’inici de l’edat del ferro a partir de l’estudi de les necròpolis del Calvari (El 

Molar, Priorat) i de la Tosseta (Els Guiamets, Priorat) (Vilaseca, 1973). Fou, en aquest 

sentit, un dels primers prehistoriadors que va advocar pels models de caire autoctonista 
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en els processos de canvi i d’evolució del bronze final i el primer ferro, almenys per a la 

regió que va estudiar. 

Amb tot això, Vilaseca no elimina la possibilitat que entrin efectius des de l’altre costat 

dels Pirineus cap al 1000 a.n.e. De fet, en cap moment no ho descarta, encara que dóna 

un gran pes específic a les transformacions internes que es produïran a partir d’aquest 

moment. L’estudi de les ceràmiques fa que interpreti un primer moment d’entrada de 

Camps d’Urnes cap a la data més amunt esmentada, que quedarien representats 

bàsicament pels conjunts de les coves de Janet i Marcó, contemporànies a Can Missert I 

de Terrassa (López Cachero, 2005: 9). Aquest període, representat a les comarques 

tarragonines per altres jaciments com els de l’aeròdrom de Reus (Baix Camp) o les 

perduracions ocupacionals i funeràries del Cingle Blanc de l’Arbolí (Baix Camp) o la 

Cova Daniel de Capafons (Baix Camp) arribaria fins al 800 a.n.e. Ja s’ha esmentat, 

però, la dificultat d’aportar una cronologia tan baixa als conjunts de coves del Baix 

Camp, que presenten una durada molt llarga (Diloli, Bea, 1995). És molt interessant, tal 

i com esmenta López Cachero, la interpretació que Vilaseca fa d’aquest període 

(Vilaseca, 1973 ; López Cachero, 2005: 9). El doctor reusenc veu en l’aparició de 

ceràmiques acanalades en coves funeràries d’inhumació com Janet i Marcó l’evidència 

d’un període transitori on comencen a aparèixer els primers signes de “penetració 

cultural” dels grups de Camps d’Urnes, sota el seu punt de vista celtoligurs7 (Vilaseca, 

1973: 262). El terme “penetració cultural” ha de ser interpretat, sota el nostre punt de 

vista, com a clarament deslligat de conceptes invasionistes militars, del “poder de les 

espases” com a concepte de violència i ocupació. Es pot considerar, i aquí està la 

novetat, que, a part de moviments poblacionals, acceptables històricament, Vilaseca 

aposta per la traslació de conceptes culturals, és a dir, d’idees, en una línia que més tard 

gaudirà d’una interessant empenta. Els representants ceràmics que Vilaseca observa per 

a aquest període queden expressats en les urnes bicòniques de carenes molt marcades, 

decorades amb acanalats. 

Després d’aquesta fase inicial, les societats del bronze final evolucionaran cap a la 

incineració com a sistema funerari, abandonant les coves com a enterrament. Cal 

considerar-ho, segons Vilaseca, com una consolidació dels models dels Camps d’Urnes. 

Ceràmicament es passarà de les urnes de coll cilíndric cap a formes cada cop més 

globulars, decorades també amb acanalats. Es tractaria del Període II de Vilaseca (800-
                                                
#!Evidentment, el coneixement de les ceràmiques del tipus La Polada, amb els seus apèndix de 
botó, determinà a Salvador Vilaseca l’arribada a aquesta conclusió!
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750 a.n.e), representat a Les Obagues d’Ulldemolins (Priorat). A partir del 750, i fins al 

600 a.n.e. es desenvoluparà el Període III, definit per la presència cada cop més constant 

de vasos globulars amb peus cada cop més desenvolupats, així com per l’aparició dels 

primers objectes de ferro, que Vilaseca relacionarà de nou amb “penetracions culturals” 

des del món palafític suís (Vilaseca, 1973: 262; López Cachero, 2005: 10). Els 

jaciments més representatius serien el Calvari del Molar, poblat i necròpolis, i la 

necròpolis de la Tosseta dels Guiamets, tots tres jaciments a la comarca del Priorat. 

El quart període ve marcat per l’inici de l’arribada de productes colonials, entre el 600 i 

el 450, en el que fins a avui en dia hom ha considerat com a període ibèric antic o de 

formació del món ibèric. Vilaseca determina com a paradigmàtics d’aquest període les 

necròpolis de Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès) i del Coll del Moro 

(Gandesa, Terra Alta), encara que la seva cronologia, exceptuant les fases més 

modernes, és força més reculada (Rafel, 1991). Els períodes V i VI són ja ibèrics 

(Vilaseca, 1973: 262). 

La bona intuïció en general sobre els plantejaments cronològics fets per Vilaseca s’ha 

deixat notar en les propostes aportades a partir de la dècada dels anys 70, on se 

superaven els antics conceptes invasionistes per a caminar cap a la plasmació de 

processos interns per al desenvolupament del bronze final i de la primera edat del ferro. 

D’aquesta manera, el primer camp territorial on s’aplicaran les tesis de Vilaseca serà, 

evidentment, el nord-est peninsular. A partir de la lectura dels seus treballs alguns 

investigadors, que ja havien abordat el tema, es replantejaran les seves postures, com 

serà el cas de Maluquer o de Ripoll, mentre que les noves fornades d’arqueòlegs les 

adoptaran com a punt de partida per als seus estudis. Dins d’aquest darrer grup es poden 

considerar la majoria dels arqueòlegs i arqueòlogues processualistes i 

postprocessualistes del país: Joan Sanmartí, José Luis Maya, Núria Rafel, etc.  

Dins d’aquest nou moviment la investigació, en gran part, assumirà per al nord-est ja 

des d’un primer moment el plantejament fet per Jean Guilaine, tant pel que fa a les fases 

inicials de l’edat del bronze com per al seu final. Ja s’ha vist, però, que no tots els 

arqueòlegs faran seva aquesta periodització, i que va caldre ajustar-la a la realitat del 

registre físic del nostre país. José Luis Maya, al seu llibre Lérida prehistórica (Lleida, 

col!lecció Cultura Ilerdense, 1977), fa seva la classificació de Guilaine per a les fases 

inicials, mentre que dóna per bona la de Salvador Vilaseca per als Camps d’Urnes 

(Maya, 1977). Maya, com ja ho feu Martín Almagro Basch, es mostrarà també crític 

amb el concepte de “hallstàttic”, considerant els Camps d’Urnes com a una cultura 
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plenament de l’Edat del Bronze. El concepte de primera edat del ferro caldrà ja 

relacionar-lo amb els contactes amb el món mediterrani. La percepció que té Maya 

sobre el procés és interessant en el sentit de minimitzar la importància numèrica dels 

efectius transpirinencs que usarien la línia del Segre com a via de comunicació. Però 

també, tal i com afirma López Cachero, cal veure la seva proposta com la plasmació de 

la preponderància del substrat en el procés (López Cachero, 2005: 13), que quedarà 

representada per la coexistència de materials arqueològics tradicionals i nous, en 

assentaments com Genó (Aitona, Segrià), que esdevindran paradigmàtics dels Camps 

d’Urnes antics, seguint la terminologia emprada pels seus investigadors (Maya, 1977: 

99). En aquest sentit Maya va plantejar, en aquells moments, l’existència de models 

d’assimilació, d’hibridació poblacional i cultural, refermant el camí que havia iniciat 

Vilaseca anys abans. 

La justificació d’un model autoctonista pels processos que es produeixen a partir del 

canvi de mil!lenni, però, arribarà de mans de Martín Almagro Gorbea qui, l’any 1977, 

assumirà l’esquema de Vilaseca i l’exportarà des de les comarques de Tarragona fins a 

la totalitat del nord-est peninsular. El seu article, "El Pic dels Corbs, de Sagunto y los 

Campos de Urnas del NE de la Península Ibérica", publicat al número 12 de la revista 

Saguntum, és en aquest sentit encara avui en dia paradigmàtic. Almagro Gorbea va 

estudiar de manera minuciosa els canvis tipològics en les ceràmiques del bronze final, 

creant cinc grans grups culturals: Barcelona-Tarragona, Segre-Cinca, Baix Aragó, 

Castelló i Empordà. Cronològicament va establir sis períodes de cent anys de duració 

cadascun d’ells entre el 1100 i el 500 a.n.e. La correspondència amb la periodització de 

Vilaseca té el següent encaix: 

 

 -Fase I i II dels Camps d’Urnes Antics / Període I de Vilaseca 

 -Fase I i II dels Camps d’Urnes Recents / Períodes II i IIIA de Vilaseca 

 -Fase I i II dels Camps d’Urnes del Ferro / Períodes IIIB i IV de Vilaseca 

 

El treball d’Almagro Gorbea és també innovador en diversos sentits. Evidentment cerca 

-i troba- un encaix en la cronologia de Guilaine a partir del seu bronze final II. Per tant, 

contribuirà de manera definitiva a determinar el conglomerat cronològic d’aquest 

període al nord-est peninsular. I ho farà, a l’igual que Maya, amb dades arqueològiques 

de primera mà. No negarà la presència d’efectius humans provinents de més enllà dels 

Pirineus, concretament del Llenguadoc, durant el seu període dels Camps d’Urnes 
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Antics (1100-900 a.n.e.). També resulta interessant l’aïllament cronològic d’uns Camps 

d’Urnes del Ferro (700-500 a.n.e.) que, a grosso modo, marcarà la primera edat del 

ferro. Però possiblement l’aportació més interessant serà la interpretació de la 

fasificació dels Camps d’Urnes des del punt de vista dels conjunts culturals. Almagro 

Gorbea regionalitza el fenomen a partir precisament de les diferències de registre (i aquí 

hom pot entreveure l’estudi que Vilaseca fa dels acanalats i que li permet, entre altres 

coses, separar el seu període I del següent). Dóna una gran preponderància al rol del 

substrat, que protagonitzarà els canvis reals i les evolucions d’una manera centrípeta, i 

que, en contacte amb el món mediterrani durant el període dels Camps d’Urnes del 

Ferro posarà les bases del que més endavant serà la cultura ibèrica.  

El plantejament d’Almagro Gorbea serà bàsicament el que difondrà en la seva tesi 

doctoral Gonzalo Ruiz Zapatero, que se cita més amunt. Ruiz Zapatero seguirà el 

mateix model de grups culturals per als Camps d’Urnes; l’impuls que donarà a 

l’esquema del professor Almagro Gorbea farà que avui en dia encara s’utilitzi el mateix 

esquema; això ha suposat, per part d’alguns investigadors, un tour de force a partir de 

noves interpretacions i de crítiques al sistema de conjunts culturals. 

Les propostes autoctonistes varen definir també les línies d’investigació d’altres 

arqueòlegs, com O. Arteaga, que a l’article titulat “Los Pirineos y el problema de las 

invasiones indoeuropeas” (Puigcerdà, 2on. Col·loqui Internacional d’Arqueologia. Els 

pobles preromans del Pirineu, 1978) defensa la “regionalització” cultural del fenomen 

dels Camps d’Urnes, cridant l’atenció sobre la mediterraneitat de les pràctiques 

incineradores, fins ara obviades en el discurs, fent especial esment al cas de Tartessos. 

És interessant la precisió que fa López Cachero d’aquest treball d’Arteaga: malgrat ser 

posterior al d’Almagro Gorbea en un any, molt possiblement Arteaga el desconeixia, 

encara que ja va intuir aquesta “provincialització” dels Camps d’Urnes que tant èxit ha 

tingut després (López Cachero, 2005: 13). A partir, però, de les propostes d’Almagro 

Gorbea i de Ruiz Zapatero la investigació pendrà partit. Ja s’ha vist que la periodització 

de Guilaine serà adoptada per una bona part de la investigació, encara que caldrà 

matisar-la. Els prehistoriadors catalans, com Maya o Petit, entre d’altres, continuaran 

defensant-ne la validesa, encara que entrarà amb força l’esquema regionalista aportat 

per Almagro Gorbea i Ruiz Zapatero. En aquest sentit es publicaran, a partir dels anys 

80 del segle passat, algunes propostes des de la investigació catalana que intentaran, 

sense perdre de vista l’esquema de Guilaine, crear-ne un de propi. Serà el cas del de 

Jordi Rovira Port amb els articles “El Bronze Final a la vessant Sud del Pirineu català”  
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o “La penetració durant el Bronze Final de les influències Nord-pirinenques cap a 

l’interior de Catalunya i el seu impacte”, ambdós presentats al 2on. Col·loqui 

Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Els pobles preromans del Pirineu, l’any 

1978, on tractarà el problema des de la visió del Pirineu i de la Catalunya interior; dos 

anys més tard, juntament amb Joan Santacana, estendrà el seu estudi a la resta del país 

(Economia, societat i canvi a la Catalunya prehistórica. Barcelona, Editorial Cymis, 

1980). En aquest sentit es proposa la divisió de la fase de Camps d’Urnes en tres 

períodes. Les aportacions principals radicaran en que es faran recular les cronologies 

per a l’inici de les influències provinents de la vessant nord del Pirineu (per tant, el 

procés s’iniciarà abans), donant-se un fort valor al substrat autòcton en el joc que es 

produeix i finalment considerant l’existència d’una aportació important d’efectius 

indoeuropeus al final del procés, en moments ja avançats del bronze final. Els autors 

atorguen al moviment d’efectius, idees i elements materials la causa de la substitució 

del ritual inhumador per l’incinerador, fet sobre el qual, com ja s’ha indicat, va mostrar 

dubtes Arteaga, al no poder descartar-se el factor mediterrani, almenys per a algunes 

regions del país. És més, justifiquen aquest origen transpirenenc al fet que al final de 

l’edat del bronze, entre els segles IX i meitats del VII a.n.e. en la seva proposta, seria 

quan es produiria la major activitat incineradora. Però també cal tenir en compte que 

serà el moment en el qual s’iniciaran, i es desenvoluparan, els principals contactes 

comercials i ideològics amb el món mediterrani, especialment el fenici a partir de 

meitats del segle VII. 

El model de Rovira Port i de Santacana, a l’igual que el que dissenyarà Enriqueta Pons 

per a l’Empordà ("Les necròpolis d'incineració en el període entremig de les edats del 

Bronze-Ferro a la regió de Girona", Cypsela, IV, 1982 ; L'Empordà de l'Edat del 

Bronze a l'Edat del ferro, Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona, 1984), 

sota el nostre punt de vista són aplicables a les àrees centrals catalanes i a les més 

properes al Pirineu (en franc contacte amb la seva vessant nord). En canvi, presenten el 

problema de la manca de consideració cap al fenomen mediterrani que apareix a partir 

del segle VII, si no abans, a les terres costaneres i interiors del sud i de l’Ebre, 

possiblement més connectades amb la vall interior i amb el que succeí a l’eix Segre-

Cinca. De fet, la mateixa Enriqueta Pons afirma que l’Empordà i el Rosselló formarien 

part, ja entre el 850 i el 650 a.n.e. d’una certa unitat ètnica i cultural, el mailhacià, que 

ocuparia un extens territori entre la Roina i el Fluvià. D’aquesta unitat ètnica en 

derivaria entre el 650 i el 550 una realitat cultural emmarcable dins del complex Grand 
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Bassin. Es reduïria el seu territori d’acció, entre l’Aude i el Ter i s’adoptaria el ferro, 

que estaria en aquest sentit vinculat a ressorts culturals i tecnològics transpirinencs 

(Pons, 1984). És necessari tornar a recordar que el procés a la vall de l’Ebre i a les terres 

limítrofes ha d’incloure, també en l’adopció de la tecnologia, factors mediterranis. 

Una de les principals crítiques a l’esquema –o millor dit- al concepte cultural dels 

Camps d’Urnes va ser feta per Emili Junyent en el marc de les I Jornades d’Arqueologia 

de Tivissa, l’any 2001, i publicada en les actes l’any següent sota el títol “Els segles de 

formació: el bronze final i la primera edat del ferro a la depressió de l’Ebre”. En aquesta 

ponència Junyent va cridar l’atenció sobre dos aspectes claus. El primer d’ells, fet a 

partir de la lectura dels treballs de Maya i de Petit (Maya, Petit, 1995 ; Maya, 1997), 

estaria expressat per la crisi que, segons alguns investigadors, existiria en la 

sistematització de Guilaine. Junyent també és crític amb el concepte de bronze inicial 

ofert com a alternativa, ja que en realitat ocuparia tot el que es considera edat del bronze 

abans dels Camps d’Urnes. El segon aspecte està relacionat directament amb els Camps 

d’Urnes: “la inacabable agonia dels CC.UU. que es resisteixen a desaparèixer com a 

element vertebrador de les sistematitzacions” (Junyent, 2002: 17). Davant d’aquests 

problemes les respostes proposades passarien per intentar tornar a la definició de bronze 

mig, recent i tardà en contra de la d’inicial i final, utilitzar de manera definitiva la 

cronologia absoluta radiocarbònica calibrada i finalment intentar desplaçar els “fòssils 

directors morfològics” per “indicadors de fons” a l’hora de construïr perioditzacions. 

Sobre el primer dels punts pot semblar evident que la proposta de bronze inicial i final 

s’adiu més a conceptes de conjunts culturals que la de bronze mig-recent-tardà que 

proposa Junyent. Al cap i a la fi, el tret diferencial serien els Camps d’Urnes com a 

concepte d’unitat cultural, fet que lligaria, per a aquest investigador amb la necessitat 

d’eliminar la tendència a la “sacralització” dels fòssils directors en contra al que 

denomina “marcadors de fons”, és a dir, processos de tipus social. Pel que fa a l’ús de la 

cronologia absoluta radiocarbònica calibrada és, evidentment, una proposta que caldria 

que la comunitat científica tingués en consideració, ja que ha d’acabar sent (quan 

superem els evidents problemes de tècnica amb què es compta avui en dia), la veritable 

eina per crear perioditzacions. En tot cas, i caldrà incidir en aquest fet, pot ser clau per a 

definir clarament el trànsit entre l’edat del bronze i la primera edat del ferro, suposant 

“l’allargament de la primera edat del ferro, que passa dels patètics 50 anys que se li 

atorgaven fins fa ben poc (650-600) a pràcticament 200 anys” (Junyent, 2002: 18). 

Aquest conjunt de fets serviria a Junyent per a suprimir el concepte cultural dels Camps 
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d’Urnes, i ho escriu de manera contundent: “Cal incinerar d’una vegada els CC.UU., 

una bona pira, un bon túmul i s’ha acabat...Els CC.UU. han estat una de les cultures 

arqueològiques més assentades en l’arqueologia normativa tradicional. Però avui, ¿què 

són?, doncs res més que ceràmiques acanalades i ritual incinerador en contextos 

culturals, socials i econòmics profundament diferents, la particularitat dels quals ens 

amaguen. Es tracta d’un exemple clamorós de l’ús i abús d’una “cultura arqueològica” 

que serveix igual per artificialment segmentar o unificar els processos històrics en 

l’espai i el temps. Els CC.UU. no van amalgamar culturalment el territori, ni van deixar 

la llengua; han estat una pura i simple invenció dels arqueòlegs...[...]. Necessitem un 

enterrador, un investigador o investigadora disposat, disposada, a enderrocar l’edifici 

d’una vegada...” (Junyent, 2002: 32). 

En quant a concepte cultural sembla força sensat considerar, en la línia d’Emili Junyent, 

la intexistència d’una unitat en els Camps d’Urnes. És interessant el sentit que dóna a 

“amalgamar culturalment un territori”. És evident que, sota el paraigües dels Camps 

d’Urnes no s’hi amaga un territori estructurat; la unitat ètnica no cal ni considerar-la. És 

també cert que, potser, hem abusat del “fòssil director” a l’hora de definir-los com a 

concepte de cultura arqueològica. El binomi ceràmica acanalada-Camps d’Urnes, unit al 

ritual incinerador, ha estat la pedra de toc al voltant de la qual s’han creat 

esquematitzacions cronològiques, s’han debatut grups, unitats territorials artificials i, 

reculant en el temps, nínxols ètnics. 

La utilització de “fòssils directors” té aquests perills, entre altres. Quan apareix un nou 

estil en la manufactura, en la decoració, en el material, etc. l’arqueòleg tradicional ha 

tendit sempre al seu emmarcament en sistemes de classificació. Feina, altrament 

necessària i de gran valor que cal continuar fent. El cas dels acanalats és, però, 

clamorós. A part d’alguns elements associats, que poden definir un concepte cultural 

d’una certa homogeneïtat com l’espasa tipus Mantoche, el ganivet tipus Dasice, la punta 

“Le Bourget” o, sortint del l’àmbit del nord-est, algun exemplar d’espasa Hemigkofen, 

així com les agulles de cap enrotllat o cruciformes, el fet que cohesiona és la ceràmica 

acanalada. D’acord, però sobre un substrat que continua funcionant de ceràmiques amb 

decoracions en cordons o incises. Tampoc cal oblidar la “regionalització” del fenomen. 

Són observables a simple vista les diferències entre ceràmiques acanalades segons la 

seva provinència (Ruiz Zapatero, 1985), fet que contribueix a descartar la unitat de 

l’esquema dels Camps d’Urnes. Vilaseca, ja s’ha dit, defineix el seu Període II a partir 

de la diferència que observa en les ceràmiques del jaciment de Záforas (Terol). Els 
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exemples sobre el trencament de la unitat cultural dels Camps d’Urnes són, en aquest 

sentit, nombrosos. 

Però no per aquests fets cal considerar-ho, sota el nostre punt de vista, un invent de la 

investigació, una fabulació a partir de registres arqueològics semblants. L’evidència és 

que es pot enfocar el fenomen com la plasmació de models culturals que es 

regionalitzen. D’aquí la diferència de matisos en el registre, per exemple, ceràmic. Per  

definir què succeeix a partir del trànsit entre el segon i el primer mil!lenni s’ha de 

suposar tant el desplaçament d’idees (ceràmiques, noves formes metàl!liques, canvis de 

ritual funerari, etc.) com poblacionals, des de més enllà dels Pirineus. Però per 

“desplaçaments poblacionals” en els Camps d’Urnes no cal entendre moviments 

massius. En aquest sentit és interessant la consideració de sistemes de moviment 

poblacional lent com pot ser la famosa wave of advance o onada d’avançament que 

brillantment definiren A. J. Ammerman i L.L. Cavalli-Sforza en treballs com The 

Neolithic Transition and the Genetics of Populations in Europe (Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 1984) per explicar la transició del neolític des del Proper 

Orient fins a Europa Occidental. Ammerman i Cavalli-Sforza proposaren que l'extensió 

de l’agricultura i del conreu augmentava densitats de població locals, provocant 

l’expansió dèmica a territoris nous així com un flux de gens de difusió entre els pagesos 

neolítics i  els grups de caçadors-recolectors mesolítics (Ammerman, Cavalli-Sforza, 

1984). Malgrat ser una proposta creada per a la difusió neolítica, i basada en estudis de 

tipus genètic, presenta interessants aplicacions pel que fa als moviments dels Camps 

d’Urnes. D’aquesta manera, el creixement dels grups a partir d’aproximadament el 1500 

a.n.e.. podrien suposar escisions grupals, desplaçaments a curta distància en una ratio 

calculada d’entorn 1 km. a l’any. Aquesta lenta “onada d’avançament” suposaria el 

contacte entre qui es desplaça i els qui ja ocupen el territori. Fruit d’aquest contacte es 

definirien mestissatges que suposarien l’aparició de nous elements de registre. No estem 

parlant de difusionisme; no és que qui arriba està en un estadi superior de 

desenvolupament cultural o polític. Ja s’ha indicat que, en àmplies zones del nord-est 

peninsular, com la vall del Segre, des del bronze mig existeix un augment de les 

estratègies d’explotació i ocupació del territori, així com la consolidació de models 

arquitectònics en pedra. Parlem de contacte, d’adaptació i d’intercanvi. La hibridació és 

evident en la pervivència de patrons ceràmics antics, per exemple. També és 

determinant l’aparició de noves formes i de nous utillatges. El procés ha de suposar 

cessions i acceptacions, encara que és tant lent que no hauria de plantejar cap trauma. 
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L’aplicació de la proposta d’Ammerman i de Cavalli-Sforza, malgrat ser molt 

interessant, ofereix diversos problemes. Per una banda la manca de marcadors genètics 

que puguin almenys recolzar en part l’aplicació de la hipòtesi. A més, existeixen 

evidents dificultats per a aconseguir-los. Tampoc serveix per a explicar els canvis en la 

ritualitat funerària o en determinats patrons d’assentament, com l’abandonament de les 

coves com a hàbitat. Si partim de la base de l’existència d’uns grups autòctons prou 

dinàmics el canvi en la pràctica ritual és difícil d’entendre des de models simplement de 

contacte, diguem-ne, suau. Si els grups de Camps d’Urnes imposen un canvi en els 

sistemes funeraris usats al nord-est peninsular per les poblacions autòctones, costa de 

creure que l’adopció del nou costum es desprengui de sistemes de moviment com els de 

la wave of advance. 

Potser el model és mixt. Podria existir aquesta lenta consolidació de moviments 

poblacionals que hibridarien amb grups locals; aquest fet quedaria consolidat a partir de 

pràctiques que haurien de ser socials, com els casaments o les aliances. Serviria per a 

explicar l’aparició i distribució de nous tipus ceràmics o metàl!lics en el registre. Però 

l’adopció d’una nova pràctica –la incineració- en un camp tant poc tendent al canvi com 

és el tractament de la mort, i l’abandonament absolut de la tradicional inhumació hauria 

de ser explicat des de la imposició de nous conceptes demiúrgics per part de grups en 

principi aliens al substrat autòcton. Els canvis funeraris són generalment lents i 

responen a transformacions en l’esquema del pensament religiós o social dels grups 

humans. El pas, al segle I d.n.e., de la cremació a la inhumació s’explica a partir d’un 

canvi en la moda romana funerària; però no cal deixar de veure la coincidència amb la 

consolidació del poder imperial. Avui en dia, en les societats occidentals, la incineració 

torna a guanyar pes, encara que es troba molt lluny numèricament de la inhumació. I en 

aquest cas també cal parlar de moda, de nou hàbit social, així com del progressiu 

allunyament de grans sectors de la societat de l’ortodòxia cristiana, de l’essencialisme 

catòlic (i no catòlic). En gran part, seria en aquests conjunts poblacionals més allunyats 

dels sistemes religiosos cristians en general on s’optaria preferencialment per la 

incineració. Per tant, és difícil definir la substitució d’un model per l’altre a partir de la 

plasmació del fenomen dels Camps d’Urnes, sense suposar imposicions o irrupcions 

d’efectius al!lòctons de manera mínimament contundent. Potser una de les explicacions 

cal cercar-la precisament en l’aparició dels nous models d’armament, especialment 

espases, d’elevat valor i que per a alguns autors (Bosch, Santacana, 2009) cal interpretar 

com la introducció de nous poders polítics, que anomenen “aristòcrates”. Aquest darrer 
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terme és, evidentment, matitzable. Però és cert que les escasses espases associades als 

Camps d’Urnes que s’han trobat a tot el nord-est han d’interpretar-se com a elements de 

prestigi, que poden ser l’indicatiu de canvis en els models de control social. Aquestes 

transformacions poden suposar modificacions en les pràctiques, entre elles la mort. De 

totes maneres aquesta afirmació ha de ser presa amb cautela, encara que és interessant 

aportar-la. 

 

IV.3.- LA CONFIGURACIÓ DE LA PRIMERA EDAT DEL FERRO 

Han estat diversos els investigadors que han interpretat cronològicament el 

desenvolupament de la primera edat del ferro. Totes elles resulten interessants, i caldrà 

realitzar una anàlisi de les mateixes i considerar les que resultin més apropiades per al 

nostre estudi.  

La qüestió terminològica de la primera edat del ferro és un fet complex. Si considerem que 

aquesta terminologia ha de ser aplicada a partir de l'aparició de la manufactura de peces de 

ferro, s'haurien de rebaixar les cronologies considerablement, determinant una edat del 

ferro ja gairebé dins del segle VI a.n.e.. La consideració d'una primera edat del ferro, 

almenys en l’àrea d’estudi, ha d'estar lligada amb el final de l'edat del bronze i la 

implantació d'unes noves relacions sociopolítiques. La desaparició de la decoració 

acanalada en els vasos ceràmics podria determinar un dels símptomes del trànsit; la creació 

d'establiments com Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) o Sant Jaume Mas d’en Serrà 

(Alcanar, Montsià), i l'aparició de materials fenicis en el curs inferior de l'Ebre serà un dels 

punts determinants del canvi. 

El problema principal serà, a nivell tecnològic, el de la difusió del ferro. Actualment es 

considera bastant àmpliament que la responsabilitat sobre la circulació dels primers ítems 

de ferro entre els grups de Camps d'Urnes del nordest peninsular és fenícia (Maya, 1990). 

Per tal de reafirmar aquest fet i poder justificar l'existència d'una primera edat del ferro cal 

considerar els estadis tecnològics sobre la difusió i la manufactura del ferro establerts per 

Snodgrass (Snodgrass,1980): 

  

-Ier. Estadi: ús limitat d'objectes de ferro, que majoritàriament són peces d'ornamentació. 

No es pot parlar de l'existència d'un treball del ferro. 

-IIon. Estadi: ja existeix una siderúrgia adoptada, però els objectes de ferro encara es 

mostren força minoritaris davant dels de bronze. 

-IIIer. Estadi: control absolut de la metal!lúrgia del ferro, desplaçant els objectes de ferro 
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als manufacturats en bronze. 

 

Cal assenyalar que pràcticament no existeixen anàlisis arqueometal!lúrgiques que ens 

permetin definir quin és el moment concret en què es produeix el control de la siderúrgia 

del ferro al nordest peninsular. No obstant, comptem amb l'existència d'anàlisis en dos 

poblats baixaragonesos que continuen resultant significatius en aquest sentit (Ruiz 

Zapatero, 1985). Per una banda, s'analitzà un fragment de ferro de l'assentament de Las 

Terraceras I (Teruel), obtingut possiblement a partir d'una roca de magnetita o d'hematites. 

L'absència de ferro metàl!lic en la seva composició ens indica que les temperatures 

aplicades foren menors a 1000 o a 900º. La determinació del ferro per via humida, va 

donar una composició formada per un 46'4% de Fe2O3 i un 29'4 % de Fe3O4. Es tracta 

d'una alta composició en òxids de ferro, que ens pot determinar l'existència d'una primera 

metal!lúrgia del ferro, encara imperfecta, en un context de finals del segle VII a.n.e. i 

primera meitat del segle VI a.n.e. En quant a les mostres analitzades del poblat de Vallipón 

(Teruel), es va poder determinar una relació entre les escòries localitzades a l'assentament i 

els minerals d'una explotació a cel obert distant quatre quilòmetres del poblat. Dues etapes 

tecnològiques foren establertes a partir de l'estudi: una primera en la qual es moldria el 

mineral i s'hi barrejarien partícules de quars i de calisses com a fundents, per tal de 

rebaixar els punts de fusió, aconseguint-se temperatures més elevades; en la segona 

s'arribaria a temperatures més elevades, entorn als 1000º, tal i com ho demostra la 

presència de wustita (escòria), que a causa de la seva fragilitat no es podrien obtenir útils 

de treball. L'evident control del procés metal!lúrgic en aquest assentament queda emmarcat 

en un context de segle VI avançat o de segle V a.n.e.  

Si l'aparició de la siderúrgia no va suposar una evolució natural de la metal!lúrgia del 

bronze, cal determinar com a decisòria la gran presència de mineral en estat natural, fet que 

decantaria la balança cap a l'aparició de la siderúrgia del ferro (Junyent, 1992). Els dipòsits 

de fonedor posarien en relleu la gran riquesa de la metal!lúrgia del bronze, que serviria de 

catapulta per a l'aparició de la del ferro, on s'usarien tècniques com la forja o l'estirament, 

que ja eren emprades anteriorment per al coure, el bronze o l'or. Les comunitats del bronze 

final, posseirien, doncs, la capacitat necessària per fer el gran salt vers la siderúrgia del 

ferro, com ho demostren les tipologies dels primers objectes de ferro, que en molts casos 

segueixen formes típiques d'aquest estadi (Pons, 1984). Així, l'opció fenícia presenta 

fissures considerables com a únic element de penetració de la siderúrgia; no s'ha d'ignorar 

el substrat indígena. Cal assenyalar la presència d'escòria de ferro a Vilars (Arbeca, Les 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#"!

Garrigues) en una llar de foc datada entorn a finals del segle IX cal. a.n.e - finals del VIII. 

a.n.e. sense calibrar. Si acceptem els estadis de Snodgrass, no podrem determinar 

l'existència d'una edat del ferro plenament fins al segon dels seus estadis, en el qual ja es 

desenvoluparia una primitiva siderúrgia, encara que minoritària en percentatge davant de la 

metal!lúrgia del bronze. En aquest sentit, Maya, seguint les proposicions de Taffanel al 

Col!loqui de Sète de 1975, va afirmar que els grups de Camps d'Urnes són majoritàriament 

una cultura de bronze final (Maya, 1990). L'autèntica Edat del Ferro, tecnològicament 

parlant, començaria quan existís un predomini dels objectes de ferro sobre els de bronze, 

quan s’usarien els útils per les seves característiques funcionals, això és, durant el segon 

estadi d'Snodgrass. A partir de meitats del segle VII a.n.e. es desenvoluparia el primer 

estadi tecnològic, amb la presència minoritària de peces de ferro com a elements 

d’ornamentació, com la fíbula de ressort bilateral de Can Canyís (Baix Penedès), la de les 

sitges de l’Universitat Autònoma de Barcelona (Vallès Occidental), les anelles d'Agullana 

(Alt Empordà) o de la Cova de les Monges (La Garrotxa), la cadena de la Tomba 8 

d’Anglès (La Selva) o el braçalet de la necròpolis de La Pena (Segrià). Cal considerar 

també, com va afirmar Maya (Maya, 1990) que la funcionalitat de determinats elements 

com els punyals de fulla recta i reblons, les puntes de llança, les espases d'antenes o les 

navalles d'afaitar de ferro pot no ser merament defensiva o domèstica. Caldria realitzar 

anàlisis sobre carbonatació per tal de determinar la funcionalitat concreta. La seva minsa 

presència en enterraments on existeix encara un clar domini numerari de les peces de 

bronze pot suposar valors de denotació d’estatus social elevat més que funcions 

relacionades amb la defensa personal o l'ús quotidià i domèstic. Mentre no es compti amb 

les anàlisis, queda la possibilitat de trobar-nos davant de peces destinades a funcions de 

caire votiu, i, per tant, no podríem defensar un coneixement ple de la metal!lúrgia en els 

grups que dipositen aquests ítems als seus enterraments. 

No obstant, cal determinar l’existència d’una primera edat del ferro com a concepte 

cronològic més enllà de la caracterització tecnològica. D’aquesta manera, sota el nostre 

punt de vista, existeixen motius socials i també polítics per a considerar l’existència d’un 

canvi en el punt en el qual la sedentarització s’implanta definitivament. En el cas del curs 

inferior de l’Ebre la línia cal marcar-la al possiblement des d’inicis del segle VII a.n.e., 

amb una major concreció cap a la seva meitat. Apareixen assentaments de carrer o d’espai 

central, i fórmules noves com l’arquitectura diferencial o la de prestigi. El canvi és també 

observable en relació amb el vincle amb la terra, que possiblement s’explotarà ja des d’un 

sistema de cicle curt i de guaret que obligarà a determinar una gestió més acurada del sòl. 
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Però també, sense cap mena de dubte, caldrà considerar l’arribada del comerç fenici o 

tartèssic, en unes cronologies cada cop més reculades dins de la primera meitat del segle 

VII a.n.e., possiblement de manera inicial a partir de contactes precolonials o, millor dit, de 

temptejos precomercials (Rafel et alii, 2008b). 

Per tant, és possible considerar l’inici d’una primera edat del ferro sociopolítica cap a 

inicis del segle VII a.n.e., amb un desenvolupament més llarg, sota el nostre punt de vista, 

del plantejat fins ara. Per tal d’exposar les nostres raons, que anirem concretant al llarg del 

text, revisarem la qüestió de les datacions radiocarbòniques calibrades i entrarem en el 

debat sobre la suposada fase ibèrica antiga. 

 

IV.3.1.- El primer ferro i les dades del radiocarboni calibrat 

Durant els darrers anys s’ha entrat amb força en l’aplicació de la datació radiocarbònica 

calibrada per tal d’establir esquemes cronològics absoluts que puguin contribuir en 

l’establiment de perioditzacions acurades, tant pel que fa a les fases de l’edat del bronze 

com en la primera edat del ferro. De fet, ja l’any 1987 Guilaine i Gascó havien plantejat 

una primera periodització basada en l’aplicació de les datacions de C14 calibrades (López 

Cachero, 2005: 20). 

A partir dels treballs del Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida (GIP) 

la proposta d’abandonament del sistema tradicional de periodització cultural ha gaudit 

d’una important empenta. Els treballs a Minferri (Juneda, Les Garrigues) o a l’important 

assentament de La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues) han plantejat una 

veritable crisi en el camp de la construcció de perioditzacions a partir de fòssils directors. 

Hom ha intentat, prescindint dels sistemes arqueològics preexistents, establir una nova 

temporalitat calendàrica a partir de les cronologies radiocarbòniques absolutes calibrades. 

S’aposta per l’establiment dels factors més representatius del procés històric per tal de 

determinar la periodització, allunyant-se dels conceptes tipològics usats en gran manera 

fins al moment (Alonso, 1999: 27; Alonso et alii, 2001: 30 ; Junyent, 2002: 18). 

El principal problema sobre la utilització de sistemes de datació amb C14 calibrat es 

desprén del que la investigació ha batejat com a “crisi o catàstrofe del ferro”. Per tal de 

definir aquest concepte cal precisar que la corba de calibració d’alta precisió, tal i com està 

actualment la investigació, presenta en la seva seqüència el que es coneix com a wiggles, 

definits com a trams sinuosos mancats de verticalitat; aquest fet provoca una multiplicació 

i dispersió dels punts d’intersecció entre les dates de la datació radiocarbònica i les ofertes 

per la calibració. El resultat radica en l’escassa precisió en l’obtenció d’una aproximació 
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nítida a la forquilla on s’ubica la datació calendàrica real (Alonso et alii, 2001: 31). El fet 

en la pràctica és que, entre el 760 i el 400 cal. a.n.e. l’espectre cronològic absolut que ens 

ofereix la calibració és excessivament ample, i, per tant, invalida el mètode. Aquest 

fenomen fou definit per la investigació amb els termes de “catàstrofe” o “desastre” del 

bronze final-ferro (Baillie, Pilcher, 1983: 58)  més amunt esmentats. El problema sembla 

derivar de les fluctuacions pròpies del C14 atmosfèric, i la qüestió fou ja detectada l’any 

1970 en la primera corba de calibració de Suess, i no ha estat resolta en les definicions de 

noves corbes (Alonso et alii, 2001: 31 ; Castro et alii, 1996: 22-24 ; López, 2000).   

Davant d’aquest greu problema no es compta encara amb una solució consensuada entre 

la investigació. Per una banda existeix la línia que manté que davant d’aquesta qüestió 

cal invalidar la datació amb radiocarboni i el seu calibratge corresponent, i no utilitzar el 

sistema, almenys pel que es refereix a la primera edat del ferro, mentre que la segona de 

les línies intenta posar solució a la forquilla de desfassament mitjançant la creació d’un 

valor central, la mitjana de l’interval global de calibratge a 1 sigma, sempre i quan es 

disposi d’una seriació àmplia amb datacions més precises o es pugui crear una taula 

d’intervals de màxima probabilitat relativa (Alonso et alii, 2001: 31 ; James, 1993: 307 ; 

Castro, Llull, Micó, 1996: 27). 

Davant d’aquesta controvèrsia ha estat l’equip del GIP de la Universitat de Lleida qui 

ha pres l’avantatge, considerant fora de lloc la primera de les opcions i acostant-se a la 

segona, encara que plantejant que, en aquest cas, “el caràcter pla de les corbes de 

calibració individual impedeix també aplicar el criteri d’utilitzar els intervals de màxima 

probabilitat fins a una fiabilitat mínima del 90% sense recórrer, quasi bé sempre, a 

treballar amb tota l’amplitud de calibració” (Alonso et alii, 2001: 32). Això suposarà 

l’aplicació d’un sistema basat en la consideració exclusiva dels intervals relatius més 

propers a les datacions fora del tram de crisi, malgrat que això suposarà percentatges 

molts cops no superiors al 50% dins de l’interval global de la calibració a 2 sigmes 

(Alonso et alii, 2001: 32 ; López, 2000). 

D’ençà de l’aplicació d’aquest mètode s’aportaren les primeres datacions calibrades a 2 

sigmes a partir de mostres de La Fortalesa dels Vilars, que han resultat paradigmàtiques 

a l’hora de determinar la configuració de la primera edat del ferro a la plana occidental 

catalana, en un intent, tal i com ja asegurà Emili Junyent, d’establir uns marcs 

cronològics més amplis per a aquest període. Per tant, la proposta de l’equip del GIP ha 

de ser considerada com el punt de partida d’una interessant línia de treball. Cal esmentar 

que es va partir del coneixement del registre arqueològic dels Vilars, que determinava 
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un clar horitzó de Camps d’Urnes tardans o del ferro, amb ceràmiques a mà, algunes 

d’elles decorades amb acanalats, i amb una minsa presència d’evidències de ferro. Les 

quatre primeres datacions, efectuades al laboratori Beta Analytic Inc. de Miami 

(Florida, Estats Units), aportaren els següents resultats (Alonso et alii, 2001: 33): 

 

- Beta-92278: 2580 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes: 819 (793) 539 cal. a.n.e. 

- Beta-72611: 2640 +/- 60 BP; calibrada a 2 sigmes: 903 (805) 609 cal. a.n.e. 

- Beta-72610: 2670 +/- 70 BP; calibrada a 2 sigmes: 929 (814) 767 cal. a.n.e. 

- Beta-92277: 2400 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes: 786 (750, 746, 526) 399 cal. 

a.n.e. 

 

A partir d’aquestes primeres datacions, corresponents a mostres pertanyents a dos 

esquelets de perinatals (les dues primeres) i a dues mostres d’un forn de combustió (les 

altres), tots els sistemes de lectura que executen l’equip del GIP aporten un valor central 

cronològic que s’ubicaria de finals del segle IX cal. a.n.e. o inicis del VIII cal. a.n.e., en 

tots els casos. Aquest fet, ja sigui considerada una data àmplia d’entre el 800 i el 750 

cal. a.n.e., serveix per als investigadors del GIP per a establir una data de partida per a 

la primera edat del ferro a la regió de la plana occidental catalana (Alonso et alii, 2001: 

35). 

L’aportació del GIP és extremadament interessant en el sentit de delimitar una franja 

d’actuació per a la primera edat del ferro que supera els marges cronològicament 

establerts, envellint-la aproximadament un segle en el seu inici. La proposta teòrica pot 

ajudar a resoldre la encotillament temporal del període, així com la seva rigidesa, però 

cal que s’estableixin més taules de seqüenciació, especialment pel que fa a la regió de 

l’Ebre, on els resultats dels calibratges a 2 sigmes obtinguts fins al moment de redactar 

aquestes línies ofereixen resultats diversos. 

D’aquesta manera, al Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta), excavat entre els 

anys 1999 i 2004 per l’equip del Grup de Recerca del Seminari de Protohistòria i 

Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili (GRESEPIA) sota la direcció de David 

Bea i de Jordi Diloli, s’hi van dur a terme dues datacions radiocarbòniques, seguint la 

línia proposada pel GIP. Més endavant parlarem a bastament d’aquest interessant 

jaciment. Les dues es feren el 2003, una al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la 

Universitat de Barcelona y l’altra a Beta Analytic. 
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El laboratori de la UB rebé dues mostres, que foren processades, provinents de la UE 

2007. Es tracta de fragments carbonosos provinents d’una biga de Quercus sp. 

caducifoli (roure) que formava part de la malla de sosteniment d’una tarima elevada a 

l’habitació H-2 del recinte. El resultat sobre la datació radiocarbònica convencional 

marcà una data de 2560 +/- BP. No obstant, el resultat al calibrar a dues sigmes és el 

següent: 

 

 -UBAR-750: 2560 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes: 823 (675) 537 cal. a.n.e. 

 

La mostra enviada a Beta Analytic provenia també de la mateixa unitat estratigràfica i, 

malgrat mostrar lleugeres variacions continuava mostrant la mateixa problemàtica: 

 

 -Beta -178289: 2410 +/- 70 BP; calibrada a dues sigmes: 790 (430) 390 cal. 

a.n.e. 

 

Si analitzem detingudament els resultats es pot veure la important oscil!lació que la 

calibració ens aporta en els dos casos, especialment el segon. De fet, és difícil poder 

determinar ja una datació bona per a la combustió de la biga de la qual s’han extret les 

mostres com per a que pugui usar-se per a determinar cronologies absolutes. És evident 

que tant la datació alta proposada pel laboratori de la UB (675 cal. a.n.e.) com la que 

resol Beta Analytic (430 cal. a.n.e.) s’allunyen de la datació ceràmica del jaciment 

(primer quart del segle VI a.n.e.-550 a.n.e.). A més, sospitosament s’acosta als resultats, 

contrastadament més antics, de les mostres dels Vilars d’Arbeca. Per tant, malgrat que 

amb cronologies tradicionals basades en fòssils directors es data l’activitat al Turó del 

Calvari dins de la primera meitat del segle VI a.n.e., és a dir, en un moment ja avançat 

de la primera edat del ferro (en cronologies convencionals), cap dels resultats són vàlids 

per a marcar-ne ni el començament ni el desenvolupament posterior, almenys per la 

regió de l’Ebre i les àrees limítrofs. 

Es compta també, per a la Terra Alta, amb tres datacions inèdites del Coll del Moro de 

Gandesa, que es recullen a C14 Catalunya. La base de dades radiocarbònica de 

Catalunya (http://www.mac.cat/Recerca/Catalunya-C14). Totes tres provenen de la 

necròpolis. La mostra GrA22965 es recollí en el context de la T25, identificada com a 

un túmul circular sense cista. La identificada amb el codi GrA23646 fou extreta de la 

T42, que es correspon amb un túmul rectangular amb cista. Finalment, la tercera mostra 
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s’obtení a la tomba M6, un túmul circular amb cista excèntrica, i s’etiquetà com a 

GrA23644. Els resultats són diversos: 

 

 -GrA22965: 2160 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes 366 (330) 130 (56) cal. a.n.e. 

 -GrA23646: 2630 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes 910 (850) 770 (594) cal. a.n.e. 

 -GrA23644: 2420 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes 754 (700) 398 (400) cal. a.n.e. 

 

Al Baix Ebre s’han efectuat diverses datacions radiocarbòniques per tal d’intentar datar 

jaciments i posar un marc a aquesta primera edat del ferro. La mostra més antiga és la 

que es feu l’any 1991 al jaciment d’Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre). Sobre un 

fragment de fusta, que cal entendre com a carbonitzada, provinent de la UE 43 

(Mascort, Sanmartí, Santacana, 1991) s’obtingueren resultats certament oscil!lants: 

 

 -UBAR90: 2360 +/- 60 BP; Límit Inferior 95 % (753), Límit Superior 95 % 

(233); Límit Inferior 68 % (620), Límit Superior 68 % (400) cal. a.n.e. 

 

Com es pot observar, la cronologia presenta un espectre excessivament ampla, encara 

que aporta datacions calibrades que se’n van al segle VIII a.n.e. De totes maneres tant 

els límits superior 95 com l’inferior 68 queden molt allunyats d’aquesta data i fora dels 

marges de datació ceràmica del jaciment (que no va més enllà del 575 a.n.e.). De totes 

maneres, com en altres casos, resulta interessant la datació a meitats del segle VIII (753) 

del límit inferior de la calibració al 95% de probabilitat, fet que pot apuntar punts de 

partida cronològics per a la primera edat del ferro, encara que sigui de manera 

hipotètica. 

A l’Assut (Tivenys, Baix Ebre), durant el procés d’excavació de la torre pseudo-circular 

T-3 del sistema defensiu de l’assentament, es localitzà al seu centre una columna de 

fusta treballada, en dos cossos encaixats, completament carbonitzada i en un estat de 

conservació excepcional (Diloli, 2009: 131). El suport presentava una secció quadrada 

en el seu cos superior (UE 1350), mentre que l’inferior (UE 1354) apareixia molt més 

irregular en el seu treball. Les dues parts s’unien en un encaix de tipus “cua d’oreneta”, 

de manera que es garantia una unió perfecta. Molt possiblement tot el conjunt aniria 

encordat, fet que el dotaria de la duresa suficient per a suportar el pes d’un pis superior. 

De la columna central arrencaven, de manera radial, biguetes de fusta també de secció 

quadrangular o rectangular, doncs se n’ha conservat un fragment incrustat en un encaix 
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en U tallat a la meitat superior del cos UE 1350 de la columna. Tanmateix s’observen en 

el mur perimetral intern de la torre els forats de subjecció d’aquestes bigues.  

Aquesta troballa esdevingué excepcional, i es preneren les mostres necessàries per tal de 

fer anàlisis de radiocarboni. Posteriorment es consolidà la peça, que fou extreta en bloc. 

L’estat de conservació era tan bo que s’observaven, en el tall del tronc, les canals fetes 

pels insectes xilòfags durant el funcionament de l’estructura. A partir d’aquest fet es 

dugueren a terme quatre anàlisis en diferents laboratoris. Dues d’elles provenien de 

mostres del cos UE 1350 (el superior), mentre que les altres foren extretes del cos 

inferior (UE 1354). 

Les dues primeres mostres foren estudiades pels laboratoris de Beta Analytic de Miami i 

pel Laboratori de datació per Radiocarboni de la Universitat de Barcelona. Els resultats 

foren els següents: 

 

-Beta-237599: 2770 +/- 40 BP; calibrada a 2 sigmes: 1010 (912) 820 cal. a.n.e. 

-UBAR-992: 2590 +/- 35 BP; calibrada a 2 sigmes: 826 (793) 748 cal. a.n.e. 

 

Pel que respecta a les dues altres mostres, provinents del cos UE 1354 (l’inferior) també 

s’efectuaren analítiques en laboratoris diferents. En primer lloc s’envià un fragment 

carbonitzat al Radiocarbon Dating Laboratory de la Lunds Universitet (Lund, Suècia), 

mentre que el segon estudi el va tornar a efectuar el Laboratori de datació per 

Radiocarboni de la Universitat de Barcelona, amb els resultats següents: 

 

-LuS 7769: 2481 +/- 30 BP; calibrada a 2 sigmes: 770 (642) 500 cal. a.n.e. 

-UBAR-992: 2570 +/- 35 BP; calibrada a 2 sigmes: 810 (788) 742 cal. a.n.e. 

 

El primer que s’observa quan s’estudien d’aprop els resultats és que l’aportat per Beta 

Analytic és excessivament alt, i més considerant que ceràmicament la construcció 

d’aquesta estructura no pot anar-se’n més enllà del primer quart del segle VI a.n.e. La 

datació sense calibrar ja és molt alta, i la calibrada se’n va plenament al bronze final. No 

existeix una explicació clara sobre aquest resultat. Evidentment, es data a partir de la 

tala de l’arbre amb el qual es construeix la columna, i aquest fet pot provocar 

oscil!lacions cronològiques, però en aquest cas semblen excessives. Pot suposar-se una 

mala manipulació de la mostra, durant l’extracció, el trasllat o el processat, encara que 
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costa també de defensar aquesta suposició. En tot cas, no cal anar més enllà i, descartant 

aquest resultat, es tanca aquesta controvèrsia. 

Els altres resultats s’ajusten més a la realitat. D’aquesta manera, hom proposa unes 

dates sense calibrar per al bastiment de l’estructura emmarcables, en els seus extrems 

superiors i inferiors entre meitats del segle VII a.n.e. i finals del segle VI a.n.e., amb una 

aproximació mitjana a l’interval situada a començaments del segle VI a.n.e. (Diloli, 

2009: 131). De totes maneres continuen essent conflictius en el sentit que s’allunyen de 

la datació ceràmica, acostant-se més a les datacions “tradicionals” de la primera edat del 

ferro que no pas a la d’un moment avançat d’aquesta, ja proper al que es considera dins 

de la comunitat científica com a ibèric antic. 

A l’àmbit del Sénia es compta amb una datació radiocarbònica provinent de 

l’interessant jaciment de Sant Jaume Mas d’en Serrà8. Durant l’excavació de l’Àmbit 

A3, una habitació rectangular bastida amb pedra sense desbastar lligada amb morter de 

fang, amb restes d’un accés en un dels laterals del mur que actua de façana, es recuperà, 

en la denominada UE 1031, una bona quantitat de fragments de fusta carbonitzada per 

sobre del paviment inferior de l’àmbit, UE 1051. També s’hi localitzà un considerable 

nivell de cendres. L’estat de conservació d’aquestes estructures carbonitzades era molt 

inestable, i la seva excavació fou lenta i costosa. Es documentaren diversos troncs, 

disposats en forma de creu de Sant Andreu; alguns d’ells es conservaven en una 

longitud força considerable, de fins a 2,20 metres. S’interpreta com les restes d’una 

escala de fusta que permetria l’accés des de la planta inferior fins a un altell, on s’hi 

conservaven àmfores fenícies del Cercle de l’Estret de Gibraltar (Garcia, 2005: 505-

506). 

L’any 2004 es va dur a terme una datació radiocarbònica sobre un fragment de fusta 

carbonitzada d’aquesta possible escala apareguda a UE 1031, referenciada com a 

NI224. Els resultats són els següents: 

 

-UBAR-785: 2465 +/- 45 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (762), Límit 

Superior 95 % (413) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (720), Límit Superior 68 % (480) 

cal. a.n.e.  

 

                                                
#!Volem agraïr l’informació sobre el jaciment i els resultats d’aquesta datació radiocarbònica al 
Dr. David Garcia Rubert, director de les intervencions i membre del GRAP-Universitat de 
Barcelona 
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Les probabilitats majors mostren un espectre cronològic ubicable entre el 762 i el 413 

a.n.e. A banda de repetir-se l’evident crisi datacional, s’observa de nou una cronologia 

alta calibrada a 2 sigmes dins de la primera meitat del segle VIII a.n.e. (762) per a un 

jaciment clarament datat, amb paràmetres ceràmics, en la primera edat del ferro (mitjans 

del segle VII a.n.e. fins a un moment molt inicial del segle VI a.n.e.) (Garcia, 2005: 

630). 

A la Ribera d’Ebre es documenten jaciments paradigmàtics emmarcables durant la 

transició entre els darrers estadis de l’edat del bronze i al llarg de la primera edat del 

ferro, com el Barranc de Sant Antoni i sobretot el Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera 

d’Ebre). Ambdós foren intervinguts per l’equip del Dr. Joan Sanmartí, de la Universitat 

de Barcelona, esdevenint el Barranc de Gàfols el primer jaciment on hom va 

documentar la presència de ceràmiques de tipus fenici, és a dir, produccions 

indeterminades que repeteixen formes tornejades observables en el repertori vascular 

del Cercle de l’Estret. Aquests tipus ceràmics, altrament heterogenis, s’han anat 

documentant progressivament en altres jaciments del tram inferior de l’Ebre, com el 

Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta), El Calvari (El Molà, Priorat) o Sant 

Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). El jaciment presenta diverses fases (vid. 

infra) i s’interpreta com un assentament rural.  

L’any 2000, sobre mostres recollides durant el procés d’excavació, s’efectuaren tres 

estudis radiocarbònics, tenint cura d’abarcar en ells les diverses fases d’ocupació del 

jaciment. La primera de les mostres (Beta 98213) provenia del nivell d’enderroc de la 

fase més antiga, ubicable al bronze final B. El material ceràmic que acompanyava 

aquesta unitat estratigràfica (UE 280) estava constituït per ceràmiques a mà de 

superfície brunyida amb decoracions acanalades, així com un fragment a torn amb 

pintura vermella, fet que acostaria ceràmicament la seva datació cap als inicis ja de la 

primera edat del ferro (Sanmartí et alii, 2000: 233). Els resultats d’aquesta mostra són 

els següents: 

 

-Beta 98213: 2770 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (1038), Límit 

Superior 95 % (813) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (980), Límit Superior 68 % (860) 

cal. a.n.e.  

 

Els límits calibrats aportats per la major corba de probabilitat presenten, com es pot 

veure, cronologies clarament emmarcables en els darrers estadis de l’edat del bronze 
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(1038-813). La mateixa cronologia radiocarbònica és clarament superior a la que dóna 

els estudis en altres jaciments que no tenen fases de bronze final (primera meitat del 

segle VIII a.n.e.). Per tant, la corba de calibratge és més ajustada per a aquesta fase; cal 

considerar, a més, que la datació es fa sobre una mostra provinent d’un nivell 

d’amortització, encara que caldrà explicar la presència de materials ceràmics a torn en 

aquest enderroc. 

Les altres dues mostres ja pertanyen a la fase de desenvolupament del jaciment durant la 

primera edat del ferro. Una d’elles (Beta 98212) prové de la UE 433, identificada com 

al reompliment d’una cisterna, mentre que la segona va ser recuperada  a la UE 44, un 

nivell de cendres relacionat amb un incendi al Recinte IV (Beta 98211). En els dos 

casos els materials ceràmics associats que es van recuperar aporten fragments de vasos 

d’importació fenícia (i de tipus fenici). Els resultats obtinguts són els que segueixen: 

 

-Beta 98212: 2590 +/- 60 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (895), Límit 

Superior 95 % (521) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (810), Límit Superior 68 % (610) 

cal. a.n.e.  

-Beta 98211: 2570 +/- 40 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (813), Límit 

Superior 95 % (546) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (800), Límit Superior 68 % (620) 

cal. a.n.e.  

 

Els resultats amb major probabilitat s’ajusten en el calibratge entre el segle IX i  el VI 

a.n.e. La provinent del rebliment de la cisterna sembla lleugerament més antiga, encara 

que en la datació convencional no existeix una gran diferència amb l’extreta del nivell 

d’incendi UE 44.  

La cisterna d’on prové la primera mostra és realment una estructura excavada a la roca, 

que sembla que funcionà durant els darrers moments de vida de l’assentament (Sanmartí 

et alii, 2000: 96). El seu rebliment estava format per dues unitats estratigràfiques (UE 

433 i UE 422) que apareixien cobertes per un altre rebliment de pedres petites i 

mitjanes, certament compacte (UE 353). Les dues unitats estratigràfiques, si hom mira 

els materials recuperats, han d’actuar de manera coetània. Entre les ceràmiques 

aparegudes, en gran part a UE 433, cal considerar els materials fenicis del Cercle de 

l’Estret (pithoi, plats, etc.), així com fragments de vasos a torn de tipus fenici, de 

producció indeterminada; al seu costat s’hi documentà una àmplia mostra del corpus 

vascular no tornejat autòcton, un molí de granit i part d’una fíbula de doble ressort 
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(aquests darrers elements provinents de la UE 422). A partir de la presència d’aquests 

materials, però també del comportament estratigràfic, els seus investigadors daten 

aquesta amortització durant la segona meitat del segle VII a.n.e., i més concretament 

cap al final d’aquesta centúria (Sanmartí et alii, 2000: 97). Cal tenir en compte un altre 

marcador que orienta vers aquesta cronologia. Es tracta de la presència dels materials 

tornejats de tipus fenici, que cal datar amb posterioritat a la presència de les ceràmiques 

de pasta “tipus Màlaga”. Per tant, calendàricament, la datació que s’aporta per al final 

del funcionament de la cisterna cal considerar-la com a correcta. El problema sorgeix a 

l’analitzar el calibratge a 2 sigmes en la probabilitat del 95 % de la mostra extreta de la 

UE 433, ja que presenta un ventall que va des d’inicis del segle IX (895) fins a finals del 

VI (521) cal. a.n.e. Caldria analitzar els pics de les corbes i els seus punts intermitjos. 

En quant a l’estrat d’enderroc UE 44, identificat al Recinte IV, aportà la localització de 

deu molins de granit, sencers o trencats, tres pondera i una magra representació 

d’elements ceràmics, entre els quals cal destacar fragments de vasos d’emmagatzematge 

a mà i dues vores d’àmfora fenícia T.10.1.2.1. (Vuillemot R-1), amb pasta de “tipus 

Màlaga”, així com una nansa completa amb les mateixes característiques. Es 

localitzaren també diverses anelles de bronze adherides les unes a les altres, molt 

possiblement per l’acció del foc que destrueix el recinte, i un capfoguer complert, entre 

altres materials.  Per sota d’aquesta unitat estratigràfica destacava una capa de cendres 

fines polsoses, de color gris clar (UE 81), per sobre d’un paviment (UE 84), constituït 

per una capa d’argila de color groguenc disposada directament per damunt del terreny 

natural (Sanmartí et alii, 2000: 63). A partir de la ceràmica sembla poder datar-se aquest 

nivell dins de la segona meitat del segle VII a.n.e. En aquest cas el calibratge a 2 sigmes 

(95 % de probabilitat) també aporta datacions altes, entre finals del segle IX (813) i 

meitats del segle VI a.n.e. (546). 

Però si hom observa detingudament el contrast entre les datacions aportades per la 

ceràmica i les calibrades a 2 sigmes en la probabilitat del 95 % s’obre una segona 

problemàtica, més enllà de la cronologia alta. Encara que les diferències no semblen 

significatives, la UE 44 del Recinte IV sembla lleugerament més antiga que el rebliment 

UE 433 de la cisterna, si es té en compte que a la UE 44 no s’hi localitzen ceràmiques 

de tipus fenici, sinó únicament peces englobables dins del món de les produccions del 

Cercle de l’Estret, i més concretament de la zona de Màlaga. En canvi, les cronologies 

aportades pel calibratge, en el seu límit inferior al 95 % de probabilitat inverteixen 

aquesta tendència, donant una major antiguitat al rebliment UE 433 que al nivell UE 44. 
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És cert que l’ampli ventall cronològic impedeix precisar fins a aquest extrem, però no 

deixa de ser significativa aquesta alteració entre les datacions ceràmiques i les 

radiocarbòniques calibrades. 

De totes maneres el plantejament sobre les cronologies de freqüentació, bastiment, 

reforma i abandonament del jaciment, a nivell material, no ofereix dubtes. S’han 

recuperat materials ceràmics, com petits fragments de vora exvasada convexa i llavi 

bisellat cap a l’interior del vas, d’altres amb decoracions acanalades complexes o de 

clotets o bé una base amb acanalats concèntrics a l’exterior, que parlen d’una ocupació 

de l’indret des d’almenys els segles X-IX a.n.e. Aquestes evidències, però, es van 

localitzar en unitats estratigràfiques posteriors a la seva amortització; malgrat això 

resulten significatius (Sanmartí et alii, 2000: 175), i tenen paral!lels en assentaments 

propers datables al bronze final com el Barranc de Sant Antoni (Ginestar, Baix Ebre), 

excavat pel mateix equip de la UB (Asensio et alii, 1994-1996: figs. 7 i 8). En quant a 

les estructures construïdes, únicament el recinte 05, localitzat sota el carrer b i el recinte 

I pot presentar cronologies anteriors a la primera edat del ferro. En l’interval entre el 

750 i el 600 a.n.e., en el qual s’emmarcaria el Període III de Vilaseca, es localitzarien 

les primeres mostres d’arquitectura que van poder datar-se amb precisió. El moment de 

major activitat edilícia d’aquesta fase cal situar-la durant el segle VIII, allargant-se fins 

a mitjans de la següent centúria, en un context amb ceràmiques de superfície brunyida o 

polida que es decoren mitjançant acanalats horitzontals al coll. La novetat radica en la 

localització en aquest horitzó de petits fragments de ceràmica fenícia del Cercle de 

l’Estret, de pasta “tipus Màlaga”. Per tant, sembla que amb anterioritat al 650 a.n.e., és a 

dir, dins de la primera meitat del VII a.n.e., es documenta la presència d’aquest element 

al!lòcton; d’aquesta manera, és possible que la datació feta sobre la mostra provinent de 

l’UE 280, associada a un fragment tornejat fenici, s’inclogui dins d’aquesta primera 

meitat de segle, sempre a partir de cronologia convencional. Una cronologia que quadra 

amb la datació de C14, que pot anar-se’n cap a finals del segle VIII (2770 +/- 50 BP), 

però que s’eleva considerablement si tenim en compte la seva calibració a 2 sigmes amb 

una probabilitat del 95% (1038-813 cal. a.n.e.). En tot cas, aquesta darrera no baixa del 

darrer quart del segle IX en el seu límit superior. L’equip que va intervenir i estudiar el 

jaciment delimità una primera fase absoluta per aquest horitzó que aniria des dels segles 

X-IX a.n.e. fins a la segona meitat del VII a.n.e. En paraules d’aquest equip 

d’investigació “la datació radiocarbònica d’un carbó procedent de l’UE 280 (Beta 

98213) no desdiu aquesta cronologia...” (Sanmartí et alii, 2000: 175). 
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Cap a finals del segle VII a.n.e. s’inicia una segona fase de desenvolupament de 

l’assentament, coneguda com a Període 2, que sembla allargar-se fins al 570-560 a.n.e. 

És en aquesta fase on es documenta la presència de materials ceràmics de tipus fenici. 

Les altres dues datacions de C14 fetes al jaciment s’enquadrarien dins d’aquest segon 

període, amb una cronologia força estable dins del segle VI a.n.e., que calibrada se’n va, 

en tots els casos, entre segle IX i VI a.n.e. En aquest cas “dues datacions 

radiocarbòniques realitzades en restes procedents del recinte IV (una gla de la UE 44) i 

del farciment de la cisterna (UE 433) [...] no desdiuen de la cronologia proposada a 

partir dels materials mobles, que, tanmateix, resulta ser molt precisa” (Sanmartí et alii, 

2000: 176). 

 

IV.3.2. Sobre l’Ibèric Antic i el procés d’iberització 

La qüestió definidora del que s’ha anat anomenant com a període ibèric antic resulta 

certament espinosa. Tradicionalment s’ha delimitat com una fase formativa de 

l’iberisme que hom ha encavalcat entre el final de la primera edat del ferro, és a dir, cap 

al 550 a.n.e. i l’inici de les formacions polítiques que suposa l’establiment dels patrons 

d’assentament plenament ibèrics, a partir, generalment, del 475 o 450 a.n.e. Es tracta, 

per tant, d’una fase que no dura més de 75 o 100 anys, encotillada, a l’igual que els 

inicis de l’edat del ferro, en un rígid espectre temporal. 

El tema recorda en certa manera les estructuracions basades més en conceptes com la 

cultura material que no pas el procés històric. En aquest sentit es pot emparentar el 

fenomen amb les tesis defensades per Emili Junyent en referència als Camps d’Urnes. 

Pot suposar un canvi, o l’establiment d’un nou patró polític i social, l’aparició d’un 

grapat d’objectes nous o l’adopció de noves tècniques en les seves manufactures?. És 

suficient l’aparició de novells –i en molts casos efímers- sistemes d’implantació 

urbana9  per a definir un nou horitzó?. Són preguntes de difícil resposta que sovint 

obren debats molt amplis en el món de la investigació. 

La discussió sobre la conveniència de determinar l’existència d’una fase ibèrica antiga 

ja fou abordada per Francisco Burillo al treball titulat “La crisis del ibérico antiguo y su 

incidencia sobre los campos de urnas finales en el Bajo Aragón” (Kalathos, 9-10, 1989-

90). De fet, la base en la que se suporta sovint planteja problemes, com els que 

intentarem exposar en les pàgines següents. 
                                                
#!Per exemple, les cases torres o fortificades de la vall inferior de l’Ebre. Considerem excessiu 
parlar de “trama urbana” en aquests casos. 
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El problema principal, segons el nostre punt de vista, sobre el posicionament 

cronocultural d’una fase ibèrica antiga és precisament que els paràmetres que la 

defineixen en gran manera són de cultura material. Se’n podrien citar alguns, però 

possiblement els més significatius serien l’adopció o aparició de la ceràmica tornejada 

clarament entroncada amb el que considerem com ibèric, que no sabem ni si es produeix 

al territori en estudi, ara per ara, i el sorgiment de noves formes d’ocupació del territori, 

almenys en les àrees que estudiem. No es tracta, evidentment, d’un fenomen general, 

sinó que cal establir l’existència de regionalitzacions o territorialitzacions en aquest 

sentit.  

És cert que cal seqüenciar el pas de la Història. Cal establir fases en les que marcar com 

se succeeixen els processos, encara que no deixa de ser suggerent la idea de reescriure 

la seqüència en termes cronològics relatius més que absoluts, malgrat pugui resultar 

difícil vincular dates amb esquemes socials. És el que Evans anomenava “inexorable 

secuenciación” (Evans, 1997: 134 ; citat a Kohl, 2009: 14). Keith Windschuttle certifica 

aquesta idea: “Lo que sucede en la Historia no es en absoluto azaroso o caótico. 

Cualquier cambio importante en la Historia depende de, es decir, es contingente 

respecto a todo lo que llegó antes” (Windschuttle, 1997: 217 ; citat a Kohl, 2009: 14-

15). El tema clau és com seqüenciem. Si en el registre material ens apareixen canvis 

substancials es pot tenir la temptació de tancar una fase i encetar-ne una altra. Aquesta 

manera d’actuar pot vincular-se directament al que podríem anomenar arqueologia 

històrica (Binford, 1972). Kohl, contraposant-la a l’arqueologia de tipus processual, 

escriu, parafrasejant a Flannery: “La historia-cultural enfatizaba desarrollos 

contingentes, particulares, mientras la arqueología procesual era 

“generalizadora...comprometida con los datos empíricos y destinada a descubrir 

irregularidades en la conducta prehistórica” (Flannery, 2006: 12). Los arqueólogos 

procesuales normalmente seguían los escritos de Julian Steward (1949, 1955) y 

consideraban la evolución cultural principalmente como un proceso de adaptación de las 

poblaciones humanas a su medio” (Kohl, 2009: 8-9). 

El particularisme de les fases històriques pot arribar a comprometre seriosament la 

identificació dels processos socials en estudi. Es parteix de la dada arqueològica, 

evidentment material, per estructurar l’anàlisi, i és en aquest conglomerat on es pot 

córrer el risc de definir espais socials de manera reduccionista, a partir d’informació 

esbiaixada o simplement errònia. És cert que les noves tendències en el pensament 

arqueològic han estat dissenyades precisament per evitar aquest particularisme, malgrat 
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el “fracàs”  evident de les propostes, i en aquest punt cal pensar en les postprocessuals, 

on l’asseveració del subjectivisme les invalida en molts aspectes. Per tant, si solament 

comptem amb el registre material, cal ser molt caut a l’hora de delimitar cronologies 

absolutes. 

Els models o les seqüenciacions amb els que els arqueòlegs treballem apareixen 

condicionats, doncs, en gran manera, per la cultura material. Sovint és l’únic que tenim; 

evidentment en l’estudi del món prehistòric i protohistòric això és un fet. Hom té la 

tendència a definir esquemes a voltes sofisticats, per tal de delimitar espais socials i 

polítics a partir del que té, dels objectes i les dades del registre intervingut, investigat. 

En aquest sentit, alguns investigadors sorgits de l’escola de l’ecologia cultural, com el 

mateix Philip L. Kohl, s’han plantejat la pregunta de si l’estudi estricte del registre o de 

la cultura material és suficient per poder plantejar conceptes socials o polítics del grup 

que l’ha plasmat. Es tracta, per tant, de separar dades materials de resolucions 

ideològiques, en una tendència epistemològica que destil!la un cert nihilisme científic. 

Recuperant el treball d’Erik Wolf Europa y las gentes sin Historia (Europe and the 

People Without History, Berkeley, 1982), s’afirma que les forces de producció sempre 

seran més visibles i recuperables arqueològicament que les relacions de producció 

(Kohl, 2009: 14). És a dir, els elements materials lligats a la producció, sota paràmetres 

sorgits del materialisme històric, seran identificables, classificables i generaran inputs 

de tipus cronocultural, mentre que les vinculacions entre els membres que defineixen les 

relacions de producció, i que usaran aquelles forces, queden entelades en el registre i 

són de difícil identificació. No és fàcil sostreure’s al concepte subjectivista que els 

postprocessualistes han aportat a aquesta visió. Si s’interpreten al peu de la lletra les 

definicions de fases o camps culturals han d’anar relacionades amb l’aïllament 

d’aquestes forces de producció. En altres paraules, la manera més senzilla de definir 

fàcies cronoculturals serà la classificació de la cultura material de tipus físic. 

Ara bé, on queda el procés social en aquest esquema?. La cultura material és, en el fons, 

el que és, i no dóna per a més. Definim evolucions, canvis, estancaments, en resum, 

cel!les temporals a partir de dades materials. Els canvis en el patró d’assentament, per 

exemple, ens marquen aquestes cel!les: de tal data a tal altra s’imposa un model 

d’ocupació per sobre d’un altre. Si canvien aquests registres, serà viable delimitar una 

fase cronocultural diferent a l’anterior? Així, els canvis en la cultura material suposen 

transformacions, ruptures o evolucions en els processos socials, econòmics o polítics?. 
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En tot cas en seran marcadors però sota el nostre punt de vista, no seran definidors 

absoluts. 

La proposta que Kohl aporta sobre el concepte d’”àmbit social” és interessant i pot 

resoldre el problema de les fasificacions cronoculturals. El que fa aquest investigador és 

bàsicament una defensa de les interconnexions culturals entre grups propers o 

relativament propers per tal d’explicar els processos evolutius, en una clara justificació 

dels plantejaments teòrics dels sistemes mundials d’Immanuel Wallerstein (Wallerstein, 

1974). En aquest sentit “la búsqueda de un orden evolutivo cultural puede detectar 

semejanzas significativas en el desarrollo o puede allanar la complejidad del pasado 

más antiguo hasta un esquema, en teoría, ordenado previamente, un espectro evolutivo 

de desarrollo social graduado de modo continuo que pretende ser diverso y multilineal 

pero que en realidad, sigue siendo unilineal en el sentido de que todas las sociedades 

pueden ser clasificadas jerárquicamente de acuerdo con él [...]. Inversamente, la 

celebración de la diversidad cultural y de los rasgos únicos de los desarrollos 

específicos puede proporcionar una conciencia matizada sobre lo que ocurrió realmente 

en el pasado o puede dar lugar a una serie confusa de secuencias sucesivas, árboles 

inacabables perdidos en bosques de dimensiones inciertas” (Kohl, 2009: 9). La línia que 

defineix sembla clara. El món de la investigació pot entestar-se en aïllar i definir camps 

culturals monolítics a partir de la interpretació d’un registre, que tendiran a definir-se 

com a fàcies culturals, o pot usar un altre camí, aquell que interrelacioni diversitats 

funcionals en els camps culturals i aspectes genuïns en cadascun d’ells. És a dir, crei 

“àmbits socials” on s’identifiquin les dades que el registre ens aporta sobre fets propis i 

les que relacionin aquests amb d’altres provinents de diferents espais culturals, en un 

esquema d’interrelacions que recorda una malla. Aquesta idea ja fou apuntada per Wolf, 

i és d’on la treu Kohl: “En Europa y las gentes sin Historia Wolf (1982: 76) insistía en 

que la evolución cultural “no opera en sociedades aisladas sino siempre en sistemas 

interconectados en los cuales las sociedades están relacionadas de diversas formas en 

“campos sociales””” (Kohl, 2009: 9). Wolf manllevava alhora el concepte d’”àmbit 

social” dels treballs d’Alexander Lesser.  

Per tal de delimitar aquest terme és interessant transcriure una llarga cita que Kohl 

presenta en el seu treball de 2009, extreta de Lesser: “...adoptemos como hipótesis de 

trabajo la universalidad del contacto y de la influencia humana como un rasgo 

fundamental del proceso histórico-social...pensamos que cualquier agregado social no 

está aislado, separado por algún tipo de muro de los otros, sino que está 
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inextricablemente entrelazado con otros agregados, cercanos y distantes, en el seno de 

conexiones en forma de telarañas, de red...El concepto de ámbito social tiene una 

implicación fundamental: las relaciones sociales dentro del ámbito están modelizadas, 

no son desestructuradas, adventicias o incidentales...el concepto de ámbito, más que el 

concepto de sociedad como sistema aislado o cerrado, refleja los procesos histórico-

sociales de modo más preciso y que el contacto humano y las relaciones interpersonales 

ajustadas a un patrón no están restringidas a la interpretación social dentro de un único 

agregado social localizado, sino que son una constante universal de la vida social. [El 

concepto] es particularmente útil para comprender el cambio evolutivo social que ha 

tenido lugar en la historia humana” (Lesser, 1985: 94-95, 99 ; citat a Kohl, 2009: 9) 

Els elements de cultura material que fins a dia d’avui ens han servit per determinar o 

classificar l’existència d’una fase ibèrica antiga, formativa socialment, entre la primera i 

la segona edat del ferro en el fons, són minses. La més destacable és sense cap mena de 

dubte l’adopció del torn ceràmic, fet que, a banda de la pròpia innovació tecnològica, 

suposarà l’aparició de noves formes vasculars, que en molts casos representaran el 

registre formal ibèric fins l’arribada del món romà. El torn no és desconegut a meitats 

del segle VI a.n.e. Fa com a mínim un segle que al territori de l’Ebre, així com a d’altres 

àrees del nordest peninsular, circulen àmfores vinàries fenícies provinents del Cercle de 

l’Estret de Gibraltar. Juntament amb aquestes, encara que en menor proporció, la 

població autòctona va entrar en contacte amb vasos com els pithoi, els plats, les copes, 

els oinochoai i d’altres atuells de tipus mediterrani, en molts de casos vinculats al 

consum del vi. Nous objectes finament tornejats, decorats amb línies de color roig, en 

alguns casos amb bicromia i en d’altres, molts menys, amb engalba roja. A part de les 

produccions provinents directament de les factories fenícies, en gran mesura de l’àrea 

de Màlaga (Cerro del Villar), es nota, a partir d’un punt cronològic que hom ubica, no 

sense dubtes, cap al 600, la circulació en els àmbits locals de peces de tipus fenici, 

també tornejades, que reprodueixen les mateixes formes del segle VII a.n.e. però amb 

pastes indeterminades. N’hi ha de molts tipus; solament s’ha pogut determinar la 

presència de roques metamòrfiques als desgreixants d’algunes peces del Barranc de 

Gàfols, fet que indicaria una possible provinència d’algun indret o indrets de les costes 

d’Almeria o de Múrcia. Per tant, el món autòcton compta amb un contacte amb vasos 

tornejats des de fa gairebé cent anys, si no més, en el moment de començar a fabricar les 

peces que considerem ibèriques. 
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Tots aquests processos succeeixen al llarg de la primera edat del ferro, on es poliran 

tècniques d’aprenentatge i de fabricació. És el temps ràpid dels períodes de canvi, en 

contraposició als temps lents de les continuïtats. És evident que aquest control de la 

producció s’ha de veure com un dels elements que contribuiran al canvi social i polític, 

però evidentment no és l’únic. El torn apareix vinculat a la necessitat 

d’emmagatzematge de productes, el control dels quals suposarà una acceleració dels 

procesos evolutius cap a models complexes. Pero no té per què suposar un trencament 

abrupte amb els que al llarg de la primera edat del ferro han estat funcionant.  

L’aparició de noves formes constructives, o d’ocupació del territori, tampoc compta, a 

dia d’avui, amb suficient força per significar l’imposició d’un nou patró polític, al 

menys en els territoris del tram inferior de l’Ebre. Una certa riquesa formal i 

arquitectònica, o urbanística, s’observa a partir de meitats del segle VII a.n.e. fins 

aproximadament el 575-550 a.n.e. Es compta amb nombrosos assentaments, ordenats a 

partir de trames de carrers o espais centrals, com la Moleta del Remei (Montsià) o el 

Tossal Redó de Calaceit (Matarranya), per citar-ne un parell. Altres assentaments 

presenten una retícula axial més complexa, com Sant Cristòfor de Maçalió, també a la 

comarca del Matarranya. Hom ha pogut identificar recintes singulars, com Sant Jaume 

Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià), que demostrarien l’existència de poders forts durant 

la segona meitat del VII a.n.e. Fins i tot en èpoques avançades, ja de VI a.n.e., es 

basteixen edificis sorprenents tant des del punt de vista funcional com arquitectònic, 

com és el recinte del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Terra Alta). Molts són 

desmantellats o destruïts violentament en la franja temporal entre el 575 i el 550, fins i 

tot una mica abans.  

En canvi, els patrons d’assentament al territori entre el 550 i el 475/450 a.n.e. ens són, 

en gran manera desconeguts. És cert que l’hàbitat existeix o ha existit. No es tracta d’un 

problema de manca d’investigació. En assentaments ibèrics com, per exemple, el 

Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre), hom ha trobat en retalls constructius 

materials de les darreries del VI a.n.e., com ara fragments de còpies jònies de tipus B-2. 

Un altre cas és el de l’Assut de Tivenys, on sí que es tenen estructures del segle VI 

a.n.e. i on, també en contextos posteriors, s’identifiquen fragments de ceràmiques 

àtiques de vernís negre de tipus Akrocup o bé de kylix Type C concave convexe lip. Fins 

i tot en aquest darrer jaciment s’intervení un nivell, que resta inèdit, possiblement 

datable a meitats del segle VI a.n.e., on apareixen fragments d’urnes similars a les de la 

necròpolis del Molar (Priorat), però que ja han perdut els seus acanalats. La localització 
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de l’assentament de Sebes II (Flix, Ribera d’Ebre) esdevé també una mostra clara dels 

agençaments del segle VI a.n.e. Per tant, existeix una dinàmica poblacional de difícil 

assignació a causa de les constants transformacions que molts d’aquests assentaments 

sofreixen a partir del segle V a.n.e.   

L’estructura d’ocupació destacable, i que sembla irrompre, encara que de manera 

desigual, a partir de meitats del segle VI és el que s’ha denominat “maison fortifiée” o 

“casa fortificada” (Moret, 2009). Qui primer va identificar aquest tipus d’estructura 

habitacional isolada fou Pierre Moret a la torre del Tossal Montañés II de Vall del 

Tormo (Matarranya) (Moret et alii, 2006). Amb posterioritat altres estructures han estat 

atribuïdes a aquest fenomen, encara que moltes no han estat excavades: La Miraveta 

(Cretes, Matarranya), el Racó del Coll de Sacos (Vall-de-Roures, Matarranya) o La 

Guardia d’Alcorisa (Terol). Fins i tot s’han revisat edificis com el de La Gessera de 

Caseres (Terra Alta), que alguns investigadors han vinculat possiblement amb un graner 

fortificat (Moret, 2009).  

En un principi aquest fenomen, que es datava al llarg de la segona meitat del segle VI 

a.n.e., quedava circumscrit a les terres del Baix Aragó i de la Terra Alta, que formen 

una certa unitat territorial i cultural. Coincidia amb la destrucció d’alguns assentaments 

de la primera edat del ferro i el possible enfonsament de les estructures de poder 

associades, fet que es podia deixar veure en l’aparició de heirlooms en enterraments 

com el de La Clota o Les Ferreres (Calaceit, Matarranya). Posteriorment, la localització 

i l’excavació de la torre T-3 de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre), datada cap a meitats del 

segle VI a.n.e.,  va trencar amb la rigidesa territorial del fenomen, obrint-lo cap a 

territoris més propers a la desembocadura de l’Ebre i, per tant, al mar. Actualment, 

sembla que el model també ha assolit els Ports castellonencs, amb l’edifici d’En 

Balaguer 1 (Portell de Morella, Els Ports). Es comptava amb un model d’hàbitat isolat, 

on sembla ser que les elits es concentraven separades de la resta del grup social, en una 

clara intenció d’aïllament. Però en tot cas havien de tractar-se d’unitats que no serien 

plenament autosuficients, sinó que comptarien amb una malla territorial que els 

garantiria l’aprovisionament i, per tant, la supervivència. Seria un model proper al de 

l’encastellament, guardant, evidentment, les distàncies que la prudència científica 

aconsella.  

Però hi ha dades que distorsionen la confirmació del model com a fet definit del 

denominat període Ibèric Antic. Bàsicament existeix un hàndicap cronològic. S’han 

identificat i excavat estructures turriformes isolades de datació anterior. La més antiga 
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podria ser la d’En Balaguer 1 (Barrachina et alii, 2011). La seva excavació ha permès 

defensar la possibilitat que es tracti d’una casa fortificada que s’hagués bastit també de 

manera isolada a les darreries del segle VII a.n.e. o a inicis del VI a.n.e. El segon cas és 

el de l’edifici del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs, que presenta cronologies de 

primera meitat del segle VI a.n.e., i, sobretot, una funcionalitat completament diferent, 

que en cap cas inclou l’ús residencial, ni estable ni temporal (Diloli, Bea, 2005). Per 

tant, si es tracta d’un fenomen definit, les cases fortificades no poden delimitar-se com 

un fet lligat al que s’ha denominat com ibèric antic, ja que tenen, com a mínim, inicis 

força més antics, que han estat excavats, i això és important. 

També resulta significatiu, a tenor de les dades arqueològiques, que s’allargui aquest 

patró des del segle VII a.n.e. fins com a mínim la primera meitat del V a.n.e. Si ens 

basem en els plantejaments tradicionals, els grups dominants, per alguns autors les 

aristocràcies, o protoaristocràcies (Sanmartí, 2004), de la primera edat del ferro 

sofreixen un col!lapse al llarg de la primera meitat del segle VI a.n.e., especialment cap 

a començament del segon quart. D’aquest enfonsament n’hauria de sortir un nou poder 

que controla el territori a partir del model de cases fortificades. Si aquest patró ja 

arrenca a la primera meitat del VI a.n.e. s’invalida el model de canvi social que 

s’originarà a partir del trencament dels models polítics anteriors al 550 a.n.e., vinculats, 

sota el nostre punt de vista, generalment al control dels productes del comerç fenici. No 

podríem fixar un canvi, sinó una certa continuïtat matisada, això sí, per reajustaments 

socials sovint violents. Però bàsicament el model sociopolític seria semblant, sense 

massa canvis entre el de la primera edat del ferro tradicional i el suposat ibèric antic. 

Potser, la diferència més evident seria la consolidació d’aristocràcies separades dels 

règims parentals a partir d’aproximadament el 550 a.n.e., quelcom encara poc clar per al 

moment immediatament anterior. Però el camí cap a la creació de models aristocràtics 

començaria a la segona meitat del segle VII a.n.e. i enllaçaria, després de reajustaments, 

amb l’observable per a la segona meitat del segle VI a.n.e. i la primera del V a.n.e. 

Els reajustaments, que en part poden ser causats per la desaparició del producte 

manufacturat fenici i a la fallida del sistema de redistribució, han de portar a la recerca 

de noves estratègies que passin per l’arribada de béns nous i el seu control i distribució, 

en un model no massa diferent del ja establert o per la imposició del poder mitjançant 

altres variables: simbòliques (llinatges), control de la tecnologia (armament de ferro), 

etc. Però socialment no es pot determinar de manera clara un canvi abrupte entre els 
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models polítics d’abans i de després del 550 a.n.e., sinó una lògica continuïtat 

processual. 

Possiblement un dels marcadors més interessants que s’han usat per poder delimitar 

l’existència cronocultural d’un període ibèric antic és precisament el que s’ha anomenat 

com  a “procés d’iberització”, és a dir, el seguit de pautes que portaran a l’eclosió, a 

partir de meitats o tercer quart del segle V a.n.e. de l’estructura social, política i cultural 

ibèrica, a la segona edat del ferro. 

Ja s’ha vist, en el subapartat anterior, que solament es compta amb la cultura material 

per a determinar l’existència d’una fase ibèrica antiga encavalcada entre la primera edat 

del ferro i l’iberisme ple, al menys pel que respecta als territoris del tram inferior de 

l’Ebre. L’aparició de torns atribuibles a patrons ibèrics ha servit per a determinar el 

canvi entre les etapes preibèriques i ibèriques, encara que es tracta d’una evidència 

dèbil, a l’igual que els nous models constructius, o bé ocults i enmascarats per reformes 

posteriors o bé febles com a tipus, si atenem l’exemple de les cases fortificades. Per 

tant, cal investigar precisament com es desenvolupa la mateixa iberització, malgrat que 

els resultats siguin encara poc confirmables arqueològicament i, sovint, problemàtics. 

L’existència d’uns tipus formals i decoratius ceràmics gairebé comuns per a la regió 

costanera occidental de la Península Ibèrica, des d’Alacant fins al Llenguadoc despertà 

l’interés de grans científics anteriors a la dècada dels 80 del segle passat, com fou el cas 

de Miquel Tarradell. Tarradell, al seu llibre Les arrels de Catalunya (1962) fou el 

primer que es va preguntar per l’origen del procés d’iberització: “Com es creà la 

civilitació ibèrica?”. (Tarradell, 1962: 289). En referència a l’edat del bronze va 

observar la “diferència ben destacada entre les terres del nord de l’Ebre i les del sud” 

(Tarradell, 1962: 290) en una clara al!lusió a les diferenciacions entre el vell bronze 

valencià i el món indoeuropeu, i de seguida es va adonar que com més cap al sud se 

centraven les seves investigacions, més alta era la cronologia del que es denominava 

com a “món ibèric”. En aquest sentit Tarradell afirma “que hi ha un fort coeficient 

meridional dins de les produccions que ens serveixen per a definir allò que en diem 

l’iberisme” (Tarradell, 1962: 291). Avui sabem, gràcies a les produccions de tipus fenici 

que apareixen als jaciments de l’Ebre, que aquest és el primer contacte, és a dir, que un 

cop finalitzada l’activitat comercial fenícia seran els indígenes els qui, usant recipients 

formalment fenicis però que fins ara no s’han pogut vincular a llurs centres de 

producció, reprendran la seva activitat comercial. Tarradell ho intuí, l’arqueologia 

d’avui en dia l’ha reafirmat. D’una manera que Joan Sanmartí i Joan Santacana 
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consideren “prudent” (Sanmartí, Santacana, 2005: 54), Tarradell generà una hipòtesi de 

tipus migracionista per a explicar l’aparició de l’iberisme a partir del segle VI a.n.e. a 

les terres del nordest peninsular. Si les ceràmiques ibèriques més antigues es trobaven al 

sud, aquestes havien arribat, juntament amb altres elements culturals ibèrics, al nord 

sota la vehiculació de moviments de població. També basà, per primer cop, les seves 

teories en qüestions lingüístiques: “Si la llengua ibèrica no és indoeuropea i és cert que 

constitueix un bloc compacte, malgrat les possibles variants locals, caldria suposar que 

la gent dels camps d’urnes tingueren molt poc pes a Catalunya en l’aspecte lingüístic. I 

que la transformació que provocaren no va afectar la llengua. El fet no és pas 

impossible, però no és gaire fàcil de justificar. Hi hauria encara una altra possibilitat: 

que la llengua que trobem a les inscripcions s’hagués imposat a casa nostra després de 

les invasions indoeuropees d’una manera més o menys paral!lela als altres elements de 

la iberització” (Tarradell, 1962: 293). De Hoz va reprendre el discurs lingüístic, com 

veurem, temps després (De Hoz, 1994). 

Tarradell fou qui primer es qüestionà la visió africanista, és a dir, difusionista, sobre 

l’origen del món ibèric. El seguiren, entre d’altres, Joan Maluquer, que va ser qui ja 

clarament va apostar per l’existència de processos estructurals interns sobre la població 

indígena que donarien pas a l’iberisme.  

Durant una sèrie d’anys el component grec en la formació del món ibèric ha resultat un 

dels focus d’atenció per part de la investigació. D’aquesta manera, per exemple, Josep 

Padró i Enric Sanmartí foren dels primers que intentaren establir, sobre base 

arqueològica, una relació entre el fenomen comercial grec i el sorgiment de les 

estructures sociopolítiques ibèriques (Padró, Sanmartí, 1992). La tradició que donava un 

aire grec a l’origen dels ibers arrencava ja de lluny, de les lectures dels texts d’Hecateu 

de Milet o de Ruf Fest Aviè, on de manera no excessivament explícita s’aportaven 

límits territorials al fenomen ibèric. En aquest sentit, ja més cap aquí en el temps, 

Domínguez Monedero ha qüestionat realment si per als grecs els ibers eren realment un 

poble (o un grup de pobles), culturalment més o menys heterogeni, amb límits 

territorials, o si bé la referència d’Hecateu sobre els ibers podia relacionar-se amb una 

manera d’anomenar per part dels grecs els qui habitaven als confins de la terra 

coneguda (Domínguez Monedero, 1983). Hi ha una dada que recolza la seva idea: els 

ibers del Càucas o del Pont, a l’actual Geòrgia. La semblança d’epònims no deixa de 

sorprendre, i més si considerem que “aquests ibers” també ocuparien els punts més 

remots de l’imaginari geogràfic grec (Sanmartí, Santacana, 2005:25). La hipòtesi és 
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suggerent, però no compta amb una base prou sòlida. Són nombroses les cites en les 

quals s’anomena “ibers” als habitants de la regió peninsular al nord de Cartagena i fins 

al Llenguadoc, en contraposició amb altres pobles. 

De Hoz defensa, també, que la recerca de mercats per part dels grecs d’Emporion degué 

contribuir de manera ferma a l’expansió de la llengua ibèrica des del nucli original del 

País Valencià cap al nord, i amb aquesta llengua, els demés trets culturals i materials 

que conformarien la cultura ibèrica (De Hoz, 1994). En certa manera la llengua ibèrica 

es constituiria com una mena de lingua franca a partir de segle VI a.n.e., arraconant-se 

vells substrats lingüístics en els territoris al nord de l’Ebre i en la seva vall. Això 

explicaria la pervivència d’antroponímia no ibèrica a Ullastret (Baix Empordà, Girona) 

o a Azaila (Bajo Martín, Terol) (De Hoz, 1994). Per tant, es vincularia estretament el 

procés d’iberització, des d’un focus originari valencià, a la interacció comercial grega.  

Per a nombrosos investigadors, com Joan Sanmartí i Joan Santacana aquest 

plantejament també trontolla (Sanmartí, Santacana, 2005: 55). Malgrat considerar 

enginyosa l’hipòtesi de De Hoz, es pregunten per què s’hauria d’imposar un model 

d’emporia completament inèdit, el de la recerca per part dels foceus de socis locals per 

a distribuir el seu producte. Tampoc els hi quadra, en cas que realment cerquessin 

aquests partners, per què ho fan tan lluny d’Emporion. I finalment hi ha el tema de 

l’escriptura... Si realment existí un conveni comercial d’aquestes característiques i 

calibre entre grecs foceus i els indígenes de la costa valenciana que va provocar 

l’assimilació de les poblacions de Catalunya i del Llenguadoc occidental el fenomen 

hauria d’haver comptat, obligatòriament, amb un sistema d’escriptura, que no 

apareixerà fins a finals del segle V d.n.e. Estem plenament d’acord amb les reflexions 

de Sanmartí i de Santacana. Cal cercar altres explicacions a la difusió, si realment 

podem usar aquest terme, de la llengua ibèrica. A més, el factor grec és pràcticament 

ausent en cronologies en les quals hom ha focalitzat l’inici del procés d’iberització (cal 

llegir ibèric antic) al tram baix del riu Ebre, que és el que ens afecta en el present 

treball. El discurs de patent grega resulta, si més no, avui en dia cansat i, evidentment, 

esgotat.  

De totes maneres cal reconèixer a De Hoz l’intent de cercar una explicació no 

migracionista en quant a l’expansió de la llengua ibèrica i, per associació, a 

l’iberització. L’estudi de la migració lingüística, creiem que acertadament, pot donar 

respostes sobre els inicis dels processos d’iberització al nordest, ja que sembla coherent 
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extrapolar, amb matisos, aquest fet a la difusió de patrons materials similars o parells, 

com pot ser la ceràmica. 

Ja s’ha indicat a l’apartat anterior: no hi ha massa dubtes que a partir de la línia del 550, 

o potser del 530 si som més realistes, circula per tot l’arc mediterrani una ceràmica 

tornejada amb formes inèdites, tecnològicament nova (o si més no diferent a la fenícia o 

a la de tipus fenici), que repeteix decoracions i que encaixa en una koiné de tall ibèric. 

Per tant, a nivell estrictament material, sembla factible pensar que l’arribada d’aquests 

patrons, tradicionalment vinculats amb l’inici de l’iberisme, segueix un camí des de les 

terres del migdia peninsular cap al nord. 

També seria raonable que a partir de la desaparició del comerç fenici dins del primer 

quart del segle VI a.n.e. els grups indígenes del sud-est agafessin les regnes d’aquesta 

activitat, i continuessin vehiculant productes, que essencialment cal identificar amb el 

vi, cap al nord-est. La clau és determinar si realment els seus contenidors, el conjunt, 

altrament heterogeni, d’àmfores i de produccions de tipus fenici són realment això, 

manufactures sorgides de centres o de factories fenícies desconegudes o bé es tracta 

d’envasos fabricats per la població autòctona dels antics hinterlands fenicis. La resposta 

és difícil, sigui quin sigui el seu sentit. Sembla excessivament capritxosa l’opció de 

defensar que es tracta de productes provinents de forns i factories fenícies encara per 

localitzar. La varietat i diversitat de pastes i coccions no ajuda a concretar una resposta 

en aquest sentit. A més, existeix un hàndicap cronològic. Si suposem que aquestes 

produccions són lleugerament posteriors a les estrictament fenícies o bé s’encaixen en 

un nínxol temporal molt curt o bé no provenen del comerç fenici, al menys del de la 

segona meitat del VII a.n.e. i primer quart del VI a.n.e. 

La seva pertinença a àmbits indígenes tampoc és clara. Evidentment, de moment, es pot 

aplicar la mateixa vara de mesurar que en el cas de la producció fenícia: no coneixem 

els focus productius, per tant, és també forçat parlar d’una manufactura estrictament 

indígena. La qüestió cronològica és més atractiva en aquest cas, ja que ens permet 

emmarcar aquestes ceràmiques dins del primer quart del segle VI a.n.e., o fins i tot 

acostar-nos a meitats d’aquesta centúria. I ens confirmaria la hipòtesi que, almenys en 

gran part, aquests envasos i els seus continguts serien vehiculats cap al nordest per 

efectius indígenes. 

Si considerem com a més factible la segona de les teories, que ens sembla bastant 

raonable, també és sensat pensar que amb la vehiculació d’aquests elements començaria 

el desplaçament de tipus i formes ibèriques, així com d’idees, a través de xarxes 
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comercials que, evidentment, serien locals i deixarien en segon terme als foceus, al 

menys pel que es refereix a la zona de l’Ebre. L’aparició de produccions 

“protoibèriques” en contextos de meitats del segle VI a.n.e., com l’urna de tancament 

hermètic del Turó del Calvari, possiblement un producte provinent dels cercles de la 

fase final del període orientalitzant de la Penya Negra de Crevillent (Alacant) (Sardà, 

2010:288-292) sembla donar la raó a aquesta idea, així com la preponderància total dels 

torns ibèrics en estratigrafies de segona meitat del VI a.n.e. sobre d’altres de foranis, 

bàsicament grecs. 

La clau, cronològica, per a parlar d’iberisme o d’ibèric antic a nivell material es troba en 

aquests moviments efectuats durant la primera meitat del VI a.n.e.. En aquest cas podem 

considerar aplicable l’esquema d’àmbits socials compartits tal com el planteja Kohl, 

exposat a bastament en l’apartat anterior. Si partim de la base, més amunt exposada,  

que és factible suposar una provinència com a mínim d’una sèrie d’elements ceràmics 

des del sudest i des de la costa del País Valencià cap al nordest, a partir del col!lapse del 

comerç fenici, primerament com a elements de tipus fenici i amb posterioritat com a 

vasos tipificats ja com a ibèrics, aquest desplaçament pot deure’s, a més de 

l’establiment de xarxes comercials predeterminades, al contacte constant entre entitats 

socials veïnes. No és el primer cop en el qual es poden valorar aquestes opcions: els 

moviments poblacionals, culturals i ideològics al final de l’edat del bronze, per 

exemple, poden ser llegits en claus similars. Moviments, en tot cas, que desplacen 

modes i tipus d’objectes, però que no tenen una resposta clara en quant als processos 

d’iberització com a models sociopolítics. 

L’aparició de les necròpolis del tram final de l’Ebre també ha estat tradicionalment vista 

i interpretada com la plasmació de l’existència d’unes elits que s’enterren separadament 

per tal de justificar el seu poder que segons alguns investigadors seria ja ibèric. Sota el 

nostre punt de vista cal fer algunes matisacions en aquest aspecte. La més òbvia és que 

no distingim socialment parlant els enterraments de la segona meitat del segle VI a.n.e., 

d’aquelles de la setena centúria, com poden ser els enterraments tumulars 

baixaragonesos, enmarcats dins de la primera edat del ferro. Ja vam advertir sobre 

aquest fet en l’anàlisi que efectuàrem de la necròpolis de Can Canyís (Banyeres del 

Penedès, Baix Penedès) (Bea, 1996), on realment, més enllà de conceptes de cultura 

material, costava discernir si socialment o políticament ens trobàvem davant d’una nova 

figura emergent diferent de les interpretades per al segle anterior. És cert que apareixen 

nous objectes, noves formes, irromp tímidament el producte grec arcaic, però la 
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potencialitat política sembla no distingir-se massa de la de tres o quatre generacions 

enrere (considerant la paraula “generació” des d’un punt de vista temporal, en cap cas 

genètic). Els cementiris, quan existeixen, del segle VII a.n.e. són també parcials 

socialment parlant; existeix una selecció dels personatges incinerats i inhumades les 

seves cendres en tombes construïdes. Els dipòsits funeraris poden arribar a ser 

semblants, si exceptuem alguns casos sorprenentment espectaculars com la cista de les 

Ferreres o el túmul de la Clota (Calaceit, Matarranya), o la denominada Tomba del 

Guerrer de Can Canyís, on sembla provada l’amortització de heirlooms, sobretot en les 

dues primeres. 

Hi ha canvis de patró d’enterrament. En alguns casos els túmuls baixaragonesos 

cedeixen el pas a meitats del segle VI a.n.e. als loculi, com pot ser el cas del sector 

Maries de la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta). El fenomen tumular 

de cista excèntrica no existeix al tram final de l’Ebre. Pero sembla respondre al mateix 

moment social. Existeix una certa continuitat social, si més no a nivell de registre, entre 

el segle VII i el VI, és a dir, entre la primera edat del ferro i l’anomenat ibèric antic. Per 

tant, no coincidim amb l’anàlisi que alguns investigadors fan de les necròpolis del tram 

inferior de l’Ebre com a exemple d’un nou moment polític i social radicalment diferent 

de l’existent amb anterioritat. Comptem realment amb poques evidències, com per 

poder determinar d’una manera sòlida l’existència d’una fase ibèrica antiga per a la 

segona meitat del segle VI a.n.e., almenys en el territori que estudiem, més enllà de les 

diferències en el camp de la cultura material. 

Sota el nostre punt de vista, el veritable canvi a nivell sociopolític s’observarà a partir 

del fracàs del model aristocràtic de les cases fortificades, a grosso modo entre el 450 i el 

425 a.n.e. L’establiment del patró ocupacional plenament ibèric, ja dins de la segona 

edat del ferro, resultarà nou, en gran part, construït, això sí, sobre un substracte ja 

existent. Per tant, no resultaria agosarat rebaixar la cronologia final de la primera edat 

del ferro seguint aquests paràmetres, cap a meitats o tercer quart del segle V a.n.e., 

iniciant-se aleshores la segona edat del ferro, plenament ibèrica, fins a l’arribada de la 

conquesta romana.  

 

IV.4.- PROPOSTA CRONOLÒGICA 

Finalment, ens agradaria fer especial incís al model cronològic que volem posar damunt 

de la taula a partir del nostre estudi. La manera més senzilla és, segons el nostre punt de 

vista, assumir dos grans períodes entre el segle VII a.n.e. i II a.n.e., és a dir, una primera 
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edat del ferro entre el 700 a.n.e. i el 450-425 a.n.e. i una segona edat del ferro entre el 

450-425 a.n.e. i el 175 a.n.e., amb les seves subfases. L’esquema que proposem, doncs, 

per al curs inferior de l’Ebre i les seves terres limítrofs, seria el següent: 

 

 

BRONZE FINAL 

 

900/700 a.n.e. 

Fase 1A: 700 / 550 a.n.e.  

PRIMERA EDAT DEL FERRO Fase 1B: 550 / 450-425 a.n.e. 

Ibèric I: 450-425 / 225 a.n.e.  

SEGONA EDAT DEL FERRO Ibèric II: 225-175 a.n.e. 

 

Es poden observar diversos canvis en la nostra proposta. Per un costat, s’allargaria la 

durada de la primera edat del ferro fins a meitats o el tercer quart del segle V a.n.e. Per 

l’altra, encara més important, desapareixeria el període anomenat com a ibèric antic, per 

a incorporar-se dins d’aquesta primera edat del ferro. Al mateix moment, la segona edat 

del ferro s’inscriuria plenament dins del procés d’iberització i comptaria amb dues 

subfases ben definides: una primera (Ibèric I), del 450-425 al 225 a.n.e. i una segona 

(Ibèric II), des del 225 a.n.e. fins aproximadament el 175 a.n.e. La proposta ha estat 

elaborada a partir exclusivament de paràmetres de caràcter sociopolític, i segueix les 

fases que s’exposen a continuació per a interpretar el procés de complexitat iniciat a 

partir d’inicis del segle VII a.n.e. Sobre el tema de l’ibèric antic, ja hem apuntat els 

problemes atributius amb que, al nostre parer, compta, derivats de paràmetres 

exclusivament de cultura arqueològica, i no pas d’un procés sociopolític, la veritable 

clau de volta, per a nosaltres. És evident que el procés polític que s’inicia vers 

començaments del segle VII a.n.e. pateix un reajustament crític entre el 575 i el 550 

a.n.e., però el model aristocràtic que sembla derivar-ne resulta homogeni amb l’anterior. 

És precisament a partir del col!lapse d’aquest quan sorgeix al territori un nou sistema 

organitzatiu, amb assentaments que continuen i molts de nova planta, i amb un evident 

augment demogràfic que replanteja l’esquema. Això fa saltar pels aires els 

plantejaments basats únicament en paràmetres materials, per a passar a esdevenir una 

proposta cronològica clarament de tall sociopolític. No neguem amb això l’origen del 

model ibèric en les fórmules de la primera edat del ferro, però qüestionem una fase que, 

sota el nostre punt de vista, no es pot definir més enllà d’alguns nous elements de 

cultura material. Aquest fet ens simplifica l’esquema, que podrà, evidentment, ser 
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revisat, reajustat i subdividit en propers treballs. La nostra proposta no és un axioma 

d’obligat compliment, sinó un mer punt de partida.  
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Capítol V 
 

LA CONSTRUCCIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI. LES DADES 

DELS ASSENTAMENTS 

 

 

“Tubal hijo de Iaphet, fue el primer hombre, que vino à España: 
en la qual fundò su pueblo pequeñuelo, ò por mejor dezir, una casa 
à manera de Torre, nombrandola de su nombre Tubal: de la qual 
poblacion se nombrò tambien la tierra del mismo nombre Tubal, y 
perseverò este nombre algunos años” 

 
Manuel Marcillo. Crisi de Cataluña, hecha por las naciones estrangeras. En 
Barcelona en la Imprenta de Mathevat delante de la Retoria del Pino, Año 1685. Pàg. 7. 
 

 

En aquest capítol s’exposaran els resultats de les intervencions arqueològiques 

efectuades als jaciments datables entre aproximadament el 900 i el 175 a.n.e. en el 

territori en estudi. La quantitat d’informació és certament ingent, i cal acotar-la, ja que 

d’una altra manera seria complicat realitzar el nostre estudi. 

S’han considerat únicament aquells assentaments que han estat excavats 

arqueològicament o que actualment es troben en aquest procés. És a dir, no hem tractat, 

a efectes de la nostra anàlisi, aquells dels quals únicament es compta amb dades 

provinents de prospecció superficial, tret d’algunes excepcions plenament justificades. 

El motiu principal és que necessitem una trama arquitectònica analitzable, a partir de les 

plantes, les seccions i els alçats presentats pels diferents equips de recerca. És per això 

també important tenir en compte, com a gruix informatiu en brut, les publicacions de 

resultats completades amb l’intercanvi d’opinions amb els diferents investigadors 

implicats. Som conscients que la informació que aportem és parcial, ja que molts 

jaciments coneguts en superfície podrien resultar importants en l’avançament de l’estudi 

de les formes socials i polítiques al curs inferior de l’Ebre, però creiem que la mostra 

exposada és més que significativa, i representa una gran majoria de les dades amb les 

que actualment es compta. Es tracta, per tant, d’un capítol obert que admet reformes a 

partir que la recerca avanci, que es completin les excavacions i els estudis que avui en 

dia estan encara oberts 
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                 Figura 30. Mapa general amb els principals jaciments esmentats al treball 
 
1-El Puig de la Nau; 2-El Puig de la Misericòrdia; 3-La Moleta del Remei; 4-Sant Jaume Mas 
d’en Serrà; 5-La Ferradura; 6-Bancal de Torta; 7-Mas del Cabíscol-Finca Jornet; 8-Mianes; 9-
Mas de Mussols; 10-L’Oriola; 11-Mas de Xies; 12-Tortosa; 13-Les Planetes; 14-Les Valletes; 
15-Els Tossals; 16-L’Assut; 17-La Torreta de Coll de Som; 18-El Castellot de la Roca Roja; 19-
Aldovesta; 20-Turó de Xalamera; 21-El Barranc de Sant Antoni 1; 22-Les Deveses 1; 23-El 
Barranc de Gàfols; 24-El Castellet de Banyoles; 25-El Calvari del Molar; 26-El Puig Roig del 
Roget; 27-La Tosseta dels Guiamets; 28-El Coll del Moro de la Serra d’Almos; 29-Janet i 
Marcó; 30-Sebes; 31-Els Castellans; 32-Santa Madrona; 33-El Morret de la Presó; 34-La 
Devesa del Masero; 35-El Turó del Calvari; 36-El Coll del Moro del Xollat; 37-El Coll del 
Moro de Gandesa; 38-La Gessera; 39-El Tossal Moro de Pinyeres; 40-El Roquissar del Rullo; 
41-Tossal Redó; 42-Sant Antoni de Calaceit; 43-Els Castellans; 44-Sant Cristòfor de Maçalió; 
45-Escodines Altes; 46-Escodines Baixes; 47-El Piuró del Barranc Fondo; 48-Tossal Montañés; 
49-La Miraveta; 50-Coll del Racó de Sacos; 51-Les Ferreres; 52-Les Umbries; 53-El Vilallonc; 
54-La Vall de la Cabrera; 55-La Clota ; 56-Barranc de Mosselló 
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L’estudi de l’arquitectura i de la trama urbanística dels assentaments es presenta en les 

següents pàgines dividida per fases cronològiques, més o menys llargues, en les quals 

poden identificar-se els períodes absoluts, encara que amb matisos prou significatius. 

Així, s’inicia amb l’anàlisi dels patrons ocupacionals datables entre aproximadament el 

900 i el 700 a.n.e., en el que s’emmarcaria com a bronze final, per a continuar amb una 

segona fase, entre el 700 i el 450-425 a.n.e., en la qual hom hi ha ubicat, en gran part,  

tradicionalment la primera edat del ferro. A partir d’aquest punt comencen les novetats 

en el nostre esquema cronològic, ja que hem cregut oportú dividir aquesta segona fase 

en dues subfases: la primera d’elles, entre el 700 i el 550 a.n.e. i la segona, entre el 550 i 

el 450-425 a.n.e. La tercera fase, altrament, és plenament ibèrica, i s’allarga entre el 

450-425 a.n.e. i aproximadament el 175 a.n.e. També se subdividiria en dues subfases, 

anant la primera del 450-425 a.n.e. fins al 225 a.n.e. i la segona del 225 a.n.e. al 175 

a.n.e.  

Per tant, el nostre treball abarca pràcticament un mil!lenni, amb nombrosos 

assentaments, la interpretació dels quals ens serveix com a base per a la comprensió dels 

processos socials i polítics que duran des dels sistemes de comunitats locals als intents 

incipients de consolidar un estat, finiquitats únicament per la presència de Roma al 

territori. 

Les pàgines que segueixen analitzen profundament els plantejaments arquitectònics i 

urbanístics, fent especial incís en els seus aspectes més diferencials. S’ha cregut 

necessari estudiar els materials mobles únicament en els casos, sobretot els més antics, 

en els quals aquests juguen un important paper com a catalitzador sociopolític, és a dir, 

en aquelles fases o jaciments en els quals els items materials representen la implantació 

de noves estructures organitzatives. És el cas, sobretot, dels tres primers períodes o 

fases. 

També hem cregut oportú presentar la història de la recerca en cadascun d’aquests 

assentaments, des dels primers treballs fins als més actuals, almenys als que hem tingut 

accés. En un principi, aquesta història es presenta al començament de la descripció de 

cada assentament. En els casos en que aquest ha estat dividit per fases (com per 

exemple, l’Assut, amb Assut 0, 1, 2 i 3), les dades sobre la recerca s’han aportat en el 

primer dels subapartats cronològics, entrant directament en els altres en l’exposició dels 

resutlats de l’anàlisi. 
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V.1.- EL FINAL DE L’EDAT DEL BRONZE (900-700 a.n.e.) 

La fase inicial s’emmarca en els darrers estadis de l’edat del bronze. La data de 900 

marca el que possiblement és el primer canvi significatiu en els processos evolutius de 

les comunitats del curs inferior de l’Ebre, amb l’aparició de la incineració i, de manera 

molt incipient, la trama arquitectònica estable, és a dir, el protourbanisme. 

El territori, entre el 900 i el 700 a.n.e., es troba pràcticament desocupat. Es coneixen 

únicament les ocupacions en cova a les muntanyes de Tivissa (Janet i Marcó), en les 

quals es conserva un ritual funerari antic, com és la inhumació, al costat de les noves 

modes ceràmiques, i algunes estructures domèstiques molt magres o isolades, com el 

Barranc de Sant Antoni I, Les Devesses 1 o Barranc de Gàfols I a la foia de Móra, o el 

Bancal de Torta al Montsià i els fons de cabana del Puig de la Nau, al Baix Maestrat. La 

Terra Alta i la regió del Matarranya-Algars és en aquests moments, amb les dades amb 

que comptem, un erm, i no veurà l’aparició de poblament, com a mínim estable, fins a 

la següent de les fases, a partir del 700 a.n.e. Les excepcions contrastables s’observen 

en les fases més antigues de jaciments com el Roquissar del Rullo o el Cabezo de 

Monleón. 

Aquest buit poblacional pot respondre, almenys en part, a diferents qüestions. El cas de 

l’hàbitat en coves és sovint mal conegut encara que únicament sembla estudiable en les 

regions perifèriques al curs de l’Ebre, sobretot al Priorat. Ja vam cridar l’atenció fa anys 

en un article (Diloli, Bea, 1995). Caldrà revisar les cronologies de moltes d’aquestes 

cavitats, sobretot a la baixa, ja que l’absència, o la poca presència, d’acanalats, no té per 

a que indicar cronologies de segon mil!lenni. La tradició, un cert gust montagnard en 

els estils ceràmics, ha fet sovint, en altres zones del nostre país, que cronologies que es 

consideraven antigues no ho fossin tant. De totes maneres, el cas de les coves habitades 

és purament testimonial en el territori en estudi, al contrari d’altres zones properes, 

vinculades a economies transterminants, com les muntanyes del Baix Camp i del 

Francolí. 

Les estructures construïdes, en canvi, semblen parlar de l’existència de grups 

possiblement seminòmades, que es mourien estacionalment, possiblement practicant la 

transterminància i l’agricultura d’artiga. Ara per ara coneixem pocs casos d’aquestes 

cabanes o cases de planta rectangular aïllades, i és significativa la seva absència tant al 

Matarranya com al curs de l’Ebre entre el Pas de Barrufemes i l’antiga desembocadura, 

en la qual s’hi troba el Bancal de Torta i, sobretot, la necròpolis de Mas Cabiscol/Finca 

Jornet. En tot cas és un període de formació del poblament, molt poc dens i,  
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Figura 31. Principals jaciments amb estructures, materials o nivells estratigràfics datables 
durant el període del bronze final 
 
1-Bancal de Torta; 2-Mas de Cabíscol – Finca Jornet; 3-Barranc de Sant Antoni 1; 4-Les 
Deveses 1; 5-Barranc de Gàfols I; 6-Janet i Marcó; 7-Necròpolis d’El Molar (fases del bronze 
final); 8-Necròpolis els Castellans (fases del bronze final); 9-Necròpolis del Coll del Moro de 
Gandesa (fases del bronze final); 10- El Roquissar del Rullo (fases del bronze final); 11-
Castellet de Banyotes (necròpolis bronze final) 
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principalment, aliè als conceptes protourbans i urbans, que caldrà cercar en la segona de 

les fases. 

 

V.1. 1.- Cova de Janet (Tivissa, Ribera d’Ebre) 

La cova de Janet es localitza a l’extrem sud-occidental de la Serra de Llaberia, en un 

punt on el territori divergeix de la foia de Móra per a orientar-se vers la costa, amb les 

serralades de Tivissa i l’esmentada més amunt. Es troba a la partida coneguda com a 

Vinya Vella, a dotze quilòmetres de Capçanes (Priorat) i a dos de Llaberia (Tivissa, 

Ribera d’Ebre). Està relacionada, però, amb la vall interior. Fou, juntament amb la 

propera de Marcó, també a Tivissa (Ribera d’Ebre), excavada per Salvador Vilaseca 

entre els anys 1928 i 1929, publicant els resultats de les dues coves en un article, 

aparegut el 1939 al primer número de la revista Ampurias. El títol d’aquest treball fou 

“Dos nuevas cuevas prehistóricas de Tivissa” (Vilaseca, 1939). Posteriorment va tornar 

a fer-ne incís en el seu llibre Reus y su entorno en la Prehistoria, que va veure la llum el 

1973 (Vilaseca, 1973). Més recentment, ambdues cavitats han estat objecte d’estudi per 

part de Gonzalo Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero, 1985) i Jaume Noguera (Noguera, 

2006), en les seves respectives tesis doctorals. 

La cova de Janet posseeix aproximadament uns 100 m2 de superfície ocupable. L’espai 

que ens descriu Salvador Vilaseca és el d’una cavitat amb diverses sales, que compta 

amb una primera, d’uns 6 x 6 metres, que es perllonga cap al sud-est. A partir d’aquest 

punt hom accedeix per un passadís a un altre ambient una mica més gran, on s’obre un 

pou natural. En sentit contrari, des del primer espai es pot arribar a quatre sales més,  

connectades, la tercera de les quals conté dipòsits hídrics, amb terres i sostres coberts 

d’estalactites i estalagmites (Vilaseca, 1973: 243). 

En ella Vilaseca va excavar totalment una potència estratigràfica d’aproximadament 1,5 

metres (Vilaseca, 1939; Vilaseca, 1973), determinant l’existència d’un únic nivell 

arqueològic1. A partir de la informació aportada per l’investigador reusenc s’hauria de 

suposar la presència d’una única fase ocupacional. No obstant, Ruiz Zapatero en va 

distingir dues (Ruiz Zapatero, 1985: 148). La més antiga d’elles, datable en el bronze 

                                                
#!“Existía un solo nivel terroso. En el seno del mismo en las primeras salas y en superficie en las 
demás, apareció un rico conjunto arqueológico: un hacha de piedra, unas plaquitas 
cuadrangulares de arenisca roja, fragmentos de vasos cerámicos decorados con anchas 
incisiones, de encellas, de fondos con impresiones de la esterilla de esparto que sirvió de torno, 
pucheros lisos, macetas con cordón en el cuello, vasos medianos piriformes, cuencos, etc., de 
paredes finas de color negro brillante, gran cantidad de fragmentos de tinajas cordonadas, 
cerámica de acanalados, etc.” (Vilaseca, 1973: 243)!
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mig, estaria representada en el registre per bols de tipus esfèric i per atuells de perfil 

piriforme, fet que va provocar que els emparentés amb tradicions vasculars observades 

al bronze valencià. També es van identificar fragments de formatgeres i fons plans amb 

impromptes d’estores vegetals, que hom ha considerat generalment com a provinents de 

dit àmbit cultural. La presència d’un substracte tan potent relacionat amb el bronze 

valencià s’ha testimoniat en diversos jaciments del sud de Catalunya, així com en l’àrea 

del Segre (Ruiz Zapatero, 1985: 148). Altres peces que denotarien aquesta base datable 

al bronze mig serien, per a Ruiz Zapatero, els vasos decorats amb cordons pessigats, 

així com alguns escassos fragments de ceràmiques amb incisions decorades utilitzant 

ranures paral!leles i ziga-zagues. Caldria també associar amb aquests moments les 

destrals de basalt, les paletes d’arenisca i altres mostres d’indústria lítica. 

La segona de les fases s’hauria ja de datar al bronze final, entre el 1100 i el 900, en el 

que Ruiz Zapatero va considerar com a “Camps d’Urnes Antics” (Ruiz Zapatero, 1985: 

1054). En aquest moment, en el registre habitacional de la cova de Janet es documenta 

la presència de ceràmiques acanalades, representades per atuells de forma 

bitroncocònica, amb carena molt marcada i vores convexes. Aquests acanalats són 

generalment horitzontals, situats en la meitat superior del cos de la peça, o bé ranures 

oblíqües en les carenes, ziga-zagues, triangles replerts de línies o solcs que limitarien les 

nanses, així com sèries oblíqües entre acanalats horitzontals, clots enfonsats i fons amb 

acanalats concèntrics, en ocasions dissenyant una esvàstica. També han aparegut en el 

registre d’aquesta segona fase diversos vasos de parets llises que repeteixen les formes 

de les ceràmiques acanalades i recipients amb cordons en el límit entre el cos i el coll, 

aquests darrers amb vores bisellades cap a l’interior (Ruiz Zapatero, 1985: 148-150). 

En resum, la cova de Janet sembla que presentaria una ocupació ininterrompuda entre 

aproximadament el 1500 a.n.e. i el 900 a.n.e., sense que s’hagin pogut observar 

estructures construïdes estables dins de la cavitat, fet que fa pensar en l’existència d’una 

arquitectura efímera, molt possiblement relacionada amb els equipaments de caire 

domèstic. 

 

V.1.2.- Cova de Marcó (Tivissa, Ribera d’Ebre) 

La cova de Marcó s’ubica en un indret molt proper a la de Janet, i va ser també 

intervinguda en la seva totalitat per Salvador Vilaseca. Les seves referències 

bibliogràfiques són les mateixes que per a la Cova de Janet, citades més amunt. Es 

localitza també a la Serra de Llaberia, a uns tretze quilòmetres de Capçanes (Priorat), a 
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la Mola del Mas de Capsir. 

L’ocupació humana de la cavitat es reduïria al seu vestíbul (Vilaseca, 1973: 244). 

Salvador Vilaseca va descriure la següent estratigrafia (Vilaseca, 1973: 244): 

 

- Primerament va localitzar una capa estalagmítica d’uns 10 cm. de gruix. 

- Seguidament, immediatament per sota del primer nivell, va aparèixer el que sembla ser 

la darrera fase ocupacional, d’uns 15 cm. de gruix, formada per terra fosca, cendres i 

pedres, amb presència de materials arqueològics. 

- Un tercer nivell, també estalagmític, discontinu, amb una potència d’entre 15 i 20 cm., 

separava el darrer nivell arqueològic del primer, del més antic. 

- Per sota es va documentar la primera unitat ocupacional, d’uns 40 cm. de potència. 

- Finalment, va aparèixer una capa estèril, formada per terres grogues i pedres. 

 

Per la descripció que en fa l’investigador reusenc es poden deduir dos nivells 

ocupacionals força clars, encara que no presenta en les seves publicacions l’estudi 

complet dels materials apareguts, ni la seva atribució a un nivell o a un altre. No 

obstant, la presència d’una capa estalagmítica separant les dues unitats amb traces de 

material arqueològic sembla poder confirmar, amb reserves lògiques, aquesta hipòtesi. 

De fet, l’estudi dels materials que posteriorment va efectuar Gonzalo Ruiz Zapatero, a 

partir dels treballs de Vilaseca, confirma la presència d’atuells datables almenys en dos 

horitzons diferents (Ruiz Zapatero, 1985: 150). 

En aquest sentit, sembla ser que, en els seus nivells estratigràfics, van aparèixer 

ceràmiques, generalment decorades amb pessics, que denotarien una ocupació inicial 

datable, com en el cas de Janet, a partir del bronze mig. Aquesta seria la primera fase de 

freqüentació de la cavitat. No obstant, la majoria dels fragments que va recuperar 

Vilaseca s’haurien d’emmarcar en el bronze final, entre el 1100 i el 900 a.n.e. Les 

formes vasculars es correspondrien amb peces de perfil bicònic, algunes d’elles 

decorades amb acanalats i d’altres totalment llises, amb motius molt semblants als 

referits per a la cova de Janet. Per a Ruiz Zapatero, existiria una relació bastant clara 

entre els contextos culturals dels camps d’urnes de la regió i els del Llenguadoc (Ruiz 

Zapatero, 1985: 150). 

A diferència de la cova de Janet, en la de Marcó hom va identificar, formant part del 

registre estratigràfic, diverses restes humanes, sense connexió anatòmica, que han fet 

pensar en l’existència d’enterraments en la cavitat, sense poder-ne precisar, però, la 
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cronologia, encara que aquesta hauria de situar-se en el trànsit entre el bronze mig-

recent i el final (Diloli, Bea, 1995). No obstant, s’obre en aquest punt un interessant 

debat, que va més enllà dels objectius d’aquest treball. Es tracta de la possible 

convivència entre tradicions inhumadores vinculades al substracte local i les noves 

aportacions relacionades amb la incineració, usualment atribuïdes als grups de camps 

d’urnes (Bea, 1996). En aquest sentit, doncs, la cova de Marcó podria representar aquest 

encavalcament de sistemes funeraris, i culturals, i resultaria interessant reestudiar el seu 

registre per tal de donar llum sobre la qüestió2. 

Cronològicament sembla que les dues cavitats poden datar-se en moments similars, 

encara que resulta més evident la ocupació de Janet durant el bronze mig. En el cas de 

Marcó tampoc s’ha pogut assenyalar la presència d’estructures arquitectòniques d’ús 

domèstic, fet que fa pensar que les dues coves funcionarien, en quant a agençaments 

espaials, de maneres semblants. 

 

V.1.3.- El Barranc de Sant Antoni  1 (Ginestar, Ribera d’Ebre) 

El petit jaciment del Barranc de Sant Antoni 1 ocupa una plataforma situada en la 

primera terrassa de l’Ebre, que apareix delimitada a l’est i al sud-est pel Barranc de 

Gàfols, on s’hi va trobar un important assentament, com es veurà. La visibilitat del riu 

des del lloc és molt bona, ja que domina el gir que fa l’Ebre en el seu traçat entre 

Ginestar i Miravet (els dos municipis, a la Ribera d’Ebre). 

L’assentament fou descobert pel mateix equip de la Universitat de Barcelona que va 

excavar el proper Barranc de Gàfols. La intervenció es va dur a terme en dues 

campanyes, el 1994, apareixent de forma bastant immediata un article on s’exposaven 

els resultats globals de la intervenció, “El jaciment del Barranc de Sant Antoni  

                                                
"!Referint-se a les restes humanes de Marcó Jaume Noguera desestima que aquestes puguin 
pertànyer a individus inhumats a la cova: “En el cas de les restes exhumades per S. Vilaseca en 
les coves de Janet i Marcó volem expressar un cert dubte quant a la seva identificació com a 
necròpolis. La mateixa descripció dels jaciments, l’existència de nombrosos fragments de gerres 
d’emmagatzematge, o el fet que el mateix autor constatés que no es va trobar cap indici 
d’enterrament, només ossos humans dispersos, suggereixen que potser cal trobar una altra 
interpretació a aquests jaciments” (Noguera, 2006: 90). No compartim aquesta apreciació. 
Existeixen exemples d’enterraments col!lectius en espais freqüentats o habitats, en gran 
quantitat a les comarques tarragonines. Potser el més espectacular sigui el de la Coveta de 
l’Heura (Ulldemolins, Priorat) on, en el fons d’una cavitat habitada es van disposar, sense 
connexió anatòmica però amb cura, les restes de diversos individus (Diloli, Bea, 1995). És 
possible, doncs, que s’apliquessin pràctiques com la dels enterraments secundaris o bé que 
processos postdeposicionals remoguessin les restes. Altrament, res ens impedeix pensar que es 
pugui tractar, també, d’enterraments anteriors desplaçats pels habitants de la cavitat a partir del 
1500 a.n.e. Cal recordar que Vilaseca afirma que en el context de Marcó va localitzar almenys 
un fragment pertanyent a un vas campaniforme.!
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Figura 32. Planta del jaciment del Barranc de Sant Antoni 1 (Asensio et alii, 1994-1996)
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(Ginestar, Ribera d’Ebre) (Asensio et alii, 1994-1996). Com en el cas del Barranc de 

Gàfols, la informació extreta d’aquest assentament ha estat citada i valorada en ulteriors 

treballs, entre els que destaquen els de Jaume Noguera en el seu llibre Ibers a l’Ebre 

(Noguera, 2002) i en la tesi doctoral, Gènesi i evolució de l’estructura del poblament 

ibèric en el curs inferior del riu Ebre: la Ilercavònia septentrional (Noguera, 2006). 

L’excavació arqueològica únicament va aportar la localització de dues unitats 

habitacionals, superposades, que es van construir en dues fases cronològicament ben 

diferenciades. Hom va anomenar aquests dos recintes,  i per extensió les seves fases 

evolutives, com a Habitació 1 i Habitació 2 (Asensio et alii, 1994-1996: 231). 

L’Habitació 1, la més antiga, es va identificar amb un bastiment de planta tendent a la 

rectangularitat, orientat en un sentit nord-oest/sud-est. Les dimensions d’aquest recinte 

suposen una longitud de 7,60 metres i una amplada de 3,20 metres. En aquests valors no 

s’hi compta l’amplada dels paraments, és a dir, les mides es van prendre des de 

l’interior de l’habitació i,  per tant, representen una superfície útil força considerable per 

al moment, que assoliria els 25,5 m2. Els seus constructors van usar un sistema que, 

com es veurà, restà fossilitzat en el veí Barranc de Gàfols. Van retallar prèviament el 

terreny natural, en un procediment que té arrelaments en els bastiments tradicionals de, 

com a mínim, l’edat del bronze. 

En aquest retall s’hi van encaixar els sòcols constructius de l’estructura, aixecats amb 

filades de pedres lligades amb morter de fang (UE 27, 28 i 40). En el moment del 

descobriment se’n conservaven unes tres línies. Sobre la continuïtat de l’elevació 

d’aquests paraments sembla que no hi ha acord. Mentre que els resultats globals de la 

intervenció plantejarien la possibilitat que existissin murs fets amb fang per sobre 

d’aquests sòcols (Asensio et alii, 1994-96: 232), més endavant, al publicar-se els 

resultats del Barranc de Gàfols, els seus investigadors van associar el sistema 

constructiu del Període I d’aquest jaciment amb el de la fase més antiga de Barranc de 

Sant Antoni 1, descartant la possibilitat de l’ús del fang en els alçats (Sanmartí et alii, 

2000). Seria interessant aclarir aquest dilema; estratigràficament, la descripció que hom 

aporta deixa entreveure la possibilitat que, com a mínim, s’utilitzessin les tàpies, ja que 

no ho ha evidències de la presència de tovots (Asensio et alii, 1994-96: 232). 

La cambra presentava un paviment fet amb terra batuda o premsada, de color groguenc 

(UE 35). En el sector més al nord de l’habitació s’hi va disposar una gran llar de foc, de 

planta ovalada (UE 38), com les de la fase més antiga del Barranc de Gàfols (Sanmartí 

et alii, 2000: 137). Per tal de situar-la es va retallar part del terreny natural, així com el 
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paviment més amunt esmentat. Seguidament es va posar una capa de pedres, que hauria 

d’actuar com a superfície refractària. Aquesta preparació va ser coberta amb una capa 

d’argila, que es va localitzar rubefactada i clivellada per la seva utilització. Les 

dimensions totals d’aquest equipament eren d’1,38 metres de llarg per 1,20 d’ample.  

Una segona estructura auxiliar sembla poder identificar-se amb una possible artesa, de 

planta quadrangular, bastida a partir de dos murs de pedra d’una certa dimensió i 

reomplerta amb pedruscall petit (UE 30). Si es tractés d’una estructura de treball, com 

l’apareguda a La Ferradura (Ulldecona, Montsià) (Garcia Rubert, 2005: 105), seria 

l’evidència que dins d’aquesta habitació es desenvoluparien activitats de mólta de 

cereals, encara que, ara per ara, únicament podem fer suposicions. Arteses, ben 

testimoniades, van ser localitzades, com es veurà més endavant, en cronologies ja de 

segona meitat del segle VI a.n.e., al Tossal Montañés II (Vall del Tormo, Matarranya) 

(Moret et alii, 2006: 47), o a la torre del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta), encara 

més recent (Rafel et alii, 2011: 4). 

En referència als accessos a aquest primer recinte, s’ha d’assenyalar que, com a tals, no 

s’han documentat. Únicament es pot plantejar, a tall d’hipòtesi, la possibilitat que 

existís una obertura als paraments nord-occidentals o sud-occidentals. Tampoc 

coneixem la coberta. En aquest sentit cal indicar que tampoc s’han trobat forats de pal o 

altres sistemes de subjecció de cobertes típics del bronze final. Es pot suposar, però, un 

sistema similar al de la segona fase del Barranc de Gàfols, és a dir, un tramat o teixinat 

de biguetes que seria cobert per una capa de branques o altres elements vegetals, 

rematant-se el forjat amb un abocament de fang mesclat amb palla o pinassa, que seria 

allisat i actuaria com a aïllant (Asensio et alii, 1994-1996: 232). 

La cronologia d’aquesta primera fase ocupacional sembla poder situar-se, amb les 

reserves necessàries que aporten les datacions absolutes dels materials recuperats en 

aquest àmbit, entre els que destaquen els atuells decorats amb acanalats, similars als de 

les coves de Janet i Marcó (Tivissa, Ribera d’Ebre) (Vilaseca, 1939), al llarg dels segles 

X al VIII a.n.e. (Noguera, 2006: 80), definint-se a l’assentament el que s’ha considerat 

com a una fase preurbana, transicional entre els sistemes de fons de cabana que 

apareixen en comarques litorals i prelitorals del nord-est, com l’Empordà, la Selva, el 

Maresme, el Vallès o el Penedès i els primers esquemes urbans, ja documentats al Segre 

des de finals del II mil!lenni (Asensio et alii, 1994-1996: 244). Cal recordar que en la 

regió del curs inferior de l’Ebre són molt pocs els llocs habitats coneguts per a aquests 

moments tan antics. Es poden destacar, en aquesta línia, potser, les coves de Janet i 
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Marcó (Tivissa, Ribera d’Ebre) (Vilaseca, 1939), les fases més reculades del Puig Roig 

del Roget (El Masroig, Priorat) (Genera, 1995), el primer període constructiu del veí 

Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii, 2000: 19) o Les Devesses 1 (Ginestar, Ribera 

d’Ebre) (Noguera, 2006). Se’n coneixen altres, sense excavar, entre els quals es poden 

assenyalar el Turó de la Torreta (Miravet, Ribera d’Ebre) (Garola, 1980) o el Mas del 

Mall (Tivissa, Ribera d’Ebre) (Vilaseca, 1954), en els quals la presència constant de 

ceràmiques acanalades aconsella una cronologia de bronze final. 

Poblacionalment, les estructures documentades en aquests moments van ser bastides 

amb materials peribles, i semblen repetir un esquema estructural molt senzill que passa 

per plantes que tendeixen a la rectangularitat, sense assolir-la completament, amb 

equipaments molt bàsics que no solen passar de les estructures de combustió i d’alguns 

elements associats als treballs agrícoles, com l’artesa presentada més amunt. Ara per 

ara, la presència d’aquests petits nuclis queda limitada a les terrasses fluvials de la foia 

de Móra i al Priorat, encara que es pot definir un segon nucli, molt poc conegut, vora les 

boques de l’Ebre, representat per jaciments com el Bancal de Torta (Masdenverge, 

Montsià) (Esteve Gàlvez, 1999: 17-18) o la necròpolis del Mas de Cabiscol-Finca Jornet 

(Amposta, Montsià) (Esteve Gàlvez, 1999: 18-28; Noguera, 2006: 132). Una interessant 

proposta sobre la naturalesa d’aquesta ocupació, en la qual incidirem en tractar del 

Barranc de Gàfols, ha estat presentada recentment, segons la qual es tractaria d’un patró 

seminòmada que explotaria el territori en base a tècniques agrícoles com l’artiga 

(Sanmartí et alii, 2000: 20). 

La segona de les fases ocupacionals del Barranc de Sant Antoni va aparèixer definida, 

com ja s’ha indicat, per un nou recinte, que cobriria i amortiria el primer, encara que no 

sembla que existeixin hiatus temporals entre l’un i l’altre. Ha estat batejat com a 

Habitació 2 (Asensio et alii, 1994-96: 232). Segueix la mateixa pauta formal que el 

bastiment més antic, presentant una planta que no acaba de ser rectangular del tot, amb 

unes mesures de 7,10 metres de llarg per 3,30 d’ample, relativament similars a les de 

l’altre recinte. L’espai ocupable, en aquest senti, és també força semblant: 23,5 m2.  

Per tal de construir aquesta unitat habitacional hom va aplanar l’enderroc existent de la 

fase anterior, que s’hauria conformat a partir del col!lapse dels seus paraments un cop es 

va abandonar. Es poden observar, no obstant, aprofitament de murs com a basament. 

D’aquesta manera, el parament situat al nord-oest (UE 4) va ser construït directament 

per sobre del ja existent, que encara aflorava, mentre que els del sud-est (UE 11) i sud-

oest (UE 13) van ser elevats per sobre del replanament de l’enderroc. L’altre mur, el del 
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nord-est (UE 3) es va bastir en part per sobre de les runes, però continua fora de l’espai 

ocupat per l’Habitació 1, per damunt de la roca, dibuixant una forma curvilínia que 

representa un engrossiment del recinte en aquest costat, respecte a l’estructura anterior, 

fet pel qual els seus constructors es van veure obligats a retallar el terreny natural 

(Asensio et alii, 1994-96: 234). Sembla que el resultat va ser bastant més pobre que en 

el cas de la primera fase, amb paraments irregulars, usats com a fonamentacions, on no 

es pot veure clarament la utilització del fang en les elevacions; en tot cas, la seva 

sinuositat desaconsellaria l’ús d’encofrats, restant la qüestió, ara per ara, oberta. 

L’interior del recinte estava ocupat per diverses estructures de tipus domèstic. La 

cambra hauria estat pavimentada amb argila premsada, també de color groguenc, com 

en el període ocupacional anterior (UE 8). No obstant sembla que hauria sofert almenys 

una reparació. Hom hi va instal!lar una llar de foc (UE 9/15), diferent de l’anterior, ja 

que és de planta circular, amb unes dimensions d’1,05 metres de llarg per 0,95 metres 

d’amplada. És més petita, i tampoc s’assembla a les que s’observen en jaciments 

propers com el Barranc del Gàfols, on, malgrat que a la primera fase, equiparable a la 

primera de Barranc de Sant Antoni 1 les estructures de combustió comparteixen amb 

aquest assentament forma ovalada, en la segona, les llars són quadrades o rectangulars 

(Sanmartí et alii, 2000: 137). El seu sistema constructiu, com en la més antiga, passa 

també per la disposició d’una base refractària, feta amb còdols i fragments de grans 

contenidors (UE 9). La innovació va radicar en la construcció d’una mena de marc 

d’argila que contenia el basament de palets de riu i ceràmica (UE 15). De fet, sembla ser 

que es tractaria d’una profunda reorganització de l’estructura de combustió del bronze 

final (Asensio et alii, 1994-96: 234). 

Una segona estructura de pedra, rectangular, amb unes mesures de 0,77 metres de llarg 

per 0,45 metres d’ample, reomplerta de pedres, ha estat relacionada pels seus 

investigadors amb la llar, malgrat que no se n’ha determinat una funcionalitat clara (UE 

10).  Més al sud, un bloc aïllat, també rectangular, podria associar-se amb una base de 

columna (UE 14), ja que la seva disposició, gairebé central, sembla indicar funcions de 

suport de forjats, possiblement de coberta. L’únic accés al recinte, probablement, es 

trobaria situat al sud-est, on el mur apareix interromput.  

A partir de la localització de la possible base de columna hom ha proposat una possible 

distribució interna diferenciada a partir de les tasques que s’hi podrien dur a terme. 

D’aquesta manera, resultaria factible pensar que la zona on existiria la llar de foc, al 

sector nord-occidental, s’hi podrien portar a terme activitats de cuina i de processament 
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d’aliments, en contraposició a la meitat sud-oriental del recinte, possiblement ocupat 

com a àrea residencial i d’emmagatzematge, ja que en aquest punt es va determinar la 

presència de grans contenidors ceràmics (Asensio et alii, 1994-96: 238). 

La cronologia d’aquest segon període ocupacional ha d’establir-se probablement dins 

del segle VIII a.n.e., a partir de la presència de vasos bicònics de vora exvassada amb 

acanalats horitzontals a l’espatlla, que presentaven, no obstant, una carena poc marcada 

o d’un gran contenidor, bitroncocònic i carenat, decorat amb cordons digitats a 

l’espatlla i les nanses (Noguera, 2006: 81). Es pot establir una coherent analogia entre 

els materials de la segona fase del Barranc de Sant Antoni 1 i els del Període I del 

Barranc de Gàfols que, de fet, posseeixen cronologies similars (Sanmartí et alii, 2000). 

La principal diferència, però, radicaria en l’absència total de fragments de ceràmiques 

de procedència fenícia. Aquesta manca atorgaria raons per a datar la darrera fase del 

Barranc de Sant Antoni 1 dins del segle VIII a.n.e.3 No obstant, hom ha cridat l’atenció 

en el sentit que és possible l’existència d’una convivència temporal entre les dues fases 

de funcionament del jaciment ja que, malgrat que s’han trobat fragments de vasos 

fenicis en la prospecció superficial de l’àrea ocupacional, no s’han localitzat les 

estructures que s’hi podien associar, si és que realment van existir (Noguera, 2006: 81). 

 

V.1.4.- Les Deveses 1 (Ginestar, Ribera d’Ebre) 

El petit assentament de Les Deveses 1 es troba ubicat en una de les terrasses fluvials de 

l’Ebre, en el seu pas pel terme municipal de Ginestar, a la Ribera d’Ebre, delimitat per 

petits barrancs. Va ser descobert arran de les prospeccions efectuades el 1988 per part 

de la Universitat de Barcelona, i excavat posteriorment. Ha estat estudiat, com altres 

casos, per Jaume Noguera en la seva tesi doctoral (Noguera, 2006: 82). Provisionalment 

se li va donar el nom de Barranc de Sant Antoni 1, substituït més tard pel de Les 

Deveses 1, atorgant l’antiga denominació al conegut actualment amb aquella 

nomenclatura (Mascort et alii, 1990: 166). 

Únicament s’hi va poder documentar una estructura habitacional, formada per una 

cabana de planta el!líptica que va aparèixer delimitada amb un bordó d’argila que 

possiblement formava part d’una coberta vegetal caiguda, la qual originalment hauria 

estat subjectada per un pal de fusta (Noguera, 2006: 83). Les evidències d’aquest suport 

                                                
#!“Per aquesta raó [l’absència de ceràmiques fenícies] –però sense oblidar el valor relatiu d’un 
argument ex silentio-, hem de concloure una major antiguitat per aquesta darrera fase del 
Barranc de Sant Antoni, datant-la en ple segle VIII a.C., sempre dintre del Període III de 
Vilaseca” (Asensio et alii, 1994-96: 240)!
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eren un forat en el subsòl en el qual es conservaven quatre lloses de pedra a manera de 

falca. L’accés a l’interior del recinte aparentment es trobava en el seu cantó occidental, 

mirant vers el riu, i al seu costat es van poder documentar les restes d’una llar de foc, 

formada per una base refractària de còdols. No és l’única estructura de combustió 

apareguda al jaciment; altres, de caràcter provisional, testimonien, segons els seus 

investigadors, el desenvolupament d’activitats que podien passar per la transformació de 

productes alimentaris o altres tasques relacionades amb el tractament de matèries 

primeres (Noguera, 2006: 83). 

La cronologia ocupacional sembla ser que cal emmarcar-la entre el bronze final, 

justificada per la presència de ceràmiques decorades amb acanalats o amb cordons amb 

digitacions, i l’inici de la primera edat del ferro, ja que també s’hi van trobar alguns 

fragments informes d’àmfores fenícies. Hom ha suposat una escassa entitat al tipus de 

poblament que va ocupar Les Deveses 1, possiblement relacionat encara amb 

sojornaments de tipus estacional (Noguera, 2006: 83). 

 

V.1.5.- Bancal de Torta (Masdenverge, Montsià) 

Es tracta d’un assentament d’escassa entitat aparegut, i excavat, fa més de cinquanta 

anys al terme municipal de Masdenverge, al Montsià, encara que ha estat publicat no fa 

massa anys (Esteve Gàlvez, 1999: 17-18). Formalment recorda estructures aparegudes a 

la foia de Móra, com Les Deveses 1 (Noguera, 2006) o Barranc de Sant Antoni 1 

(Asensio et alii, 1994-1996) ambdós, com s’ha vist, a Ginestar (Ribera d’Ebre).  

Estructuralment l’assentament es composa d’una única cabana, que sembla estar 

isolada, de planta rectangular, bastida amb un sòcol de pedres i amb elevacions, 

possiblement, de tàpia. Aquest darrer fet no resta clar en els jaciments localitzats riu 

amunt. La coberta seria plana, conformada amb elements vegetals i rematada amb un 

allisat de fang. 

Els materials localitzats són minsos, encara que han contribuït a aportar una cronologia 

ocupacional que cal situar durant el bronze final. Cal destacar l’absència de productes 

d’importació fenícia, fet que aconsella no rebaixar la datació del seu final més enllà del 

segle VIII a.n.e. No obstant, la constant presència de ceràmiques a mà allisades, així 

com la manca en el registre d’acanalats pot fer suposar una data de funcionament 

avançada dins del bronze final, potser assimilable a la segona fase del Barranc de Sant 

Antoni 1 (Asensio et alii, 1994-96). 

En tot cas, resulta important la seva localització a les boques de l’Ebre, una quarantena 
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de quilòmetres al sud de la cubeta de Móra. L’espai entre les dues àrees, ara per ara, 

apareix desocupat fins a l’inici de la primera edat del ferro. L’aparició de la necròpolis 

del Mas de Cabiscol-Finca Jornet a la propera Amposta (Montsià), amb cronologies que 

podrien situar-se entre el 800 i el 600 a.n.e. (Esteve Gàlvez, 1999: 18-28) podria 

confirmar l’existència d’aquest focus ocupacional durant el bronze final a la 

desembocadura del riu. 
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V.2.- PRIMERA EDAT DEL FERRO I A (700-550 a.n.e.)  

El període de temps que va entre el 700 i el 550 a.n.e. veurà sorgir les primeres fases 

protourbanes i urbanes en tot el territori en estudi, sobretot a partir del segle VII a.n.e. 

Els patrons d’assentament amb carrer o espai central ja tenien uns quants segles a la vall 

del Segre, amb casos paradigmàtics com el de Genó, a Aitona (Segrià). Però el tram 

inferior de l’Ebre, com hem vist, es trobava pràcticament desocupat. 

L’arribada del comerç fenici va suposar un catalitzador per a la transformació social i 

política del territori. Evidentment no va ser l’única baula del procés. Existeixen zones 

on es produeix un poblament nou, com pot ser el Matarranya i l’Algars, en el que 

sembla poder emmarcar-se en una colonització de nova planta. En altres subregions, 

com la foia de Móra, el nord del Baix Ebre o la desembocadura del Sénia, aquests 

processos tenen la seva màxima expressió en l’aparició d’assentaments estables 

urbanísticament organitzats (Barranc de Gàfols II, Moleta del Remei, etc.) o de grans 

residències diferencials (Sant Jaume Mas d’en Serrà, Aldovesta). En tot cas, a partir de 

com a mínim inicis del segle VII a.n.e. es començaran a consolidar al territori els 

esquemes d’urbanització estable i els canvis sociopolítics necessaris per a transformar 

els grups locals antics en quelcom més complex. La presència comercial fenícia, 

lògicament, en serà un actor important. 

La mineria del Siurana, amb assentaments especialitzats molt importants en l’esquema 

territorial com el Calvari del Molar, jugarà també un paper cabdal en els processos que 

s’inicien en aquest període. El moment final cal cercar-lo, precisament, en el col!lapse 

d’aquestes primeres propostes d’afirmació política diferencial, en expressions 

arquitectòniques sumptuàries com el cas del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs i, 

sobretot, en el seu fracàs. 

 

V.2.1.- Les residències diferencials 

 

V.2.1.1. -Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) 

L’espectacular assentament de Sant Jaume Mas d’en Serrà es localitza en una elevació 

pronunciada d’una altura de 224 m.s.n.m. al nord de la desembocadura del riu Sénia. El 

turó on s’ubica es correspon amb les darreres ales de la serralada del Montsià. Des 

d’aquest indret es gaudeix d’una privilegiada visibilitat que permet el control des de la 

Punta de la Banya i la badia dels Alfacs, al nord, fins a la serra d’Irta i l’enclavament de 

Peníscola al sud. El domini del tram final del Sénia és total. 
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Figura 33. Principals jaciments amb estructures, materials o nivells estratigràfics 
datables durant el període de la primera edat del ferro IA 
  
1-El Puig de la Nau; 2-La Moleta del Remei; 3-Sant Jaume Mas d’en Serrà; 4-La Ferradura; 5-
Mas de Mussols; 6-Mas de Xies; 7-Tortosa; 8-Els Tossals; 9-L’Assut 0; 10-Barranc de 
Xalamera; 11-Aldovesta; 12-Barranc de Gàfols II; 13-El Calvari del Molar (assentament i 
necròpolis); 14-Puig Roig; 15-La Tosseta dels Guiamets; 16-Sebes I (necròpolis); 17-Els 
Castellans; 18-Santa Madrona; 19-El Morret de la Presó; 20-Les Deveses del Masero; 21-El 
Turó del Calvari; 22-El Coll del Moro Xollat; 23-El Coll del Moro de Gandesa (necròpolis); 24-
El Roquissar del Rullo; 25-El Tossal Redó; 26-La Vall de la Cabrera; 27-Sant Cristòfor de 
Maçalió; 28-Escodines Altes; 29-Escodines Baixes; 30-Piuró del Barranc Fondo; 31-El Tossal 
Montañés I 
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Hom compta amb notícies sobre la troballa de materials arqueològics antics en aquest 

punt des de la dècada dels vuitanta del segle passat. Fou un estudiós local, Ramon 

Esteban, qui primer va assenyalar la possible localització d’un poblat antic en aquesta 

partida. Veient la notorietat històrica dels materials recuperats en aquestes primeres 

prospeccions, l’equip del Grup de Recerques en Arqueologia Protohistòrica de la 

Universitat de Barcelona (GRAP) va iniciar campanyes d’intervenció arqueològica en 

aquest lloc, que encara duren avui en dia, sota la direcció de Francesc Gracia Alonso i 

David Garcia i Rubert4. La primera d’aquestes campanyes es desenvolupà el 1997. El 

resultat ha estat la troballa d’un assentament de primer ordre datable a la primera edat 

del ferro, interpretat per part dels seus investigadors com a una veritable fortalesa 

(Garcia Rubert, 2005: 481). Això ha fet plantejar que el jaciment suposi un centre de 

control del territori en l’esquema sociopolític del que ha vingut denominant-se com a 

“Complex Sant Jaume” (CSJ), en el qual el territori del tram final del Sénia 

s’organitzaria des del jaciment canareu, contemplant una jerarquització que aplicaria el 

domini sobre altres assentaments propers com són la Moleta del Remei (Alcanar, 

Montsià), la Ferradura (Ulldecona, Montsià), la Cogula (Ulldecona, Montsià) i 

probablement el Castell d’Ulldecona (Montsià) (Garcia Rubert, Moreno, 2009: 102-

103). 

La seva cronologia es pot ubicar dins de la primera edat del ferro, entre el 650 i el 600 

a.n.e. Les datacions radiocarbòniques, malgrat la seva problemàtica intrínseca pel que es 

refereix a aquests moments, en confirmarien la datació5. 

L’assentament està fortificat de manera força simple, però efectiva. Actualment s’ha 

intervingut únicament un tram de la muralla que el rodeja. Aquesta presenta una planta 

en semiòval, tancant perpendicularment per la cara que mira vers l’interior de la 

muntanya, al nord, on s’hi va bastir una estranya torre, l’única del jaciment, allargada i 

massissa. Es tracta d’un mur completament lineal, d’uns 25 metres de llargada i una 

amplada aproximada d’1,40 metres. En total, la muralla encerclaria un assentament 

d’uns 600 metres quadrats. Cal tenir en compte que s’adapta, de manera bastant 

correcta, a la topografia del turó; s’ha de cercar en aquest fet el perquè de la seva 

peculiar planta. A partir de l’estudi i restitució de les alçades conservades dels espais 

                                                
$!Volem agraïr a David Garcia Rubert les facil!litats que ens ha donat per a poder consultar els 
resultats de la seva tesi doctoral, tant pel que respecta al jaciment de Sant Jaume Mas d’en Serrà 
com a la resta dels que conformen el Complex Sant Jaume (CSJ).!
!
%!-UBAR-785: 2465 +/- 45 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (762), Límit Superior 
95 % (413) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (720), Límit Superior 68 % (480) cal. a.n.e.!
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d’hàbitat o d’emmagatzematge adossats al tram septentrional de la muralla, al lineal, 

que hom ha batejat com a Barri Nord, s’ha pogut establir que la murada, almenys en 

aquest indret, tindria, en origen, aproximadament entre uns 5 i uns 5,50 metres d’altura; 

s’hi englobaria, en aquesta mesura, tant el mur pròpiament dit com una possible barana 

superior d’aproximadament 1,50 metres (Garcia Rubert, 2005: 532-533). Avui en dia es 

preserven, en aquest sector, uns dos metres de parament vertical. 

El sistema constructiu emprat és força singular, atès que la muralla va ser bastida 

íntegrament en pedra, sense que es plantegés la col!locació d’elevacions en tapial o 

tovot. No és excessivament usual, en l’arquitectura protohistòrica la construcció de 

muralles exclusivament de pedra. De fet, només es localitzen casos similars al Cabezo 

de San Pedro (Oliete, Terol), a la Torre Cremada (Vall del Tormo, Matarranya), a 

Carmona 2 (Carmona, Sevilla), al Turó del Montgrós (El Brull, Osona) i al Cerro 

Miguelico (Torredelcampo, Jaén) (Moret, 1996: 95). Garcia Rubert considerarà aquest 

tipus arquitectònic com a “una tradició arquitectònica, però, que aparentment perdurarà 

en aquest sector concret de la costa fins i tot en època ibèrica” (Garcia Rubert, 2005: 

533). 

La tècnica que utilitzaren per a construir la muralla sembla també respondre a la tradició 

arquitectònica local dels paraments múltiples, que s’ha pogut observar a propera  

Moleta del Remei (Alcanar, Montsià), però també, per a època ibèrica, a jaciments com 

el Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat) o el Puig de la Misericòrdia (Vinaròs, Baix 

Maestrat). En el cas de Sant Jaume Mas d’en Serrà sembla que s’usaren quatre 

paraments, coetanis cronològicament parlant. El sistema va consistir en adossar dos 

murs paral!lels d’una amplada aproximada de 0,80 metres. Cadascun d’aquests 

paraments va ser massissat amb blocs de pedra seleccionats, en contra del que es pot 

observar en altres jaciments de la zona del curs inferior de l’Ebre on la tècnica fou la de 

bastir dos murs separats i reomplir l’espai entre ells amb reble de terra i pedruscall. En 

alguns punts, aquesta estructura va ser folrada amb un revestiment de pedres, que es va 

atalussar. Sembla ser que aquesta protecció solament va ser usada en els punts de la 

murada on el fort pendent podia comprometre la seva estabilitat. Es col!locaria 

únicament a la part baixa de la muralla, conservant una amplada màxima 

d’aproximadament 4,50 metres en la seva primera filada. També cal assenyalar que en 

el bastiment de la muralla es van emprar diferents tipus d’aparell; es poden observar 

blocs més grans a la base, fins i tot en alguns casos megalítics, disminuint la seva mida  
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Figura 34. Planta general del jaciment i vista aèria (Arxiu GRAP) 
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a mesura que es va anar elevant l’estructura. No s’han documentat restes de revestiment, 

més enllà del reforç ja explicat, ni trinxeres de fonamentació (Garcia Rubert, 2005: 533-

534). 

La utilització de murs de paraments múltiples no és un fet abundant en l’arquitectura 

poliorcètica peninsular. Es tracta d’una forma constructiva que, malgrat arribar a baixa 

època ibèrica, sembla representativa dels moments més antics de l’arquitectura 

protohistòrica. A l’hora d’interpretar-los, però, s’ha d’estar alerta per tal de poder 

distingir fases cronològiques de bastiment; al parlar d’aparells múltiples s’ha d’entendre 

que han de formar part d’un mateix projecte, no pas de reformes posteriors, com per 

exemple el cas de la Torre de Foios (Llucena, l’Alcalatén), on s’hi observa un decalatge 

entre els diversos paraments, en el que caldria interpretar com a “murs à parement 

externe adossé” (Moret, 1996: 82). Hom ha identificat elements fortificats bastits amb 

aquesta tècnica ja al bronze final, com ara Caramoro II (Alacant), Cala del Pino 

(Múrcia), Cerro de Cabezuelos (Jaén), Castillo de Alcorrín (Màlaga), Setefilla 1 

(Sevilla) i Corôa do Frade (Èvora, Portugal). De la primera edat del ferro els casos més 

significatius potser siguin Els Vilars 1 d’Arbeca (Les Garrigues) o el Cabezo Pequeño 

del Estaño (Alacant), La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) i, evidentment, el mateix 

Sant Jaume. En canvi, potser el major nombre d’exemples els trobem en el període que 

ha estat anomenant-se com a ibèric antic, amb Pech Maho 1 (Auda), Els Vilars 2 

d’Arbeca (Les Garrigues), el Cerro de la Coronilla, Puente Tablas 2, Atalayuelas ( tots 

tres a Jaén) Torreparedones 2 (Còrdova), Camino del Tarajal (Còrdova) o Tejada la 

Vieja 2 (Sevilla). Per al període ibèric ple és destacable la presència de jaciments amb 

aquest tipus de solució en punts propers a Sant Jaume Mas d’en Serrà, com el Puig de la 

Nau de Benicarló o el Puig de la Misericòrdia de Vinaròs (els dos a la comarca del Baix 

Maestrat), als que cal afegir L’Assut de Tivenys (Baix Ebre). Al Llenguadoc també 

continuaria usant-se aquesta tècnica, en assentaments fortificats com Pech Maho 2 

(Auda) o Enseruna (Herau), mentre que a la Península Ibèrica és destacable el cas de 

Motilla de las Cañas (Ciudad Real). En canvi, per a l’ibèric final les mostres es 

redueixen a Motilla de los Palacios, també a Ciudad Real (Moret, 1996: 81). 

Com es pot veure, la majoria d’exemples per a l’utilització de paraments múltiples és 

anterior a la línea del 400 a.n.e. Per tant, cal entendre aquesta tècnica com una tradició 

arquitectònica antiga que, generalment, serà substituïda amb el temps pel parament 

simple, més fàcil d’edificar. Possiblement aquest fet es degui a la col!locació en les 

cortines de les muralles, durant l’ibèric ple, de múltiples elements associats per a la 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#"!

defensa de l’assentament, com les torres o els bastions, encara que aquest fet no serà 

sempre igual. El que cada cop sembla més clar és que a la regió del baix Ebre, incloent 

les terres del Sénia i la costa del Baix Maestrat, l’ordre de paraments múltiples va 

gaudir d’una certa fama, fet que va provocar el seu ús en jaciments ja emmarcables en 

plena època ibèrica.  Aquest fet és també observable al Llenguadoc i contrasta amb la 

sobtada desaparició a Andalusia a partir del segle V a.n.e. 

Tampoc resten clars els orígens del sistema, encara que l’orientació més clara ha de 

provenir dels patrons constructius indígenes. Sobre l’ús de paraments múltiples en 

l’arquitectura prerromana a la Península Ibèrica qui primer en feu incís va ser J. Cabré, 

en un llibre titulat El castro y la necrópolis del Hierro céltico de Chamartín de la 

Sierra, Ávila, aparegut a Madrid el 1950 (Cabré et alii, 1950: XIII-XVII). Bàsicament, a 

partir de les suposicions plantejades per Déchelette, Cabré defensava un origen celta per 

a aquesta tècnica, que quedaria plasmat en les fortificacions de la Península i que podia 

ser resseguit en exemples del nord d’Europa i de la regió llenguadociana (Moret, 1996: 

228).  Altres autors, com A. Soutou (Soutou, 1962: 345-349), A. Esparza (Esparza, 

1982: 403) o R. Martín Valls (Martín Valls, 1971: 128) van donar com a bona aquesta 

hipòtesi. De tots ells, potser la cita més significativa és la d’A. Esparza: “En realidad, 

hace cincuenta años que Cabré tuvo en cuenta la posibilidad de que en Las Cogotas 

hubiese, no sólo paramentos reforzados, sino incluso paramentos múltiples, como 

algunos casos que el conocía en Francia y Alemania, y que, en efecto, serían hallados 

más tarde en La Mesa de Miranda. […] Con todo, parece perfectamente viable la 

llegada de esta técnica constructiva del otro lado del Pirineo, ya que, a pesar de los 

mencionados problemas, la presencia de elementos de madera en las murallas de los 

poblados franceses de la Edad del Hierro es un hecho comprobado e incluso abundante” 

(Esparza, 1982: 403-404). Esparza va estudiar les muralles que mesclaven en la seva 

composició la pedra i la fusta, les de tipus Preist o mit Steinpfosten, en els jaciments del 

centre i l’oest de la Península, bàsicament els vettons, fent incís als seus paraments 

múltiples i donant-ne, com s’ha vist, un origen transpirinenc. 

Per a Moret (Moret, 1996: 228), i també segons el nostre punt de vista, la teoria 

plantejada més amunt no té sostenibilitat, per diverses raons de pes. Primerament cal 

plantejar-se que la hipòtesi de Cabré, Soutou, Esparza i Martín Valls va ser defensada a 

partir de l’estudi d’uns pocs jaciments, a l’àrea de la Meseta, com Cogotas 2 o La Mesa 

de Miranda a Àvila, Los Castejones de Calatañazor a Sòria, Bermellar i Picón de la 

Mora a Salamanca o Monte Bernorio a Palència. Moret encara n’inclou un altre, el més 
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modern de Los Castellares de Suellacabras, també a Sòria (Moret, 1996: 228). El primer 

que sobta és la cronologia baixa d’aquests conjunts: Cogotas 2 (400-100 a.n.e.), La 

Mesa de Miranda (segles IV-III en la necròpolis de Osera) (Pérez Gutiérrez, 2010: 110, 

130), Monte Bernorio (posterior al segle III a.n.e.) (Esparza, 1982: 397)... certament 

allunyada de la de Sant Jaume Mas d’en Serrà. També cal destacar que la gran majoria 

de jaciments que presenten fortificacions amb paraments múltiples es troben a l’àrea 

ibèrica, especialment a Andalusia. Solament amb aquests motius, bàsics, n’hi ha prou 

com per a descartar la “tesi celta”. 

Però el principal motiu per a assegurar un origen local per a la tècnica de paraments 

múltiples a la Península Ibèrica és precisament que se’n tenen exemples des del 

calcolític. N’hi ha multitud de mostres a l’edat del bronze. A La Mancha es poden 

observar paraments múltiples en les fortificacions d’assentaments com Las Cañas 

(Contreras et alii 1983) i La Motilla del Azuer (Nájera et alii, 1981), a Daimiel, Ciudad 

Real, La Morra del Quintanar (Martín Morales, 1984), a Munera, Albacete, o El 

Acequión (Fernández-Miranda et alii, 1990), Albacete. En el bronze argàric n’és 

destacable l’exemple del Cerro de las Viñas (Ayala, 1991), a Lorca (Múrcia). Però 

potser, en relació amb el territori en estudi, les mostres més significatives provenen del 

bronze valencià. Se’n poden destacar La Mola Alta de Serelles, a Alcoi (L’Alcoià) 

(Trelis, 1984) o Caramoro I, a Elx (Baix Vinalopó) (Ramos Fernández, 1988). Sobre la 

pervivència de la tradició dels paraments múltiples en fortificacions manxegues, Pierre 

Moret fa una interessant reflexió, que val la pena citar: “ce sont indubitablement les 

vestiges des fortifications à parements multiples de l’âge du bronze, encore discernables 

sur place, qui inspirèrent les noveaux occupants du lieu. On a bien la, s’il en était 

besoin, la preuve tangible que cette technique est parfaitement indigène, et, surtout, que 

sa présence dans la Manche, en pleine Meseta, n’est pas le fruit d’une influence 

extérieure, mais la perpétuation in situ d’une tradition préhistorique” (Moret, 1996: 

230). Nosaltres encara afegiríem una nova matització sobre el tema: la presència de 

paraments múltiples en el bronze valencià pot ser la font d’influència per a la seva 

localització en contextos de la primera edat del ferro al tram inferior de l’Ebre i, 

possiblement, més enllà, com pot ser en el cas d’Els Vilars d’Arbeca (Les Garrigues), a 

la Plana Occidental Catalana. 

Retornant al sistema defensiu de Sant Jaume, aquesta cortina murària ha aparegut 

reforçada per una única estructura turriforme, anomenada pels seus investigadors com a 

Torre 1 (T1). Durant la campanya de 1993, en que es van dur a terme tasques de 
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desbrossament al traçat septentrional de l’assentament, al cantó oriental de la muralla 

nord va aflorar un element adossat que s’ha identificat com a torre. Presenta una planta 

ovalada, de ferradura estreta, amb un espai ocupable de 14,55 metres quadrats. Els seus 

eixos màxims són de 4,40 metres de llargada per 3,60 d’amplada, amb uns gruixos 

muraris d’entorn els 1,15 metres. La planta va ser dissenyada a partir d’un rectangle de 

3,60 x 2,75 metres, conformat pels paraments exteriors, tancat a la seva cara nord per 

una petita estructura absidial d’aproximadament 1,50 metres de radi. Sobre l’aparell 

usat, en nombrosos casos hom pot distingir blocs de tipus gairebé megalític. L’espai 

interior va ser farcit amb un reble conformat per pedres de petites i mitjanes dimensions 

juntament amb terra premsada, dotant a l’element d’una fesomia massissa (Garcia 

Rubert, 2005: 537-538). 

Per als investigadors del jaciment canareu, la troballa d’aquesta singular estructura 

turriforme va plantejar problemes d’identificació funcional des del principi. D’aquesta 

manera, el primer que sorprèn és que no té relació directa amb el sistema d’accés de 

l’assentament, ubicat al tram oriental del recinte, prop de la muralla septentrional. Per 

tant, no es pot considerar que fós construïda per tal de protegir la porta. La seva 

orientació és també estranya: no mira cap a la costa i la desembocadura del Sénia, com 

la lògica indicaria, sinó cap a l’interior, vers la serralada del Montsià. Des d’ella tampoc 

es divisen assentaments importants durant la primera edat del ferro, com La Moleta del 

Remei (Alcanar, Montsià) o La Cogula (Ulldecona, Montsià). Sembla descartable el seu 

ús, lògicament, com a torre de guaita. La resposta a aquestes incògnites ha estat cercada 

precisament en la ubicació del sistema d’accés a l’assentament. Aquest es col!loca 

possiblement en un dels punts amb major viabilitat, a tocar de la muralla nord en la seva 

àrea de migdia. Si s’observa la topografia de l’entorn l’únic punt fàcil d’accés passaria 

per davant de la muralla septentrional, camí de la porta i, evidentment, s’hauria de 

flanquejar aquesta torre per tal d’aconseguir-ho. La resta de pendents són excessivament 

abruptes per a plantejar una solució factible. La torre, doncs, hauria de guardar aquest 

camí vers la porta que resseguiria el traçat de la muralla en aquest sector (Garcia 

Rubert, 2005: 539). 

Queden, però, diversos serrells en aquesta hipòtesi, que cal resoldre. Hom parteix de la 

premissa que el constructor del sistema defensiu va intentar minimitzar esforços, i per 

aquest fet solament va aixecar una torre. Una torre, no obstant, que potser es troba 

excessivament cap a l’oest per a garantir un control òptim de la porta de l’assentament. 

Hagués estat millor bastir-la més cap a orient, més a prop de l’accés. Aleshores, per què 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

 

 

Figura 35. Torre del sistema defensiu de Sant Jaume Mas d’en Serrà (Arxiu GRAP) 
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s’aixeca en aquest punt una mica allunyat de la porta? Per l’equip del GRAP qui va 

bastir la torre cercava el control del camí vers l’entrada al jaciment, però també 

necessitava poder vigilar les vies de comunicació que, per l’interior, unien els diferents 

nuclis habitats a la regió en aquells moments, els camins ramaders, i especialment el 

que pujava de la costa fins a l’assentament de La Ferradura (Ulldecona, Montsià), queno 

pot veure’s des de Sant Jaume i els altres poblats propers, com La Moleta del Remei 

(Alcanar, Montsià) o La Cogula (Ulldecona, Montsià). Però també consideren una 

segona variable, més enllà de la purament funcional: la simbòlica (Garcia Rubert, 2005: 

541).  

Sobre el poder de l’arquitectura representativa no hi incidirem en aquest apartat. 

Solament cal recordar alguns treballs teòrics de síntesi com el llibre de Deyan Sudjic La 

arquitectura del poder. Como los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo 

(Sudjic, 2010) on, a partir d’exemples contemporanis, es repassa de manera teòrica com 

es configura l’arquitectura simbòlica de tipus representatiu: “Éste es un universo donde, 

aunque no nos guste, todos, incluso los más poderosos, tenemos que enfrentarnos a la 

posibilidad implacable de que podemos dejar de existir. […]. Frente a un panorama tan 

desolador, la arquitectura ofrece la posibilidad de un breve paréntesis de lucidez. Por 

mediación de ella, lo lógico, lo ordenado y lo significativo se presenta como una opción, 

aún cuando el futuro del propio mundo esté en manos de lo aleatorio, lo arbitrio y lo 

absurdo, siendo capaz de eliminar hasta las cucarachas” (Sudjic, 2010:.124) 

Sobre aquesta tipologia de torres Pierre Moret ha considerat que poden incloure’s en el 

que ell denomina com a ouvrages curvilignes (Moret, 1996: 105). Dins d’aquesta 

categoria hi incorpora tot un seguit d’estructures que, davant de les cortines, tendeixen a 

la circularitat, a la semicircularitat o, en tot cas, al disseny a partir d’un arc de cercle. Es 

tracta d’una categorització molt àmplia, doncs hi classifica exemples circulars com la 

Torre de Foios (Llucena, l’Alcalatèn), el Puig Trepadó (Sant Aniol de Finestres, la 

Garrotxa) o Sant Cristòfor (Maçalió, Matarranya), per citar-ne solament alguns; altres 

són de planta semicircular, com el Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta), el 

Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat), el Turó de la Rovira (Barcelona, 

Barcelonès), el Barranc del Mosselló (Flix, Ribera d’Ebre) o La Guardia (Alcorisa, Baix 

Aragó) (Moret, 1996: 105). 

Cronològicament, les torres de traçat curvilini apareixen a la regió del tram inferior de 

l’Ebre durant la primera edat del ferro (els casos del Coll del Moro de Gandesa o del 

Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, en són exemples significatius) 
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itenen una perduració que arriba fins a la conquesta romana. Es tracta, per tant, d’una 

tradició constructiva molt implicada en el pensament arquitectònic local. Cal recordar 

que, de totes maneres, a la Península Ibèrica, ja des del calcolític i l’edat del bronze, 

s’ha usat la planta circular o semicircular per a aixecar torres i bastions de diferents 

fortificacions. Portugal posseeix diverses mostres significatives com poden ser 

Zambujal (Torres Vedras, Portugal) (Sangmeister, Schubart, 1981: 104-105), on es 

poden veure torres circulars cobertes de falses voltes, Monte da Tumba (Torrão, Alcacer 

do Sal, Portugal) (Tavares, Soares, 1987: 35), Santa Justa (Alcoutim, Portugal) (Santos 

Gonçalves, 1984: 231), Leceia (Oeiras, Portugal) (Cardoso, 1989: 7) o Pedra do Ouro 

(Alenquer, Portugal) (Leisner, Schubart, 1966: 9). Pel que fa als bastions massissos se 

n’han documentat a Vila Nova de São Pedro (Azambuja, Portugal) (Leisner, Schubart, 

1966: 9), a Los Alcores (Porcuna, Jaén) (Arteaga, 1985) i al Cabezo de los Vientos 

(Santa Bárbara de Casa, Valverde del Camino, Huelva) (Piñón, 1987: 317). Al llarg de 

l’edat del bronze es continuaran utilitzant aquest tipus de plantes en les fortificacions, 

com a Los Alcores (Porcuna, Jaén) (Arteaga, 1985), la Mesa de Setefilla (Lora del Río, 

Sevilla), Cerro de la Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real), Caramoro I (Elx, 

Baix Vinalopó) o la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) (Molina, 1978: 159-232 ; 

Moret, 1990: 5-43). En cronologies de bronze final II, entre el 1100 i el 900 a.n.e., les 

torres circulars apareixen en contextos propers al tram final de l’Ebre, com ara les terres 

de Lleida, malgrat que, a dia d’avui, encara no han estat intervinguts arqueològicament; 

cal citar els llocs de la Serra d’en Jaume i de La Vena (Granyena, La Segarra) (Junyent, 

1990: 104). Per tant, cal considerar l’obra de tipus circular, de la que deriva la torre de 

Sant Jaume Mas d’en Serrà, com una tradició constructiva clarament local, molt 

arrelada al territori peninsular, sobretot en els estadis anteriors a l’edat del ferro a la 

seva part sud i occidental, que pot haver arribat a la nostra àrea, com sembla que va ser 

en el cas dels vilatges closos, a través de la dinàmica del bronze valencià i, no cal 

oblidar-ho, de les terres de l’interior de la depressió occidental catalana, com semblen 

demostrar els jaciments estudiats per Emili Junyent (Moret, 1996: 185). 

En quant als àmbits interiors, fins ara se n’han excavat alguns, en el Barri Nord, encara 

que les campanyes d’intervenció n’han deixat entreveure d’altres, a mesura que 

s’accedeix cap al centre del gran recinte fortificat6. Per tant, és de suposar que tot l’espai 

estaria originalment ocupat per cambres o habitacions. Aparentment, l’organització 
                                                
%!David Garcia Rubert ens ha informat de que les darreres campanyes d’intervenció han tret a la 
llum la pràctica totalitat de la trama constructiva. Es pot veure un disseny compacte, similar al 
del Barri Nord, sense, en principi, espais oberts.!

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

d’aquests va ser feta a partir d’un plantejament derivar d’una certa ortogonalitat. Es 

distribuirien en conjunts més o menys seriats o compactes, que compartirien com a mur 

l’existència d’espais per a usos com l’estabulació de bestiar. La presència de palla o la 

manca de llars de foc han contribuït a refermar la idea que no es tractaria d’àmbits 

domèstics (Garcia Rubert, 2005: 520-524). 

Els materials que s’emmagatzemarien en els pisos superiors semblen correspondre’s 

amb atuells relacionats amb pràctiques que permetrien afirmar el sistema diferencial en 

les relacions socials (Garcia Rubert, 2005: 670 ; Sardà, 2010: 476). Cal destacar en 

aquest registre la troballa d’un lot considerable d’àmfores fenícies Vuillemot R-1/T-

10.1.2.1., morters-trípodes, vasos grans que podrien identificar-se com a cràteres, un 

simpulum o un vas que s’ha interpretat com a clepsydra. Sardà ha defensat que aquest 

de tancament la línia de la muralla. El sector 1, que és el que es correspon amb el Barri 

Nord, estaria format per una sèrie d’habitacions en bateria, de plantes generalment amb 

tendència a la rectangularitat. Fins ara se n’haurien excavat un total de set (A1, A2, A3, 

A4, A5, A8 i A9, aquest darrer situat fora de la muralla, formant part del sistema 

d’accés). Tot el sector s’articularia a partir de la presència d’un vial, un carrer (C1), 

recte, lineal, d’uns 22 metres de llarg, disposat en sentit est-oest, a partir del qual 

s’obririen les portes que permetrien accedir a l’interior dels àmbits d’aquest sector. A 

l’altre costat d’aquesta via, cap al sud, i adossant-se a la muralla el!lipsoïdal, hom ha 

identificat un segon barri de cases, anomenat sector 2, format també per àmbits 

rectangulars (A6, A7, A10, A11, A12 i A15). Entre A10 i A15 s’hauria traçat un segon 

carrer  (C2) que, arrencant de C1, menaria la circulació cap al cor del gran recinte. 

L’estat de conservació d’aquests àmbits, sobretot els del sector 1, és realment 

espectacular. 

A partir de les dades exposades més amunt, Garcia Rubert ha plantejat la hipòtesi que 

Sant Jaume Mas d’en Serrà no sigui un assentament normal, és a dir, un poblat, sinó una 

residència de tipus elitista, una fortalesa (Garcia Rubert, 2005: 548). Raons, creiem, no 

n’hi manquen. L’enclavament privilegiat, la mateixa fortificació, l’allunyament dels 

models urbanístics dels assentaments d’aquesta època i l’extraordinària quantitat de 

materials d’importació fenicis recuperats (un 30% del registre) són motius més que 

suficients per a defensar aquesta hipòtesi. 
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Figura 36. Sistema d’accés a la residència de Sant Jaume Mas d’en Serrà (Arxiu GRAP) 
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Fins ara, els esforços de la investigació s’han centrat especialment en el Barri Nord o 

sector 1, essent el que major potencial ofereix a nivell d’estudi de materials, així com 

les seves relacions microespacials. El fet que sembla que es tracta d’un espai 

d’emmagatzematge, amb àmbits que comptarien amb una planta baixa i un pis superior 

o un altell, ha fet que es conservin en aquest sector una gran quantitat d’objectes, 

especialment als àmbits A3 i A4. Sembla ser que es trobarien desats en aquests espais 

superiors, mentre que a les plantes baixes únicament s’hi documentarien traces 

d’elements peribles com la palla o la fusta, així com sacs o cabassos que contindrien 

cereals, fruits secs i altres elements vegetals (Sardà, 2010: 475). El fet, a més a més, que 

aquestes plantes inferiors no presentin paviments ha estat interpretat també com a set de 

vaixella, juntament amb els contenidors i els morters fenicis, ha de respondre a 

l’existència de cerimònies litúrgiques vinculades al consum comunitari de menjar i 

beguda (Sardà, 2010: 476). És a dir, es tractaria d’elements que es desarien en recintes 

no domèstics i que s’emprarien únicament en determinats moments del cicle anyal 

(Garcia Rubert, 2005). 

Precisament l’estudi microespacial que d’aquests recintes ha efectuat Samuel Sardà ha 

ofert alguns resultats significativament interessants. Per una banda, sembla que l’àmbit 

A1 es podria entendre com un espai comunitari destinat a la reunió i, possiblement, a la 

celebració periòdica de pràctiques de consum (Sardà, 2010: 476-477). Es tracta d’una 

cambra quadrangular gran, ubicada a l’extrem més oriental del Barri Nord, amb una 

superfície que assoleix els 24 m2. S’organitza, com la resta d’àmbits, en dos pisos, ja 

que s’ha pogut trobar en la planta inferior el basament de pedra d’una columna o pilar, 

necessari per a suportar el forjat superior amb garanties (Garcia Rubert, 2005: 490). En 

els seus costats septentrional i occidental hom hi va construir un banc corregut, amb 

unes dimensions de 0,90 metres d’alçada i 0,60 d’amplada, adossat a la muralla del 

sistema defensiu per l’interior. En la seva construcció es va aprofitar en part la roca 

natural, rematant-se amb una elevació de pedres revestida amb una capa d’argila 

groguenca mesclada amb una petita quantitat de calç. Just davant de l’accés al recinte 

s’hi va col!locar una escala, en l’angle sud-est de la cambra. La planta baixa es 

completaria amb diversos equipaments de funcionalitat incerta fets amb fusta, que han 

aparegut carbonitzats. És de suposar que el pis superior comptaria també amb una 

estructura construïda, feta amb pedres i arrebossada, que actuaria com a suport de la 

coberta. 

Ja s’ha indicat que possiblement A1 es podria identificar amb un espai de reunió. 
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Compartim amb Sardà aquesta apreciació, especialment pel fet de la presència del banc, 

que possiblement serviria per a acomodar-hi individus. Aquest fet, que semblaria dotar 

l’espai d’un caràcter sumptuari, descartaria la hipòtesi que es tractés d’un estable 

(Sardà, 2010: 480). Les ceràmiques localitzades, a més, semblen també apuntar vers el 

caràcter especial d’A1. S’hi han trobat un total de 58 recipients, entre els quals cal 

destacar dues àmfores fenícies, quatre pithoi, dues urnes del tipus Cruz del Negro, dos 

morters-trípodes i un plat, tot a torn. 

La resta d’atuells, 47, estarien fets a mà. D’aquesta manera, pel que respectaria al 

nombre mínim d’individus (NMI), un 82,45% serien productes locals a mà mentre que 

la resta, el 17,55% es tractaria de vasos a torn importats (Garcia Rubert, 2005). 

El fet que en el registre d’A1, a banda dels morters-trípodes, no s’hagin trobat peces 

associables clarament amb les pràctiques de consum comunitàries, sinó que aquestes 

estiguin bàsicament concentrades en els àmbits A3 i sobretot A4, ha fet pensar a Samuel 

Sardà en que realment l’espai d’A1 tindria la funció més amunt assenyalada, és a dir, de 

lloc de reunió i, possiblement, de banquet (Sardà, 2010: 480-481). 

Continuant amb les propostes de l’anàlisi A3 seria sense cap dubte un magatzem 

d’àmfores fenícies, mentre que A4 s’hauria d’interpretar com un espai dedicat a desar-hi 

l’important set de vaixella destinat a la litúrgia del consum de productes, encara que 

també s’hi trobaria alguna àmfora (Sardà, 2010: 476). Pel que respecta a A3 seria un 

àmbit de planta rectangular, intern, força més petit. No passaria dels 9,80 m2 de planta. 

Presenta una característica diferencial clara en el seu esquema arquitectònic. La seva 

porta és molt ampla, arribant fins a 1,20 metres, fet que sembla poder relacionar-se amb 

la necessitat de fer-hi entrar béns d’un cert embalum, com podrien ser farcells de palla o 

grans recipients, especialment àmfores (Sardà, 2010: 481). El pis superior presentava 

una gran quantitat d’objectes, principalment contenidors, entre els quals cal assenyalar 

catorze àmfores fenícies. Estratigràficament molt possiblement provindrien d’aquest pis 

superior, d’aquest altell, que no necessitaria de columna central per a suportar el trespol. 

De totes maneres cal pensar en l’existència d’un entramat de bigues suportades sobre els 

murs perimetrals. De fet, a la planta baixa s’hi han trobat una bona quantitat de troncs 

carbonitzats, que serien les restes de les bigues i dels cabirons d’aquest sostre. Alguns 

arriben fins als 2,20 metres de llargada. Probablement part d’aquests elements formarien 

part també d’una escala de gat per tal de connectar les dues alçades. 

 A part de les àmfores s’hi emmagatzemarien també altres elements ceràmics, com tres 

discs de fang, varis vasos amb perfil en S, una gerreta carenada, un bol i diversos 
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Figura 37. Grans contenidors. Materials amfòrics, pithoi, gerres, morters i urnes (Arxiu GRAP) 
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Figura 38. Material de vaixella i grans contenidors a mà (Arxiu GRAP) 
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recipients globulars. També s’hi van recuperar una petita esfera de bronze, una punta de 

fletxa amb nervi central, una fíbula del tipus Agullana-Sanchorreja, una altra de pivots, 

semblant a la de la necròpolis del Molar (Priorat) (Armada et alii, 2005) i escòries de 

plom i bronze. A l’altell, pel que es deriva dels resultats dels estudis carpològics, s’hi 

devien emmagatzemar també cereals i llegums. 

En aquest cas, la planta baixa possiblement va ser destinada a l’estabulació i al 

magatzem de palla o fusta. Tampoc compta amb dades que permetin afirmar el seu ús 

com a espai domèstic. 

La singularitat d’aquest espai radica precisament en la gran quantitat de contenidors 

fenicis que s’hi desaven (Garcia Rubert, 2005: 608-609 ; Sardà, 2010: 482). Ja s’ha 

assenyalat que s’han recuperat un total de catorze individus, xifra gens menyspreable, 

comparable amb la ratio amfòrica del recinte A d’Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre), en 

la que s’hi conservaven deu exemplars (Mascort et alii, 1991). Seria el lloc en el que 

també s’hi guardarien tres pithoi, dues urnes Cruz del Negro, un morter-trípode i un 

oinochoe. Precisament la localització d’un oinochoe fenici és molt rara a tot el nord-est 

peninsular, i això, juntament amb la troballa dels morters trípodes ha fet plantejar la 

qüestió de la introducció en els contextos autòctons de les noves pràctiques litúrgiques 

de la preparació o condimentació, mitjançant els morters, i del servei del vi, que 

gaudiria a Sant Jaume d’un caràcter preferencial (Sardà, 2010: 484). 

L’Àmbit A4 és potser el més interessant, almenys pel que respecta al conjunt del seu 

registre ceràmic, ja que, com s’ha assenyalat, va ser on es va trobar una gran quantitat 

de vasos emmagatzemats destinats en la seva major part a la celebració de litúrgies 

comunitàries centrades en el consum. És també un espai de planta quadrangular, bastant 

gran per al conjunt del Barri Nord, ja que assoleix els 20,40 m2 de superfície. La seva 

dimensió considerable explica el fet que per a garantir la sostenibilitat dels forjats 

superiors hom hi va construir dos pilars superposats. Aquests presentaven una secció 

quadrangular i es van bastir utilitzant lloses de pedra calcàrea lligades amb morter de 

fang mesclat amb calç. El del pis superior, determinat a partir de la relació estratigràfica 

amb els nivells d’enderroc provinents d’aquest, és més petit que el de la planta baixa, i 

ha permès reconstruir un espai cobert amb una altura d’almenys 1,50 metres; és a dir, 

semblaria que suportaria el sostre d’un altell, més que d’un pis practicable (Garcia 

Rubert, 2005: 518). La planta baixa, en canvi, presentaria una estructura interpretada 

com a menjadora o abeurador per al bestiar, en el cantó sud-occidental de la cambra. Es 

tracta d’una petita bassa d’aproximadament un metre d’alçada, definint una forma de 
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quart de cercle d’uns 1,20 metres de radi. Se li associen dos petits esgraons, un a cada 

costat, possiblement per a facilitar l’accés.  

La interpretació d’aquest àmbit ha suscitat controvèrsia. Si bé els seus excavadors no 

han descartat la possibilitat que, a tenor de les seves respectables mesures, la planta 

baixa fos un espai on també s’hi podrien dur a terme pràctiques de tipus ritual, com a 

l’Àmbit A1 (Garcia Rubert, 2005: 518), Sardà ha defensat la possibilitat que més aviat 

es tracti d’un recinte destinat a l’estabulació de bestiar en el pis inferior i 

d’emmagatzematge de vaixella representativa en l’altell superior (Sardà, 2010: 485). 

La gran majoria de fragments pertanyents a atuells ceràmics, dels quals un bon nombre 

es trobaren sencers o pràcticament sencers, estratigràficament provenen del nivell 

superior. En total s’hi han pogut documentar un total de 210 recipients. D’aquests, en 

referència al NMI, 194 serien fets a mà (el 92,38%) i 16 a torn (un 7,62%). Pel que fa a 

aquesta darrera producció s’ha determinat la presència de tres peces pràcticament 

senceres (una àmfora, un pithos i un bol), tres fragments de base i vint-i-nou vores 

pertanyents a tretze vasos (sis àmfores, quatre pithoi, dos morters trípodes i un plat) 

(Sardà, 2010: 488). 

La ceràmica a mà, la més abundant, ha aportat dades molt interessants a l’hora 

d’intentar interpretar el conjunt. Per una banda hi destaquen els grans contenidors amb 

perfil en S destinats a l’emmagatzematge de productes. Però el grup més significatiu és 

sense cap mena de dubte el destinat a vaixella, és a dir, a la manipulació d’aliments o 

begudes i al seu consum. Aquest servei de vaixella estaria, de fet, format per trenta-una 

peces (Garcia Rubert, Moreno, 2009: 110), majoritàriament a mà (28), encara que tres 

d’elles serien importacions fenícies a torn. Es tractaria d’un lot força heterogeni, 

comptant amb dos plats tapadora, dues plàteres, sis plats o copes amb peu alt, sis vasets 

globulars, tres tasses o vasets troncocònics, dos bols, un got, una petita tapadora, un 

platet (que possiblement funcionaria amb la tapadora), un plat bol, una pàtera, un plat 

bol amb suport cilíndric i una curiosa peça, interpretada pels seus investigadors com a 

una clepsydra. Els elements de vaixella fenicis es redueixen a un bol amb carena, un 

morter-trípode i un plat d’ales (Sardà, 2010: 488). 

Per a Samuel Sardà, no obstant, aquesta vaixella no és l’únic marcador que determinaria 

l’emmagatzematge a l’Àmbit A4 d’atuells relacionats amb el consum. Alguns grans 

recipients, com ara un vas amb perfil en S i decoració zoomorfa, un pithos i una àmfora 

haurien de relacionar-se amb aquesta litúrgia, així com alguns objectes de ferro 

destinats a la cocció de la carn, com un ast o un ganivet. La troballa d’una destral de 
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ferro i d’un simpulum en nivells estratigràfics del carrer C1, associats però amb 

l’enderroc del pis superior de l’àmbit, sembla poder relacionar-se també amb aquestes 

activitats (Sardà, 2010: 489). 

S’ha fet també incidència en alguns objectes, com la suposada clepsydra, la pàtera, el 

bol plat sobre suport cilíndric amb nanses o el platet amb tapadora, vinculant-los amb 

l’escenificació d’un còrpus de pràctiques derivades de la ritualitat (Garcia, Moreno, 

2009).  

La clepsydra és un objecte realment excepcional. Sembla poder usar-se per a libacions o 

bé directament per a extreure i servir la beguda (Garcia Rubert, Moreno, 2009: 137; 

Sardà, 2010: 491). Quan va ser localitzada els investigadors de Sant Jaume van 

contemplar diverses opcions interpretatives, que passaven des d’una formatgera fins a 

un filtrador, però a causa de les qualitats formals de la peça les van descartar. 

Finalment, gràcies a les informacions aportades per Juan Pereira, optaren per considerar 

l’atuell com una clepsydra, és a dir, un vas que permetia l’extracció de líquids d’un 

recipient usant un procés que, tapant el broc superior, permetia crear el buit i únicament 

precipitar la beguda pels orificis de la base quan aquest es tornava a obrir (Garcia 

Rubert, Moreno, 2009: 136-137). El paral!lel més precís d’aquest tipus d’ítem 

provindria precisament d’una tomba orientalitzant excavada per Pereira, a la Casa del 

Carpio (Belvís de la Jara, Toledo), emmarcable en el trànsit entre el bronze final i la 

primera edat del ferro (Pereira, Álvaro, 1986 ; Pereira, 1989). Sense cap mena de dubte 

la peça toledana s’interpretaria com a un atuell destinat a la realització de determinats 

rituals o litúrgies de consum (Pereira, 1997 ; Barrio, 2002: 111), camí interpretatiu que 

ha seguit l’equip de Sant Jaume i que ha refermat Samuel Sardà. Precisament el caràcter 

orientalitzant dels contextos en el que apareixen aquests vasos és el fet més significatiu, 

i indica clarament el contacte estret entre les comunitats indígenes i el món fenici 

(Pereira, 1997: 18 ; Garcia Rubert, Moreno, 2009: 138). 

La pàtera es pot identificar com una clara imitació a mà de phialai o d’altres atuells de 

vaixella metàl!lica mediterrània, usada en libacions o en el consum de determinats 

aliments especials, com l’ou (Garcia Rubert, Moreno, 2009: 132). El bol plat suportat 

sobre una base cilíndrica amb nanses presenta paral!lels clars en el registre del Turó del 

Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005) on, cal indicar, les imitacions 

i interpretacions en ceràmica a mà de peces de vaixella metàl!lica estan a l’ordre del dia 

i on s’han interpretat, a priori com a thymiateria o com a peces per a presentar ofrenes 

(Sardà, 2010: 491); probablement el platet amb tapadora també respondria a la pràctica 
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de la crema de perfums o essències. 

Més enllà d’aquest extraordinari servei de vaixella en l’altell de l’Àmbit 4 s’hi desaven 

altres elements, entre els quals destaquen 270 pondera, caixes de fang, un grup de 39 

penjolls cònics amb anella de suspensió, de bronze, classificables dins del tipus 2 de 

Rafel (Rafel, 1997: 101, fig. 1), possiblement formant part d’un collaret que podria 

usar-se com a abillament per a potenciar la càrrega simbòlica d’algunes pràctiques 

(Sardà, 2010: 491) i algunes agulles i grapes de bronze (Garcia Rubert, 2005: 523).  

S’hi desava també una peça metàl!lica especial. Es tracta d’una punta de fletxa amb tres 

talls, que compta amb arpons en les seves aletes i emmanegament tubular. En dues 

d’aquestes aletes s’hi poden veure sengles perforacions posteriors a la fabricació, 

interpretades com a orificis per a fer-hi passar un fil per a penjar-se-la al coll, adquirint 

així un caràcter d’amulet, clarament profilàctic (Garcia Rubert, 2005: 596). És 

clarament una manufactura fenícia, i té un paral!lel en el registre de l’assentament del 

Calvari del Molar (Priorat) (Armada et alii, 2005). 

Existeix un darrer element que apareix emmagatzemat als recintes del Barri Nord, i 

també dispers per la resta del jaciment. Es tracta dels pondera, localitzats en un nombre 

elevadíssim, més de cinc-cents fins al moment. Aquesta singularitat ha esdevingut 

alhora un dels cavalls de batalla per a efectuar interpretacions del comportament social 

de la comunitat humana de Sant Jaume. Crida l’atenció, a banda de l’abundància, la 

seva ubicació en espais sense ús domèstic clar, com s’ha indicat més amunt en 

referència al Barri Nord. Difícilment es poden associar a la presència de telers (entre 

quinze i vint), ja que la població de Sant Jaume, reduïda en tot cas, hauria de posseir-ne, 

en termes percentuals, molts més dels estrictament necessaris. És a dir, existiria una 

descompensació entre aquests aparells i el nombre d’habitants o de grups familiars del 

jaciment. Les dades han fet pensar als seus investigadors en el fet que l’elevadíssima 

presència de pondera s’hauria d’interpretar com al resultat de pràctiques de captació 

d’eines de producció per part del segment poblacional que ocuparia Sant Jaume, en una 

clara funció de control social i polític (Garcia Rubert, Moreno, 2008: 212). No podem 

estar més que d’acord amb aquesta hipòtesi. Si bé aquests elements serien barats i 

senzills de fabricar, els ressorts coercitius aplicats pels residents a Sant Jaume 

garantirien l’establishment vinculat a un ordre polític basat en la plasmació de normes 

de comportament que, evidentment, inclourien la producció i la redistribució de 

productes. En aquest sentit l’extraordinari assentament de Sant Jaume Mas d’en Serrà 

esdevindrà un dels jaciments bàsics per a entendre els processos socials que es 
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produeixen al tram inferior de l’Ebre durant la primera edat del ferro. 

 

V.2.1.2.- Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) 

El jaciment arqueològic d’Aldovesta està ubicat en la partida del mateix nom dins del 

terme municipal de Benifallet (Baix Ebre). Ocupa el capdamunt d’un turó arrodonit que 

domina un meandre sobre l’Ebre, a l’estret de Barrufemes, just davant de la 

desembocadura del Barranc de Xalamera. Les estructures es troben pràcticament en la 

seva cota superior, però no al punt més alt, lleugerament apartades de la vessant que 

mira directament al riu, encara que controlant-lo perfectament. Va ser descobert durant 

l’estiu de 1986 en el transcurs d’unes prospeccions efectuades per Maria Teresa 

Mascort, Joan Sanmartí i Joan Santacana. Ja en aquell moment es va valorar la 

importància històrica de l’enclau, ja que en superfície es va poder recuperar una 

quantitat força important de ceràmica fenícia provinent majoritàriament de les factories 

del Cercle de l’Estret de Gibraltar, especialment àmfores. Es tractava del primer 

jaciment a l’Ebre on la presència d’aquests materials apuntava vers la possibilitat, 

actualment a bastament demostrada, que existissin contactes, si més no comercials, 

entre efectius fenicis i autòctons durant la primera edat del ferro. Va ser excavat entre 

els anys 1986 i 1988, esdevenint, en el sentit apuntat més amunt, un referent 

pradigmàtic de l’arqueologia protohistòrica catalana. Els resultats d’aquestes 

intervencions van ser publicats el 1991 en una monografia, titulada El jaciment 

protohistòric d’Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici arcaic a la Catalunya 

meridional,  sota els auspicis de la Diputació de Tarragona (Mascort et alii, 1991). 

La localització i excavació d’Aldovesta esdevenia, doncs, la culminació de l’ingent 

esforç portat a terme per Joan Maluquer de Motes qui, a partir de l’observació en 

contextos de la primera edat del ferro de materials fenicis, sobretot en necròpolis com la 

de Mas de Mussols (Tortosa, Baix Ebre), però també en altres jaciments, va iniciar 

l’estudi sobre la possible presència fenícia a la regió de l’Ebre, en un treball clàssic però 

bàsic, com va ser l’article “Los fenicios en Cataluña”, publicat el 1969 a Tartessos y sus 

problemas. V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular, celebrat un any 

abans a Jerez de la Frontera (Càdis) (Maluquer de Motes, 1969). Posteriorment, seguint 

el camí de Maluquer, altres investigadors assenyalaren la importància del comerç fenici 

a l’Ebre, a les costes catalanes i al Llenguadoc. El 1978 Osvaldo Arteaga, Josep Padró i 

Enric Sanmartí Grego recolliren en un article, “El factor fenici a les costes catalanes i 

del Golf de Lió” (Arteaga et alii, 1978), totes les dades existents en aquell moment. El 
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1986, just abans de la troballa clau d’Aldovesta, els mateixos autors renovaren aquest 

recull, que era encara vàlid, en un nou article: “La expansión fenicia por las costas de 

Cataluña y del Languedoc” (Arteaga et alii, 1986b). 

A partir de la seva excavació i interpretació s’han anat obrint una sèrie de controvèrsies 

sobre el seu funcionament arquitectònic i, sobretot, en relació amb el rol sociopolític 

dels seus ocupants. 

La cronologia del jaciment s’ubica entre el 650 i el 575 a.n.e., a partir de l’estudi dels 

materials ceràmics apareguts. No obstant, existeix una datació radiocarbònica que 

aporta una cronologia de 753 cal. a.n.e. amb una ratio de probabilitat del 95%7 

El caseriu d’Aldovesta és petit, atès que ocupa una superfície d’aproximadament uns 

317 metres quadrats. No es pot considerar com a una estructura ni protourbana ni 

urbana, doncs la seva planta defineix un bastiment compacte, sense organitzacions vials, 

que cal identificar com a un únic edifici. Estructuralment, aquest edifici es composa de 

dos tipus d’àmbits completament diferenciats. Per una banda s’han identificat un 

conjunt de cinc recintes de planta quadrangular, que presenten absència de plans 

simètrics i una certa irregularitat (anomenats pels seus investigadors B, C, D, E i G). Per 

l’altre costat s’hi han exhumat dos àmbits de planta tendent a la semicircularitat, 

adossats al primer conjunt (A i F-H). És possible que encara existís una tercera ala a 

l’edifici, encara que no ha pogut ser restituïda (I) (Mascort et alii, 1991: 17). 

La irregularitat dels espais de planta en angle és evident. La majoria d’ells, 

concretament els anomenats C, D i E, són certament trapezoidals, mentre que el que 

resta (B), és completament irregular, potser a causa de les reformes en aquesta zona de 

l’edifici. Constructivament, aquest conjunt de quatre cambres o àmbits va ser elevat 

usant un sistema ortostàtic molt característic del Baix Aragó i que té els seus exemples 

més meridionals precisament a Aldovesta i a L’Assut (Tivenys, Baix Ebre). Per a tal 

efecte es van bastir dos paraments de lloses verticals, o ortostats; aquests elements 

posseeixen una longitud variable, que va des dels 35 fins als 50 cm. L’espai entre els 

paraments va ser reomplert amb pedruscall i terra premsada, construint-se, d’aquesta 

manera, un sòcol, per sobre del qual s’elevaria la paret de tapial o de tova, molt 

possiblement reforçada amb estructures de fusta, a modus de tirants verticals. Els murs 

no posseeixen fonamentació, sinó que van ser construïts directament sobre la roca. Els 

àmbits no van ser sempre pavimentats; en ocasions solament es va procedir a 

                                                
%!UBAR90: 2360 +/- 60 BP; Límit Inferior 95 % (753), Límit Superior 95 % (233); Límit 
Inferior 68 % (620), Límit Superior 68 % (400) cal. a.n.e.!
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regularitzar la roca. En alguns casos, però, es col!locaren paviments de terra batuda, 

premsada, recoberts de palla, fet que ha deixat de mostra una abundosa capa de matèria 

orgànica carbonitzada. La coberta sembla que era senzilla, formada per un embigat 

simple de pi, que suportaria un forjat de fang (Mascort et alii, 1991: 17). 

Els espais de planta semicircular són els que, al llarg de l’evolució de la interpretació 

del jaciment, han portat major controvèrsia. Respecte al recinte anomenat F-H, cal 

indicar que avui en dia apareix força arrassat per l’activitat bèl!lica de 1938, ja que en 

aquest indret hi va esclatar una granada de morter. Possiblement, però, l’àmbit A és el 

que presenta un major interès, ja que, a diferència de la resta de l’edifici, inclós F-H, es 

va usar un sistema de construcció completament diferent, consistent en la col!locació, 

com a sòcol, d’una capa de pedres de mida mitjana, d’entre 15 i 20 cm. de llarg, 

directament disposades sobre el terreny natural, sense retallar-hi cap trinxera de 

fonamentació, dissenyant una planta semicircular. 

Per tal de crear aquest sòcol es va usar el clàssic sistema de dos paraments regulars 

reomplerts de pedruscall, elevant-se l’estructura en filades. Es va poder observar la 

presència, mesclada amb aquest reblert de pedres, de terra argilosa groga, identificada 

com a restes d’un tapial. L’amplada d’aquesta estructura és considerable, ja que arriba 

als tres metres. S’hi va documentar un arranjament arquitectònic que ha de resultar 

bàsic per a la possible interpretació d’aquesta estructura. Les pedres del parament 

exterior presenten un elevat grau d’inclinació, que s’estableix en una forquilla d’entre 

70º i 80º, mentre que l’interior no va ser resolt d’aquesta manera. Hom ha interpretat, a 

partir d’aquesta dada, l’existència d’un acabat en talús per a la cara externa, mentre que 

l’altra estructura s’aixecaria verticalment (Mascort et alii, 1991: 18). 

L’àmbit A és el més gran del conjunt de l’edifici. Presenta un radi intern que supera els 

6 metres, definint un espai d’ocupació d’entorn els 40 metres quadrats. La seva 

pavimentació també difereix de les que van documentar-se al conjunt d’estructures 

irregulars; es tracta d’un farciment de blocs de considerables dimensions barrejats amb 

terra de color vermellós. Per sobre es va col!locar una capa de color groc, 

regularitzadora, molt dura, que actuava pròpiament com a paviment. Fou en aquest 

espai on aparegueren in situ dotze recipients ceràmics, vuit dels quals encastats en forats 

efectuats al sòl, usant-se petites pedres com a falques. Evidències d’un incendi violent 

s’entreveien en una capa argilosa rubefactada que cobria el paviment. Cal assenyalar 

que l’accés a l’àmbit A s’efectuaria des de l’interior de l’edifici, a partir d’una escala  
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Figura 39. Planta i restitució isomètrica d’Aldovesta (Mascort et alii, 1990) 
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amb tres esglaons que arrencava del recinte B (Mascort et alii, 1991: 18). 

La primera interpretació que feren els seus excavadors ja apuntava vers la possibilitat, 

evidentment certa, que es tractava d’un únic nucli habitacional. És més, en paraules 

seves, “ens trobem, doncs, no pas amb un “poblat”, caracteritzat per la multiplicitat 

d’unitats domèstiques, sinó que estem al davant d’una estructura original” (Mascort et 

alii, 1991: 21). Per tant, en un moment en que no s’havien localitzat, o interpretat 

encara, les residències isolades de la primera edat del ferro, ja va cridar fortament 

l’atenció la singularitat d’Aldovesta, la seva configuració arquitectònica, i el sentit 

sociopolític que aportava la localització en un edifici de tan petites dimensions la 

quantitat elevada de ceràmiques fenícies, majoritàriament d’origen sud-peninsular. 

L’espai triat permetia vigilar el riu i la possible circulació que s’hi efectués. L’accés al 

sud-est evitava les ratxes de vent de dalt, anomenat cerç o tramuntana, que plantejarien 

problemes seriosos a l’ocupació. Així, es va escollir d’una manera conscient i calculada 

la seva ubicació, ja que no es troba en el punt més elevat del turó que ocupa en part. 

En quant a les fases constructives hom ha proposat una evolució orgànica, de la qual 

deriva la irregularitat de la seva planta. S’ha interpretat, doncs, la inexistència d’un 

projecte arquitectònic preconcebut, sinó més aviat un creixement a partir de les 

necessitats. Seguint les propostes dels seus primers investigadors, semblaria ser que el 

primer conjunt que va ser bastit fou el format per les estructures irregulars. D’aquesta 

manera a l’inici s’aixecaria el recinte o àmbit C, i a continuació l’E i possiblement el G. 

Molt probablement, en aquesta fase de la gènesi de l’edifici es bastiria l’estructura 

curvilínea H, ja que s’entrega estratigràficament al recinte C, el més antic. Els àmbits D 

i B serien afegits amb posterioritat, en una segona fase. Seria per això, segons els seus 

excavadors, que l’àmbit B és extraordinàriament irregular i va necessitar la col!locació 

d’una columna per a suportar el seu forjat de la coberta. Durant aquesta segona etapa es 

construiria també l’àmbit F, que acabaria unificant-se en un sol recinte amb H; s’hi 

aixecaria, al seu interior, un mur mitjaner que conserva un encaix de biga, segurament 

per tal de reduir el gran pes de la coberta del nou àmbit format per F i H, de 

considerables dimensions. Finalment, i en una tercera fase constructiva, es crearia la 

gran estructura semicircular batejada com a àmbit A. Cal recalcar, i així ho fan els seus 

excavadors, que aquest creixement orgànic no té per que representar un període edilici 

llarg (Mascort et alii, 1991: 21). Com veurem, recentment aquesta proposta ha estat 

matitzada (Noguera, 2006). 

Els espais han estat interpretats funcionalment de formes diverses. D’aquesta manera, 
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l’àmbit C sembla que va ser usat com a espai domèstic, ja que al seu interior hi existia 

una banqueta estructural i hi van aparèixer una gran llar de foc a més, d’entre altres 

atuells, un molí per a moldre el gra, ceràmiques de cuina, vaixella importada o pesos 

d’un teler. Per sota d’aquesta estructura domèstica, però, hom va localitzar un nivell, 

sense bastiments, anterior, encara que la presència en aquest de ceràmiques fenícies 

sembla indicar que també es correspondria amb la unitat funcional de l’edifici. 

Pel que respecta a E, s’uniria a l’habitacle C per la seva cara septentrional i 

s’interpretaria com a un corral, ja que sembla que no aniria cobert. Tampoc comptaria 

amb una llar de foc, encara que hom hi ha identificat el que sembla una bassa per a 

l’aigua o bé per al pinso del bestiar (Mascort et alii, 1991: 22). La seva pavimentació, 

feta amb còdols, sembla confirmar la identificació d’aquest espai com a àrea per a 

l’estabulació, ja que se sap que els còdols s’utilitzaven per a evitar les relliscades dels 

animals. Molt possiblement l’espai D també seria una quadra o corral, a l’igual que G, 

malgrat que aquest darrer podria incorporar altres funcions, com l’assecat de productes, 

ja que s’hi ha recuperat evidències d’uns enfustats que podrien usar-se en aquestes 

tasques. 

Sobre l’àmbit B, els seus primers investigadors van indicar que la seva extrema 

irregularitat havia de respondre a la necessitat de donar una utilitat a un espai mort 

existent entre el recinte domèstic, els corrals i, amb posterioritat, afavorir l’accés a 

l’àmbit A. Hauria funcionat com a distribuidor, ja que inclouria la porta d’entrada i, més 

endavant, el pas a A. Les seves generoses dimensions haurien aconsellat l’aixecament 

d’una columna central, per a suportar el forjat de la coberta. Aquest pilar, de fusta de pi, 

s’hauria conservat en part carbonitzat, i comptaria amb un diàmetre aproximat d’uns 12 

cm. La funcionalitat d’aquest espai, més enllà del de repartidor, es manté força obscura. 

Al centre s’hi va trobar una estructura de pedra de planta lleugerament el!líptica, que 

hom ha interpretat com a contenidor, encara que resulta desconeguda la seva utilització 

certa. Al seu interior, afectats per la crema de la coberta, van aparèixer una quantitat 

important d’elements metàl!lics, entre els quals cal destacar llimadures de coure i algun 

atuell de ferro. Podria, doncs, tractar-se d’un espai destinat a l’emmagatzematge o a la 

transformació de metalls, possiblement per a la seva fosa (Bosch, Santacana, 2009 ; 

Sanmartí, 2009: 22).  

Resten, com a elements realment singulars, les estructures semicirculars, és a dir, F (F-

H) i A. Sobre F es poden dir poques coses, a banda que possiblement s’usà com a 

magatzem, ja que s’hi va trobar al seu interior una gran tenalla completament aixafada, 
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que es conservaria in situ. El bastiment més modern de l’edifici, l’àmbit A, resulta, no 

obstant, el de major genuïnitat i el debat sobre el seu funcionament i la seva articulació 

arquitectònica es manté, a dia d’avui, encara obert. Funcionalment no sembla presentar 

dubtes; al seu interior, com s’ha indicat, únicament varen aparèixer vasos destinats al 

transport i a l’emmagatzematge, principalment àmfores fenícies i tenalles a mà 

decorades amb cordons. Per als seus excavadors no hi havia dubte que aquest àmbit 

s’hauria d’interpretar com a celler, refusant directament la possibilitat que el bastiment 

adquirís funcions de tipus defensiu, tant per la seva ubicació topogràfica, en un punt de 

poc interès a nivell de protecció, com per la seva relació amb la resta d’àmbits o la seva 

manca de fonaments (Mascort et alii, 1991: 23). La proposta que efectuaren per al seu 

cobriment plantejava en primer terme la construcció d’un embigat radial, del qual no 

n’haurien quedat restes. No obstant, aquest sistema suposava problemes tècnics de 

difícil resolució, atès que es necessitarien, a tenor del diàmetre de l’àmbit, d’uns 14 

metres, bigues de més de set metres de llarg. A partir de la renúncia a aquesta hipòtesi 

hom va aportar com a possible arranjament, encara que amb totes les reserves 

necessàries, el bastiment d’una coberta en semicúpula, construïda amb tapial i que 

actuaria com a falsa volta. Aquest fet justificaria la gran amplada del mur perimetral de 

l’àmbit A, que suprimiria la necessitat d’utilitzar contraforts i solucionaria l’absència en 

el registre arqueològic de restes d’un embigat de fusta. Es tractaria d’un tipus de 

construcció absolutament inèdit per a la regió, però que donaria sortida vàlida als 

problemes que es plantejarien durant el seu bastiment. Com a justificació, es van aportar 

paral!lels en àmbits semites per a aquests tipus de construccions (Vas Beek, 1987 ; 

Mascort et alii, 1991: 23). 

No obstant, recentment ha estat revisada la interpretació general sobre les fases 

d’articulació del creixement arquitectònic d’Aldovesta. Jaume Noguera, a la seva tesi 

doctoral (Noguera, 2006) ha intentat donar una explicació sobre l’existència de 

l’estructura semicircular de l’àmbit A que, si més no, resulta força interessant. La seva 

matització es basaria en el fet que aquest recinte, enlloc de ser el més modern, seria, en 

canvi, el primer, o un dels primers,  en bastir-se. A partir de la revisió de la planimetria 

efectuada per l’equip que va excavar el jaciment, Noguera interpreta que tota 

l’estratigrafia del conjunt de l’àmbit B reposa sobre la del recinte A. L’existència de 

l’escala que davalla des d’A fins a B seria, per a aquest investigador, una altra evidència 

que el primer seria més antic, estratigràficament parlant, que no pas el segon. El forat de 

pal o de columna que va ser localitzat a l’àmbit B es trobaria, també, en el centre d’una 
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circumferència imaginària traçada a partir de la continuació del cercle definit pel mur 

perimetral del recinte A. Les dimensions d’aquest forat, d’uns 70 cm. de diàmetre, 

justificarien la col!locació d’una subjecció necessària per a suportar un forjat molt més 

pesant que no pas el necessari per al cobriment de l’àmbit B on, a més, apareixeria 

desplaçat del seu centre. Jaume Noguera explica, també, la major amplada del mur en el 

seu costat sud-oriental a partir de l’obligatorietat de salvar la natural inclinació del 

terreny en aquest punt, més que per les necessitats d’aïllament tèrmic. De fet, quan es 

destruiria, segons ell, part de l’àmbit A, seria necessari col!locar un petit muret de 

reforç, identificat pels seus excavadors com a UE 57, per tal d’evitar el col!lapse del que 

quedaria del bastiment (Noguera, 2006: 119). 

Continuant amb aquesta nova hipòtesi sobre la gènesi de l’edifici, Noguera es mostra 

d’acord amb els excavadors d’Aldovesta en el sentit que, exceptuant l’àmbit A, que 

seria el més antic, els espais quadrangulars orientals serien els primers en edificar-se, 

per a continuar amb els occidentals. La diferent orientació dels recintes D i B obtindria 

explicació a partir de la voluntat d’adaptar-los a l’existència del recinte A, que es 

convertiria en aquest moment en un gran magatzem semicircular. Al mateix moment, a 

partir d’aquestes dades, es vincularia l’estratigrafia apareguda per sota de la unitat 

domèstica C, que recordem que aporta també materials fenicis, a la primera fase de 

construcció en la qual, segons la proposta de Noguera, s’aixecaria únicament una gran 

torre circular (recinte A), que hauria quedat, en part, fossilitzada en l’edifici final, a 

partir de la reordenació de l’espai de l’àmbit A. L’edifici comptaria amb una supefície 

interior considerable, d’entre 64 i 95 metres quadrats, obtinguts a partir d’un radi 

comprès entre 4,5 i 5,5 metres (Noguera, 2006: 120). 

La proposta de Jaume Noguera, com hem indicat, resulta força interessant, ja que 

situaria, per al tram inferior de l’Ebre, la presència d’estructures circulars més o menys 

fortificades en un moment cronològicament anterior a les documentades fins al moment, 

és a dir, a la del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Terra Alta), a la del Tossal 

Montañés de Vall del Tormo (Matarranya) o a la més propera de L’Assut de Tivenys 

(Baix Ebre). Les datacions per a la T-3 de L’Assut i l’estructura del Tossal Montañés II 

són, sense cap mena de dubte, atribuïbles al segle VI a.n.e., amb una major precissió en 

la seva segona meitat per al jaciment de la Vall del Tormo, mentre que l’edifici de 

Vilalba, que no és circular sinó rectangular amb dos absis als extrems curts, se situaria 

encavalcada entre aquestes darreres i, si es confirmés la hipòtesi de Jaume Noguera, la 

d’Aldovesta, datable, presumiblement, a inicis de la segona meitat del segle VII a.n.e. 
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També resultaria interessant recordar que, en contra del que defensen els seus 

excavadors, alguns investigadors han abogat per l’existència d’aspectes defensius en 

l’estructura, ja sigui semicircular o circular, del recinte A (Díes Cusí, 2001:106). 

De ser certa aquesta proposta se’ns obriria la possibilitat de fer remuntar l’origen dels 

bastiments circulars exempts fins almenys la segona meitat del segle VII a.n.e. 

L’existència de residències aïllades de tipus singular per al segle VII, com es veu en 

l’exemple de Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) o en el mateix conjunt 

d’Aldovesta no és una raresa, però sí poder ubicar torres circulars o de tendència a la 

circularitat en cronologies tan elevades. Caldrà, a nivell d’estudi social i polític, valorar 

de manera adient aquesta nova visió. No obstant, en paraules de Jaume Noguera, 

referint-se a Aldovesta, “evidentment, tot aquest conjunt d’hipòtesis caldria contrastar-

les sobre el terreny, per tal de certificar arqueològicament la suposada anterioritat del 

recinte semicircular A” (Noguera, 2006: 119). 

A tall cronològic, resulta interessant efectuar un repàs dels materials mobles apareguts 

durant l’excavació d’Aldovesta, ja que, en gran part, esdevenen la representació física 

de la seva singularitat, tant de l’arquitectura com del reflex social plasmat en el seu 

bastiment. En aquest sentit, el més interessant són les produccions ceràmiques a torn, 

importat en la seva totalitat. 

Gairebé la totalitat dels contenidors ceràmics respon a les produccions fenícies del 

Cercle de l’Estret de Gibraltar, idetificables amb la forma Vuillemot R-1 o T.10.1.2.1. 

(Ramon, 1995). Aproximadament se n’han documentat un centenar, xifra enorme si 

considerem els altres registres propers, fet que únicament pot respondre a les polítiques 

de redistribució. Les dades més interessants en referència amb aquestes àmfores 

provenen del magatzem de l’àmbit A. En el conjunt de vuit recipients apareguts en 

aquest context apareix representada una certa variabilitat formal, sobretot en els llavis 

de les peces, que sembla denotar la presència de contenidors fenicis durant almenys 

dues generacions (Mascort et alii, 1991: 26). Durant aquest curt període de 

funcionament arribarien a Aldovesta àmfores amb diferents perfils pel que respecta al 

seu llavi, que mostrarien la diversitat evolutiva d’aquests elements. 

En un grau molt menor s’hi va documentar una segona producció amfòrica fenícia, 

provinent de la Mediterrània central. Es tracta, de fet, de tres únics fragments 

pertanyents a un sol recipient, localitzats en superfície. Tecnològicament aquest 

contenidor és completament diferent a les peces del Cercle de l’Estret, presentant una 

pasta bicolor, amb una capa gris pàl!lida al seu cor i groguenca a l’exterior. Les àmfores 
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d’aquest tipus anirien acabades amb una engalba de color blanc verdós, amb una 

superfície força rugosa. Indubtablement es tracta de produccions centremediterrànies, 

que semblen reproduir la forma T-2.1.1.2 (Ramon, 1995: 178) i que han estat 

localitzades, entre altres llocs, al sector de la “Falaise Mingeonnet” de la necròpolis de 

Les Andalouses (wilaya d’Orà, Algèria) (Ramon, 1995: 101-102), a Sa Caleta (Sant 

Josep de sa Talaia, Eivissa) (Ramon, 1995: 70) i a la punta d’en Joan Tur Esquerrer 

(Puig de Vila, Eivissa) (Ramon, 1995: 64-65), o bé als derelictes de Torre de la Sal 

(Cabanes, Plana Alta) (Ramon, 1995: 47) i Bajo la Campana I, al cap de Palos 

(Cartagena, Múrcia) (Ramon, 1995: 56). De totes maneres es tracta d’un producte molt 

estrany en els àmbits protohistòrics del curs inferior de l’Ebre. Segons Joan Ramon, la 

procedència d’aquests recipients, més enllà de la seva centremediterraneitat, és poc 

clara, identificant-se tant amb el grup de pastes de Sardenya com amb el de Mozia-

Sicília occidental o el de Cartago-Tunísia (Ramon, 1995: 178). 

Dins dels contenidors de presència minoritària cal assenyalar també la presència d’una 

àmfora, fortament fragmentada, apareguda al recinte F, que representa l’arribada més 

antiga de productes eivissencs. Es tracta de les àmfores abans conegudes com a PE-10 i 

que actualment hom considera com a produccions de la badia d’Eivissa, datables dins 

dels dos primers quarts del segle VI a.n.e. i que s’emmarquen en la forma T.10.1.2.1. 

(Ramon, 1995: 258). Esdevindria, per tant, del recipient amfòric més modern del 

conjunt d’Aldovesta, marcant, a priori, el seu final. 

Resten, finalment, en el grup d’àmfores importades alguns vasos no identificats, 

especialment dos dels contenidors provinents del recinte A. Per als investigadors del 

jaciment, malgrat no poder-se afirmar amb certesa, es pot tractar d’àmfores properes a 

les formes Ponsich I / Molina i Huertas VI (Mascort et alii, 1991: 29 ; Ponsich, 1968 ; 

Molina, Huertas, 1983). S’identificarien, en aquest sentit, amb una producció provinent 

de la Penya Negra de Crevillent (Baix Vinalopó). Actualment hom considera que es 

tractaria d’una manufactura amfòrica local de la forma T.10.1.2.1. (Ramon, 1995: 52). 

Pel que respecta a la ceràmica a mà, resulta interessant assenyalar que es tracta, en el 

conjunt del jaciment, d’un grup minoritari percentualment davant de les importacions a 

torn. Solament representa un 42,9% del total (Mascort et alii, 1991: 29), fet 

indubtablement rar en un jaciment de la primera edat del ferro. Potser cal valorar aquest 

fet com a indicador de l’especial funcionalitat d’Aldovesta, a part de marcar-nos 

l’existència d’una realitat social tendent a la complexitat (Sanmartí, 2005: 340). La 

majoria d’aquests atuells, a més, va aparèixer en l’àmbit C, és a dir, en l’espai d’ús 
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domèstic.  

Bàsicament poden englobar-se en dos grups, a partir del seu tractament final: el de les 

ceràmiques polides i el de les ceràmiques allisades. Dins del primer conjunt destaquen 

els vasets, amb peu anular baix, cos globular i vora exvasada, característics de la 

tradició local que s’albira ja al bronze final, comuns en jaciments com La Ferradura 

(Ulldecona, Montsià) (Garcia Rubert, 2005) o Sant Cristòfor (Maçalió, Matarranya) 

(Fatás, 2007). Cal destacar, també, la presència d’un vas que presenta una forma 

propera a peces del repertori no tornejat fenici. Es tracta d’una gerra de base plana, cos 

bitroncocònic, coll recte amb llavi bisellat i nanses en forma d’orelles, de secció 

elipsoïdal i amb marcades estries en la seva cara externa, que recorden les de les 

àmfores. No es va poder determinar, però, si es tracta d’un producte importat o bé d’una 

imitació local, fet gens inusual a tenor de les troballes efectuades a partir de l’excavació 

d’Aldovesta. 

Pel que fa a les peces allisades, aquest es va aconseguir de manera força grollera a partir 

d’un pentinat, segurament efectuat a raspall. Sovint el tractament va ser pràcticament 

inexistent. Es coneixen, per a aquest grup, sis grans contenidors de perfil en S, amb fons 

pla o lleugerament còncau, alguns d’ells amb nanses verticals de secció plana o circular. 

Solen anar decorats amb un sol cordó, horitzontal, de secció quadrangular o triangular, 

que van ser digitats o incisos en ziga-zaga. Un d’aquests grans vasos sembla que imita 

de manera força encertada els pithoi fenicis. No obstant, la major part dels elements 

recuperats s’englobarien dins de la categoria de la vaixella de cuina. Cal destacar els 

plats-tapadores; algunes d’elles, però, podrien identificar-se com a plàteres, semblants a 

les aparegudes en ambients fenicis com Chorreras (Algarrobo, Màlaga) (Aubet et alii, 

1979: 118, fig. 11, núm. 149) o Toscanos (Vélez-Málaga, Màlaga) (Schubart, Maas-

Lindemann, 1984: 143, fig. 22, num. 932). No es pot, tampoc en aquest cas, determinar 

si es tracta d’una importació o d’una imitació (Mascort et alii, 1991: 31). 

Cal fer esment al conjunt de materials metàl!lics recuperats, la gran part provinents de 

l’àmbit B. La majoria d’ells són de coure o bronze. Entre aquests és destacable una 

destral de tub, petita, una rodeta amb creu inscrita, que formaria part d’una agulla, la 

cabota d’una altra de cap rodó, un fragment de la fulla d’una espasa, un botó circular 

amb anella de subjecció, diversos fragments de navalla, peces de braçalet, punxons, un 

nombrós conjunt de baules de cadenetes i anelles. Pel que respecta als atuells fets amb 

ferro són escassos, destacant bàsicament les tiges de secció planoconvexa que 

possiblement pertanyen a un ganivet o a un punyal de doble tall. També és destacable la 
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presència d’un petit nòdul fèrric adherit a una cadeneta de bronze, integrat 

probablement com a ornament. 

Sobre la presència de peces de bronze o coure de tan variada cronologia solament es pot 

assenyalar que, si considerem l’existència d’activitats metal!lúrgiques a l’espai B, fet 

que els mateixos excavadors confirmen avui en dia (Bosch, Santacana, 2009), que 

s’emmagatzemarien per al seu reciclatge, bé en noves peces (fet poc probable, al no 

aparèixer motlles) o en llingots, que haurien d’estar destinats al comerç. En tot cas, 

sembla que l’activitat d’intercanvi al jaciment pivotaria entorn aquesta activitat. Les 

peces de ferro semblen importades de fora; no existeix evidència de siderúrgia. A més, 

el seu valor com a element d’ornament recolzaria aquesta idea. 

Finalment, existeixen uns elements en pedra que val la pena considerar. A part dels 

molins i altres atuells característics dels espais domèstics, a l’habitació C van aparèixer 

vuit còdols de riu amuntegats prop de la llar de foc. Hom els va interpretar, amb 

reserves, com a pedres que, un cop escalfades, servirien per a fer pujar la temperatura de 

l’aigua, tot submergint-les. Sobre aquest fet es pot fer alguna puntualització. Com més 

endavant s’explica, al recinte del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) es 

trobaren còdols, en aquest cas pintats amb òxids de ferro, que s’han interpretat com a 

betils (Bea, Diloli, 2005). No seria descartable, doncs, aquesta opció per als 

d’Aldovesta, encara que les diferències funcionals entre els dos jaciments són més que 

evidents. Però, a nivell simplement especulatiu, no és agosarat pensar que en els 

ambients domèstics es puguin disposar d’elements litúrgics. La seva situació, prop de la 

llar de foc pot fer factible les dues opcions. Es tracta d’un dels punts nobles de la casa, 

juntament amb el rebost. Volem fer incís en aquesta qüestió. Els mites lacials, d’arrel 

mediterrània i, per tant, certament extrapolables, consideraven el lloc 

d’emmmagatzematge, el rebost, el punt més sagrat de la llar. Es tracta de la penus (el 

rebost), sovint el punt més clos i protegit de l’edifici. Segons Plini (Història Natural, 

28,39) en aquesta aedes sacra s’hi custodiava un fal!lus, possiblement relacionat amb la 

cita mitològica que deia que Ròmul i Rem havien estat engendrats al fons del rebost per 

un fal!lus; molt possiblement la tradició és indoeuropea i cal cercar-la als Vedes, on 

Agni, divinitat del foc, fecunda a dames nobles mitjançant la flama de la llar domèstica 

(gâhaptya) ubicada al lloc més sagrat, al rebost (Almagro-Gorbea, Moneo, 2000: 131). 

Es pot relacionar aquest aspecte sacre de la zona d’emmagatzematge de les llars amb 

l’eclosió de cultes gentilicis. Cal tornar de nou als mites lacials; així, els Penates, 

identificats amb els di patrii (Boyancé, 1952) foren en origen els déus de la cuina, 
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defensors de la penus o rebost, però posteriorment es reconvertiren, amb l’establiment 

dels sistemes gentilicis, en protectors del Pater familias i, en conseqüència, de l’estirp 

(Almagro-Gorbea, Moneo, 2000: 131). No deixa de ser interessant l’apreciació per a 

l’espai domèstic d’Aldovesta, que pot servir com a referent, també, a l’hora de justificar 

l’existència d’una cambra d’emmagatzematge a l’edifici de Vilalba, construïda en el 

lloc més interior del recinte i aparentment closa. 
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V.2.2.- Els assentaments 

 

V.2.2.1. -La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià). La fase de la primera edat del 

ferro 

La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) és potser un dels assentaments protohistòrics 

clàssics del tram final de l’Ebre. Ja a principis del segle XX, quan els estudis sobre el 

passat prerromà al nostre país estaven encara a les beceroles, la Secció Històrico-

Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans va orientar el seu interès vers un turó de 

vessants pronunciades, a la vora de l’ermita de la Mare de Déu del Remei d’Alcanar. 

S’hi havien localitzat restes antigues i, el 1919, l’IEC encarregà a J. Colomines la 

redacció d’un informe sobre aquestes troballes. De totes maneres no es van començar 

treballs d’excavació arqueològica fins al 1962. Joan Maluquer de Motes havia decidit 

endegar un projecte que permetés treure a la llum la importància de la cultura ibèrica a 

Catalunya, impulsant investigacions a dos jaciments paradigmàtics: el Puig de Sant 

Andreu (Ullastret, Baix Empordà) i el Molí de l’Espígol (Tornabous, Urgell). A aquests 

s’hi va afegir, sota càrrec del Museu Arqueològic de Barcelona, La Moleta del Remei, a 

la qual s’hi va sumar, a instàncies de l’IEC, l’assentament de La Ferradura (Ulldecona, 

Montsià) (Garcia Rubert, 2005: 151). 

Malgrat totes aquestes intencions solament es va portar a terme una campanya, dirigida 

per Eduard Ripoll. Els seus resultats mai van ser publicats; únicament veié la llum un 

plànol i una nota signades per Lluís Pericot al Noticiero Arqueológico Hispano (Pericot, 

1962: 288; Garcia Rubert, 2005: 151-152). A partir d’aquest moment no es va tornar a 

intervenir en un llarg espai de vint-i-tres anys, fins que al 1985, amb direcció de Ramon 

Pallarés, Francesc Gracia i Glòria Munilla es tornà a reemprendre el projecte d’excavar 

La Moleta. Des de llavors s’hi han dut a terme un total de tretze campanyes, fins al 

1997, quan hom va decidir deixar una part del jaciment en reserva per a futures 

intervencions, considerant que ja s’havien extret dades científiques suficients (Garcia 

Rubert, 2005: 152-153). Actualment La Moleta del Remei es presenta al públic com a 

jaciment musealitzat. 

El lloc ocupa el coronament d’un tossal pla a una alçada de 224 m.s.n.m.; es tracta d’un 

dels darrers contraforts de la serralada del Montsià, amb vessants molt pronunciades, 

que presenta una envejable visibilitat de tot el tram de costa entre el golf dels Alfacs i la 

Serra d’Irta. La planta de l’assentament dibuixa un perfil ovalat, ocupant tota la 

superfície superior del turó, amb uns eixos de 98 x 54 metres. Segons els seus 
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investigadors s’hi han documentat dues fases d’ocupació: 

 

- Primera edat del ferro (625-575): el jaciment aparegut és de dimensions considerables. 

En aquest moment es basteix la muralla perimetral. 

- Ibèric Ple (425-110): Seria el moment en que es desenvoluparien les fases d’època 

ibèrica a l’assentament. 

 

El gran moment de funcionament del jaciment cal situar-lo, però, entre meitats del segle 

VII i inicis del VI a.n.e. La imatge que tradicionalment la investigació ha atribuït a la 

Moleta del Remei és la d’un poblat d’època ibèrica de planta ovalada, tancat per una 

muralla, que encerclaria quaranta-un àmbits, entre els quals se’n destacarien tres de 

singulars (ES1, ES2 i ES3). No obstant, aquesta descripció no s’ajustaria a la realitat, ja 

que el pes específic del poblament caldria situar-lo en la trama urbana de la primera edat 

del ferro (Garcia Rubert, 2005: 416).  

El primer que aportà la campanya 12/1997 fou la troballa d’un espai urbà que engrandia 

en gran manera la superfície del jaciment, un veritable barri format per unitats 

domèstiques de planta rectangular molt arrassades, fins al punt de dificultar la seva 

interpretació, encara que no presentaria grans dubtes a l’hora de datar-lo en la 

cronologia més amunt assenyalada. Seria el denominat Barri Extrem Occidental. No es 

tractaria d’un sector fora de muralles, sinó que en origen formaria part d’un gran 

assentament, major en superfície que no pas el conegut fins al moment. D’aquesta 

manera, el traçat observable avui en dia de la muralla és enganyós, i la proposta que fa 

David Garcia Rubert contempla el tancament de tot aquest Barri Extrem Occidental, des 

d’una torre (T3) fins a l’àmbit A19 aproximadament, però descartant que la resta 

pertanyi a la muralla (Garcia Rubert, 2005: 417). El tancament s’adaptaria a les 

irregularitats topogràfiques, dissenyant un recinte de planta ovalada i delimitant un 

espai aproximat d’uns 2800 m2 de superfície. Així, la gran majoria d’estructures visibles 

actualment a la Moleta es correspondrien amb la trama urbana del primer ferro. Els 

treballs d’abancalament agrícola duts a terme al llarg del segle XX han fet desaparèixer 

tant estructures com estratigrafia del poblat ibèric.  

L’assentament de la primera edat del ferro, doncs, presentaria una planta 

pseudoovalada, suposant una modificació dels esquemes tradicionals per al moment 

dels poblats de carrer central i dissenyant un assentament en erola, amb un espai central 

buit. El poblat va ser estructurat en dos nivells diferenciats. Per una banda, al  
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Figura 40. Restitució de la fase de la primera edat del ferro de la Moleta del Remei. Dibuix de 
Bernat Ruiz (Garcia Rubert, 2005). Planta general (Arxiu GRAP) 
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capdamunt del turó s’hi va bastir una trama urbana que es correspon amb la imatge que 

més o menys s’ha tingut fins temps recents de la Moleta: un esquema pseudoovalat 

format per cases rectangulars que compartien les parets mitgeres, resseguint la corba de 

nivell fins a deixar una zona sense construccions al centre. Integraria els barris 

Occidental, Sud-est i Nord-est. El segon nivell, en canvi, ocuparia la vessant més suau a 

l’occident, on es bastirien cases en les cotes més elevades, en el Barri Extrem 

Occidental. La resta de pendents són completament impracticables. 

La distribució urbana de l’assentament del primer ferro ens és bastant desconeguda, 

encara que el treball de David Garcia Rubert ha ajudat en gran manera a establir quines 

foren les seves pautes formals. D’aquesta manera, un carrer llarg (carrer C1) vertebraria 

l’urbanisme del Barri Extrem Occidental, a més a més de relacionar aquest sector amb 

el superior. La porta d’accés al jaciment molt possiblement es trobaria en el punt més 

septentrional d’aquest carrer. La majoria d’àmbits, de planta rectangular o trapezoïdal, 

tindrien unes dimensions que no superarien els 21 m2 de planta, és a dir, posseirien una 

llargada d’uns 7 metres i una amplada de 3 metres. Molts d’ells comptarien amb llars de 

foc al centre de la cambra, fet que fa suposar acertadament que es tractaria d’espais d’ús 

domèstic. No obstant, s’ha pogut determinar que algun dels espais, com A7 o A67, 

posseirien funcions deslligades de la quotidianitat domèstica, com poden ser el treball 

metal!lúrgic i les pràctiques de tipus social (Garcia Rubert, 2005: 425). També seria 

possible que hi existissin espais d’emmagatzematge. 

L’agençament intern de les unitats ocupacionals no és excessivament complexa, doncs 

més enllà de les llars de foc són pocs els equipaments que s’hi han pogut localitzar. En 

aquest sentit el cas d’A7 és força singular. Com s’ha assenyalat, l’àmbit A7 ha estat 

considerat ja des d’abans de la revisió de Garcia Rubert com un espai especial, en el que 

s’hi podrien dur a terme pràctiques de tipus ritual (Gracia, Munilla, 1993: 217). Alguns 

investigadors han anat encara més lluny, proposant identificar l’àmbit com un santuari 

en el que s’hi desenvoluparia un culte de tipus gentilici (Almagro Gorbea, Moneo, 

2000: 126 ; Moneo, 2003: 207). L’estructura mateixa és diferent de les altres cases, ja 

que comptaria amb una façana amb un vestíbul obert, des del qual s’accediria a 

l’interior per una porta convencional. Al seu interior, adossada al mur ubicat al nord, 

s’hi va localitzar una petita cista o caixa feta amb lloses de funcionalitat poc clara. No 

s’hauria d’oblidar la presència d’elements similars a la Ferradura (Ulldecona, Montsià) 

(Garcia Rubert, 2005), al Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) (Bea, Diloli, 

2005) o, més cap a l’interior, a la Loma de los Brunos (Casp, Casp-Baix Aragó) 
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(Eiroa,1982). Aquestes caixes han comptat amb interpretacions variades, des de la 

utilització en processos de mólta fins a d’altres més relacionades amb les pràctiques 

representatives. 

L’estudi dels materials apareguts ha aconsellat, però, interpretar A7 com un recinte en el 

qual s’hi portarien a terme activitats diverses. L’espai, de fet, sembla dividit en els dos 

sectors assenyalats més amunt, és a dir, un vestíbul i una cambra interior. En les dues 

s’hi haurien disposat sengles estructures de combustió. D’aquesta manera, a la més 

interna s’hi va trobar un forn amb forma de ferradura, mentre que a l’externa hi existia 

una gran llar de foc de planta circular.  

La cista d’A7 contenia al seu interior les restes òssies d’un ovicaprí d’entre 5 i 9 mesos, 

així com una costella de Bos taurus i dues vèrtebres d’espàrid indeterminat, cendres, 

carbons, restes d’un petit vas fet a mà i dos fragments d’àmfora fenícia (Gracia, 

Munilla, 1993: 218). Anava tapada per una placa de plom de 24 per 16,5 cm., decorada 

amb una línia incisa que dibuixava una mena d’arc o semicercle. Al costat d’aquest 

equipament s’hi van trobar les restes d’un altre ovicaprí, també jove. Sembla que tots 

aquests ítems respondrien a un sacrifici funcional o substitutiu (Sardà, 2010: 459). No 

cal oblidar, però, la presència del plom, relacionat sense cap mena de dubte amb les 

activitats metal!lúrgiques, fet que anul!laria la possibilitat que es tractés d’un dipòsit 

ritual. 

Les dues estructures de combustió d’A7 han estat interpretades de manera diferent 

(Sardà, 2010: 458-459). Si bé la gran llar de foc del vestíbul és comparable amb  la 

d’altres àmbits de l’assentament, associable potser a pràctiques de consum, la de la 

cambra interna amb forma de ferradura probablement hauria de vincular-se al treball del 

metall. Per tant, seria vàlid suposar la diversitat de funcions més amunt esmentada per a 

aquest àmbit, en una proposta que combinaria el consum, potser comunitari, amb el 

treball (Sardà, 2010: 462). Els àpats, en aquest cas, podrien relacionar-se amb activitats 

de tipus ritual. La presència de diversos vasos esclafats al voltant de la llar de foc 

indicaria l’ús de l’espai com a mínim per a cuinar-hi. 

Al sector Nord de l’assentament s’hi ha pogut identificar un altre àmbit diferencial, 

l’A67. Es tractaria d’una cambra de planta trapezoïdal, adaptada a la corba que executa 

el traçat murari en aquesta zona. La seva planta ocupa un total de 25 m2 de superfície, és 

a dir, és lleugerament més gran que la mitjana de l’assentament. El recinte va ser 

compartimentat en tres habitacions: A67A (7,90 m2), A67B (10,25 m2) i A67C (6,85 

m2). Potser el fet més significatiu fou la troballa d’uns quants enterraments infantils en 
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els subàmbits B i C. En el B, concretament, l’espai estava ocupat per una gran llar de 

foc circular, d’aproximadament 1,60 metres de diàmetre i per una caixa de lloses, 

definida per Sardà com a “estructura tipus dipòsit-lleixa” (Sardà, 2010: 466). Al seu 

interior s’hi trobaren les restes de cinc cossos infantils o perinatals, als quals 

acompanyava un altre, fora d’aquest equipament. Al C, continuant amb aquesta 

dinàmica, hom hi va localitzar un altre enterrament perinatal. L’únic subàmbit que no 

comptava amb restes funeràries era l’A, possiblement el darrer en bastir-se; solament 

s’hi va exhumar una llar, de planta pseudorectangular i dimensions menors a la de 

l’espai A67B, ja que assolia escasament els 0,60 per 0,60 metres. 

Si en un principi els seus excavadors van proposar que l’àmbit A67 havia estat construït 

en tres fases diferents, la revisió de David Garcia Rubert ha permès comprovar que 

realment tot l’espai ha de datar-se durant la primera edat del ferro (Garcia Rubert, 2005: 

351). Molt possiblement, però, els espais més antics haurien de ser els subàmbits B i C, 

mentre que l’A, que com s’ha assenyalat seria el més modern, comptaria amb una 

funció, com a A7, de vestíbul. S’ha interpretat la llar de la sala B com a una estructura 

de combustió derivada de les activitats domèstiques, mentre que la del vestíbul A podria 

associar-se, de nou, a funcions relacionades amb el treball, en un altre cas de 

multiplicitat d’usos (Sardà, 2010: 467). 

La presència en el subàmbit C del dipòsit lleixa amb els cossos dels cinc perinats, 

juntament amb els enterraments isolats als espais C i B, denotarien una situació social 

que superaria molt possiblement l`àmbit purament familiar o domèstic. Les 

interpretacions en aquest sentit, que cal valorar com a factibles, indicarien que A67 seria 

un edifici vinculat a un grup familiar diferenciat. En paraules de Samuel Sardà “som de 

l’opinió que la sepultura d’individus infantils en determinats espais domèstics seria un 

factor de reconeixement social que podria atorgar un significat “públic” i ritual a 

determinats àmbits” (Sardà, 2010: 471). Compartim plenament aquesta hipòtesi; la 

concentració d’enterraments d’aquest tipus en un sol edifici ha de llegir-se des de punts 

de vista socials i, perquè no, polítics, sota el mantell religiós o litúrgic que possiblement 

envoltava aquestes pràctiques. 

Tornant als esquemes constructius generals de l’assentamemt, les pavimentacions de les 

cases de la primera edat del ferro responien a patrons molt similars en tots els casos, 

basant-se en fines capes d’argila groguenca premsada, a vegades barrejada amb calç. En 

algunes ocasions, per tal de regularitzar els desnivells del terreny hom n’hi va disposar 

de fins a 20 cm. de gruix (Garcia Rubert, 2005: 434). 
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En quant al sistema defensiu de La Moleta el seu principal element és la muralla, que 

com s’ha exposat es bastí al llarg de la primera edat del ferro. Eduard Ripoll fou qui en 

va començar a excavar el traçat, encara que el caràcter efímer del projecte dels anys 

seixanta del segle passat no va permetre més que visualitzar-la. Ja a partir de la represa 

de les campanyes l’any 1985, l’equip de la UB centrà els seus esforços en la intervenció 

d’aquesta murada, considerant-la en aquells moments com a part d’un major sistema 

defensiu. El tram intervingut als anys seixanta seria el que denominarien com a 

“muralla interior”, a orient de l’assentament, i formaria part, segons es pensava en 

aquell moment, d’un plantejament d’accés en aquest sector del poblat, en conjunció 

amb un altre tram murari obert vers l’oest i anomenat “muralla exterior”. Entre els dos 

trams de muralla hi discorreria un carrer (el “carrer C”) protegit per una torre (la T1). 

Durant la campanya de 1986, la troballa de noves estructures en aquest sector afegí al 

conjunt una segona torre, la T2, quedant així el carrer C1 flanquejat per dues estructures 

turriformes (Garcia Rubert, 2005: 396-397; Pallarés et alii, 1987) 

La muralla presenta diversos sistemes constructius al llarg del seu traçat. Per una banda, 

l’estructura és de construcció simple, d’un sol cos. També, en part, es va edificar un mur 

de parament múltiple, fins a un total de tres parets que es recolzen l’una amb l’altra, que 

hom denominà com a “doble mur amb nervadura central” (Gracia, Munilla, 1998). La 

muralla presenta també diverses amplades, anant des dels 2 als 2,80 metres. Per tal 

d’aixecar-la s’usaren blocs de pedra lleugerament desbastats, en bastants casos d’uns 60 

cm. de costat, que es recolzen directament sobre el terreny natural, sense trinxera de 

fonamentació.  

 A l’inici de les campanyes d’investigació es va plantejar també l’existència d’un tercer 

tipus de parament, format per dos murs paral!lels on s’ha reomplert l’espai entre ells a 

base de terra i pedres, tot premsat. Aquesta estructura, ubicada al sector nord-oest del 

jaciment, era coneguda com a “Muralla Ripoll”. Avui en dia es descarta la funcionalitat 

defensiva d’aquesta estructura (Garcia Rubert, 2004). Fins aleshores hom considerava 

que el tram de “Muralla Ripoll” era anterior, corresponent-se amb el traçat del sistema 

defensiu de la primera edat del ferro, mentre que la resta podia datar-se en època ibèrica 

(Garcia Rubert, 2005: 399). A partir, però, de la campanya de 1995 començaren a obrir-

se escletxes en aquesta suposició. Arran de l’estudi, bàsicament dels suports gràfics de 

la intervenció de 1962, es va arribar a la conclusió que la denominada “Muralla Ripoll” 

era, en realitat, falsa. En determinats casos els murs dels recintes domèstics, com el 

mitjer entre els àmbits A60 i A63, no s’adosen, com la resta, a la muralla. També es pot 
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observar com aquest parament el cobreix; per tant, és més recent que l’estructura 

domèstica. Els dubtes també provenen del sistema de bastiment. Existeix variabilitat en 

les mides mitjanes dels blocs de pedra, entre la muralla de doble parament i el tram 

excavat per Ripoll. Tampoc s’hi observen traces de morter de fang, sinó que és un mur 

de pedra seca. Finalment, la “Muralla Ripoll” no es fonamenta sobre el terreny natural. 

Per tot això es va arribar a la conclusió que es tractava d’un marge modern (Garcia 

Rubert, 2005: 400). 

La datació concreta de la muralla de La Moleta va arribar a partir de la campanya de 

1996, un cop es va descartar l’autenticitat de la “Muralla Ripoll”. Es va poder 

determinar que tot el sistema murari es comença –i es construeix- durant la primera edat 

del ferro, entre el 625 i el 575 a.n.e.; únicament s’hi afegiria, durant la segona meitat del 

segle V, el que s’han anomenat “bastions avançats”, que es van identificar amb les 

torres (en aquell moment se’n suposaven tres, T1, T2 i T3) (Garcia Rubert, 2005: 400-

401). 

El problema principal de la muralla de La Moleta, i de la resta d’estructures associades, 

com T1, T2 i T3 va ser l’aparició del potent Barri Extrem Occidental. Aquest fet ha 

representat un complex trencaclosques interpretatiu de difícil resolució, malgrat que 

s’han plantejat, des de l’equip que ha investigat el jaciment, propostes certament 

interessants, com s’ha descrit més amunt. D’aquesta manera se suposa que el primer que 

es va fer va ser construir la muralla, que rodejaria el coronament de l’assentament, en un 

sistema molt similar als dels futurs oppida ibèrics. El plantejament proposat va suposar 

la necessitat de construir una muralla de planta pseudoovalada, que tanqués la major 

part de zona habitable. La cota superior del turó és força plana, i aquest fet és també 

constatable pel que respecta al Barri Extrem Occidental, on efectuant simples treballs 

d’acondicionament es va poder comptar amb una nova àrea edificable.  

De totes maneres, de la muralla original sembla que únicament se n’ha conservat un 

petit fragment, el que va des de la torre T3 fins a l’àmbit A19, ja que des d’aquí fins a la 

zona on se suposava l’existència de l’accés al poblat, denominat pels seus investigadors 

com a ZAP (Zona d’Accés al Poblat) no sembla tan clara la seva atribució a època 

antiga. La mateixa ZAP podria ser un marge agrícola (Garcia Rubert, 2005: 404). 

La datació d’aquest tram segur pot extrapolar-se, per tipologia constructiva, del sistema 

defensiu de la del proper assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume Mas 

d’en Serrà (Alcanar, Montsià), i sembla integrar-se en una tradició edilícia local, atès 

que altres muralles de jaciments propers, com les del Puig de la Nau (Benicarló, Baix 
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Maestrat) o el Puig de la Misericòrdia (Vinarós, Baix Maestrat), presenten també aquest 

doble parament. Sembla ser que no es comptà amb l’ús de tovots per a perllongar 

l’alçada de la muralla, malgrat que la seva amplada hauria permès situar-hi un camí de 

ronda. Un altre cop cal comparar aquesta dada amb els resultats de Sant Jaume, on sí 

que s’ha observat aquest fet. L’absència de torres datables a la primera edat del ferro és 

també constatable. De fet, un altre problema a resoldre és el fet de l’existència 

d’aquestes estructures associades a la muralla per al període ibèric de l’assentament. 

Com s’ha explicat més amunt, a la zona d’accés hom hi havia identificat, en un principi, 

dues torres. La denominada T1, massissa i de planta rectangular, presentaria unes 

dimensions considerables, de 7,40 x 3,50 metres. S’ubicaria fora del pressumpte recinte 

emmurallat (encara que, com s’ha vist, aquest fer s’ha revisat i, ara per ara, el que 

sembava muralla en aquest sector podria ser una estructura moderna). La cronologia que 

se li va donar se situava en el trànsit entre el segle V i el IV a.n.e.  Al revisar-se aquest 

sector, els seus investigadors primerament van creure que es tractava d’una construcció 

associada al Barri Extrem Occidental i, per tant, es que es dataria a la primera edat del 

ferro. Avui en dia aquesta qüestió tampoc queda clara. Evidentment, ja no s’identificaria 

com a una torre. S’ha passat a considerar com a àmbit, amb la numeració d’àmbit A202, 

UH202. 

La T2 també es trobaria en aquest punt, flanquejant, en les primeres suposicions, el 

carrer C juntament amb T1. Més petita (5,8 x 4, 4 metres), aquest element es va trobar 

buit. Actualment, després de les noves interpretacions, aquest bastiment quedaria 

deslligat del sistema defensiu i pràcticament al centre de l’assentament. Caldria, doncs, 

cercar-li un altre ús diferent del defensiu. Ara per ara és l’àmbit A3, UH3. Es tracta 

d’una estructura força singular, però, amb murs d’una certa dimensió (Garcia Rubert, 

2005: 173). 

Finalment, sembla ser que solament existeix una estructura identificable de manera 

coherent amb una torre, la que s’anomenarà com a Torre 3 o T3 (H100, A100), al sector 

nord del jaciment. Descoberta durant la campanya de 1992, posseeix una planta 

quadrangular i és buida, amb unes mesures de 3,70 x 3,20 metres. Va ser bastida amb 

blocs lleugerament desbastats, en una modulació aproximada de 0,40 x 0,20 x 0,15 

metres, que van ser disposats en una doble filada paral!lela i lligats amb morter de fang. 

Per sobre d’aquest basament s’hi aixecarien alçats en tàpia. El mur de tancament 

meridional de la torre limita un passadís que connecta amb una petita poterna de 0,60 

metres d’amplada per la seva part oest. Aquest pas es defineix entre la muralla i la part 
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posterior de la torre, permetent l’accés cap a l’interior de l’assentament (Garcia Rubert, 

2005: 381). Semblaria, doncs, que la situació d’aquesta torre en aquest punt del poblat 

respondria a la necessitat de protegir-hi un accés, aquest cop veritable, que apareixeria 

en part enllosat. La seva cronologia de bastiment és, segons els seus investigadors, 

difícil de discernir, ja que la torre va aparèixer força arrasada i els materials ceràmics 

localitzats no acompanyaven a l’hora d’intentar resoldre aquest punt. No obstant, hom 

considera que va ser construïda en un temps posterior a la muralla, moment que cal 

situar en l’ibèric ple. 

Resten moltes qüestions obertes sobre el funcionament tant del poblat com del sistema 

defensiu. Els seus investigadors darrerament han atorgat una gran importància a la seva 

fase de primera edat del ferro; certament és així (Garcia Rubert, 2005: 415). El primer 

que suposen és que el Barri Extrem Occidental no seria un espai periurbà, sinó que en 

origen quedaria emmarcat dins del global de l’assentament i, per tant, clos per la 

muralla, almenys per al primer quart del segle VI o potser fins i tot finals del segle VII 

a.n.e. La desaparició del tram murari que protegiria aquest sector, com hem vist, ha estat 

atribuït a la intensitat dels treballs d’abancalaments agrícoles moderns (Garcia Rubert, 

2005: 418). L’absència de torres durant la primera edat del ferro tampoc és estranya, 

segons els seus excavadors. La utilització d’aquests elements no semblaria un fet usual 

en la regió. A Sant Jaume solament se’n documenta una, allargada, com s’ha vist,  de 

funcionalitat singular que possiblement vagi més enllà de la purament defensiva. 

Considerant doncs, que aquest darrer jaciment es pot identificar com una verdadera 

fortalesa, no resultaria fora de lloc que a La Moleta no se’n bastís cap o, en el cas que 

n’haguessin existit i haguessin desaparegut, el seu nombre seria baix. Possiblement en 

època ibèrica aquest handicap va obligar a reforçar el sistema defensiu, bastint-se la 

torre T3 (Garcia Rubert, 2005: 406-407).  

De fet, la construcció de T3 suposa la fita més important, a La Moleta, a nivell 

poliorcètic, ja que no comptem amb excessius exemples de torres de planta 

quadrangular, esdevenint l’única mostra de torre en posició de flanqueig d’aquestes 

característiques al costat d’una porta d’accés. Es tractaria, doncs, d’un dels pocs casos 

on el terme “hel!lenitzant” podria ser aplicat a la seva concepció (Ferré, 2007: 35). 

Aquest fet és summament interessant en el sentit que es tracta d’una estructura 

plenament ibèrica. Malgrat que esdevé un unicum a tota la regió del baix Ebre, és 

significatiu apuntar que no cal cercar sempre l’element al!lòcton, el mestre d’obres 

foraster, per tal d’explicar l’existència d’aquests conceptes poliorcètics tant en boga en 
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altres regions mediterrànies (Garlan, 1974). 

 

V.2.2.2.- La Ferradura (Ulldecona, Montsià) 

L’assentament de La Ferradura, també conegut com als Castellets per part dels habitants 

d’Ulldecona, és un dels més coneguts tant pel món de la investigació com pel públic en 

general. Va ser trobat, de manera casual l’any 1961 per part d’uns excursionistes. Les 

ceràmiques que van recollir aquest grup ràpidament cridaren l’atenció de Maria Pietat 

Callarisa, una alumna ulldeconenca de l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la 

Universitat de Barcelona, que ho comunicà al seu professor, Joan Maluquer de Motes 

(Maluquer de Motes, 1982: 229 ; Maluquer de Motes, 1983: 5). La primera visita que 

efectuaren al jaciment tenia com a missió determinar quina era la seva importància real. 

Es desbrossà i es va obrir un petit sondeig, que va aportar la localització d’un nombrós 

conjunt de pondera, entre altres elements arqueològics. La riquesa que aparentava el 

jaciment va convèncer a Maluquer de la necessitat d’obrir excavacions intensives i, amb 

aquest objectiu, el 1965 es van demanar els permisos pertinents per a la seva excavació. 

No va ser, però, fins al juny de 1972 que començaren els treballs. Es descobriren les 

estructures visibles avui en dia, així com un interessant conjunt de materials mobles que 

actualment es conserven al Museu Comarcal del Montsià, a Amposta. Fou inscrit en un 

ambiciós projecte, el Programa de Investigaciones Prehistóricas, que pretenia estudiar el 

desenvolupament del món ibèric a Catalunya a partir de l’excavació de tres jaciments 

paradigmàtics: El Molí de l’Espígol (Tornabous, Urgell), El Puig de Sant Andreu 

(Ullastret, Baix Empordà) i La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià). Finalment, aquest 

darrer va caure de la llista i hi va accedir La Ferradura (Gracia et alii, 1988: 9 ; Garcia 

Rubert, 2005: 82) 

Els resultats de la intervenció van aparèixer parcialment en una publicació de Maluquer 

de Motes l’any 1982, titulada “La Ferradura, Ulldecona”, en el recull, publicat per la 

Generalitat de Catalunya, sota el nom de Les excavacions arqueològiques a Catalunya 

en els darrers anys. La monografia va veure la llum l’any següent (El poblado 

paleoibérico de La Ferradura, Ulldecona (Tarragona), PIP, Programa de 

Investigaciones Protohistóricas, VII, CSIC-Universitat de Barcelona). A partir de la 

publicació del treball de Maluquer La Ferradura va esdevenir un assentament 

paradigmàtic i la investigació hi va centrar nombrosos esforços orientats vers la seva 

interpretació i valoració. En aquest sentit cal destacar diverses tesis doctorals que 

inclouen el jaciment en l’estudi dels fenòmens d’iberització al sud de Catalunya (Diloli,  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#"!

 

 
Figura 41. El jaciment de la Ferradura d’Ulldecona. Planta redissenyada a partir de l’original de 
Maluquer de Motes (Arxiu GRAP) 
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1997; Garcia Rubert, 2005; Noguera, 2006) o l’arquitectura protohistòrica (Belarte, 

1997), així com publicacions sobre materials (Garcia Rubert, Gracia, 1998). També va 

ser tractat per part de Pierre Moret en la síntesi sobre la seva tesi doctoral centrada en 

les fortificacions pre-romanes peninsulars (Moret, 1996). 

Les intervencions arqueològiques posteriors a l’efectuada per Maluquer han estat 

escasses.  En aquest sentit, cal indicar que l’equip del Grup de Recerca en Arqueologia 

Protohistòrica de la Universitat de Barcelona (GRAP), sota la direcció de David Garcia 

Rubert, ha tornat a encetar campanyes d’intervenció; actualment se’n porten tres, encara 

inèdites i sense resultats significatius, en sectors estratigràfics no tocats per Maluquer8. 

A part d’aquests treballs val la pena destacar la realització d’una nova planimetria el 

1995 (Gracia, Munilla, 1995) i la revisió de les estructures feta pel mateix investigador 

del GRAP (Garcia i Rubert, 2005), així com una petita actuació duta a terme per 

l’empresa Rocs SCP, que roman també inèdita. 

Des de l’inici d’aquestes noves intervencions, el jaciment ha aparegut citat en diversos 

treballs per part dels investigadors del GRAP, entre els quals és necessari citar l’article 

aparegut el 2008 a Saguntum, titulat “Tyrichae al riu Sénia. Rellegint l’Ora Maritima 

d’Aviè” (Garcia Rubert, 2008), el recent “Phoenician trade in the north-east of the 

Iberian Peninsula: a historiographical problem”, publicat a les pàgines d’Oxford Journal 

of Archaeology (Garcia Rubert, Gracia, 2011) o el redactat conjuntament l’any 2008 per 

gairebé tots els grups de recerca que treballen al tram inferior de l’Ebre, “Contacte i 

interacció entre indígenes i fenicis a les terres de l’Ebre i del Sénia durant la primera 

edat del ferro” (Bea et alii, 2008). 

La Ferradura es troba a una alçada sobre el nivell del mar d’entorn uns 377 metres, en 

un turó que s’eleva sobre la foia d’Ulldecona uns 180 metres, adaptant-se, en la seva 

cresta superior, a la topografia preexistent. L’espai ocupat no superaria els 400 metres 

quadrats. Els seus pendents són força agrests. Cal destacar en aquest sentit la vessant 

oriental, que de fet és la paret que tanca en aquest punt el Barranc de les Codines, una 

via natural que uneix l’interior amb la costa, desaiguant prop de Les Cases d’Alcanar 

(Montsià), usat tradicionalment com a camí ramader (Garcia Rubert, 2005: 78). 

L’assentament, però, mira vers la vessant oest del morrot, dominant la depressió 

d’Ulldecona. L’accés per aquest punt és també força complicat, encara que es presenta 

força més suavitzat que l’inaccessible vessant oriental del Barranc de Les Codines. Un 

                                                
%!Sobre els resultats d’aquestes intervencions volem donar les gràcies a David Garcia Rubert per 
la seva informació al respecte.!
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segon accés, que Garcia Rubert considera hipotètic, quedaria definit per un camí que 

pujaria per la vessant sud-occidental i que, a l’arribar al jaciment, aniria directament a 

menar a la seva suposada porta (Garcia Rubert, 2005: 79). La visualitat és excel!lent. 

L’assentament es correspon amb el tipus de vilatge clos. Maluquer va excavar, durant la 

intervenció de 1972, un total de set àmbits que va denominar des d’E1 fins a E7 

(Maluquer de Motes, 1983). La planta que aportaren aquestes estructures definia una 

sèrie de cambres o àmbits, de planta rectangular i dimensions variades, que dissenyaven 

una estructura d’un únic barri. Avui en dia resulta complicat, si no impossible, 

determinar les mesures d’aquests espais: en aquest sentit, el seu investigador més recent 

assegura que la planimetria aixecada per Maluquer no coincideix exactament amb la 

realitat; en alguns casos les desviacions serien subtils, mentre que en altres suposarien 

un greuge a l’hora d’intentar interpretar el traçat de determinats bastiments (Garcia 

Rubert, 2005: 85). És per aquest fet que Garcia Rubert va aixecar una nova planimetria, 

que és la que seguirem, i a partir d’aquest treball ha intentat reorganitzar l’espai dels 

àmbits del jaciment9. 

En aquest sentit, la reorganització de la planta de La Ferradura s’ha delimitat en onze 

àmbits, que van numerats des d’A0 fins a A11. A0 seria un àmbit que Maluquer hauria 

intuït però del qual no va poder certificar-ne l’existència. Les noves intervencions 

l’haurien pogut confirmar10. Es trobaria al nord del jaciment, en un punt on l’arrasament 

de les estructures és extrem. El funcionament arquitectònic d’aquest ha resultat de 

difícil interpretació. Sembla ser que s’orientaria en un únic barri en sentit nord-sud. 

L’espai interior hauria estat organitzat a partir del bastiment d’una sèrie d’àmbits, que 

varien en la seva tendència formal des de les plantes rectangulars fins a les tendents a la 

trapezoïdalitat. Les cambres compartirien murs mitjancers i, en una disposició axial, 

ocuparien la pràctica totalitat de la cresta, en un ajançament destinat a adaptar-se el 

millor possible a les condicions topogràfiques del lloc.  

El sistema constructiu, basat en els murs de pedres de mida mitjana mitjà lligades amb 

morter de fang, partiria, probablement, de l’aixecament inicial d’un mur llarg de 

tancament, que miraria vers l’oest, i que tots els àmbits comparteixen. Avui en dia 

aquesta estructura ha desaparegut a causa de les inèrcies erosives que s’han produït des 

de 1972 en aquest sector. 

Els àmbits que s’obren des d’aquest mur perimetral són els que Garcia Rubert anomena 
                                                
%!Aquesta planimetria, així com el reestudi de l’espai, ha estat presentada en la seva tesi doctoral 
(Garcia Rubert, 2005).!
&'!Informació aportada per David Garcia Rubert.!
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des d’A0 a A9. Tots ells s’orienten vers un espai de circulació, un carrer que transcorre 

directament sobre la vessant oriental del jaciment. L’amplada d’aquest vial s’adapta al 

terreny, i va variant, progressivament, des d’aproximadament un metre davant de 

l’àmbit A1 fins als cinc metres en front d’A7, on la cresta de roca desapareix i dibuixa 

un estrep que penja sobre el barranc. Per altra banda, un possible A11 es confirmaria, en 

l’altre extrem, per la continuïtat del mur llarg de tancament, que discorre fins tancar el 

morrot per l’est. Si es considera l’existència d’aquests dos àmbits (A0 és una realitat, i 

A11 sembla factible), La Ferradura presentaria, originalment, una forma molt compacta, 

gairebé closa, amb una gran protecció per tots els seus costats (Garcia Rubert, 2005, 

112). 

L’accés al jaciment sembla ser que s’efectuaria, a partir d’A10, pel punt més meridional 

de la cresta de roca. Les dades en aquest sentit, però, resulten força magres, i cal 

efectuar una tasca interpretativa important per a intentar treure’n l’entrellat. La vessant 

sud és la més suau i, per tant, seria la més practicable a l’hora d’accedir a l’assentament, 

per un camí que aniria carenejant suaument. Les altres vessants són, simplement, 

inaccessibles. Des d’A10 es definiria un accés simple, que menaria vers el punt on el 

carrer és més ample, és a dir, davant d’A6 i A7, en el que es definiria com a una petita 

placeta. Des d’aquest punt es podria distribuir la circulació de manera senzilla. No 

obstant, aquesta proposta no passa d’hipòtesi, i “per tant pronunciar-s’hi 

contundentment seria, ara com ara, una temeritat innecessària que no podria 

fonamentar-se en cap evidència arqueològica” (Garcia Rubert, 2005: 111). 

De fet, el problema dels accessos és una constant a La Ferradura. El seu grau 

d’arrasament no ha afavorit la identificació, ni pel que fa al principal ni pels que haurien 

de comunicar els àmbits amb el carrer. Maluquer, davant d’aquest problema, va 

plantejar la possibilitat que aquests es trobessin a la part occidental dels espais. De fet, 

en la seva planta s’hi observa un segon passadís de distribució, a l’oest, paral!lel al ja 

existent, al qual s’uniria mitjançant un pas est-oest (E4), al centre del morrot, delimitant 

d’aquesta manera dos grups de cambres (Maluquer, 1983: 8, fig. 1). Però aquesta 

hipòtesi topava amb el mal estat de conservació de l’assentament i amb el fet que el 

1972 no es van acabar d’excavar els extrems dels àmbits, on possiblement es podria 

trobar la resposta a aquest problema. Des d’aleshores s’han plantejat diverses opcions 

que bàsicament proposen l’existència de portes obertes cap al cantó est, és a dir, cap al 

carrer (Gracia et alii,  2000: 26 ; Garcia Rubert, 2005: 106). Es tracta, realment, de la 

hipòtesi més versemblant, sota el nostre punt de vista, ja que no sembla funcionalment 
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atractiu dividir en dos blocs l’assentament, i menys considerant la petitesa de l’àrea 

ocupable, que aconsellaria el seu màxim aprofitament constructiu.  

En relació amb la suposada divisió interna dels espais, hom ja havia cridat l’atenció, a 

partir de l’observació del plànol de Maluquer i de la interpretació de la distribució 

microespaial dels elements bastits i mobles a l’interior dels àmbits, sobre la possibilitat 

que el terç occidental fos ocupat per àrees d’emmagatzematge i treball, ja que Maluquer 

hauria trobat en aquest sector restes d’àmfores, així com un forn a A6 i una possible 

banqueta a A2, mentre que els segments central i oriental estarien destinats a funcions 

domèstiques. Seria una divisió, en principi, comuna en el patró d’organització dels 

assentaments dels Camps d’Urnes (Garcia Rubert, 2005: 104). La revisió efectuada per 

Garcia Rubert es mostra bastant d’acord amb aquest fet, a partir de les comparacions 

amb espais de jaciments com Genó (Aitona, Segrià) (Maya et alii, 1998: 52-53) o La 

Loma de Los Brunos (Casp, Saragossa) (Eiroa, 1982: fig. 5), entre d’altres. De totes 

maneres es tracta d’una organització pràctica; les tasques d’escalfament o de cuina 

(malgrat que únicament s’identifica una llar a E2), que necessitarien de llum i que al 

mateix temps suposarien fums, s’efectuarien prop de la porta o al carrer, deixant la part 

més profunda de les cambres com a zona d’emmagatzematge. S’ha de suposar, també, 

l’existència d’una idea de protecció dels béns, especialment pel que es referiria als 

productes agrícoles, que haurien de salvaguardar-se d’insectes o rosegadors. No volem 

dir amb això que aquest sigui el cas de La Ferradura, però sí que ens trobaríem davant 

d’un tipus d’organització de l’espai lògic i, com s’ha vist, àmpliament aplicat des 

d’almenys el bronze final. Altrament, no deixa de sobtar que únicament s’hagi 

identificat una única llar en tot el recinte. 

L’arranjament d’A2, amb la seva llar, va acompanyada d’una curiosa estructura, en 

l’angle nord-oriental de la seva probable línia de façana. Es tracta del que sembla una 

caixa construïda, vinculada possiblement a una banqueta. S’han documentat elements 

similars a Genó (Maya et alii, 1998: 52), a Záforas (Casp, Saragossa), relacionats amb 

molins de mà (Pellicer, 1959: fig. 1) o a La Loma de Los Brunos (Casp, Saragossa). La 

interpretació que fa Garcia Rubert sobre aquests conjunts vindria a reforçar la idea de la 

divisió microespaial exposada més amunt. Es tractaria de mobiliari destinat a la mòlta 

de cereals; mentre que a la banqueta s’hi recolzarien els molins manuals i s’hi 

treballaria, a la caixa o cista es recolliria la farina abans de ser emmagatzemada (Garcia 

Rubert, 2005: 105). En aquest sentit cal recordar que al Turó del Calvari (Vilalba dels 

Arcs, Terra Alta), però, existirien possibles estructures d’emmagatzematge en fang, 
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descrites en aquest mateix treball, destinades al gra o a la farina, que no seria processada 

en aquest edifici. També s’hi va trobar una estructura quadrangular similar, en la 

mateixa ubicació dins del recinte anomenat H-1, que posseiria funcions incertes, encara 

que a partir dels estudis de residus caldria descartar-ne la utilització per a 

l’emmagatzematge de productes vegetals (Bea, Diloli, 2005). Aquesta estructura és 

il!luminada per la llum del sol un únic cop a l’any: durant l’ocàs solsticiar d’estiu (Pérez 

Gutiérrez et alii, 2011: 7, fig. 5). Per tant, la proposta feta per Garcia Rubert haurà de 

ser presa amb cautela. De totes maneres, la divisió proposada serviria, almenys, per a 

resoldre el tema dels accessos als àmbits, fet no solucionat durant la intervenció de 1972 

(Garcia Rubert, 2005: 106). 

Sobre la presència de materials mobles a La Ferradura, essencialment ceràmics, cal 

tornar a referenciar els estudis efectuats per Garcia Rubert i altres investigadors del 

GRAP. S’ha d’indicar que les primeres anàlisis van ser dutes a terme ja al finalitzar 

l’excavació de Maluquer, resultant, a grans termes, uns percentatges que reduïen la 

presència de productes a torn a un minso 2%, enfront de la massiva localització de 

ceràmiques a mà. Els resultats actuals contrasten de manera rotunda amb els primers 

que es van portar a terme. A partir de la revisió de la totalitat dels fons dipositats al 

Museu Comarcal del Montsià s’obtindria un volum de ceràmiques a torn que arribaria al 

24,40%, xifra gens menyspreable i que caldrà tenir en compte d’ara en endavant. Els 

productes a mà, per tant, baixarien del 98% inicial al 75,60% actual. Val la pena 

esmentar que a Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià), on ningú dubta que ens 

trobem davant d’un bastiment residencial de tipus elitista, la presència de torns és 

d’aproximadament el 30% (Garcia Rubert, Moreno, 2008: 211). No obstant, en paraules 

de Garcia Rubert, en referència als materials ceràmics de La Ferradura “caldria esperar 

que aquests nivells haguessin segellat i preservat especialment el conjunt dels materials, 

de manera similar al que succeeix en altres jaciments propers i coetanis amb 

circumstàncies estratigràfiques similars com per exemple el Barranc de Gàfols 

(Ginestar, Ribera d’Ebre) (Belarte, Sanmartí, Santacana, 1991) o Sant Jaume/Mas d’en 

Serrà (Alcanar, Montsià), i ens aportessin per tant un plus de confiança en relació al fet 

de poder disposar de nivells amb un grau de preservació del registre moble original més 

alt que no pas el de la resta d’àmbits” (Garcia Rubert, 2005: 116). Per tant, cal 

considerar-los de manera cauta. 

L’equip del GRAP, per tal de reforçar aquesta dada, ha estudiat separadament el volum 

ceràmic de dos àmbits, A3 i A6, que segons Maluquer eren els únics que presentaven 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

evidències de destrucció derivades d’un incendi violent (Maluquer de Motes, 1983: 10). 

No cal dir que la rapidesa amb que es va fer l’excavació no ajuda a resoldre el dubte de 

si les restes d’aquesta crema eren presents en altres àmbits, però el fet és més que 

possible. Pel que respecta a aquests espais els percentatges varien una mica, resultant un 

15,10% de volum ceràmic a torn i un 74,90% a mà. Si es considera en el conjunt d’A3 

la coneguda àmfora fenícia T.10.1.2.1. restaurada al seu dia per Emili Junyent 

(Maluquer de Motes, 1983: 18, fig. 5), que no ha estat comptabilitzada, els percentatges 

s’apropen bastant als globals del jaciment obtinguts per Garcia Rubert (Garcia Rubert, 

2005: 117). Conseqüentment, el percentatge proposat pels investigadors del GRAP 

s’acostaria bastant a la realitat del jaciment. 

La totalitat dels productes a torn de La Ferradura s’identifica amb manufactures 

ceràmiques fenícies del Cercle de l’Estret de Gibraltar, especialment grans contenidors. 

En aquest sentit, a partir de l’estudi del nombre mínim d’individus (NMI) s’ha proposat 

un conjunt de cinc àmfores, cinc pithoi, quatre plats i dues peces de forma 

indeterminada. Pel que respecta a les àmfores, generalment es poden classificar dins del 

tipus T.10.1.2.1. No obstant, la presència d’un exemplar amb llavi lleugerament convex 

i amb una estria en la seva unió amb el coll (Maluquer de Motes, 1983: 20, fig 6.2) va 

fer pensar a Joan Ramon que es tractava d’una peça de la forma T.10.1.1.1. (Ramon, 

1994-96: 400). La cronologia que aporta per a aquesta àmfora, que apareix en contextos 

de les darreries del segle VIII a.n.e. o inicis del segle següent a Sa Caleta (Sant Josep de 

Sa Talaia, Eivissa), seria anterior a la de la T.10.1.2.1., ara per ara datada a partir del 

650 a.n.e.  

De totes maneres, Joan Ramon, en el mateix article on presenta la vora de La Ferradura, 

fa la següent reflexió: “Es muy importante señalar como –de modo paralelo y en este 

mismo Coloquio –ha sido planteada la posibilidad de importaciones fenicias del siglo 

VIII o primera mitad del VII a.C. en el asentamiento del barranc de Gàfols [...] en el 

curso del bajo Ebro que, en cualquier caso, no debió ser el único al menos en esta zona” 

(Ramon, 1994-96: 408). Ramon es refereix al treball presentat al mateix col!loqui11 

sobre el Barranc de Gàfols pels seus investigadors (Asensio et alii, 1994-1996) en el 

qual s’associen els materials fenicis apareguts amb dos petits vasets bicònics amb 

carena poc marcada, vora exvasada, peu anular i decoració d’acanalats horitzontals a 

                                                
%%!La qüestió sobre la presència de materials fenicis al baix Ebre abans de la línia del 650 a.n.e. 
va ser tractada per primera vegada a les Taules Rodones d’Arqueologia de Sant Feliu de 
Codines, el 1994, sota el títol de Models d’ocupació del territori entre el 1600 i el 500 a.n.e. a 
la Catalunya meridional i zones limítrofes de la depressió de l’Ebre.!
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l’espatlla, datables cap a les darreries del segle VIII o a molt estirar el segle VII a.n.e., a 

partir de la observació de les urnes de la necròpolis del Calvari (El Molar, Priorat) o de 

La Tosseta dels Guiamets, també al Priorat. Aquests vasos no estan presents ni a 

Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) ni a La Ferradura, llocs on les ceràmiques a mà han 

perdut els acanalats. A partir d’aquest fet s’ha proposat una data per a l’arribada de 

productes fenicis anterior al funcionament d’Aldovesta. Per tant, l’accés de materials 

fenicis a llocs com Barranc de Gàfols seria anterior a altres com Aldovesta o La 

Ferradura, i caldria ubicar-la a finals del segle VIII o a inicis del VII a.n.e., en una 

cronologia molt equiparable a l’inici del funcionament de Sa Caleta (Asensio et alii, 

1994-96: 239-240 ; Ramon, 1994-96: 408). 

De totes maneres, en la seva monografia de 1995, producte de la publicació de la seva 

tesi doctoral, obvia aquest fragment i parla únicament d’àmfores T-10.1.2.1. en el 

context de La Ferradura (Ramon, 1995; 46-47). Garcia Rubert ha tingut l’oportunitat de 

revisar la peça en directe, arribant a la conclusió que malgrat que al dibuix que presenta 

Maluquer al seu llibre s’intueix una clara estria, en el fragment no és tan segur aquest 

fet i, per tant, resultaria complicat distingir-la d’una T.10.1.2.1. (Garcia Rubert, 2005: 

119). Això, associat a l’absència d’acanalats, no hauria de fer pujar la cronologia més 

enllà de meitats del segle VII a.n.e. 

En quant als pithoi, aquests presenten la típica decoració monocroma en bandes, de 

color roig vinós, amb acabats de bona qualitat. La resta de peces fenícies queda reduïda 

a dos plats de ceràmica grisa, un d’ells ja publicat per Maluquer (Maluquer de Motes, 

1983: 19-20, fig. 6.1.). S’han pogut localitzar dos fragments de vora corresponents a un 

segon plat, de característiques similars al ja presentat el 1983, identificable amb la 

forma B4 de González Prats per al registre de La Penya Negra (Crevillent, Baix 

Vinalopó) (González Prats, 1983: 157, 159), on apareix en contextos datables des del 

segle VIII fins al VI a.n.e., cronologia acceptada per a la peça per part dels 

investigadors de La Ferradura (Garcia Rubert, 2005: 120). 

Finalment, sobre les argiles de les produccions fenícies trobades a La Ferradura cal 

assenyalar que existeix una certa diversitat compositiva. S’hi identifiquen pastes de 

l’entorn de Màlaga, però també altres de més depurades, que mostren una varietat 

d’orígens i que, en determinats casos, poden vincular-se a manufactures de tipus fenici, 

amb els coneguts problemes d’atribució i oscil·lació cronològica que això suposa, i que 

tractem extensivament en el present treball respecte als registres d’altres jaciments com 

Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) o el Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, 
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Terra Alta), per citar-ne únicament dos casos. 

Pel que respecta a la ceràmica a mà, el repertori aparegut a La Ferradura és força variat. 

Destaquen, en aquest sentit, els vasos amb perfil en S, de diferents mesures, amb base 

plana i cordons aplicats amb digitacions, tant al coll com al llarg del vas, en ocasions en 

vertical. Els atuells, també amb perfil en S, però amb peu anular, estan també 

representats en el registre. Els plats tapadora també hi són presents, així com els petits 

vasets, bols, gots, tasses, etc.; és a dir, el repertori respon als conjunts que hom troba en 

els jaciments de finals de l’edat del bronze i de la primera edat del ferro. 

Val la pena, però, destacar dos fragments de coll recte i nanses geminades oposades que 

responen a imitacions de les urnes del tipus Cruz del Negro. Imitacions semblants han 

estat documentades a Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) (Garcia Rubert, 

Moreno, 2008: 211, fig. 5, i), Puig de la Misericòrdia (Vinaròs, Baix Maestrat) (Oliver, 

1994-96: fig. 6,7), Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) (Sanmartí et aliii, 2000:  

46, fig. 5.39,5; 89, fig. 5.157,11), Tossal Redó (Calaceit, Matarranya) (Gailledrat, 1997: 

73) o a Sant Cristòfor de Maçalió (Matarranya) (Gailledrat, 1997: 73). En contextos 

funeraris és també present, comptant-se exemplars a Can Canyís (Banyeres del Penedès, 

Baix Penedès) (Bea, 1996), a la coneguda Tomba 184 d’Agullana (Alt Empordà) (Pons, 

1978 ; Graells, 2008 :61) o al Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta), on se’n trobaren 

tres exemplars al sector Maries de la necròpolis (Rafel, 1991: 99, 104, 107, 117), per 

citar-ne alguns exemples. Sobre aquest tipus d’atuells s’ha escrit molt, reconeixent 

l’existència de paral!lels o prototipus al Proper Orient, on apareixen en jaciments com 

Tell Hazor, Tell Qasile o Khaldé, a Israel, entre els segles IX i VIII a.n.e. Des de 

Llevant passarien als contextos fenicis sicilians, com Mozia, i a Malta i Cartago. La 

seva extensió pel nord d’Àfrica es fa palesa en jaciments com Rachgoun (Algèria) o 

Mogador (Marroc), ja en datacions dels segles VIII i VII a.n.e. Avui en dia sembla ser 

que hi ha un cert acord en que les peces de la Península Ibèrica serien produccions 

locals, d’un taller als voltants de Gadir (Càdis) o Carmona (Sevilla) (Maier, 1999: 104). 

De totes maneres, part de la investigació els hi suposa un origen oriental (Belén, Pereira, 

1985: 318-319). La cronologia per aquestes peces, al nord-est peninsular, ha d’ubicar-se 

des de finals del segle VII fins a meitats del VI a.n.e. Les imitacions locals, com les de 

La Ferradura, haurien de datar-se dins del mateix interval o, com a molt, cap a finals 

d’aquest. 

Com ja s’ha esmentat més amunt, la presència d’acanalats en la decoració de les 

ceràmiques a mà del jaciment és merament testimonial; la pràctica totalitat dels atuells 
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són llisos o, com s’ha vist, embellits amb cordons. No obstant s’han de destacar dos 

fragments que conserven dos conjunts d’acanalats horitzontals, per sota del qual es 

dibuixen, amb la mateixa tècnica, quatre cercles (Garcia Rubert, 2005: 122-123). Hom 

ho ha interpretat com la mostra de l’existència de vincles encara oberts amb les 

tradicions vasculars de les darreries de l’edat del bronze. 

 

V.2.2.3.-  L’Assut 0 (Tivenys, Baix Ebre) 

L’assentament ibèric de L’Assut s’ubica en un pronunciat turó al marge esquerre de 

l’Ebre, en una situació privilegiada que li permet controlar les terres d’al!luvió des dels 

peus del Coll de Som fins a l’altura de la Punta de la Mora (Tivenys, Baix Ebre). Quan 

fou descobert, a finals dels anys vuitanta del segle passat, la primera impressió feu 

pensar en un assentament ibèric tardà força malmès pels aterrassaments i per les 

remocions de terra associades a la Guerra Civil de 1936-39. També, segons es 

desprendrà de la intervenció arqueològica posterior, al capdamunt del turó, just per 

sobre del sofisticat complex defensiu, s’hi col!locà una bateria durant les Guerres 

Carlines. L’Assut és propietat, avui en dia, de la URV i s’hi desenvolupa, des de l’any 

2000, un ambiciós projecte d’investigació que contempla l’excavació arqueològica 

integral i la posterior musealització. Els treballs són responsabilitat del GRESEPIA de 

la URV, sota la direcció de Jordi Diloli. 

El poblat fou construït en una dels darrers contraforts, ja sobre el riu, de la Serra de 

Cardó. En principi, es tracta d’un assentament on s’hi va aplicar, a nivell defensiu, un 

sistema de barrera o d’esperó tancat, arranjament que, com hem vist, és comú en els 

jaciments de la zona. D’aquesta manera, hom concentrà les fortificacions en el punt 

d’unió entre l’estrep i la zona muntanyosa interior, just en l’indret on el poblat es 

mostraria més desprotegit. En un primer moment, molt possiblement, l’assentament 

seria força petit i ocuparia, com en el cas del Castellot de la Roca Roja, la plataforma 

superior del contrafort rocós. Més endavant el llogarret creixeria per les vessants, 

sobretot la meridional, adquirint una superfície d’entorn 0,5 hectàrees. De totes 

maneres, la part domèstica és encara avui la menys investigada i, en conseqüència, 

caldrà confirmar aquesta proposta.  

Dues estructures semblen poder datar-se durant la primera edat del ferro: un mur 

d’ortostats aparegut cobert pel sistema defensiu i un mur de parament doble amortitzat 

pel sector d’hàbitat d’Assut II. Ara per ara es desconeix el comportament d’aquesta 

fase. 
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Figura 42. Planta general de L’Assut de Tivenys. En requadre vermell, les estructures de la fase 
Assut 0 (GRESEPIA) 
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V.2.2.4.- El Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) 

L’assentament del Barranc de Gàfols es troba en un turó altiplanat al marge dret de 

l’Ebre, controlant el seu pas per la foia de Móra, en el terme municipal de Ginestar 

(Ribera d’Ebre). Conegut també amb el nom d’El Pomeralet, domina un petit barranc, 

del mateix nom, just en el punt on aquest desguassa a l’Ebre. 

La intervenció arqueològica del Barranc de Gàfols, duta a terme entre els anys 1990 i 

1998, va suposar un abans i un després respecte a l’estudi dels patrons d’assentament 

protohistòric en el tram inferior de l’Ebre, especialment en el seu traçat septentrional, 

més amunt de l’Estret de Barrufemes, ateses les seves cronologies, que presentaven una 

fase d’ocupació de finals de l’edat del bronze i, sobretot, una de la primera edat del 

ferro i del segle VI a.n.e., i també pels seus materials mobles, ja que va ser el primer 

jaciment on hom va considerar seriosament la presència d’ítems ceràmics de tipus 

fenici. 

El projecte d’intervenció va ser executat per un equip de la Universitat de Barcelona, 

sota la direcció de David Asensio, Maria del Carme Belarte, Maria Teresa Mascort, 

Jaume Noguera, Joan Sanmartí i Joan Santacana.  Es va inscriure dins del “Projecte de 

recerca arqueològica sobre les estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució a les 

comarques del curs inferior de l’Ebre durant la protohistòria i l’antiguitat”, dirigit per 

Joan Sanmartí. 

El jaciment va cridar l’atenció per la gran quantitat de materials ceràmics que es van 

poder testimoniar en superfície. Una prospecció electromagnètica amb radar d’alta 

resolució va contribuir a animar l’equip d’investigació a encetar els treballs, ja que els 

resultats d’aquests sondejos van intuir la presència d’estructures arquitectòniques 

conservades sota el sòl (Sanmartí et alii, 2000: 11). 

Mentre duraven les recerques a l’assentament hom es va afanyar a publicar resultats 

parcials, que ràpidament van esdevenir bàsics per tal d’entendre la situació urbana en el 

trànsit entre l’edat del bronze i la del ferro no únicament a la foia de Mora, sinó a tot el 

tram inferior de l’Ebre i, en alguns aspectes, al conjunt del nord-est peninsular. En 

aquest sentit cal destacar l’article titulat “El jaciment del Barranc de Sant Antoni 

(Ginestar, Ribera d’Ebre)” publicat a les actes del simposi Models d’ocupació, 

transformació i explotació del territori entre el 1600 i el 500 A.N.E. a la Catalunya 

meridional i zones limítrofes de la depressió de l’Ebre, dut a terme el 1994 a Sant Feliu 

de Codines (Vallès Oriental) (Asensio et alii, 1994-1996). Finalment, els resultats 

complerts foren publicats l’any 2000 en una extensa monografia, on es tractava tant dels 
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aspectes arquitectònics i urbans com de l’estudi dels materials. Es titulava 

L’assentament del bronze final i primera edat del ferro del Barranc de Gàfols 

(Ginestar, Ribera d’Ebre) (Sanmartí et alii, 2000). A partir d’aleshores ha estat tractat a 

bastament en la bibliografia especialitzada, destacant els treballs d’un dels seus 

investigadors, Jaume Noguera (Noguera, 2002 ; Noguera, 2006). Els aspectes més 

relacionats amb l’arquitectura van ser estudiats per Maria del Carme Belarte també en el 

marc de la seva tesi doctoral, publicada sota el títol d’Arquitectura domèstica i 

estructura social a la Catalunya protohistòrica (Belarte, 1997). 

Entre els articles més recents on s’esmenta el jaciment cal assenyalar-ne dos de Joan 

Sanmartí: “From local groups to early states: the development of complexity in 

protohistoric Catalonia” (Sanmartí, 2004) i “From the archaic states to romanization: a 

historical and evolutionary perspective on the Iberians” (Sanmartí, 2009). 

L’hàbitat protohistòric ocupa actualment un espai petit, que no supera els 600 m2 de 

superfície, situat el cantó nord-occidental de la plana elevada sobre el torrent del 

Pomeralet. No obstant, sembla ser que originalment el jaciment podia ser més gran, ja 

que el turó i el seu coronament, sobretot pel que respecta a la banda que mira vers el 

propi barranc de Gàfols, ha sofert profundament els processos erosius; en aquest sentit 

hom ha indicat que en la llera d’aquest accident geogràfic es van recuperar materials 

arqueològics, entre els que cal destacar algun molí complet, senyal que indicaria una 

major superfície d’ocupació (Sanmartí et alii, 2000: 13). 

El Barranc de Gàfols presenta dues fases constructives, que han estat anomenades pels 

seus investigadors com a Període 1 i Període 2. A grans trets, el més antic d’ells 

s’emmarcaria dins de la fase final de l’edat del bronze mentre i l’inici de la primera edat 

del ferro, mentre que l’altre ja es dataria dins del segle VI a.n.e. La planta identificable 

presenta quatre barris ben delimitats (blocs constructius A, B, C i D, bastits amb 

bateries de cases de planta rectangular, articulats per tres vials o carrers (carrers a, b i c) 

(Sanmartí et alii, 2000: 24, fig. 4.1, 25, fig. 4.2). També es pot observar, enfront d’un 

d’aquests conglomerats (el bloc constructiu A), el retall d’una cisterna. La numeració 

emprada per tal de distingir recintes i períodes es basa en els números àrabs per als del 

Període 1 i en els romans per al 2. 

Pel que respecta al Període 1 han estat testimoniades evidències que denoten l’inici del 

programa constructiu en ple bronze final. Les restes d’aquesta fase van ser 

documentades, principalment, als carrers a i b, i a l’àrea que se situa a orient del bloc 

constructiu A, a ambdós costats del retall de la cisterna. També han aparegut dades  
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Figura 43. Planta general de l’assentament del Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii, 2002) 
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relacionables amb aquests primers moments ocupacionals sota els paviments de les 

unitats domèstiques datables al Període 2, especialment en els recintes I, IV, V i VII, 

encara que aquestes presentaven un estat de conservació molt més dolent, possiblement 

per les reformes del segle VI a.n.e. En total, hom va documentar nou unitats 

domèstiques, algunes d’elles tallades per les cases de la fase més moderna, en les quals, 

com s’ha indicat, queda plasmat l’inici del projecte constructiu de l’assentament, 

profundament reformat a partir d’inicis del segle VI a.n.e. 

No es pot saber de manera certa si aquest primer període edilici va ser efectuat en una 

única fase constructiva. Hom pensa que més aviat s’optà per anar ocupant, possiblement 

de manera estacional, la terrassa (Noguera, 2006: 81). En aquest sentit hom ha proposat 

l’existència de comunitats seminòmades, que recorrerien el territori practicant molt 

probablement una agricultura d’artiga (Sanmartí et alii, 2000: 28). Això suposaria la 

construcció successiva d’àmbits, a mesura que les necessitats de la comunitat ho 

requerissin, aspecte també observat al proper assentament del Barranc de Sant Antoni 1 

(Ginestar, Ribera d’Ebre) (Asensio et alii, 1994-1996). Aquestes unitats domèstiques es 

van trobar en un estat de conservació molt pobre, precisament per la transformació que 

va patir l’espai ocupacional.  

No obstant es poden observar restes estructurals de murs de pedra lligada amb morter de 

fang, que no utilitzaren cap mena de fonamentació, sinó que es col!locaren directament 

sobre el terreny natural. Per a aquesta primera fase aparentment es van bastir estructures 

de pedra, sense usar-se alçats de tovots, en una mostra clara del dinamisme de 

l’arquitectura del bronze final; en altres jaciments coetanis, com al Roquissar del Rullo 

(Favara, Baix Aragó-Casp) es constata la utilització del fang com a element d’elevació 

de paraments per sobre de sòcols petris (Ruiz Zapatero, 1985: 405-408). Tampoc se 

n’han identificat al Barranc de Sant Antoni 1; es fa difícil de dir, però el fet que aquesta 

absència significativa es localitzi en jaciments tan propers podria indicar-nos, amb 

l’evident cautela derivada del poc registre amb que es compta, que ens trobaríem davant 

d’una tradició constructiva microregional en la que el fang, en forma de tovot o tàpia, 

arribaria a l’edilícia a partir del segles VII o VI a.n.e. 

Per una altra banda, com ja hem indicat, la planta d’aquest primer període va ser 

profundament alterada durant la segona fase d’ocupació. En aquest sentit, si hom la 

observa amb atenció (Sanmartí et alii, 2000: 25, fig. 4.2.), ens podem adonar que els 

paraments més moderns se superposen sobre els més antics.  

La datació d’aquest primer període ha resultat complicada, ja que els materials 
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localitzats van ser realment escadussers. La presència d’uns pocs fragments de ceràmica 

fenícia ha fet pensar que, almenys pel que respecta als recintes 03, 04, 05 i 010,  el seu 

sojornament hauria de situar-se cap al segle VII a.n.e. o, seguint les datacions de Joan 

Ramon Torres, a partir de finals del VIII a.n.e. De totes maneres, la troballa  de 

ceràmiques a mà (un 97% del total), amb un clar domini dels atuells allisats (un 85,4%) 

pot fer pujar les cronologies; en el registre de l’àmbit 03 no es pot dubtar que el conjunt 

s’ha de datar entre finals del segle VIII i inicis de la centúria següent (Noguera, 2006: 

82 ; Sanmartí et alii, 2000: 27). Aquest testimoni ha fet proposar, com s’ha vist al 

tractar el jaciment de La Ferradura (Ulldecona, Montsià), una cronologia elevada per a 

l’arribada de productes fenicis a la regió (Ramon, 1994-96: 408 ; Asensio et alii: 1994-

1996). Fins i tot els recintes 01, 02, 05 A, 05 B i 06, presenten materials que poden 

remuntar la datació fins al segle IX a.n.e. En l’extrem baix de la forquilla cronològica 

s’ha de situar el registre ocupacional del recinte 09, ja de finals del segle VII o inicis del 

VI a.n.e., encara que no es pot descartar una continuïtat dins del període més recent del 

jaciment (Sanmartí et alii, 2000: 27). 

El Període 2 és el del gran floriment constructiu al Barranc de Gàfols, el que dóna 

l’aspecte que avui en dia es pot veure. En aquests moments es va configurar un petit 

assentament, del qual se n’han identificat tretze unitats habitacionals, distribuïdes en 

quatre barris o conjunts, que han estat batejats, com ja s’ha assenyalat, com a blocs 

constructius (A, B, C i D). L’urbanisme es va arranjar a partir de la creació de tres 

espais de circumval!lació, tres carrers (a, b i c), dotant al conjunt d’un aspecte força 

compacte. Bàsicament el sistema constructiu es va fonamentar en la creació de bateries 

de cases de planta rectangular, aixecades a partir d’un sòcol bastit directament sobre la 

roca. Immediatament per sobre els paraments van ser construïts amb tovots; és en 

aquest moments quan hom constata la introducció de la tècnica constructiva en fang, fet 

que suposa una innovació important respecte al sistema que es va emprar per al Període 

1.  

El bloc constructiu A compta amb almenys cinc recintes, adossats, de planta rectangular 

allargada (numerats de l’I al V). Les dimensions conservades actualment són de 14,49 

metres en direcció nord-sud i 8,75 en la seva orientació est-oest. Cal ajuntar en aquest 

bloc un sisè recinte, el número XVII, que va ser bastit com a ampliació, cap a l’est, de 

l’àmbit IV. Malgrat que avui en dia presenta una fesomia compacta, no es pot descartar 

que originalment aquest bloc fos més gran, ja que s’han trobat evidències ocupacionals 

cap al sud del recinte V, com ara una llar de foc. Aquest sector meridional, però, va ser  
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Figura 44. Nivells d’enderroc de les habitacions 1 i 2 durant el procés d’intervenció 
arqueològica. Imatges cedides per Carme Belarte 
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profundament transformat per treballs agrícoles contemporanis; per tant, el fet del seu 

creixement cap al sud únicament es pot valorar com a una hipòtesi. Precisament 

d’aquest punt haurien de provenir els materials apareguts precipitats al fons del barranc 

de Gàfols, esmentats més amunt (Sanmartí et alii, 2000: 23). Únicament es va poder 

interpretar un accés al bloc, al recinte IV. Es tractaria d’una porta al seu cantó nord-oest, 

que s’obriria cap al carrer a. No se’n veuen a la resta dels recintes. De totes maneres, els 

seus investigadors han proposat la probabilitat que aquests accessos s’orientessin cap a 

l’altre costat, és a dir, cap a l’est, per tal d’aprofitar al màxim la llum del Sol i evitar el 

vent septentrional (Sanmartí et alii, 2000: 23). 

Pel que respecta al bloc constructiu B aquest va aparèixer al nord de l’anteriorment 

descrit, amb una orientació diferent, atès que es va disposar d’est a oest de 

l’assentament. L’articulació urbana entre els dos sectors es va aconseguir a partir de 

l’obertura d’un segon carrer, el b, que actua com a frontissa entre els dos blocs 

constructius. Bàsicament presenta les mateixes condicions compositives que el bloc 

constructiu A, és a dir, es definiria com a una bateria d’unitats habitacionals de planta 

rectangular, allargades, considerablement afectades pels treballs agrícoles, sobretot cap 

al nord i en la línia d’adossament amb el carrer b, on no en quedaven pràcticament 

restes. El conjunt estaria format pels recintes VI, VII, VIII, XI i XII. De fet, els àmbits 

VII i VIII semblen compartir una única estructura habitacional, que hauria estat dividida 

en dos espais (Sanmartí et alii, 2000: 25, figs. 4.1, 4.2.). A causa del seu estat precari de 

conservació no es van poder aportar mesures completes; únicament es pot assenyalar 

que el seu tram llarg, paral!lel al carrer b, arriba fins als 11 metres, mentre que el curt, 

arrasat pels cultius, en mesura aproximadament 5, encara que molt probablement hauria 

d’arribar, com a poc, fins als 6 metres (Sanmartí et alii, 2000: 26). 

El tercer dels blocs constructius, el C, es troba separat de l’A pel carrer a, i va ser 

localitzat a l’oest d’aquest. Es van poder aïllar dos recintes força clars, el IX i el XIV, i 

intuir-ne un tercer, el XVI, cap al sud, molt mal conservat. Un d’aquests recintes, 

concretament el IX, és una unitat domèstica construïda, amb sòcol de pedra, de planta 

rectangular, que va aparèixer molt desmuntada per les transformacions agrícoles. 

L’altre, el recinte XIV, en canvi, va quedar conformat per un retall irregular en el 

terreny natural, de funcionalitat indeterminada. Inicialment hom va interpretar aquest 

darrer espai com a un paller (Belarte et alii, 1994: 239), encara que finalment es va 

proposar la seva utilització com a bassa per a la maceració del lli (Asensio et alii, 2000 ; 

Sanmartí et alii, 2000: 26). 
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El darrer dels blocs constructius és el D. En ell es va localitzar un únic recinte, el X,  

constituït per una unitat ocupacional de planta absidial, separada del bloc B pel carrer c 

i del C per la perllongació del carrer b. La seva disposició en l’espai és igual que la dels 

recintes del bloc constructiu A, és a dir, perpendicular al bloc B, en una orientació oest-

est. Presentava una única porta, oberta vers el sector occidental de l’assentament, que 

incorporava, com a element significatiu, una rampa retallada a la roca. La singularitat de 

la planta de l’únic recinte aparegut en aquest bloc constructiu és evident. No comptem 

amb estructures absidials datables en aquests moments en tot el territori del tram 

inferior de l’Ebre, amb l’evident excepció de la de l’edifici del Turó del Calvari (Vilalba 

dels Arcs, Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005), on aquest disseny esdevé una mostra potent 

d’arquitectura representativa, i la del recinte d’En Balaguer 1 (Portell de Morella, Els 

Ports) (Barrachina et alii, 2011), identificable com a casa fortificada. La interpretació 

que hom va fer d’aquesta estructura, però, fa pensar en funcionalitats més lleugeres. 

Malgrat no estar clara, es va proposar, amb reserves, la possibilitat que es tractés d’un 

estable, relacionant la rampa amb l’accés del bestiar (Sanmartí et alii, 2000: 88). El seu 

sistema constructiu, basat en un senzill sòcol de pedra, tampoc l’acosta, per descomptat, 

al potent model del Turó del Calvari. Únicament s’hi apropa per la tendència formal a 

l’absidialitat, encara que aquesta, val a dir, únicament s’intueix. 

Una darrera estructura que val la pena considerar és la cisterna, oberta en el subsòl 

davant del bloc constructiu A, en la seva cara oriental. Es tracta d’un equipament 

retallat a la roca, de planta sinuosa, que presenta una longitud d’uns 20,80 metres i una 

amplada d’entorn els 3,60 metres. Molt possiblement va estar en funcionament durant 

tot el període de temps que va durar la darrera fase d’ocupació de l’assentament. La 

seva datació va ser efectuada a partir de valoracions de tipus estratigràfic, com poden 

ser el fet que tallava algunes estructures i nivells datats durant el Període I, més 

concretament al llarg del segle VII a.n.e. (Sanmartí et alii, 2000: 97). En aquest sentit 

hom ha suggerit una cronologia per a la seva construcció emmarcable vers la segona 

meitat d’aquell segle, molt possiblement cap al final. El que sembla clar és que va estar 

en funcionament durant bona part del segle VI a.n.e. i va ser amortitzada abans que 

s’abandonés l’assentament, colmatant-se amb materials d’escombrera i pedres de 

diverses mides. Els elements localitzats en el seu interior, entre els que calen destacar 

les ceràmiques fenícies del Cercle de l’Estret de Gibraltar però també una bona quantitat 

de produccions a torn indeterminades, de les que s’han vingut anomenant com de tipus 

fenici, semblen aconsellar una datació dins del segle VI per al final de la seva 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

utilització.  

L’amortització d’aquesta bassa ha plantejat dubtes als seus investigadors, sobretot en 

resposta a la pregunta sobre si per què deixaria d’usar-se un equipament hidràulic 

d’aquestes característiques, bàsic per a la vida al poblat, en un moment en que aquest 

encara era sojornat (Sanmartí et alii, 2000: 100). Les respostes han estat diverses. Es va 

suposar que alguna fissura en la roca hauria fet impossible la retenció d’aigües, encara 

que durant la seva excavació no es va documentar aquesta incidència. De totes maneres, 

seguint aquesta proposta basada en la deficient retenció hídrica, hom va observar que en 

època de pluges l’aigua s’escolava fora de la cisterna. Existiria encara una altra 

explicació, que passaria per una colmatació en època contemporània per part de 

pagesos, amb terres del propi jaciment, fet que provocaria l’assimilació dels nivells amb 

una estratigrafia d’aspecte antic. Però aquesta darrera justificació no resultaria 

satisfactòria, al no poder explicar l’absència de tovots en el seu registre, provinents dels 

enderrocs de la darrera fase ocupacional, així com la gran quantitat de restes 

faunístiques recuperades, que donen al reblert un aspecte d’abocador. Ara per ara no 

s’ha pogut trobar una resposta coherent a l’abandonament de la bassa.  

A l’igual, com es veurà, que en el cas del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta) (Rafel et 

alii, en premsa), la presència d’un dipòsit hídric en un assentament datable en aquestes 

cronologies, enclavat en un territori on les cisternes no són comunes, pot fer pensar en 

qüestions de caire polític i social com serien la captació de recursos per a la seva 

redistribució per part de segments socials diferenciats. En el cas de Barranc de Gàfols, 

però, sembla que ens trobem davant d’un dipòsit que ha d’abastir únicament al poblat, 

sense majors pretensions. Les dimensions, d’uns 75 m2 de superfície útil, amb uns 70 

cm. de fondària, fa que únicament s’hi puguin emmagatzemar, més o menys, uns 52 m3, 

és a dir, uns 52.000 litres, quantitat molt allunyada de la del Coll del Moro on, com es 

veurà,  hi cabrien uns 300.000 litres (300 m3). Per un altre costat, la seva condició de 

dipòsit, sense que es constati una paleoconca que actuï com a aqüífer, desaconsella 

també la seva interpretació més enllà dels usos purament domèstics. En aquest sentit es 

dependria en excés de les qüestions climàtiques i estacionals, amb estiatges 

probablement llargs que plantegessin problemes de viabilitat. És possible, doncs, pensar 

que la bassa del Barranc de Gàfols tingués un ús purament domèstic o agropecuari 

(potser com a abeurador pel bestiar; cal recordar que és poc profunda) i que, en 

presentar deficiències funcionals, es va abandonar, colmatar amb brossa i residus, i es 

va passar a recuperar el sistema tradicional d’emmagatzematge hídric de la regió, que 
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possiblement passava per la utilització de tenalles o recipients peribles. 

Arquitectònicament, la segona fase de l’assentament presenta una sèrie de particularitats 

que val la pena tenir en consideració. Sembla ser que el primer que els seus constructors 

van fer va ser rebaixar el terreny en determinades àrees per tal d’encabir-hi les 

estructures. El sistema de basament utilitzat, com ja s’ha indicat, es fonamenta en la 

col!locació de sòcols de pedres lligades amb morter de fang. En aquest sentit aquests 

van ser disposats de tres maneres diferents, depenent dels àmbits. Se’n documenten de 

bastits aprofitant els retalls dels rebaixos previs. D’aquesta manera el sòcol presentaria 

una cara vista (la de l’interior dels recintes), mentre que la exterior s’ubicaria 

lleugerament desplaçada del tall del rebaix. L’espai resultant seria reomplert de terra, 

actuant com a trinxera de fonamentació. La cara interior estaria coberta amb un 

revestiment. Un segon sistema passaria per l’excavació d’una petita plataforma elevada 

sobre els rebaixos del terreny. Per sobre d’aquesta, que comptaria amb l’amplada del 

sòcol, es construiria el basament, deixant les dues cares vistes. Finalment, el tercer tipus 

es crearia obrint una petita rasa de fonamentació, a l’interior de la qual es situaria el 

sòcol. En aquest cas les dues cares dels murs serien rematades amb revestiments de 

fang, ajustant aquest acabat als talls de la trinxera, sense espai per a un reompliment de 

terra (Sanmartí et alii, 2000: 125, fig. 6.1.). 

Els rebaixos constructius són evidents en els blocs A i B, i en algunes altres estructures, 

com al recinte X. Depenent del parament es va escollir un sistema de bastiment dels 

sòcols o un altre. En aquest sentit, per exemple, el retall del terreny natural que creava 

una plataforma de subbassament es va utilitzar en el bloc constructiu B per a algunes de 

les parets mitjaneres, generalment, mentre que en el bloc A, en el recinte I, s’usaren les 

altres dues tècniques de fonamentació, depenent del parament (Sanmartí et alii, 2000: 

125). En poques paraules, tant els rebaixos com les diferents formes de bastiment dels 

sòcols de cimentació s’adaptaren, segons les circumstàncies, a les diferents necessitats 

del projecte. La creació de plataformes retallades per a alguns envans significa un 

reforçament de la seva base, i hauria de facilitar l’elevació de paraments de tovots, per 

citar un exemple sobre aquesta tria funcional. Altres murs mitjancers, en canvi, van ser 

construïts amb una mínima trinxera i enlluïts per les dues cares. En tot cas es tracta 

d’una mostra del dinamisme arquitectònic expressat a l’assentament. 

Per sobre dels sòcols els paraments van continuar aixecant-se amb filades de tovots. 

Aquestes toves presentarien, generalment, formes paral!lelípedes, amb dimensions molt 

variades (Sanmartí et alii, 2000: 127). Les seves modulacions van des de grans peces de 
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50-60 x 40 x 12 cm. al recinte I fins a d’altres, més allargades i petites, que varien dins 

l’escala de 20-40 x 12-14 x 12 cm. Com es pot observar, doncs, hom no va procurar 

utilitzar una modulació única, com en el cas d’altres jaciments contemporanis, per 

exemple el Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta (Bea, Diloli, 2005) o 

al Puig Roig del Roget (El Masroig, Priorat) (Genera, 1995: 32). L’explicació que els 

seus investigadors han donat per a aquesta diversitat passa pel probable sistema de 

construcció, que les usaria en una disposició alternant el llarg i el través; en alguns 

casos es col!locaria una única filada de tovots per a fer el gruix del mur, mentre que en 

altres se n’usarien dos (Sanmartí et alii, 2000: 127). Ens trobaríem davant d’una 

singularitat constructiva evident, que dotaria de genuïnitat el jaciment. 

Els murs de les construccions, tant pel que respecta als sòcols com a les elevacions de 

tovots, anaven generalment revestits amb un allisat de fang mesclat amb elements 

vegetals. El gruix d’aquest arrebossat és variable, anant des dels 2 fins als 15 cm. En 

determinats casos s’aplicava un acabat fet amb una capa de fang més diluït, que 

s’assemblava bastant a l’existent en els punts on els paviments de terra batuda 

s’ajuntaven amb l’arrencament de les parets. Evidències d’aquests revestiments van 

poder ser observades en les cares de les toves, ja que en principi es va conservar bastant 

bé.  

En alguns àmbits (concretament en els recintes I i II) sobre aquesta capa d’arrebossat es 

van aplicar decoracions pictòriques, usant-se pigments de color rogenc que dissenyaven 

motius geomètrics. Entre aquests val la pena destacar la presència de bandes d’uns 2 

cm. d’amplada, així com traços més prims, paral!lels, que no superarien els 0,5 cm. de 

gruix. També es van poder observar línies que resseguirien el plànol superior del tovot 

però que deixarien caure una sèrie de regalims, a l’estil d’algunes decoracions 

ceràmiques aparegudes en el registre. Finalment, s’haurien disposat línies 

d’aproximadament 1 cm. que s’ajuntarien en els seus angles, dibuixant un reticulat. En 

quant a la seva disposició, en el primer dels casos les franges resseguirien l’orientació 

paral!lela de la tova, mentre que el segon les línies haurien estat pintades en una relació 

oblíqua (Sanmartí et alii, 2000: 130).  

La presència de decoracions pictòriques únicament als recintes I i II ha fet proposar als 

seus investigadors la possibilitat que en aquest espai es desenvolupessin pràctiques de 

tipus ritual. No es tracta de la única evidència. Sembla que s’hi va poder recuperar un 

sacrifici fundacional. Es tracta d’una escàpula de Bos taurus dipositada horitzontalment 

damunt el nivell constructiu d’aquest espai, per sota de les restes de l’enderroc d’una 
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estructura del Període I, el recinte 05. Es va localitzar coberta per un dels blocs de pedra 

que conformarien el parament septentrional del recinte I. Cal assenyalar que els recintes 

I i II serien els més antics de tota la trama urbana de la segona fase de l’assentament 

(Sanmartí et alii, 2000: 179), fet que recolzaria la identificació de l’escàpula de bou 

com a ritual de fundació i que, juntament amb la seva decoració pictòrica, ens faria 

pensar certament en que ens trobaríem davant d’espais dedicats a les activitats cultuals. 

La presència de decoracions similars en l’edifici del Turó del Calvari (Vilalba dels 

Arcs, Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005), on no hi ha dubte que s’hi celebren pràctiques de 

tipus ritual o litúrgic, pot contribuir a reforçar aquesta idea. Altrament, la decoració 

pictòrica és present en altres jaciments protohistòrics com el proper Puig Roig del Roget 

(Masroig, Priorat) (Genera, 1995: 40), Cortes de Navarra (Maluquer de Motes, 1954: 

158) o, en un acabat amb calç molt similar al de Vilalba, a Los Almadenes (Hellín, 

Albacete) (López Precioso, Sala, 1999: 232). 

Les restes de forjats constructius que provenen de les suposades cobertes han estat 

identificats a partir de la localització d’una constant capa de cendres que cobria els 

paviments i que apareixia col!lapsada pels paraments de tova caiguts. Això ha fet 

suposar que aquestes estaven formades per elements vegetals que van entrar en 

combustió durant l’incendi que va destruir l’assentament. Mesclats amb aquestes 

cendres es van trobar fragments dels forjats de fang, que es van coure durant la crema. 

En la seva composició s’hi poden observar traces de materials vegetals usats com a 

estabilitzants, així com, en alguns casos, empremtes de biguetes de fusta de petit 

diàmetre (de 12 a 15 cm.), disposades molt juntes, amb separacions entre elles que 

anaven entre els 2 i els 4 cm. Això ha dut a proposar la col!locació d’un embigat, que 

actuaria pràcticament com a un teginat, sobre el qual es posaria l’estructura del trespol 

de la coberta (Sanmartí et alii, 2000: 132). 

En determinats espais es van documentar l’existència d’altells o pisos superiors, a partir 

de la troballa de fragments de forjats i de la disposició per precipitació d’alguns atuells 

ceràmics. Es tractaria d’àmbits compartimentats, atesa l’aparició d’envans en el 

transcurs de les tasques d’excavació. També és de suposar que els recintes, evidentment, 

comptarien amb portes i finestres, encara que l’arrencament de molts blocs de pedra 

durant els constants treballs agrícoles duts a terme a la finca han ocultat la seva ubicació 

exacta. Cal pensar, però, que els accessos haurien d’obrir-se vers els carrers 

documentats. En quant al mobiliari intern, cal destacar una constant presència de llars 

de foc en gairebé tots els espais, en una disposició generalment central i amb formes 
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rectangulars o el!lipsoïdals (Sanmartí et alii, 2000: 137, fig. 6.20). Les primeres serien 

les més modernes, mentre que les segones apareixerien associades als recintes de la fase 

constructiva més antiga. En quant a les estructures de combustió és important destacar 

l’aparició d’un element ovalat, al recinte I, que hom ha identificat amb un forn. El seu 

sistema de construcció passaria per elevar l’equipament uns 45-50 cm. per sobre del 

paviment de la cambra, mitjançant un basament de pedra ubicat a l’angle sud-oest de la 

cambra. Per sobte s’hi va disposar una solera feta amb còdols, refractària, que juntament 

amb una capa superior de fang endurit pel foc actuaria com a superfície de cocció. 

Existeixen paral!lels cronològicament propers, com el de La Ferradura (Ulldecona, 

Montsià) (Maluquer de Motes, 1983) i una mica més recents, com el del Tossal 

Montañés II (Vall del Tormo, Matarranya) (Moret et alii, 2006). Possiblement aquest 

darrer sigui el que més s’hi assembli, conservant l’arrencament d’un cobriment en volta 

similar al que, possiblement, hauria rematat l’equipament del Barranc de Gàfols. Els 

recintes comptarien també amb raconeres, banquetes i prestatges com a complements 

domèstics (Sanmartí et alii, 2000: 139). 

En resum, el disseny de l’assentament durant la seva segona fase deixa veure la intenció 

d’establir al Barranc de Gàfols una trama protourbana realment ben plantejada, que, 

salvant les distàncies, tendeix a l’ortogonalitat i a la distribució dels espais domèstics en 

barris més o menys ordenats. Cal anar, però, amb compte. Manca una bona quantitat de 

la seva planta original. De totes maneres, la mostra excavada és prou significativa i res 

ens fa pensar que les parts perdudes no seguissin el mateix esquema. L’aparença és 

compacta, amb espais de deambulació estrets on únicament s’hauria de destacar 

l’evident obertura d’accessos vers les unitats habitacionals. La seva estretor dificultaria 

l’accés lumínic per les portes, i hauria de suposar la construcció de finestres en els murs 

laterals i, sobretot, en els del darrera, per tal de resoldre aquests problemes. El mateix 

hauria de succeir amb els fums; s’haurien d’evacuar per aquestes obertures i per 

hipotètiques xemeneies als sostres, que no han pogut ser documentades. La presència 

d’equipaments auxiliars, com la fallida cisterna, contribueixen a la idea de la creació 

d’un esquema d’ordenació mínimament previst, més enllà del pur creixement orgànic. 

La presència de llars en molts dels recintes o l’acurat agençament de la trama indiquen 

estabilitat i sedentarisme, més enllà de les possibles freqüentacions estacionals que es 

documentaren per a la primera fase. En aquest sentit el Barranc de Gàfols esdevé la 

primera mostra d’urbanisme estable que va ser excavada a la foia de Móra, i per 

extensió a les dues ribes del tram inferior de l’Ebre fins a la seva desembocadura. Avui, 
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no obstant, això està canviant i poc a poc hom va definint una presència més constant 

d’assentaments d’aquest tipus, encara que resta molta feina per fer. 

La funcionalitat de l’assentament com a lloc on es desenvolupen tasques de treball, així 

com activitats representatives, en el cas dels recintes I i II, està clarament definida. No 

obstant, cal fer una sèrie de reflexions sobre el seu ús com a indret de refugi per part 

dels grups humans. Aquesta qüestió ja va ser abordada en el seu moment (Sanmartí et 

alii, 2000: 178). El disseny que incorpora facilitats d’habitació, que permet mantenir 

unes condicions de vida i treball apropiades, en resum, un nivell de confort mínim, és 

una de les mostres del nivell urbà assolit (Horne, 1994: 96-97). Hom ha cercat, com en 

altres llocs, aïllar les cambres per a mantenir temperatures (Bardou, Arzoumanian, 

1972: 32 ; Taylor, 1984: 26). Sistemes que, en tot cas, no arrenquen en el període de 

bastiment de les fases del Barranc de Gàfols però que mostren una preocupació en 

aquest sentit que ens ha d’indicar, novament, la necessitat de crear un assentament 

estable i durador. 

Sobre els materials mobles del jaciment, en especial pel que fa als que s’emmarquen en 

la seva segona fase d’ocupació, se n’ha parlat i escrit molt, sobretot a partir, com ja s’ha 

indicat, de la presència de produccions que reflecteixen formes fenícies –i gregues, en 

aquest cas- però que tecnològicament no es poden atribuir a cap taller fenici occidental 

conegut. Són les denominades peces de tipus fenici. L’equip que va excavar el Barranc 

de Gàfols fou el primer que va cridar l’atenció al respecte. A partir del seu treball hom 

va localitzar en altres jaciments produccions que s’hi podien emparentar, encara que la 

diversitat compositiva era enorme. Al mateix temps es reestudiaren altres fragments 

“estranys”, i es va iniciar un treball conjunt, entre diversos grups de recerca, per tal 

d’intentar determinar l’origen, o orígens, d’aquestes produccions. Actualment s’hi 

continua treballant, i la qüestió encara no està clara. Més enllà de poder determinar-se, 

per a algunes peces del Barranc de Gàfols, la presència en la seva composició química 

de roques metamòrfiques, que podrien vincular-les amb orígens en la regió de Múrcia o 

Almeria, la resposta resta encara fosca, sobretot per la heterogeneïtat dels productes. Sí 

que s’ha consensuat una cronologia dins dels primers decennis del segle VI a.n.e. per a 

aquests atuells, posterior, en tot cas, a la de les ceràmiques fenícies del Cercle de 

l’Estret de Gibraltar, i en aquest sentit es mou la investigació actualment. Dues 

propostes es poden posar sobre la taula. La primera podria suposar la fabricació 

d’aquests vasos en contextos fenicis o del seu hinterland que ens són encara 

desconeguts. Algunes produccions, com les del Turó del Calvari, semblen recordar  
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Figura 45. Materials ceràmics de tipus fenici (Sanmartí et alii, 2000) 
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 manufactures de l’occident andalús. La segona plantejaria un sorgiment en ambients 

locals, representant, en aquest cas, l’aparició dels primers torns locals. Les dues 

presenten mancances evidents, i caldrà continuar treballant. En el context del Barranc 

de Gàfols aquestes peces s’engloben dins dels grans contenidors, amb àmfores i pithoi, 

però també hi són representades les ceràmiques fines, com els plats, els oinoichoai, la 

lekané, les copes o l’interessantíssim thymiaterion o cremador de perfums, que 

conservava restes de ceres i que, salvant les distàncies, recorda formalment als coneguts 

cremadors d’or de Lebrija (Sevilla), els famosos “candelabros” (Almagro Basch, 1964 ; 

De la Bandera, Ferrer, 1995 ; Perea, 2000) o els de bronze amb peu cònic del Cerro del 

Peñón (Almayate Bajo, Màlaga) (Niemeyer, Schubart, 1965) o Cástulo (Linares, Jaén) 

(Blázquez, Valiente, 1982: 417, fig. 11). 

Finalment, a nivell cronològic, cal recordar que les datacions radiocarbòniques 

efectuades aportarien per a la primera fase una data calibrada a dues sigmes amb una 

major probabilitat en l’interval que va de 1038 a 813 cal. a.n.e., mentre que per a la 

segona s’establiria una forquilla entre el 846 i el 521 cal. a.n.e.12 En conseqüència, és 

defensable, en tots els aspectes, un sojornament al jaciment des d’almenys el segle IX 

fins a les darreries del VI a.n.e., amb totes les reserves que representa la datació 

calibrada. 

 

V.2.2.5.-  El Puig Roig del Roget (El Masroig, Priorat) 

El Puig Roig del Roget s’ubica en un turó a uns 230 metres sobre el nivell del mar i a 

uns 150 per sobre de l’actual curs del riu Siurana, en el terme municipal del Masroig, al 

Priorat. Malgrat trobar-se en el municipi més amunt esmentat, el jaciment limita amb un 

altre terme, el de Bellmunt del Priorat. A l’oest s’eleven les ales de les serres del Tormo 

i de la Figuera. El riu, que com és conegut desguassa a l’Ebre, ha anat obrint una conca 

hidrogràfica entre aquestes serres i les muntanyes que voltegen el Masroig pel nord i per 

l’est. L’assentament ocupa una plana, al capdamunt de l’elevació, de forma el!lipsoïdal, 

rodejada al nord-est pel riu, fet que origina uns pendents escarpats, força inaccessibles. 

                                                
%"!Per a la primera fase: 
-Beta 98213: 2770 +/- 50 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (1038), Límit Superior 
95 % (813) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (980), Límit Superior 68 % (860) cal. a.n.e.  
Per a la segona: 
-Beta 98212: 2590 +/- 60 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (895), Límit Superior 
95 % (521) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (810), Límit Superior 68 % (610) cal. a.n.e.  
-Beta 98211: 2570 +/- 40 BP; calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95 % (813), Límit Superior 
95 % (546) cal. a.n.e. ; Límit Inferior 68 % (800), Límit Superior 68 % (620) cal. a.n.e. 
!
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Al sud i a l’est hom hi troba el barranc de Vilà, que també talla l’accés. De fet, 

únicament s’hi pot arribar de manera més o menys còmoda pel nord-est. 

La seva situació, doncs, és privilegiada. Per una banda controla els encreuaments de 

camins que menen des del Priorat fins a l’Ebre, i també se situa en una àrea molt 

pròxima a la zona minera de Bellmunt i del Molar. Per l’altra, les seves defenses 

naturals el converteixen en un punt fàcilment protegible i amb un gran control visual del 

territori del Siurana i, per extensió, del Baix Priorat. 

Els treballs arqueològics van iniciar-se l’any 1977, sota la direcció de Margarida 

Genera. S’han publicat diferents treballs, entre els quals destaquen tres llibres, 

Protohisòria del Priorat: el poblat del Puig Roig del Roget, el Masroig (Genera, 1993), 

El poblat protohistòric del Puig Roig del Roget (el Masroig, Priorat) (Genera, 1995) i 

L’establiment prehistòric del Puig Roig del Roget (el Masroig). Una aproximació a un 

hàbitat d’antics miners i metal·lúrgics de la conca del Priorat (Genera, 2003). 

Actualment està adequat per a la seva visita. Els resultats d’aquesta musealització van 

aparèixer a l’article titulat “La musealización de un yacimiento del Bronce Final en el 

sudeste de Catalunya: el Puig Roig del Roget (el Masroig, Priorat)” (Genera, 2004). 

L’assentament compta amb dues fases constructives, que se situen entre el segle X i el 

VII a.n.e. (Genera, 2003: 26). Les datacions radiocarbòniques efectuades semblen 

confirmar aquesta apreciació13.  

Segons Margarida Genera la primera ocupació hauria de datar-se durant el bronze final. 

El primer establiment correspondria a l’arribada de grups humans que s’instal!larien al 

capdamunt del turó, provinents de cabanes dels voltants del monticle. No obstant, la 

qüestió cronològica resulta confusa. Mentre que a la monografia de 1995 Genera afirma 

que l’ocupació més antiga es data al segle VIII a.n.e.14, en el llibre divulgatiu de 2003 

escriu que existeixen evidències d’hàbitat des d’almenys el segle X, i presenta una 

planta datant en el bronze final tant la muralla que protegeix l’assentament com una  

 

                                                
$%!Primera fase: UBAR 112 (ossos del sondeig K): 3.040 +/- 70 BP 
    Segona fase: UBAR 111 (carbons habitació C): 2.700 +/- 60 BP (Genera, 2003: 17) 
!
$&! “La presència d’aquests materials ens permet situar la primera etapa d’aquest poblat entre 
començaments del segle VII a C, és a dir, dins de la cultura dels Camps d’Urnes, segons 
l’esquema establert per S. Vilaseca (II)” (Genera, 1995: 78). Els materials als que es refereix, 
segons ella, és als atuells ceràmics a mà, polits, que recorden els apareguts a les coves de Janet i 
Marcó, a Tivissa (Ribera d’Ebre).!
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Figura 46. Vista aèria i planta general de l’assentament del Puig-Roig del Roget (Genera, 1995)
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estructura de caire turriforme15. Finalment, en l’article de 2004 en el que descriu el 

procés de musealització del Puig Roig, torna a la cronologia exposada el 199516. No 

contribueix a donar llum sobre el dubte la següent cita sobre el mur de tancament: 

“Probablement fossin aquests [els primers pobladors] els constructors del poblat 

primitiu, del qual es conserven algunes traces d’estructures ja construïdes amb pedra, 

sobretot el mur que tanca el costat nord” (Genera, 2003: 26). 

El que està clar és que es tracta d’un assentament del tipus de carrer central, amb 

cambres o unitats ocupacionals de planta rectangular disposades a ambdós costats del 

vial. Per a la descripció formal utilitzarem les dades publicades a la monografia de 

1995, el recull més complert fins al moment, malgrat que no s’havia acabat d’excavar. 

Els principals canvis entre la planta de 1995 (Genera, 1995: 16) i la de 2003 (Genera, 

2003: 26) radiquen en el sector occidental, on es troba la possible estructura turriforme, 

i en l’oriental, en algunes unitats domèstiques. De totes maneres les diferències no són 

significatives.  

El sistema constructiu, en general, es basa en el bastiment de sòcols de pedra rogenca, 

sense desbastar o lleugerament retocada, que s’uneix usant morter de fang. Les plantes 

domèstiques, com s’ha dit, són de planta rectangular, algunes d’elles dividides per 

envans, que presenten una gran isonomia compositiva i mètrica. La mitjana de la seva 

superfície arribaria als 6,12 m2, suficient per a encabir-hi unes cinc persones, segons 

Genera (Genera, 1995: 78). Els aixecaments dels paraments, per sobre del sòcol, 

s’haurien efectuat mitjançant la utilització de tovots, que tindrien unes mesures força 

estandaritzades: 46/50 cm. de llarg per 19/20 d’amplada i 15/16 de gruix (Genera, 2003: 

22). És a dir, s’aproximarien a un cànon mètric d’un colze de llarg per un pam d’ample i 

tres quarts de pam de gruix, aproximadament. Els murs divisoris interiors també 

comptaven amb toves en els seus alçats. 

La coberta que hom ha proposat per a aquestes estructures és plana, amb un únic 

aiguavessant, lleugerament inclinada cap al carrer. Haurien estat construïdes amb 

elements vegetals mesclats amb argila i reforçats amb plaques de llicorella. Es 

conserven restes de paviments de terra premsada en algunes de les estances, així com 

forats de pals que han estat identificats com a suports d’elements de fusta destinats a 

                                                
$%!“Els habitants van viure un període comprès entre les darreres fases de l’edat del bronze i 
començaments de l’edat del ferro (s. X-VII aC)” (Genera, 2003: 26). No especifica fins on 
arriba la primera fase de l’assentament, que anomena “poblat antic”. 
!
$&! “Las estructuras de habitación visibles pertenecen a un período cronológico relativamente 
corto que situamos entre los siglos VIII-VII aC” (Genera, 2004: 628).!
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apuntalar sostres i parets (Genera, 2003: 24). Pel que sembla els murs interiors 

d’algunes cambres anirien arrebossats i pintats. 

El sector septentrional del poblat està protegit per un potent mur, aterrassat i amb el que 

semblen contraforts, fet amb blocs de pedra disposades en dues filades i reomplert amb 

pedruscall. Es tracta d’una muralla, o més ben dit, d’un mur de tancament, que més 

enllà de la funcionalitat purament defensiva presenta característiques clares destinades a 

la contenció de terres. Funcionaria conjuntament amb una estructura de planta 

rectangular i murs atalussats, situada a l’oest de l’assentament, identificada com a torre 

de guaita (Genera, 2003: 20-21). Precisament la cronologia d’aquestes estructures és la 

que més dubtes presenta, si tenim en compte les dades aportades per Margarida Genera, 

ja que en la publicació de 2003 les data dins de la primera fase del poblat, que cal 

recordar que ubica en el bronze final, un cop abandonades les cabanes a l’entorn del 

turó (Genera, 2003: 26). 

El conjunt de registre material, tant ceràmic com metàl!lic, no presenta en cap cas 

cronologies que siguin atribuïbles a períodes anteriors  al segle VII a.n.e. o com a molt 

finals del VIII a.n.e. Els torns apareguts queden reduïts a productes amfòrics fenicis del 

Cercle de l’Estret de Gibraltar, de la forma T-10.1.2.1. Existeixen també fragments que 

podrien atribuir-se a tipus fenicis, com semblen ser dos oinochoai, de pastes 

groguenques o rosades, força depurades, fet que descartaria la seva atribució a 

manufactures clarament fenícies occidentals (Genera, 1995: 59, fig. 69). Tot això, sense 

més dades, no ens podria fer anar més enllà de meitats del segle VII a.n.e., en 

cronologies canòniques. 

Continuant amb aquest món vinculat a l’espectre fenici, fins i tot en el conjunt de 

ceràmiques a mà existeixen diversos atuells que imiten, o més bé interpreten, les urnes 

de tipus Cruz del Negro. Potser la més semblant és la que porta la sigla P.R. 72/6 

(Genera, 1995: 62 ; 63, fig. 75), però no és l’única (Genera, 1995: 52, fig. 55 ; 61, fig. 

71). L’absència de ceràmiques acanalades, si exceptuem, en tot cas, la tapadora P.R. 81 

O 43 (Genera, 1995: 57), que s’assembla relativament a una apareguda al Turó del 

Calvari de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005: 191, fig. 10a), juntament 

amb la constant presència de peces polides o amb acabats espatulats, sembla recomanar 

cronologies plenament de primera edat del ferro. 

En quant als metalls, es repeteix el mateix paràmetre. No s’observa, almenys en les 

peces publicades, evidències de manufactures anteriors al segle VII, o com a molt, 

finals del VIII a.n.e. La punta de sageta que es presenta en la monografia (Genera, 1995: 
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70, fig. 80) és una fletxa de tipus Mailhac 1, clarament datable en la primera edat del 

ferro. El mateix succeeix amb la destral de cub amb anella (Genera, 1995: 70, figs. 81, 

82). Monteagudo va classificar aquestes destrals dins de la seva forma 43C o “tipus del 

Segre-Baix Aragó” (Monteagudo, 1977: 256), atribució que també és seguida per Ruiz 

Zapatero (Ruiz Zapatero, 1985: 919). Existeixen motlles d’aquestes eines de tall a La 

Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Noguera), Les Escodines Altes (Maçalió, 

Matarranya), el Roquissar del Rullo (Favara, Matarranya), així com sengles exemplars a 

Fígols (Organyà, Alt Urgell), Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) o Sant Jaume Mas d’en 

Serrà (Alcanar, Montsià). Les cronologies d’aquesta producció, així com dels seus 

derivats, aniria com a molt des de finals del segle VIII fins al VII a.n.e. (Ruiz Zapatero, 

1985: 924). 

Els atuells d’abillament són també datables durant la primera edat del ferro. Els 

braçalets, especialment un de secció planoconvexa amb decoració incisa (Genera, 1995: 

72, fig. 87) són molt similars als que apareixen a la necròpolis del Molar (Priorat) 

(Castro, 1994). La fíbula de doble ressort (Genera, 1995: 72, fig. 84)  o el botó 

piramidal també són productes plenament datables a partir del segle VII a.n.e. 

En resum, els materials publicats en cap cas semblen poder pujar la cronologia del 

jaciment més enllà de les darreries del segle VIII o, més bé, la primera meitat del VII 

a.n.e. No existeix cap material que pugui testimoniar l’existència d’una fase de bronze 

final remuntable al segle X a.n.e., més enllà de la datació radiocarbònica de les restes 

òssies de l’àmbit K, datació que, aparentment, no ha estat calibrada. De fet, 

l’assentament sembla respondre a un únic moment constructiu i funcional, més enllà de 

possibles reformes puntuals, assignable amb tota seguretat entre meitats del segle VII i 

la línia del 550 a.n.e. No comptem amb evidències que permetin pujar les cronologies 

de manera fiable. 

 

V.2.2.6.- El Calvari del Molar (El Molar, Priorat) 

L’interessant assentament del Calvari del Molar, a la comarca del Priorat, és un 

d’aquells casos en el qual la seva referenciació en la bibliografia especialitzada, i 

especialment pel que fa a la seva relació amb la propera necròpolis del mateix nom, l’ha 

convertit en un clàssic. A partir de 1930 Salvador Vilaseca va emprendre excavacions 

arqueològiques tant al poblat com a la necròpolis, fent especial incís en aquesta darrera. 

L’assentament es va començar a definir com un nucli en el que destacaven una sèrie de 

recintes de planta quadrangular, que es comunicaven entre ells (Armada et alii, 2005: 
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140), vinculats cronològicament amb la darrera fase de funcionament de la necròpolis, 

és a dir, al segle VII a.n.e. Núria Rafel va estudiar els materials provinents d’aquesta 

intervenció, dipositats actualment al Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus (Baix 

Camp), confirmant que l’apreciació datacional feta per Vilaseca era correcta (Armada et 

alii, 2005: 140). 

Salvador Vilaseca va publicar els resultats de les seves intervencions en una 

monografia, el 1943, titulada El poblado y necrópolis prehistóricos de Molá 

(Tarragona), apareguda al número I de l’Acta Arqueológica Hispánica. 

A partir de 2001 un equip de la Universitat de Lleida va tornar a iniciar campanyes 

d’intervenció arqueològica a l’assentament, en el marc d’un projecte més ambiciós 

orientat a l’estudi minerometalúrgic antic a la regió del Baix Priorat, titulat El 

yacimiento protohistórico del Calvari del Molar y el área minerometalúrgica Molar-

Bellmunt-Falset (2001-201017). Fruit d’aquest treball han aparegut publicacions 

importants com “Primeros datos arqueométricos sobre la metalurgia del poblado y 

necrópolis de Calvari del Molar (Priorat, Tarragona)”, signada per Xosé-Lois Armada, 

Mark A. Hunt, Jordi Juan, Ignacio Montero, Núria Rafel i Joaquín Ruiz de Arbulo 

(Armada et alii, 2005), entre altres. Els resultats més recents van ser publicats el 2008 

en un article titulat “El área minero-metalúrgica del Baix Priorat (Tarragona) en la 

protohistoria. Explotación y redes de intercambio” (Rafel et alii, 2008). 

L’assentament es troba al capdamunt d’un suau turó, que arriba als 230 metres sobre el 

nivell del mar, i presenta una orientació que va des del nord-est fins al sud-oest. La 

relació física entre el Calvari i l’Ebre és evident. L’indret està vorejat per dos barrancs. 

Un d’ells, el de Santa Càndia, desguassa al Siurana, mentre que l’altre, anomenat Rec 

d’en Bas, Regerals o dels Comuns arriba directament a l’Ebre. El turó està travessat per 

una canyada ramadera; la necròpolis s’estenia en la seva vessant occidental (Armada et 

alii, 2005b: 141). 

Els treballs de Vilaseca eren únicament coneguts, pel que es refereix a la planta de 

l’assentament, a través d’un croquis que aquest havia aixecat (Vilaseca, 1943: fig. 15). 

El 2001, però, les estructures exhumades pel doctor reusenc es trobaven colmatades de 

terra, i va caldre, durant la campanya de 2004, reexcavar aquest espai, l’anomenat “tall 

Vilaseca”. Els paraments redescoberts van ser immediatament consolidats. Segons els 

seus investigadors, Vilaseca va utilitzar en la intervenció un sistema de talles que, unit 

                                                
%&!Volem donar les gràcies a Núria Rafel per la informació i la planimetria que ens ha cedit per 
a poder efectuar el nostre treball. 
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amb el desnivell suau que presenta el terreny natural, va fer que deixés sense excavar 

una bona part de l’estratigrafia del sector occidental de l’assentament (Armada et alii, 

2005: 141 ; Rafel et alii, 2008: 255).  

La superfície intervinguda avui en dia arriba aproximadament als 700 m2, encara que la 

plataforma que ocupa assoleix els 1410 m2, fet que fa pensar als seus investigadors que 

aquest seria el seu límit màxim (Rafel et alii, 2008: 253). L’urbanisme vindria definit 

per un mur central, que travessa el jaciment en sentit longitudinal, al qual s’adossen, per 

cada banda, sengles barris d’unitats ocupacionals basades en la quadrangularitat, 

aterrassats. Aparentment sembla un assentament compacte, de tipus axial, encara que al 

no estar completament intervingut és difícil apreciar de manera correcta el seu esquema 

compositiu. S’han pogut identificar fins a set àmbits al barri més oriental (I, II i VI, i 

habitacions E, C, B i F de l’excavació de Vilaseca) i quatre més al sector occidental (III, 

IV, VII i VIII). En l’extrem sud-occidental de l’assentament s’han excavat una sèrie 

d’estructures de planta rectangular que semblen posseir una cronologia ibèrica plena, 

així com una escassa entitat (Rafel et alii, 2008: 255). 

El sector ubicat a l’oest del mur que articularia l’urbanisme està limitat per un doble 

circuit murari que funciona com a tancament de l’assentament i que discorre paral!lel 

amb el parament central. La distància entre aquest i la possible muralla arriba gairebé 

als set metres. Com s’ha indicat, aquesta presentaria dos llenços. El situat mirant a 

l’interior va ser atalussat, comptant amb una base amb una amplada quelcom superior al 

metre. En canvi, l’extern va ser bastit creant dos paraments verticals, amb una amplada 

també lleugerament superior al metre. La separació entre els dos llenços assoliria, al 

mateix temps, una distància aproximada d’un metre (Rafel et alii, 2009: 255). 

Els resultats aportats per Salvador Vilaseca van determinar l’existència d’un únic nivell 

ocupacional que anava des de la segona meitat del segle VII a.n.e. fins a meitats del 

segle següent. En gran manera aquesta dada és certa i ha estat confirmada per les 

recents campanyes. Però també s’ha pogut assenyalar l’existència de períodes 

ocupacionals més antics, com en el cas de l’àmbit III on diverses remodelacions han fet 

pensar als seus investigadors en aquesta direcció (Armada et alii, 2005: 144).  

Les intervencions sí que han pogut determinar algunes qüestions de direccionalitat i 

d’ordre intern. En aquest sentit, en el sector oriental, els àmbits I, II i VI estan 

comunicats entre ells mitjançant portes, constituint una unitat ocupacional de 

dimensions força respectables, amb una llargada que assoliria, entre els tres, quelcom  
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Figura 47. Planta general de l’assentament del Calvari del Molar. Planimetria cedida per Núria 

Rafel. 
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més de nou metres i una amplada que gairebé arribaria als tres (Rafel et alii, 2008: 255). 

Tant l’àmbit II com el VI presenten superposicions de paviments de terra batuda, en el 

que semblen un seguit de reformes de manteniment per a garantir el correcte 

agençament de les cambres. Emmarcant la porta que menaria des de l’àmbit VI fins al II 

hom hi va disposar un bordó d’argila, integrat en el paviment, de forma semiel!líptica 

que serviria per a embellir l’espai de pas. L’àmbit VI, alhora, va ser dividit en dos per 

un petit envà, molt lleuger, que definia una cambra interior petita, adossada directament 

al mur llarg que actua com a frontissa entre els dos sectors de l’assentament. A l’oest, 

els àmbits III i IV han estat identificats com una altra unitat ocupacional, amb una 

cambra (III) i una altra, interior i aparentment closa, almenys en el moment final de 

freqüentació d’el Calvari, que hom ha interpretat com a magatzem (Armada et alii, 

2005: 142 ; Rafel, 2008: 255). L’àmbit III apareix delimitat al nord-oest pel llenç 

interior de la murada, i conserva una porta que permetia l’accés vers la cambra veïna, 

identificada com a àmbit VIII. El magatzem (IV) seria de planta rectangular, amb unes 

dimensions d’uns tres metres de llarg per un d’ample. És necessari destacar que hom va 

disposar, durant la seva construcció, un potent talús en el seu mur llarg al nord-oest. El 

seu paral!lelisme amb el llenç interior ha fet que es relacioni l’estructura del magatzem, 

amb el seu perfil atalussat, amb el sistema defensiu (Rafel et alii, 2008: 255). La 

resposta a aquesta combinació de paraments atalussats cal, potser, cercar-la en la 

necessitat de contenir terres en l’extrem nord-occidental de l’assentament, tal i com han 

indicat els seus investigadors, encara que han cridat l’atenció en la seva singularitat, que 

no ha pogut ser identificada en els altres jaciments protohistòrics de la regió. 

Com s’ha assenyalat, resulta necessari considerar l’existència en aquest sector de dos 

àmbits més (VII i VIII), que presenten un eix major paral!lel al sistema defensiu. Es 

tracta de cambres de dimensions força considerables per a l’assentament, assolint els 

5,30 metres de llarg pels 3 d’amplada. L’àmbit VIII, que encara es trobava en procés 

d’excavació el 2008, quan es presentaren els resultats més recents sobre la investigació 

d’El Calvari, comptava amb banquetes corregudes fetes amb margues i argiles, molt 

possiblement utilitzades per a l’emmagatzematge de productes (Rafel et alii, 2009: 

255). 

Pel que respecta al sector excavat per Vilaseca, aquest queda concentrat en quatre 

àmbits (F, B, C i E) en el sector meridional de l’assentament. Són també cambres de 

planta quadrangular o rectangular, i es desconeix si en origen havien estat 

pavimentades. De fet, es conserven en molt mal estat; alguns murs dibuixats per  
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Figura 48. Planimetria en detall dels àmbits excavats en les darreres intervencions 
arqueològiques. Imatge cedida per Núria Rafel 
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Vilaseca en el croquis publicat el 1943 (Vilaseca, 1943: fig. 15) han desaparegut, i el 

seu encaix en la planta actual de l’assentament és difícil per les erràtiques mesures del 

dibuix antic (Rafel et alii, 2009: 255). No obstant, l’excavació de l’àmbit F ha aportat la 

troballa d’una estructura de combustió de planta quadrangular, amb unes mesures de 2,5 

x 1,70 metres, bastida amb una banda quadrangular de tovots que limita un solatge en el 

qual s’hi intueixen restes de cremacions (Rafel et alii, 2008: 256). 

Totes les estructures van ser construïdes amb pedres de dimensions mitjanes lligades 

amb morter de fang. És de suposar que els alçats desapareguts haurien d’haver estat 

aixecats mitjançant l’ús de tovots. 

En quant a la circulació entre els diversos àmbits de l’assentament, ara per ara no s’ha 

pogut resoldre de manera satisfactòria el seu funcionament. De totes maneres, s’ha 

proposat, per al sector més oriental, l’existència d’accessos per l’est, mentre que per a 

l’occidental, les portes s’obririen a un espai de deambulació existent entre les unitats 

ocupacionals i el sistema defensiu (Rafel et alii, 2008: 256). 

També s’ha fet especial incís en la singularitat de la unitat ocupacional que suposen els 

àmbits I, II i VI, en especial per la seva gran dimensió, molt superior a la d’altres 

recintes cronològicament coetanis. La seva disposició tripartida, les pavimentacions, 

l’absència de llar i l’embelliment que suposa el bordó d’argila que defineix l’espai de 

trànsit entre els àmbits VI i II han dut als seus investigadors a intentar trobar paral!lels 

propers, identificant-ne un de sol, el constituït per les habitacions 1, 2 i 3 de la Serra del 

Calvari (La Granja d’Escarp, Segrià) (Vàzquez et alii, 2006-2007 ; Rafel et alii, 2008: 

fig. 12 C). 

Les cronologies s’han determinat a partir de l’aparició, en les recents intervencions, de 

fragments d’àmfores fenícies del Cercle de l’Estret de Gibraltar Vuillemot R-1 T-

10.1.2.1., així com altres de procedència encara desconeguda. L’equip de recerca que hi 

treballa ha relacionat aquests materials amb l’interès que els fenicis mostraren en la 

cerca de recursos minerometal!lúrgics al nord-est peninsular, i més concretament en 

l’explotació del plom de les mines properes al Calvari (Armada et alii, 2005: 141 ; 

Rafel et alii, 2008: 260). En aquest sentit cal assenyalar que el jaciment té l’aparença 

d’un establiment especialitzat, amb dos sectors que esdevenen veritables unitats 

funcionals, més que cambres pròpiament d’utilització domèstica. La presència d’alguns 

materials clarament relacionats amb activitats com les més amunt citades ha fet que el 

Calvari es converteixi en un jaciment de referència a l’hora de determinar la 

configuració de les relacions existents entre els fenicis i els autòctons no únicament en 
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la regió del curs inferior de l’Ebre sinó a tot el nord-est de la Península Ibèrica. En 

aquest sentit les noves intervencions han aportat la localització d’alguns elements 

clarament vinculats a la labor minerometal!lúrgica, com són una punta de fletxa de 

bronze trobada en un nivell superficial de l’àmbit VI, la part inferior d’un molí manual 

aparegut en el mateix espai i una tovera que va ser localitzada a l’extrem sud-oest de 

l’àmbit F del “Tall Vilaseca” (Armada et alii, 2005: 141-142). A aquestes cal afegir una 

sèrie de peces trobades en les excavacions de 1930, com són dos braçalets, una fíbula de 

pivots i una punta de fletxa d’aletes. 

 

V.2.2.7.- Sebes I (Flix, Ribera d’Ebre) 

El jaciment protohistòric de Sebes es troba al municipi de Flix, a la Ribera d’Ebre, al 

costat de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, en una 

terrassa fluvial que domina el costat dret  del Barranc de Sant Joan. La plataforma en la 

qual s’aixeca està formada per dos accidents orogràfics molt diferenciats. Per una 

banda, existeix un terreny pla, elevat uns 33 metres sobre l’Ebre, d’una longitud d’uns 

175 metres. Per l’altra, tancant la plataforma pel nord-oest, l’àrea es completa amb un 

petit turó que assoleix els 55 metres sobre la cota del riu, d’uns 75 metres de llarg per 

uns 40 d’amplada.  

Es coneix l’existència d’un jaciment antic en aquest indret des del 1949, any en el qual 

R. Pita, en el transcurs d’unes prospeccions arqueològiques, va recuperar-hi ceràmica a 

mà i fragments de vasos ibèrics (Pita, 1950: 4). No obstant, Sebes va caure en l’oblit 

fins que a inicis dels anys 70 del segle passat M. Sanz va denunciar la degradació 

soferta per l’actuació d’excavadors clandestins i va avançar una primera datació, que va 

situar vers el segle IV a.n.e. (Sanz, 1973-74: 21-22). Margarida Genera va anar més 

lluny, separant la zona més elevada del turó, en la qual hi situà un jaciment preibèric, a 

partir de les ceràmiques que hi va trobar, determinant que a la vessant est del conjunt 

se’n trobaria un altre sector, més modern, ja emmarcable en plena època ibèrica 

(Genera, 1982). Més o menys coetàniament, C. Garola va establir una datació per a 

l’assentament que aniria entre els segles V i IV a.n.e., considerant, però, una perduració 

fins a època romana, sobretot en la seva part més baixa, atesa la presència de 

campaniana B i C (Garola, 1984-85; Garola, 1985). 

A partir del 2005, un equip de la Universitat de Barcelona i de l’Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica, sota la direcció de Carme Belarte i Jaume Noguera, va iniciar  
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Figura 49. Planta general del complex arqueològic de Sebes. Enquadrades en vermell, les 

estructures de la fase Sebes I. Imatge cedida per Carme Belarte, Jaume Noguera i Pau Olmos
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intervencions arqueològiques programades, que continuen avui en dia encara obertes18. 

Fruit d’aquest projecte ha estat la troballa d’un interessant assentament datable al llarg 

de la primera edat del ferro, amb fases emmarcables en continuïtat durant el segle VI 

a.n.e., una segona àrea d’hàbitat situable vers la segona meitat del segle VI i fins a inicis 

de la següent centúria, i un sector funerari tumular, molt proper, també datable durant el 

primer ferro. Els resultats provisionals han estat publicats a l’article “Els jaciments 

protohistòrics de Santa Madrona (Riba-roja) i Sebes (Flix)” (Belarte, Noguera, 2007a). 

En resum, tota l’àrea de Sebes és un gran complex arqueològic format per un primer 

assentament datable entre el segle VII i la primera meitat del VI a.n.e., en el coronament 

del turó i les seves vessants, que tindria, sembla ser, una continuïtat ocupacional, un cop 

abandonat, fins a les darreries del segle VI a.n.e o inicis del V a.n.e., en un segon sector, 

més baix, distribuït en diverses terrasses fluvials. Finalment, compartint espai amb el 

poblat del segles VI-V a.n.e, s’hi ha identificat un interessant sector funerari tumular. 

El primer assentament, Sebes I, dels segles VII i VI a.n.e., sembla poder identificar-se 

amb un model urbanístic mixt entre els poblats d’erola i els de vessant, podent-se 

observar, al capdamunt del turó, una malla constructiva formada per murs concèntrics 

que continua davallant per les vessants, adaptant-se a la topografia de la zona. Tot ell 

conformaria una densa ocupació de l’espai, ubicant-se en la part superior els edificis 

més ben acabats (Belarte, Noguera, 2007a: 145). La totalitat de l’assentament ha estat 

clos construint uns murs perimetrals, molt potents i atalussats, que van ser usats per a 

contenir el pes de les estructures internes, més enllà de la funcionalitat defensiva o 

protectora. 

Com s’ha assenyalat, l’assentament dels segles VII i VI a.n.e. es troba al capdamunt i a 

les vessants d’un turó elevat uns 55 metres sobre l’Ebre. Per tal de poder estudiar 

correctament el seu desenvolupament urbanístic, hom ha dividit l’espai en cinc zones 

(1, 2, 3, 4 i 5) (Belarte et alii, 2005-06 ; Belarte, Noguera, 2007a: 137): 

 

- La Zona 1 es correspon amb la plataforma superior del turó. En aquest punt, un cop 

completada la neteja feta durant les campanyes de 2005 i 2006 es va poder observar la 

presència d’una sèrie d’estructures, força arrasades, amb una potència estratigràfica 

associada certament petita, sorgint la roca en diversos punts. De totes maneres, les 

excavacions van permetre identificar un llarg mur transversal (MR2003), d’entre 40 i 50 

                                                
#%!Agraïm l’accés per part dels directors a la informació present en les memòries d’intervenció, 
especialment a Carme Belarte i a Jaume Noguera.!
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cm. d’ample i uns 50 metres de llarg, que discorre des de l’extrem nord-occidental fins 

al sud-occidental, i que articularia la distribució compositiva de l’assentament, separant 

aquesta zona de la següent, de la Zona 2. Hom va poder determinar, també, que aquest 

mur gira en direcció sud, resseguint la topografia del tossal. Això ha fet suposar que en 

origen envoltava completament el cim del promontori, malgrat que l’erosió n’ha fet 

perdre una bona part (Belarte, Noguera, 2007a: 138). La Zona 1 fou també dividida, en 

quatre sectors, numerats de l’1 al 4. De fet, es corresponen amb sengles unitats 

ocupacionals, formades a partir de murs concèntrics que arrencarien de MR2003. Les 

estances que s’haurien bastit serien de planta rectangular, algunes d’elles amb tendència 

a la trapezoïdalitat. L’edifici del sector 1, com el del sector 4, presentaria un 

agençament més acurat que la resta, conservant-se restes al seu interior d’un enllosat de 

pedra (SL 1004), fet que fa pensar en una certa genuïnitat en quant a la funcionalitat 

d’aquest recinte (Belarte, Noguera, 2007a: 138, 145). Cal assenyalar que un d’aquests 

sectors, el 2, ha estat identificat com a un carrer que serviria per a distribuir la circulació 

en la part superior de l’assentament. 

- La Zona 2 ha estat delimitada en la vessant nord del turó. A l’efectuar-se la neteja 

superficial ja es van poder intuir una sèrie de paraments transversals que també 

arrencarien del mur central MR2003 i que durien, en aquest cas, una direcció cap al 

nord. S’ha dividit la zona en vuit sectors, restant relativament conservats els més 

occidentals (els numerats de l’1 al 5), mentre que els orientals (5 a 8) gairebé s’han 

perdut definitivament (Belarte, Noguera, 2007a: 139). El sector 1, definit pels murs 

MR2003, MR2006, MR2007 i MR2005, presenta una planta gairebé rectangular i conté 

una banqueta al seu interior (BQ2008), de 246 cm. de llarg, 54 d’amplada màxima i una 

altura mínima de 48 cm.  Es conserva el seu paviment de terra batuda (UE 2015) així 

com restes d’una estructura de combustió (LL2018), identificada com a llar (Belarte, 

Noguera, 2007: 139). Pel que respecta al sector 2, aquest recinte, de planta trapezoïdal, 

presenta una característica específica, que és que apareix dividit clarament en dos 

àmbits (2A i 2B), separats per dos murs paral!lels (MR2004 i MR2013). El sector 3 

conserva també una planta trapezoïdal, molt perduda al nord, amb un paviment d’argila 

premsada (UE 2052) i una llar de foc sense preparació (LL2051), en l’angle sud-

occidental del recinte. Adossant-se al mur MR2003 s’hi va trobar, com en el cas del 

recinte del sector 1, una banqueta bastida amb blocs de pedra (BQ2044), força ben 

conservada. El sector 4, en canvi, va aparèixer en molt mal estat de conservació, encara 

que hom va poder intuir l’existència d’una planificació constructiva semblant a la del 
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sector 2, és a dir, amb dos àmbits separats per un envà (MR2023). Per sota de l’enderroc 

de l’habitació es va poder localitzar, també, el paviment de terra batuda (UE 2046), amb 

una llar central (LL2047), de forma ovalada i sense preparació prèvia (Belarte, Noguera, 

2007: 141). Del sector 5 únicament es pot determinar l’existència de dos estructures o 

paraments, la continuació del mur llarg MR2003 i un segon, el MR2024, que el 

delimiten pel sud i per l’est. Tot el seu extrem occidental ha desaparegut per acció de 

l’erosió, a l’igual, pràcticament, que els sectors 6, 7 i 8 (Belarte, Noguera, 2007a: 142). 

- La Zona 3 està situada en la vessant sud del promontori, que presenta un desnivell 

considerable, d’entorn els 30º. En aquesta zona únicament ha arribat fins als nostres dies 

la línia de fonamentació del mur de tancament perimetral de l’assentament (en aquest 

punt, MR3002; de fet es correspondria amb el mur MR2007 de la Zona 2), conservat en 

una llargada d’uns 28,60 metres. En part va aparèixer afectat per una trinxera excavada 

el 1938, durant la Guerra Civil, que ressegueix la totalitat de la base de l’aturonament.  

- En quant a la Zona 4, aquesta ocuparia el límit oriental de l’assentament. S’hi han 

pogut identificar tres paraments (MR4001, MR4002 i MR4003) que discorren en 

paral!lel i, a mesura que ens acostem a la Zona 2, van separant-se fins a arribar a uns 

dos metres de distància entre ells. S’han interpretat com les possibles continuacions del 

mur perimetral intern MR2003 i de l’extern, el MR2007, així com de l’estructura de 

compartimentació que apareix als sectors 2 i 4 de la Zona 2. Al no existir en aquesta 

àrea prou superfície per a construir-hi recintes habitacionals hom ha proposat la 

possibilitat que actuin com a contraforts, probablement vinculats al sistema defensiu, ja 

que es troben en el punt en que la pendent és més suau i, possiblement, la Zona 4 

s’identificaria com l’accés al poblat (Belarte, Noguera, 2007a: 143). 

- Finalment, a la banda oest, s’ha delimitat la Zona 5, que és la que major impacte 

erosiu hauria patit. En aquest sentit cal assenyalar que no s’hi han pogut identificar 

estructures. No obstant, els investigadors que han treballat al jaciment han plantejat, a 

tall hipotètic, que aquesta zona podria funcionar com la de l’altre extrem, la número 4 

(Belarte, Noguera, 2007a: 143). 

 

Cal distingir els materials que han aparegut en el transcurs de l’excavació a 

l’assentament del segle VII-VI a.n.e. dels localitzats en el segon poblat, l’ocupat a partir 

del segle VI a.n.e. Els resultats de l’estudi, sobretot pel que es refereix al segon 

assentament, són sorprenents, ja que, segons sembla, es tractaria d’un hàbitat datable en 

un moment en el que únicament coneixem, de manera general, les estructures aïllades.  
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La intervenció a l’assentament del primer ferro ha aportat, no obstant, la troballa de 

molt pocs materials mobles, tant ceràmics com metàl!lics o petris. Segons sembla, el 

poblat fou abandonat amb prou temps abans del seu col!lapse com per a que els 

habitants tinguessin temps d’endur-se els seus béns (Belarte et alii, 2005-2006: 20). El 

torn no hi és abundant, encara que cal destacar la presència de fragments d’àmfora 

fenícia provinent del Cercle de l’Estret de Gibraltar, així com restes d’un pithos de tipus 

fenici, amb una argila fina i depurada, d’un estil similar a les produccions, ja del segle 

VI a.n.e., identificades a altres jaciments de la regió com Barranc de Gàfols (Ginestar, 

Baix Ebre) (Sanmartí et alii, 2000) o el Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) 

(Bea, Diloli, 2005). 

Pel que respecta a la ceràmica a mà les formes més destacades es corresponen amb 

vasos de perfil globular, vora lleugerament exvasada i fons pla (Belarte et alii, 2005-

2006: 21), emmarcables entre finals de l’edat del bronze i la primera edat del ferro. S’ha 

trobat, però, un tipus d’atuell que aporta referències cronològiques més precises. Es 

tracta dels plats o copes amb peu elevat, acampanat, receptacle obert, carena marcada i 

vora exvasada, amb una nansa tubular per a la seva suspensió. Aquestes peces han estat 

profusament estudiades per Samuel Sardà (Sardà, 2010) i repeteixen, pel que fa al seu 

cos, la forma clàssica d’un plat fenici. La seva gran presència al Turó del Calvari 

(Vilalba dels Arcs, Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005: 102, fig. 10c ; Sardà, 2010) el 

relaciona clarament amb contextos on la comensabilitat i, sobretot, el consum vinari, 

tenen un important pes específic. Se n’han identificat també al Barranc de Gàfols 

(Ginestar, Ribera d’Ebre) (Sanmartí et alii, 2000: 157), a Sant Jaume Mas d’en Serrà 

(Alcanar, Montsià) (Gracia, Garcia Rubert, 1999: fig. 10, d-e) o al Calvari del Molar 

(Rafel, 2000: 265, fig. 6, 9), amb cronologies emmarcables a les darreries del segle VII i 

la primera meitat del VI a.n.e. Un dels exemplars de Sebes va trobar-se pràcticament 

complet (Belarte, Noguera, 2007a: 144, fig. 6, 3). 

És també notable destacar la poca presència de materials ceràmics decorats amb 

acanalats. També resulta curiosa l’absència dels característics grans contenidors 

decorats amb cordons aplicats que es localitzen en la majoria d’assentaments 

cronològicament coetanis de la zona del curs inferior de l’Ebre. Totes aquestes dades 

han aportat una proposta de datació per a l’assentament de la primera edat del ferro 

ubicable entre inicis del segle VII i meitats del VI a.n.e., moment en que s’amortitzaria. 

No hi ha evidències que puguin indicar l’existència de nivells ocupacionals datables al 

segle VIII a.n.e. (Belarte et alii, 2005-2006: 22). 
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V.2.2.8.- El Roquissar del Rullo (Favara, Baix Aragó-Casp) 

L’assentament del Roquissar del Rullo es troba situat al capdamunt d’un petit turó, en 

una superfície aplanada, a la riba esquerra del riu Algars. Va ser completament excavat 

per Llorenç Pérez Temprado a partir de 1921, per encàrrec de la Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades. Els materials van dipositar-se als fons del Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid, mentre que els resultats científics obtinguts es 

lliuraren a la mateixa Junta. Amb tot això Joan Cabré va redactar una monografia, 

l’única fins al moment, el 1929, amb el títol de Excavaciones en el Roquizal del Rullo, 

término de Fabara, provincia de Zaragoza, dirigidas por Don Lorenzo Pérez Temprado 

(Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 101). Posteriorment, 

els resultats de Cabré van ser reflexats, i criticats, per Antonio Beltrán a Prehistoria del 

Bajo Aragón (Almagro Basch et alii, 1956: 132-134). Els estudis globals més recents, 

però, són els treballs de Gonzalo Ruiz Zapatero, en forma d’article (“El Roquizal del 

Rullo: aproximación a la secuencia cultural y cronológica de los Campos de Urnas en el 

Bajo Aragón”, Trabajos de Prehistoria, 36, 1979) o en la seva tesi doctoral (Los 

Campos de Urnas del Noreste de la Península Ibérica, 1985). Aquests estudis van 

servir-li per a fixar la dinàmica evolutiva dels camps d’urnes a la vall de l’Ebre. 

A partir del plànol aportat per Joan Cabré es pot determinar que el Roquissar del Rullo 

seria un assentament distribuït en dos barris, bastits mitjançant l’addició de cases en 

bateria, separats per un espai central, a l’estil d’una placeta. Pérez Temprado va 

documentar 16 unitats domèstiques; el barri més occidental estava format per un grup 

de 8 habitacions, mentre que a l’oriental hom hi va identificar 6 espais. Separades 

d’aquest nucli, al nord, es van excavar dues estructures habitacionals més, en una punta 

que defineix la cresta del tossal.  

La planta d’aquestes estructures d’hàbitat és generalment tendent a la rectangularitat, 

encara que deixen entreveure irregularitats evidents, que les fan apropar, en determinats 

casos, cap a formes trapezoïdals. Totes les cases compartien un mur mitjancer, de pedra, 

i sembla que no presentaven divisions internes, sinó que foren construïdes en un sol 

àmbit. Hom ha establert una mitjana en quant a l’espai que ocupaven les unitats 

domèstiques. D’aquesta manera, generalment s’establirien en uns 60 m2, encara que 

se’n trobarien de més petites, com la número 14, amb 35,44 m2 i de més grans. Un 

exemple d’aquestes darreres, realment espectacular, seria la número 8, amb una 

superfície ocupable de 88,66 m2. 

El sistema constructiu es basava, com en gairebé la resta de casos de trames urbanes del 
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primer mil!lenni a.n.e. al tram inferior de l’Ebre, en murs de pedres lligades amb morter 

de fang, que actuarien com a sòcols, i elevacions en tovots, potser reforçades amb 

tirants de fusta. Els basaments no comptarien amb fonamentacions, sinó que es bastirien 

directament sobre la roca natural. Els accessos possiblement mirarien vers la plaça o 

l’espai de distribució. Hom ha apuntat que les cobertes haurien de ser en un sol 

aiguavessant, encara que no hi ha dades respecte amb aquest fet. En la planta publicada 

per Cabré no s’observa cap mena d’element defensiu, més enllà del mur de tancament 

del fons de les unitats domèstiques, que dotaria a l’assentament amb un aspecte de 

vilatge clos.  

Ruiz Zapatero va establir en la seva tesi doctoral una seqüència a partir de l’estudi que 

va efectuar dels materials recuperats per Pérez Temprado, que són, altrament, molt 

interessants (Ruiz Zapatero, 1985: 405): 

 

- Fase I: Es dataria al segle VIII a.n.e. El material ceràmic que s’emmarcaria en aquesta 

fase quedaria constituït per atuells decorats amb acanalats, que en alguns casos podrien 

remuntar-se fins a finals del segle IX a.n.e. Aquesta fase més antiga, denominada per 

Ruiz Zapatero com a “subfase 1a”, estaria representada per vasos de forma 

bitroncocònica, de carena marcada, amb vores convexes i llavis bisellats. Les bases 

d’aquestes ceràmiques serien planes, presentant també nanses de cinta o bé mugrons 

amb perforació vertical. Els paral!lels als quals remet Ruiz Zapatero vincularien aquesta 

subfase amb els horitzons ceràmics del Cabezo de Monleón II (Casp, Baix Aragó) o 

amb els del món del bronze final del grup definit per aquest investigador com del Segre,  

amb exemples com els nivells més antics de Las Valletas de Sena (Monegros, Huesca) o 

La Pedrera (Térmens, La Noguera) (Ruiz Zapatero, 1985: 405). S’hi identifica una 

segona subfase, la 1b, més moderna, representada per vasos amb nanses de mugró amb 

perforació vertical i, possiblement, pels pondera en forma de mitja lluna. Pel que 

respecta als ítems metàl!lics, dins d’aquest primer període es podrien incloure una 

sageta amb peduncles i aletes, una fíbula de colze i diversos motlles de fundició per a 

fabricar destrals de cub, espases de llengua de carpa, puntes de fletxa, punxons i 

rostidors. La transició vers el següents períodes vindria representada per les ceràmiques 

amb decoracions incises (Ruiz Zapatero, 1985: 407). 

- Fases II /III: Datables, a grosso modo, en el segle VII a.n.e. El primer que cal destacar 

és que Ruiz Zapatero no parla de la localització de torns fenicis al jaciment, fet 

significatiu i que presenta equivalències, per absència també, en el registre del proper 
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Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta) (Arteaga et alii, 1990). Potser el més 

significatiu d’aquest període, a nivell ceràmic, sigui la introducció de la tècnica 

decorativa excisa, que hom ha relacionat amb influències provinents del tram inferior de 

l’Ebre. Aquest nou horitzó es plasmaria per sobre del de les ceràmiques acanalades 

(Ruiz Zapatero, 1985: 407). 

- Fase IV: Es desenvoluparia al llarg del segle VI a.n.e., i vindria expressada per 

l’aparició d’atuells a torn. No sembla que siguin importats, ja que imitarien formes amb 

una tradició encara emmarcada en els camps d’urnes, un fet força significatiu en el que, 

potser, cal cercar l’absència d’ítems de caire mediterrani. Sembla que, en el cas del 

Roquissar del Rullo, l’arcaïsme dominaria el panorama general a nivell cultural. Ruiz 

Zapatero veu en aquest fet aquesta vinculació amb formes conegudes per als primers 

torns, que no són datats de manera clara, més enllà d’englobar-los dins del segle VI 

a.n.e (Ruiz Zapatero, 1985: 408). Seria interessant contrastar aquest fet, ja que 

aparentment ens trobaríem amb torns antics, possiblement datables vers la meitat 

d’aquella centúria. 

 

L’abandonament del jaciment es produiria al llarg del segle VI a.n.e., sense poder 

precisar més. No obstant, la localització propera del Tossal del Moro de Pinyeres, que 

començaria a funcionar, sembla ser, en aquests moments, podria indicar-nos un canvi 

d’ocupació, hipòtesi molt suggerent encara que, avui en dia, indemostrable. 

A nivell material cal assenyalar, com s’ha vist, la presència força elevada de motlles de 

fundició, tots provinents d’una mateixa unitat domèstica, la número 7. Això faria 

suposar que aquest àmbit es tractaria, possiblement, d’un taller metal!lúrgic, destinat a 

manufacturar peces amb un alt grau d’arcaisme, com poden ser les fíbules de colze o les 

espases de llengua de carpa, realment tardanes per al moment de datació de 

l’assentament. Existeixen, també, dues peces que van cridar ja l’atenció de Martín 

Almagro Basch, que les va estudiar i publicar (Almagro Basch, 1936). Es tracta de dos 

capfoguers, que aquest investigador va relacionar, seguint les modes científiques del 

moment, amb paral!lels centreeuropeus. L’observació atenta d’aquestes peces, que 

Almagro Basch va considerar com a “rituals” (Almagro Basch, 1936: 177), però, 

sembla poder emparentar-les, almenys decorativament, amb peces decorades amb 

triangles incisos com una extraordinària tapadora del Turó del Calvari de Vilalba dels 

Arcs (Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005), o amb pintura, com en el cas del famós vas 

teriomorf del Tossal Redó de Calaceit (Matarranya) (Lucas, 1989). Aquest fet 
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provocaria que poguessin ser datats ja dins de la sisena centúria, esdevenint, amb totes 

les reserves, l’única senyal de mediterraneitat del conjunt del registre del Roquissar del 

Rullo. 

 

V.2.2.9.- Sant Cristòfor de Maçalió (Maçalió, Matarranya) 

L’assentament de Sant Cristòfor de Maçalió, a la comarca del Matarranya, es localitza 

en un tossal, bastant pla en el seu cim, que mira directament sobre el riu Matarranya. 

Controla un ampli meandre del curs fluvial, així com les terres de la vertent hidrogràfica 

occidental. El jaciment va ser excavat per Llorenç Pérez Temprado entre el 1916 i el 

1917, dins del programa d’investigacions arqueològiques al Baix Aragó de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Una segona intervenció va ser duta a terme per J. Tomás Maigí els 

anys 1946 i 1947, centrada bàsicament sobre una sèrie d’estructures en el sector 

occidental, just sobre el Matarranya (Tomás Maigí, 1949: 149-150). Recentment, a 

partir de 2005, sota la direcció de Luis Fatás, s’han reprès les excavacions a Sant 

Cristòfor (Fatás, 2007: 115)19. 

Ja des del seu descobriment aquest assentament ha estat tractat bibliogràficament de 

manera desigual. Igual que en altres jaciments baixaragonesos cal destacar l’absència 

d’una monografia completa, malgrat que ha cridat l’atenció d’investigadors com S. 

Vidiella (Vidiella, 1903: 152), Pere Bosch Gimpera (Bosch Gimpera, 1915-20: 4-7 ; 

Bosch Gimpera, 1929: 11-12), Martín Almagro Basch ell mateix (Almagro Basch, 

1939: 157 ; Almagro Basch, 1952: 197), o en companyia d’Antonio Beltrán y Eduard 

Ripoll (Almagro Basch et alii, 1956: 140-143), Francisca Pallarés (Pallarés Salvador, 

1965:21-23) o Enric Sanmartí Grego (Sanmartí Grego, 1975: 94), per citar els més 

representatius. Actualment la seva investigació és duta per part de l’equip de la 

Universitat de Saragossa dirigit, com hem indicat, per Luis Fatás. 

En les immediacions s’hi van trobar diversos enterraments tumulars en cista, molts 

d’ells destruïts. En paraules d’Antonio Beltrán, els sepulcres eren “conocidos y violados 

por las gentes de Mazaleón, bien buscando el supuesto “tesoro” o simplemente por 

curiosidad” (Almagro Basch et alii, 1956: 143). 

La planta amb que s’han basat els estudis sobre la trama constructiva de Sant Cristòfor 

va ser l’aixecada, com era costum, per Pere Bosch Gimpera. Avui en dia comptem amb  

                                                
#$!Voldriem donar les gràcies a Luis Fatás per deixar-nos accedir als resultats de la seva tesi 
doctoral.!
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Figura 50. Vista aèrea del jaciment de Sant Cristòfor de Maçalió i propostes de restitució de 
l’espai arqueològic. Imatges cedides per Pierre Moret 
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una de refeta, que afegeix les restes localitzades per Tomás Maigí, i que arranja la de 

Bosch Gimpera (Fatás, 2007: 115 fig. 31). També s’ha aixecat un nou topogràfic, 

complet (Fatás, 2007: 322 fig 134). 

Es tracta d’un assentament amb una trama urbana similar a la d’altres poblats 

baixaragonesos, encara que més complexa; ha estat definida per P. Gardes com a trama 

axial (Gardes, 2000: fig. 3). De fet, s’ha comparat per part d’alguns investigadors amb 

la de l’assentament proper de Les Escodines Altes (Maçalió, Matarranya), sobretot per 

l’absència d’una xarxa viària que organitzi l’espai (Fatás, 2007: 115). Cronològicament 

s’ha de datar dins de la primera edat del ferro, entre el 675/650 i el 550 a.n.e. 

El sistema de fortificació de Sant Cristòfor és relativament senzill. El vilatge queda clos 

pel clàssic traçat de mur de fons dels espais d’hàbitat, reforçant-se, en el seu extrem 

oriental, per un mur, d’una amplada no excessivament important (1,05 metres) que 

barraria el pas cap a l’interior. Pierre Moret considera aquesta estructura com a cortina 

de muralla (Moret, 1996: 430), encara que la seva peculiar distribució, en relació a la 

trama urbana i, sobretot, la seva relativa estretesa, no permeten, sota el nostre punt de 

vista, confirmar aquest fet.  

S’han identificat altres estructures defensives subsidiàries, entre les quals cal destacar 

dues torres de planta circular i el que han semblat bastions quadrangulars, principalment 

adossats al mur de tancament septentrional de l’assentament. La primera de les torres, 

que sembla, per dimensions i orientació, més aviat un espai no necessàriament vinculat 

amb les defenses, s’obre des vers l’angle nord-est d’un àmbit de dimensions importants 

i ha estat bastida en talús. El seu diàmetre arrenca en 5,5 metres a la planta per anar-se 

reduïnt de manera progressiva, a mesura que també se suavitza l’atalussament. L’espai 

interior ocupable és, però, molt més reduït: tant sols es pot deambular en una superfície 

d’un diàmetre d’entorn de 2,75 metres. A l’extrem sud-est, en paral!lel amb aquesta 

primera torre, se n’observen les restes, molt arrasades, d’una segona, de major diàmetre, 

aparentment. Sobre la funcionalitat d’aquesta última hom ha assenyalat la possibilitat 

que es tracti d’una talaia de control (Moret, 1996: 430). Fins fa poc es desconeixia 

l’accés vers l’interior i, de fet, es creia inexistent. Els recents treballs de neteja i 

excavació han aportat, finalment, la troballa d’una porta que mena directament a 

l’habitació juxtaposada a l’oest, així com unes petites estructures rectangulars, 

encaixonats en un racó d’aquest àmbit (Fatás, 2007: 116). 

Pel que respecta a l’accés, aquest estaria situat al sector nord, al fortificat, i això 

explicaria tant la col!locació del mur en barrera com el bastiment de tot el complexe, 
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que apareix formalment definit com una cambra rectangular amb una torre circular als 

extrems. Possiblement aquest espai rectangular entre el mur de tancament i la torre 

circular hauria de contenir una rampa. Per a l’equip que actualment investiga al 

jaciment la troballa d’una rampa podria donar explicació a la forçada posició de la torre, 

així com a l’existència d’uns possibles bastions quadrangulars oberts des del mur 

septentrional de l’assentament, dos d’ells adossats a dita estructura i un tercer integrat 

entre la probable rampa i la torre circular (Fatás, 2007: 116). 

Sobre aquests bastions la percepció de la investigació ha anat variant. D’aquesta 

manera, Pierre Moret dubta sobre la seva atribució en un principi. Per a ell es troben 

excessivament junts i els hi manca potència constructiva per a poder considerar-los com 

a estructures defensives. Acaba preguntant-se si es tracta de “rebosts” o “magatzems” 

de les estructures d’hàbitat (“resserres”), encara que no ho confirma (Moret, 1996: 430). 

A partir de la recuperació dels treballs arqueològics per part de l’Universitat de 

Saragossa el 2005, es va fer incís en la possibilitat que quedessin zones encara amb 

estratigrafia que haurien estat obviades per Pérez Temprado. Es va plantejar intervenir 

en una d’aquestes estructures rectangulars. Els resultats foren positius, doncs, després 

de netejar-se l’àrea, hom va trobar un nivell que mesclava terra, cendres i tovots 

descompostos. Per sota d’aquesta unitat va aparèixer un paviment fet amb tovots o 

rajoles cuites al sol, força regular. Es conservava únicament en la meitat meridional de 

l’estructura, i s’havien usat en la seva construcció fins a tres filades de tovots. També 

s’hi documentaren les restes, molt malmeses, d’un banc de fang. Per sota del paviment 

s’identificaria, ja, una preparació constructiva consistent en regularitzar el terreny 

natural. Els materials que acompanyaven aquesta estratigrafia no eren abundants, però 

cal assenyalar que es recuperà una barnilla de bronze assimilable a un braçalet del tipus 

C de Ruíz Zapatero i una nansa oval d’un vas dividida en tres franges a partir 

d’incisions verticals paral!leles (Fatás, 2007: 308-309). En resum, es tracta d’un 

material que ens indueix a apuntar una cronologia de trànsit entre el segle VII i la 

primera meitat del VI a.n.e. 

A tenor d’aquests nous resultats, no sembla factible aportar llum al dilema de si ens 

trobem davant de bastions o de contraforts o rebosts, com plantejava Moret. Ni 

l’estructura ni els magres materials poden confirmar un fet o l’altre. A l’Assut (Tivenys, 

Baix Ebre) existeixen contraforts adossats al mur de tancament; per tant no resulta un 

element estrany. De totes maneres, a partir de la revisió dels materials de les 

intervencions de Pérez Temprado efectuada per Fatás es pot especular, de manera  
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Figura 51. Aixecaments topogràfics de Sant Cristòfor de Maçalió. Planimetria cedida per Luís 
Fatás 
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hipotètica, amb una altra possibilitat: la representativa. Va cridar l’atenció la 

diferenciació existent entre els materials apareguts a la denominada “Habitació 2” de la 

resta de l’assentament. No s’ha pogut identificar amb certesa aquest àmbit, encara que, 

a partir del reestudi de les imatges gràfiques, Fatás arriba a la conclusió que 

possiblement es tracti de la petita cambra quadrangular que permet l’accés a la torre 

circular. Aquest espai, que forma part del complex allargat de la possible rampa, no 

sembla comptar amb accés aparent. Si s’observa a la planta presenta una alineació 

evident amb les estructures que es plantegen com a bastions (Fatás) o com a contraforts 

o magatzems/rebosts (Moret). A l’interior d’aquesta “Habitació 2” es trobaren restes de 

taules altar de fang, mòbils, com les del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra 

Alta), així com un revestiment de pilar decorat, l’únic vas fenici de l’assentament, 

imitacions d’aquesta mateixa forma i peces amb decoració zoomorfa incisa, 

concretament una banda d’ocells. Aquest motiu també apareix pintat al Turó del Calvari 

de Vilalba dels Arcs. Sota el paviment de la cambra s’hi va enterrar un animal, 

possiblement un cànid o un súid (Atrián et alii, 1980: 182). 

En tot cas es tracta de material diferent, representatiu. Arquitectònicament aquesta 

estructura no presenta cap diferenciació amb la resta de l’assentament, però els 

materials ens parlen d’un espai diferencial, similar als apareguts en altres llocs, com al 

proper Tossal Redó de Calaceit, Matarranya, (Lucas, 1989 ; Sardà, 2010), a Sant Jaume 

Mas d’en Serrà d’Alcanar, Montsià (Garcia Rubert, 2005) o al Turó del Calvari, encara 

que en aquest darrer jaciment sí que hi compta, i molt, l’arquitectura diferencial (Bea, 

Diloli, 2005). La presència de la barnilla de braçalet en l’espai excavat recentment per 

la Universitat de Saragossa pot apuntar, amb totes les reserves necessàries, vers 

l’existència, en algun moment, de materials representatius també en aquest àmbit. 

Podríem, doncs, trobar-nos, hipotèticament, davant de cambres destinades a desar-hi 

materials sumptuaris, fet que, evidentment, descartaria la funcionalitat defensiva 

d’aquestes. Caldrà treballar en aquest sentit en un futur, per tal de veure si aquesta 

possibilitat interpretativa és factible. 

Resta per tractar un sector que queda apartat del nucli central de l’assentament. Cap a la 

banda occidental de l’esperó es conserven una sèrie de murs rectilinis, força arrasats, en 

el que és l’àrea que va excavar durant la dècada dels anys quaranta del segle XX 

Joaquim Tomás Maigí. Aquestes estructures han estat considerades com a més 

modernes que la resta de l’assentament, al poder-s’hi observar una tècnica constructiva 

molt més acurada (Moret, 1996: 431). L’any 2005 es va portar a terme també una 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

intervenció en aquest indret. La presència d’un gran mur pot dur a pensar en la 

possibilitat d’un bastió o, si més no d’alguna estructura, d’emmagatzematge, protegida. 

La localització d’una gran quantitat de tovots i d’un vas del tipus 10B2B2 o 10B2B5 del 

Cabezo de la Cruz o Castiella 13, amb decoració grafitada i ornamentada amb un tipus 

de pintura metàl!lica, en correspondència amb la forma 3 i el tipus decoratiu 1 de 

Barroso, pot fer-nos pensar en aquesta possibilitat. Es tracta de peces i tècniques 

provinents de l’alta vall de l’Ebre i de la Meseta (Barroso, 2002: 137), que s’haurien de 

moure cap a la regió del Matarranya i l’Ebre baix cap als segles VII o VI a.n.e. Aquest 

fet invalida una cronologia baixa, diferent a la de la resta de l’assentament, per a aquesta 

àrea (Fatás, 2007: 311-312). 

 

V.2.2.10.- El Piuró del Barranc Fondo (Maçalió, Matarranya) 

El Piuró del Barranc Fondo està en un turó d’uns 482 metres d’alçada sobre el nivell del 

mar dominant el riu Matarranya en el seu curs entre els municipis de Maella (Baix 

Aragó-Casp, Saragossa) i Maçalió (Matarranya). Les primeres intervencions daten de 

1908, any en el qual Julià Ejerique, Santiago Vidiella i Llorenç Pérez Temprado van 

efectuar-hi uns sondejos. Posteriorment, l’últim d’ells va continuar els treballs, 

finalitzats totalment entre el 1918 i el 1919 per Pere Bosch Gimpera. 

Es tracta d’un assentament de carrer central, força compacte, que ocupa la totalitat del 

coronament del tossal, dissenyant amb la seva planta urbana una forma propera a la 

mitja lluna. Les seves dimensions no superen els 1.300 m2 (Moret, 1996: 429). No es 

pot considerar que compti amb elements de tipus defensiu, més enllà del tancament 

efectuat amb els murs posteriors de les unitats habitacionals, encara que es pot observar 

una certa cura en plantejar un accés protegit. De fet, la muralla que dibuixava el 

tancament de les cases actualment ha desaparegut, per processos erosius. Francisco 

Burillo va plantejar que el retrocés de la cornisa va provocar el seu col!lapse (Burillo, 

1991: 39). 

L’urbanisme es defineix a partir del carrer central, molt irregular, que arrenca des de 

l’accés i progressivament es va estretant a mesura que hom progressa vers l’interior de 

l’assentament. Es tracta d’un sistema clarament associable al tipus d’organització dels 

vilatges closos, en el que el vial mor o bé en una unitat domèstica o bé en la murada de 

tancament. En el cas del Piuró no queda clar, precisament a causa del mal estat de 

conservació del sector on desapareix el carrer. De totes maneres sembla factible pensar 

que aquest arribaria fins la porta d’una última casa, encara que això no és segur.  
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Es va documentar un fet constructiu que presenta paral!lels, com s’ha pogut veure, en 

recintes datables al bronze final i a inicis de la primera edat del ferro a la foia de Móra, 

com Barranc de Sant Antoni 1 (Asensio et alii, 1994-96) o la primera fase de Barranc de 

Gàfols (Sanmartí et alii, 2000), ambdós a Ginestar, però també als propers de Sant 

Cristòfor de Maçalió o al Tossal Redó de Calaceit, al Matarranya (Fatás, 2007). En una 

tradició edilícia arrelada en sistemes datables com a mínim a l’edat del bronze, hom va 

excavar en el terreny per tal de fonamentar les estructures d’alguns dels àmbits. La 

dinàmica arquitectònica observable en l’urbanisme d’aquests moments sembla que 

continua confiant en plantejaments antics, encara que evolucionats vers formes més 

estables, com els bastiments en pedra, malgrat que no s’oblida el principi del rebaix del 

terreny natural, és a dir, del fons de cabana. 

Les unitats domèstiques són totes elles de planta tendent a la rectangularitat, encara que 

es pot observar algun cas en el que s’incorpora la línia corba en l’esquema general, 

sobretot per adaptar les formes al carrer. No obstant, els dos barris separats pel vial 

central, que de fet acaba exercint de plaça distribuïdora, van ser construïts a partir de la 

creació de bateries de cases adossades, moltes d’elles compartimentades, deixant veure 

actualment algunes la seva planta rectangular allargada. Es poden identificar, amb més 

o menys facilitat, un total de quinze unitats domèstiques, algunes d’elles certament 

complexes. Generalment les compartimentacions són senzilles, basades en 

plantejaments com la ubicació en les cases de dependències subsidiàries, zones de 

treball o rebosts, malgrat que la informació amb que comptem de l’assentament no ens 

aporta una solució definitiva per a aquest fet. Bosch Gimpera, en aquest sentit, va 

afirmar que quan va excavar el Piuró del Barranc Fondo es va trobar amb un 

assentament on les unitats domèstiques apareixien ordenades en dues sèries, és a dir, en 

dos barris, d’habitacions o cambres dobles (Bosch Gimpera, 1929: 24). Per a Luis Fatás 

aquesta asseveració de Bosch Gimpera podria confirmar que, en origen, tots els recintes 

del poblat haurien anat compartimentats, i que el que hom pot veure avui en dia, que és 

el que Pierre Moret va dibuixar en l’adaptació de la primitiva planta del jaciment 

(Moret, 1996: 429, fig. 55), seria el resultat de la pèrdua d’estructures al llarg del segle 

XX (Fatás, 2007: 155). 

El sistema constructiu es basa en la disposició de sòcols de fonamentació, bastits amb 

pedres de dimensions mitjanes, desbastades, unides amb morter de fang. Les elevacions 

s’haurien completat amb fang, bé amb tovots o bé amb tapial, depenent dels casos. Es 

pot observar una bona cura en la modulació d’alguns dels murs de l’assentament, en els 
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quals, els blocs de pedra han estat acabats en un treball que a voltes recorda els 

carreuons. Sobre aquest fet ja va cridar l’atenció Bosch Gimpera (Bosch Gimpera, 

1929: 24) i Pallarés Salvador (Pallarés Salvador, 1965: 10), i recentment Fatás (Fatás, 

2007: 155). No es pot anar més enllà en aquesta qüestió, considerant la informació amb 

que es compta.  

No tenim dades per a determinar quin tipus de cobriment tenien les unitats domèstiques, 

encara que molt probablement deuria ser la coberta plana o lleugerament inclinada feta 

amb un trespol de branques i elements vegetals, i finalitzada amb una capa de fang 

allisat. Tampoc comptem amb documentació sobre la possible existència de pisos 

superiors en els àmbits ocupacionals; no obstant la presència d’algunes bases de 

columnes, observables en les fotografies de les excavacions de Bosch Gimpera 

dipositades al fons del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Fatás, 2007: 156, fig. 49) 

poden orientar-nos vers aquesta possibilitat, encara que es tracti simplement d’altells. 

De totes maneres, no cal oblidar que aquests suports podrien estar associats simplement 

al sosteniment del forjat de la coberta.  

Els materials provinents del Piuró del Barranc Fondo, estudiats recentment per Luís 

Fatás a la seva tesi doctoral (Fatás, 2007), aporten un arc cronològic que arrenca en la 

primera edat del ferro per a continuar el seu desenvolupament dins dels primers 

moments de l’ibèric ple.  

Els moments ocupacionals més antics venen marcats per la presència de ceràmica 

fenícia. Ja d’antic se’n va restaurar un exemplar complet, atribuïble, amb les lògiques 

variants, a la forma T.10.1.2.1. (Ramon, 1995), producció a la que semblen poder 

atribuir-se tots els fragments estudiats per Fatás (Fatás 2007: 159); almenys se’ls hi ha 

d’atorgar un origen en les factories de l’àmbit de Màlaga o, per extensió, de l’Estret de 

Gibraltar.  

En el registre es van localitzar també fragments de peces pertanyents a atuells de 

vaixella fenícia, entre els que cal destacar dos plats d’ala de vernís roig, possiblement 

classificables com a tipus II de Fernández Jurado en el seu estudi d’aquest tipus de 

productes en l’àrea de Huelva (Fernández Jurado, 1986: fig. 5 ; Fatás, 2007: 158). Es 

tracta de manufactures amb una rara presència en el territori en estudi. Possiblement 

sols es poden identificar paral!lels, molt poc comuns, al Turó del Calvari de Vilalba dels 

Arcs (Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005) o, potser, a Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) 

(Mascort et alii, 1991). Les cronologies usualment vinculades a aquests productes 

s’estableixen dins del segle VII a.n.e. (Fatás, 2007: 158). En tot cas es tracta d’una  
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Figura 52. Plantes del Piuró del Barranc Fondo (1), de Les Escodines Altes (2) i de Les 
Escodines Baixes (3) (Fatás, 2007) 
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datació vàlida per a Huelva i el seu hinterland, i probablement per a la resta de sud 

peninsular, que caldria avançar, per al tram final de l’Ebre, possiblement a cronologies 

de plena segona meitat d’aquella centúria. 

Dues peces fenícies molt interessants són un suport, que compta amb un paral!lel en el 

contexte de la primera edat del ferro de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) 

(Gracia, 2000: fig. 2.9) i un morter trípode, que també apareix representat en un 

jaciment del curs inferior del Sénia, Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) 

(Garcia Rubert, 2005: fig. 4e). Ambdós atuells poden ser datats també a partir de 

meitats del segle VII a.n.e. fins al segon quart del VI a.n.e. 

Pel que respecta a les ceràmiques a mà, en els primers moments de l’ocupació de 

l’assentament apareixen gerres d’emmagatzematge, decorades amb cordons o 

digitacions emmarcables en el trànsit entre el bronze final i la primera edat del ferro. 

Cal destacar la presència de fragments amb acanalats, incisions i acabats polits, que 

possiblement haurien de referenciar una utilització del jaciment en els darrers moments 

del bronze final. Val la pena destacar la troballa, en el grup de vaixella, de setze peces, 

entre les que es poden destacar diversos ítems de peu anul!lar similars als apareguts en 

altres contextos datables a partir de meitats del segle VII a.n.e. També són relativament 

comuns els bols o plats de perfil còncau-convex que deriven de prototipus fenicis, i que 

abunden en el registre del Turó del Calvari, per exemple (Bea, Diloli, 2005). 

El jaciment continua essent ocupat durant el segle VI a.n.e. i, com a mínim, al llarg dels 

primers moments de l’ibèric ple. S’hi ha identificat, en aquest sentit, abundant ceràmica 

de producció ibèrica, entre la qual destaquen àmfores, pithoi, plats, gerres, embuts, etc. 

(Fatás, 2007: 160-171). Entre les importacions cal destacar un peu anul!lar motllurat 

provinent de l’àmbit grec, que possiblement hauria anat vernissat. De difícil atribució, 

Fatás ha identificat alguns vasos amb peus semblants, concretament un stamnos 

provinent d’Empúries (Alt Empordà), datat vers el 460 a.n.e., un kylix d’Ullastret (Alt 

Empordà) de les darreries del segle V a.n.e. o d’un altre de Tútugi (Galera, Granada), ja 

de meitats del segle IV a.n.e. (Fatás, 2007: 157). Sembla poder datar-se aquest 

fragment, amb bastant fiabilitat, en la segona meitat del segle V o la primera del IV 

a.n.e. Pel que respecta als materials amfòrics, s’hi ha identificat una vora d’una 

producció ebussitana assimilable a la forma T.1.3.2.3 (Ramon, 1995), enquadrable dins 

de la segona meitat del segle V a.n.e. (Fatás, 2007: 159). 

A partir de l’anàlisi d’aquests materials s’ha proposat un funcionament global per al 

Piuró del Barranc Fondo des de finals del segle VII a.n.e. fins a la primera meitat del 
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segle IV a.n.e.20 (Fatás, 2007: 335-336). Estem bastant d’acord amb aquesta forquilla 

cronològica. No obstant hem de recordar que la datació s’ha establert a partir de la 

revisió dels materials; per tant no estem en condicions d’afirmar amb rotunditat si 

aquesta ocupació va ser seguida i constant o bé van existir moments d’abandonament 

intercalats en la línia general de sojornament del Piuró. 

 

V.2.2.11.- Les Escodines Baixes (Maçalió, Matarranya) 

Les Escodines Baixes es troba en un turó força abrupte, amb un únic camí accessible a 

la vessant sud-oriental. La superfície ocupable és molt petita i queda condicionada per 

les dimensions de la cresta en que va ser bastit l’assentament. En aquest sentit no supera 

els 550 m2 (Moret, 1996: 429). Va ser completament excavat per Llorenç Pérez 

Temprado el 1915, i des d’aleshores l’assentament ha estat reiteradament citat per la 

bibliografia especialitzada. Recentment, a partir de la revisió dels dietaris de Pere Bosch 

Gimpera, ha estat reestudiat per part de Luis Fatás (Fatás, 2007). 

Es tractaria d’un jaciment datable, segons Pierre Moret, entre el 800 i el 600 a.n.e., és a 

dir, en l’encavalcament entre el final de l’edat del bronze i els inicis de la primera edat 

del ferro. 

La cresta que ocupa l’assentament és força allargada, d’uns 1.400 m2 de superfície, 

encara que, com hem vist, el poblat n’ocupa una tercera part. Fatás ha reinterpretat 

l’espai constructiu, proposant un màxim ocupat d’uns 300 m2. Les plantes existents, que 

són les que hem usat en aquest treball, són les publicades per Bosch Gimpera (Bosch 

Gimpera, 1921-26 ; Fatás, 2007: 77) i la refeta per Pierre Moret (Moret, 1996: 429, fig. 

54). Formalment es tracta d’un assentament de planta axial, allargada, semblant a la que 

podem veure a La Ferradura (Ulldecona, Montsià) (Maluquer de Motes, 1983 ; Garcia 

Rubert, 2005) o en el proper poblat de La Vall de la Cabrera (Calaceit, Matarranya) 

(Moret, 1996). A tall de protecció comptaria únicament amb el tradicional sistema de 

tancament efectuat per adossament dels murs posteriors de les unitats habitacionals, 

sense majors pretensions. En el fons, es va cercar la intencionalitat de definir una planta 

assimilable a la d’un vilatge clos.  
                                                
$#!Aquesta proposta cronològica revisa, a l’alça, les proposades per Enric Sanmartí-Grego i 
Josep Padró (Sanmartí-Grego, Padró, 1978) i reafirmades per Gonzalo Ruiz Zapatero (Ruiz 
Zapatero, 1985: 428), que suposa al conjunt del Piuró del Barranc Fondo una continuitat formal 
del registre ceràmic de Sant Cristòfor de Maçalió (Matarranya), donant un inici a l’activitat a 
començaments del segle VI a.n.e. Pierre Moret també li assigna una datació per al començament 
de l’activitat vers el 600 a.n.e. (Moret, 1996: 430). Creiem, però, que aquestes datacions són 
massa baixes, atesa la presència dels vernissos rojos fenicis, del morter trípode i de les mateixes 
àmfores T.10.1.2.1.!
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Sobre la quantitat d’unitats habitacionals, existeixen divergències sobre el seu número 

conservat. Mentre Luis Fatás en compta deu (Fatás, 2007: 77), la planta de Moret, i el 

recompte fet per nosaltres, en deixa veure una més, fins a un total d’onze. Possiblement 

l’àmbit que dificulta el recompte és el desè, que podria unificar-se en un de sol, 

compartimentat. L’atribució a cada àmbit com a una sola unitat domèstica és també 

complicada. Fatás els considera habitacions d’un complex major (Fatás, 2007: 77), 

proposta molt suggerent que podria ser aplicable també a La Ferradura (Ulldecona, 

Montsià), de planta i dimensions molt similars. 

L’únic espai de circulació es distribuiria per un pas o petit vial en la cara oposada a les 

estructures habitacionals, que és on suposadament s’obririen les portes dels espais 

ocupacionals. Es tracta d’una distribució enormement senzilla; aquest tipus de petits 

assentaments haurien de ser reestudiats, en un futur, des del punt de vista de les 

formacions arquitectòniques compactes més que des de les pures trames urbanes. En 

poques paraules, semblen més aviat caserius que no pas poblats.  

El sistema constructiu es va basar en la disposició de sòcols fets amb pedres de diverses 

mides, algunes d’elles bastant desbastades, encaixades amb morter de fang. Aquests 

basaments no comptarien amb fonamentacions, sinó que s’aixecarien directament 

damunt del terreny natural. Sabem, per la documentació arqueològica existent, que per 

sobre els murs haurien estat recrescuts amb estructures de tovot. Les fotografies de 

l’excavació de 1915, avui conservades a l’arxiu del Museu d’Arqueologia de Catalunya, 

deixen veure l’existència, en aquells moments, d’estructures potents, força ben 

conservades en alguns casos, com en el de la muralla (Fatás, 2007: 79, fig. 14). 

En quant a la disposició de mobiliari i d’altres agençaments interns en les habitacions 

no es coneix massa com devia de ser. Únicament es va poder determinar la troballa d’un 

paviment enllosat, a l’habitació 7, extremadament rar en els assentaments amb aquestes 

cronologies al tram inferior de l’Ebre. La mateixa dimensió de l’habitació 10, si 

interpretem la compartimentació com a part d’un únic àmbit, suposaria l’existència d’un 

espai, almenys pel que faria a les seves mesures, diferencial dins de l’assentament. 

Finalment, cal indicar la troballa d’una banqueta a l’interior de l’habitació 6 (Fatás, 

2007: 78). L’aparició d’una certa quantitat de pondera a l’habitació 3 podria indicar-nos 

la disposició d’un únic teler en aquell àmbit. 

El reestudi fet per Luis Fatás dels materials de l’excavació, actualment al fons del 

Museu d’Arqueologia de Catalunya, han vingut a confirmar que la totalitat dels 

fragments d’atuells ceràmics recuperats són a mà. És a dir, no es van localitzar, o no es 
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van saber veure, importacions fenícies a torn. Sorprèn que en un assentament amb 

distribució axial com aquest, amb una trama constructiva senzilla però efectuada amb 

una certa cura, no es localitzin importacions que ens facin asegurar el seu funcionament 

durant el segle VII a.n.e. Podria ser que no n’arribessin (a la Vall de la Cabrera de 

Calaceit tampoc n’hi ha testimoni), però veient la dinàmica poblacional de tota la regió 

al segle VII aquest fet sembla certament improbable. L’estructura arquitectònica tampoc 

sembla tenir que emparentar-se directament amb les formes del bronze final i de la 

primera edat del ferro al Baix Aragó. Per citar alguns exemples, al Cabezo de Monleón 

(Casp, Baix Aragó), amb cronologies que anirien des del 900 fins al 700 a.n.e., l’espai 

es distribueix en dos barris separats per un vial que mena a una plaça (Ruiz Zapatero, 

1985: 399-404 ; Beltrán, Álvarez, 1987: 59-69 ; Moret, 1996: 439-440). Záforas (Casp, 

Baix Aragó), datat de forma semblant a Les Escodines Baixes, distribueix l’urbanisme a 

partir d’una plaça central (Pellicer, 1959 ; Burillo, 1991: 37-39; Moret, 1996: 441). A 

l’Algars, el Roquissar del Rullo (Favara, Casp-Baix Aragó) hom hi va disposar dos 

barris, separats per un espai de distribució (Ruiz Zapatero, 1979 ; Ruiz Zapatero, 1985 ; 

Moret, 1996). Els mateixos assentaments propers, com Sant Cristòfor de Maçalió o el 

Piuró del Barranc Fondo, encara que més moderns, no usen el plantejament de les 

Escodines Baixes. 

Com s’ha assenyalat, únicament es compta amb un paral!lel molt semblant, que és el de 

La Ferradura (Ulldecona, Montsià), en el qual les cronologies no superen, d’antic, la 

primera meitat del segle VII a.n.e. i on, en el seu registre, es documenta un 23% de 

materials ceràmics importats fenicis. Els altres assentaments axials propers, com la Vall 

de la Cabrera o el Mas de l’Hora, a Calaceit, no compten tampoc amb aquests materials. 

Formalment, si més no, l’assentament de les Escodines Baixes sembla més atribuïble a 

les dinàmiques compositives de la primera edat del ferro que no pas a les tradicions 

constructives del bronze final. 

Potser una de les respostes a aquesta qüestió cal cercar-la en el registre ceràmic de 

l’assentament, malgrat no comptar amb torns importats. La presència més destacable és 

el de les tenalles bitroncocòniques decorades amb cordons aplicats que, per la seva 

perdurabilitat des del Bronze Final fins a l’iberisme, no servirien per a delimitar espais 

cronològics. Existeixen, no obstant, dues vores atribuïdes per Fatás a la forma Castiella 

A i probablement amb el tipus VI dels Camps d’Urnes del Ferro a l’Empordà, amb 

paral!lels a Anglès (La Selva) (Oliva, Riuró, 1968) o a la tercera fase d’Agullana (Alt 

Empordà) (Palol, 1958), que es podrien datar dins del segle VII a.n.e. (Fatás, 2007: 81-
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82). Altres exemplars, com un contenidor de base plana i cos globular (Fatás, 2007: 82, 

fig. 15 E.B.2) o una vora cilíndrica bisellada de la que arrenca un cos marcadament 

troncocònic, amb cordó aplicat al coll, semblen indicar datacions també de trànsit entre 

el bronze final i la primera edat del ferro. 

Es poden observar, en els atuells que conformarien els sets de vaixella de l’assentament, 

alguns indicis que ens orienten a donar una cronologia més baixa al conjunt. Entre 

aquests cal destacar una tassa (Fatás, 2007: 83, fig. 16 E.B.16), ja dibuixada per Enric 

Sanmartí-Grego (Sanmartí-Grego, 1979), que posseeix una nansa molt massissa amb 

una perforació tubular que recorda la de les copes del Turó del Calvari de Vilalba dels 

Arcs (Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005: 192, fig. 10 c ; Sardá, 2010), datades a partir 

d’inicis del segle VI a.n.e. Fatás referencia paral!lels foranis certament més antics, com 

els de Los Saladares (L’Oriola, Baix Segura) (Arteaga, Serna, 1973: làm. 1) o 

Vinarragell (Borriana, Plana Baixa) (Mesado, 1974: fig. 58) (Fatás, 2007: 83-84), 

datables al segle VIII o VII a.n.e., que no compartiríem pel seu tram més reculat. 

Però potser la peça clau, que hom ha vinculat amb tradicions vasculars mediterrànies, és 

un bol amb peu anul!lar, cos tendent a la globularitat i vora en S exvasada, amb dues 

petites nanses (Fatás, 2007: 85, fig. 17 E.B.14), que sembla poder relacionar-se amb una 

altra de semblant apareguda al Piuró del Barranc Fondo (Maçalió, Matarranya) (Fatás, 

2007: 84). La seva cronologia hauria de situar-se no més lluny de meitats del segle VII 

a.n.e., relacionada amb l’arribada dels primers materials fenicis a la regió. 

En resum, malgrat que alguns elements, poc fiables altrament, indicarien l’inici de 

l’activitat poblacional a les Escodines Baixes vers les darreries del bronze final (tenalles 

bitroncocòniques, pesos de teler en mitja lluna, perfils globulars, etc.), l’existència de 

peces clarament datables a la primera edat del ferro, juntament amb un agençament 

arquitectònic que, amb reserves, creiem que no pot anar més enllà del segle VII a.n.e., 

aconsellaria rebaixar el funcionament de l’assentament des del segle VII fins, 

possiblement, la primera meitat del segle VI a.n.e., marcant-ne el final la tassa amb 

nansa perforada (Fatás, 2007: 83, fig. 16 E.B.16). 

 

V.2.2.12.- Les Escodines Altes (Maçalió, Matarranya) 

Amb el nom d’Escodines Altes es coneix un petit jaciment, situat al nord del de les 

Escodines Baixes, que, a l’igual que aquest darrer, domina el traçat del Matarranya en el 

seu pas pel terme de Maçalió (Matarranya). Va ser també completament excavat per 

Llorenç Pérez Temprado entre el 1915 i el 1916, amb el finançament de l’Institut 
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d’Estudis Catalans.  

La planta del jaciment, com en el cas de la de les Escodines Baixes, va ser publicada per 

Pere Bosch Gimpera (Bosch Gimpera, 1921-26). A partir d’ella, així com de les 

fotografies dipositades a l’arxiu del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Fatás, 2007: 

94-95) s’observa un tipus d’assentament compacte, que ocuparia tot el coronament del 

turó en el que es va bastir, en el qual s’assoliria un plantejament urbà basat en la 

juxtaposició d’unitats domèstiques. Sobta la manca, en principi, de carrers o espais que 

puguin articular la circulació interior. No obstant, aquest fet no és cert del tot. Si 

s’observa la planta es pot determinar un possible pas en el seu sector meridional, que 

voltaria la cornisa del turó i els murs de les unitats ocupacionals que s’aixequen en 

aquest punt per a, posteriorment, virar vers el nord-est, per un estret passadís construït, 

arribant al sector habitacional del nord i del nord-oest. Paral!lel a aquest passadís es pot 

observar, al sector occidental, un altre passatge. Els dos han estat interpretats, 

possiblement, com a carrers (Fatás, 2007: 93). De totes maneres arribem a aquesta 

conclusió a partir de l’observació de l’aixecament de Bosch Gimpera, doncs els 

processos erosius han transformat molt l’espai ocupat per l’assentament. Es pot 

observar, al centre del poblat, un espai rectangular allargat, al qual s’arriba pel camí més 

amunt descrit, que podria actuar, hipotèticament, com a plaça.  

No s’hi delimiten, a priori, defenses, encara que Bosch Gimpera i Francisca Pallarés 

varen assegurar que existien, en forma d’una muralla que tancava, rodejant-lo, 

l’assentament (Bosch Gimpera, 1915-1920: 644 ; Pallarés Salvador, 1965: 20). No és 

segur aquest fet; és possible que els grans blocs de pedres que aparegueren dispersos pel 

jaciment i foren referits per part dels investigadors més amunt esmentats formessin part 

d’estructures defensives, però no en podem determinar realment la naturalesa. Més enllà 

dels paraments que tanquen els dos possibles carrers o passadissos sobre les cornises del 

turó, que actuarien com a murs de parapetament, no es pot considerar cap altre 

estructura com a poliorcètica. 

Únicament es pot identificar un accés, sense estructures especials associades, al sud-est 

del tossal. En tot cas és possible que, d’haver existit algun sistema d’accés complex, 

aquest hagi desaparegut a causa dels processos postdeposicionals, encara que no es pot 

confirmar aquest fet. 

Els paraments van ser bastits, sembla ser, de manera similar als de les veïnes Escodines 

Baixes, amb blocs de pedra lleugerament desbastada, potser sense tanta cura. La 

disposició interna de les unitats ocupacionals ens és profundament desconeguda, més 
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enllà de poder observar la presència d’una banqueta, de fang o de pedra, en un dels 

recintes, així com tres forats circulars al terreny natural d’un altre àmbit, que podria 

assenyalar la possibilitat d’existir un sistema de suport de la coberta del tipus de “forats 

de pal”. Fatás, en el seu reestudi, opta per descartar, no obstant, aquesta possibilitat, 

deixant oberta la qüestió dels elements estructurals interns de l’assentament (Fatás, 

2007: 94). 

La cronologia de l’assentament hauria de situar-se dins dels darrers estadis del bronze 

final. Sobre els materials, com en altres casos, la revisió feta fa pocs anys ha portat a 

canviar la perspectiva que hom tenia sobre el jaciment. Si bé Bosch Gimpera va 

identificar un únic fragment que va classificar com a tornejat, Fatás ha desestimat 

aquest fet, al considerar que com a molt es tractaria d’un atuell fabricat a torn lent. La 

presència d’un cordó aplicat fa que s’orienti més aviat a creure que realment no hi ha 

peces amb aquesta tecnologia al registre de les Escodines Altes (Fatás, 2007: 96). 

La resta de materials és a mà, destacant les tenalles d’emmagatzematge, amb cordons 

aplicats o les peces de vaixella, sovint simplement allisades, entre les quals cal destacar 

algunes formes que recorden les tulipes dels vasos à chardon, encara que estan més 

properes a les tradicions vasculars locals (Fatás, 2007: 100, fig. 25  E.A. 131, 137 i 

148). També estan representades en el conjunt les peces decorades amb acanalats. El 

més destacable, en aquest sentit, seria un vas del qual únicament queda un fons pla i 

l’arrencament de la paret amb acanalats paral!lels en aquesta darrera, voltejant l’atuell, i 

una acanaladura circular, diverses fileres paral!leles que delimiten quatre sectors 

marcats cadascun d’ells per acanaladures que dibuixen una creu (Fatás, 2007: 102, fig. 

26 E.A. 146). Cronològicament aquestes decoracions apareixen en contextos datables al 

segle VIII i al VII a.n.e. El fons pla ja va ser estudiat per Ruiz Zapatero, atorgant-li una 

cronologia de segle VIII a.n.e. (Ruiz Zapatero, 1985: 422). 

En quant a les ceràmiques incises, aquestes són presents en quatre exemplars, dos d’ells 

pràcticament complets. A part de les comuns incisions al llavi cal destacar la presència 

de triangles amb línies oblíqües inscrites, motius que, pintats, apareixen també en el 

registre del Tossal Redó (Calaceit, Matarranya) (Lucas, 1989) o del Turó del Calvari de 

Vilalba dels Arcs (Bea, Diloli, 2005). Recorda, en part, les decoracions excises del 

Roquissar del Rullo (Favara, Baix Aragó-Casp) (Ruiz Zapatero, 1985: 406, fig. 131), 

presentant, a grosso modo, cronologies emmarcables dins del segle VII a.n.e. 

Enllaçant amb aquestes darreres decoracions, potser, en el camp de les peces polides, 

val la pena citar un vas, reconstruït, en el qual una sanefa irregular de rombes i triangles 
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incisos es combina amb una banda d’estampillats (Fatás, 2007: 108, fig. 29 E.A. 160). 

Per la presència de peces semblants al Roquissar del Rullo podríem trobar-nos, també, 

amb una producció de segle VII a.n.e. 

La cronologia que presenta Luis Fatás, que cal ubicar en els segles VIII i VII a.n.e. ens 

sembla força correcta (Fatás, 2007: 334). La presència de pesos de teler en mitja lluna 

sembla confirmar datacions per a l’inici de l’activitat durant els darrers moments del 

bronze final. No obstant, com en les Escodines Baixes, l’absència de torns importats 

fenicis (de fet, la completa manca de productes tornejats) sembla fer poc viable una 

cronologia avançada dins del segle VII a.n.e. per a l’abandonament de l’assentament. 

No és descartable, tampoc en aquest cas, la manca d’aquests productes a causa d’una 

intervenció poc acurada. Però, ara per ara, res ens indica que ens trobem davant d’un 

jaciment que entri de ple en la primera edat del ferro. 

 

V.2.2.13.- El Tossal Redó (Calaceit, Matarranya): 

L’assentament del Tossal Redó de Calaceit es correspon, realment, amb dues àrees de 

poblament, que van ser anomenades com a “poblat petit del Tossal Redó” i “poblat gran 

del Tossal Redó”. Es troba situat en un petit turó altiplanat que compta amb un gran 

control visual. El més conegut d’ells és el poblat gran, que va ser intervingut a partir de 

1908 per part de Joan Cabré i del pare Furgús. Posteriorment, Bosch Gimpera i 

Colominas n’acabarien l’excavació, els anys 1914, 1916 i 1917. El poblat petit fou 

completament excavat per Bosch Gimpera el 1918. 

Es tracta, en conjunt, d’un assentament molt conegut i relativament citat en la 

bibliografia. El peculiar urbanisme del poblat gran, juntament amb la singularitat 

d’alguns materials apareguts, com el famós vas teriomorf o la tauleta altar (Lucas, 

1989), han fet del Tossal Redó un jaciment paradigmàtic, en el qual la singularitat del 

registre, associat a un dels seus àmbits, ha fet que es consideri com a un dels 

assentaments de la primera edat del ferro on els marcadors de diferenciació social, 

política i, possiblement, religiosa, estan més ben representats (Sardà, 2010). 

El poblat petit s’aixecava a uns 15 metres al sud-est del gran, en un petit turó de planta 

ovalada. Les estructures que hi va trobar Bosch Gimpera estaven realment en molt mal 

estat de conservació, molt erosionades i arrasades; de fet, observant la planta publicada 

per aquest investigador (Bosch Gimpera, 1929) presumiblement els paraments 

apareguts solament representaven una part de la totalitat.  

La seva planta urbana és molt senzilla, i ha de respondre als patrons formals dels  
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Figura 53. Vista aèria i planta general del Tossal Redó (poblat gran). A partir de Benavente, 
Fatás, 2009. 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! ""#!

caserius agrupats, a l’estil del localitzat a les Escodines Altes. S’hi poden intuir, com a 

molt, sis àmbits, cap d’ells complets, així com algunes estructures subsidiàries. La 

planta que presenten és rectangular, i denota la necessitat de crear un cert agençament 

lògic de l’espai, en el que les axialitats donarien forma a una àrea residencial 

mínimament elegant. En aquest sentit es pot observar un mur que talla transversalment 

el turó pel seu centre, i que en podria delimitar l’espai urbà, deixant al davant seu una 

plaça amb les mateixes dimensions que l’assentament. No podem descartar que aquesta 

estructura treballi com a mur de tancament, encara que les dimensions que representa 

Bosch Gimpera no el fan diferir substancialment de la resta de paraments. 

Pel que fa a les unitats domèstiques, en alguna d’elles s’hi pot observar la presència 

d’una columna central que suportaria els forjats superiors, així com alguna 

compartimentació interna. Existeixen, en l’extrem de l’assentament, unes estructures 

paral!leles que recorden les localitzades en altres assentaments, com a la Moleta del 

Remei (Alcanar, Montsià), on han estat interpretades com a basaments d’estructures 

elevades, possiblement graners. Però no es pot confirmar aquest fet, pel mal estat de 

conservació d’aquest sector ocupacional. 

El poblat gran és el més conegut, i presenta dimensions bastant més importants. Es 

correspon amb la catalogació d’assentament de carrer central. L’eix viari articula, de 

sud a nord, dos barris d’unitats domèstiques, finalitzant en una plaça en l’extrem 

septentrional. Sobre aquest espai buit, Fatás ha cridat l’atenció valorant la possibilitat 

que realment en origen estigués ocupat per estructures, que haurien desaparegut per 

l’acció erosiva, atès que aquest era el punt en que es trobava en pitjor estat de 

conservació (Fatás, 2007: 196). 

La planta dels espais domèstics es basa també en la rectangularitat, encara que 

presenten una major complexitat compositiva que les observades per Bosch Gimpera al 

poblat petit. Moltes de les unitats habitacionals van aparèixer compartimentades per 

envans, reconeixent-se en alguns casos cambres d’unes certes dimensions. Aquesta 

complexitat és força característica del poblat gran del Tossal Redó i, a l’igual que en el 

cas de Sant Cristòfor de Maçalió (Matarranya) ha de respondre a un desenvolupament 

urbà vinculat a noves necessitats d’assentament en el territori. El sistema constructiu es 

fonamenta en l’elevació de sòcols de pedres poc desbastades lligades amb morter de 

calç, conservats fins a una altura considerable ja en el moment en que es va excavar, tal 

i com denoten les fotografies fetes el 1918 per Bosch Gimpera. Per sobre cal considerar 

l’existència de paraments en tovots, com és característic. Els rebaixos constructius de la 
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roca, com s’observa en altres llocs com Sant Cristòfor de Maçalió (Matarranya) o el 

Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre), per citar-ne dos exemples separats, 

apareixen documentats en algunes unitats domèstiques, així com l’ús d’ortostats. 

Recentment s’han endegat tasques de neteja i d’actualització planimètrica per part de J. 

A. Benavente i M. Lanuza, en el marc dels treballs de consolidació del jaciment, 

actualment visitable. S’ha pogut demostrar que l’espai obert en l’extrem nord del carrer 

es correspon amb una plaça d’ús públic (Benavente, Fatás, 2009: 128). Precisament, en 

aquest sector es localitza una unitat ocupacional que va fornir una sèrie de materials 

singulars, estudiats fa poc per Samuel Sardà (Sardà, 2010: 545). És la denominada 

Habitació 1.  

En quant al material recuperat per Bosch Gimpera en el transcurs de les seves 

excavacions, així com els apareguts amb anterioritat (IEC, 1913-1914), quan hom ha 

procedit a la seva revisió, s’ha adonat d’una sèrie de problemes atributius, tant formals 

com d’ubicació concreta, que n’han dificultat la interpretació. En aquest sentit Luis 

Fatás ha fet incís en la presència real de ceràmica a torn en el jaciment (Fatás, 2007: 

200). A partir d’una referència de Bosch Gimpera, en la que destacava l’abundant 

constatació de peces tornejades (Bosch Gimpera, 1929: 20) i la seva minsa presència en 

el registre conservat alguns investigadors han arribat a la conclusió que durant la Guerra 

Civil de 1936-1939 es van perdre materials provinents del Tossal Redó (Arteaga et alii, 

1990: 153). No obstant Fatás, que ha revisat els diaris de l’excavació, ha assenyalat 

l’existència de profundes contradiccions entre aquests i l’inventari del jaciment, en el 

que domina abassegadorament la ceràmica a mà. També són contradictoris alguns 

escrits de Cabré (Cabré, 1908: 227) i Bosch Gimpera (Bosch Gimpera, 1913-1914: 

825), en els quals afirmen el domini absolut de la ceràmica no tornejada. De totes 

maneres, sembla cert que algunes peces s’han perdut definitivament. Una segona 

problemàtica sembla desprendre’s de la barreja o intrusió de materials provinents del 

poblat petit en el registre del poblat gran (Fatás, 2007: 200-201). 

D’aquesta manera, la ceràmica a torn queda reduïda a alguns fragments d’àmfores 

fenícies del tipus Vuillemot R-1 / T-10.1.2.1., altres indeterminats i algunes peces 

ibèriques. Sobre les importacions fenícies la majoria dels fragments no es troben 

actualment en el fons del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i, segons Fatás, no van 

sortir en el procés d’excavació sinó que van ser recollits en el transcurs d’una 

prospecció efectuada durant els anys 70 del segle passat. Es refereix als descrits per 

Arteaga, Sanmartí-Grego i Padró (Arteaga et alii, 1990: 153; Fatás, 2007: 201). La resta 
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de peces atribuïbles a aquestes produccions són un pivot que ha pogut inspeccionar, i 

del qual mostra dubtes sobre l’atribució real a productes fenicis del Cercle de l’Estret de 

Gibraltar, i una vora d’àmfora, dibuixada per Bosch Gimpera, i assignada per Lucas 

possiblement a manufactures fenícies (Lucas, 1989: 194). 

Els altres fragments a torn són ibèrics, en un total de sis, tres vores i tres informes, i 

presenten la mateixa problemàtica atributiva que hem exposat més amunt. Les vores es 

corresponen a peces de vaixella, així com una vora, atribuïble, a partir de la il!lustració 

que presenta Luis Fatás, a un contenidor del tipus Ilduradin (Fatás, 2007: 203, fig. 71 

T.R.41). Les cronologies són àmplies, podent anar des del segle V fins al II a.n.e. De 

totes maneres, la seva magresa en el registre, així com les vicissituds patides pels 

materials del Tossal Redó, ens aconsellen ser cautes. 

La ceràmica a mà, com s’ha indicat, és la que domina el registre al jaciment. En aquest 

cas, la revisió efectuada per Luis Fatás també ha denotat particularitats derivades de la 

pèrdua de materials. Potser la més significativa és la pràctica total absència de vasos 

contenidors destinats a l’emmagatzematge, comuns el els altres jaciments estudiats. És 

possible, també, que els avatars que rodejaren les intervencions influïssin en aquest fet; 

potser en molts de casos es van obviar, doncs, com s’indica, els pocs fragments 

conservats van ser recollits per Enric Sanmartí-Grego en les terreres de Bosch Gimpera 

(Fatás, 2007: 203).  

En quant a les peces amb acabat llis cal destacar la presència d’un possible embut 

(Fatás, 2007: 204, fig. 72 T.R.12). Existeixen també elements amb decoracions 

aplicades, amb cordons amb incisions, representades en altres contextos baixaragonesos 

com Sant Cristòfor de Maçalió (Matarranya) o el Vilallonc (Calaceit, Matarranya), 

interpretades com a productes clarament locals. Però l’atuell més interessant va ser 

decorat amb pintura. Es tracta del conegudíssim vas teriomorf, àmpliament estudiat per 

Mª Rosario Lucas (Lucas, 1989). No redundarem en la seva descripció formal, doncs ja 

s’ha escrit molt sobre les seves característiques compositives i formals. Únicament 

volem fer incís en el fet que, malgrat que Lucas va atribuir-li una possible ascendència 

oriental, passada pel sedàs itàlic, essent una sort de turibula o encenser/cremaperfums 

(Lucas, 1989: 191), i Neumaier va parlar de “Hallstatt Oriental” com a origen del seu 

estil (Neumaier, 1993-1995), la seva decoració recorda profundament a dues peces 

aparegudes al Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005). Per 

una banda, a una tapadora que combina acanalats i incisions en la decoració, que és 

excepcional, amb triangles, escaquejats i línies incises. Per l’altra, però potser la relació  
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Figura 54. El vas teriomorf i la resta d’objectes de l’Habitació 1 (Sardà, 2010)
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més directa ha d’establir-se amb un oinochoe polit, que recorda els acabats de les 

engalbes roges fenícies, sobre el qual s’ha pintat, en blanc, una franja de triangles 

enllaçats amb línies obliqües inscrites rematats per caps d’ànec estilitzats. Tractarem a 

bastament aquest vas al parlar del jaciment de Vilalba. 

No és l’única peça singular; existeix el peu d’un possible thymiaterion, en ceràmica 

polida, que té també paral!lels en el registre del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs. 

Dins d’aquest conjunt calen destacar també la presència d’un petit gobelet (Lucas, 1989: 

194, fig. 173) o d’una pàtera, molt ben acabada, que presenta una forma bastant comuna 

en contextos ibèrics posteriors, ja a torn, encara que hom ha cridat l’atenció sobre la 

seva localització en jaciments sud-penisulars, on la presència fenícia és constant (Fatás, 

2007: 208-209). Cal també destacar un vas sencer del tipus d’urna Cruz del Negro.  

És notable assenyalar, com a element especial del Tossal Redó, la important quantitat de 

metall localitzat durant la excavació. Potser entre els més significatius s’ha d’indicar 

tres elements de bronze vinculats a plaques de cinturó. Un d’ells va ser ja estudiat i 

publicat per Gonzalo Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero, 1985: 967), classificable dins del 

seu tipus C-II, i datable, a partir de paral!lels apareguts a la necròpolis de La Pedrera 

(Vallfogona de Balaguer, Noguera), cap al segle VII a.n.e. Els altres dos elements han 

estat analitzats per Luis Fatás (Fatás, 2007: 213). Es tracta de sengles plaques 

rectangulars, la primera d’elles decorada amb una filera impresa que volta mitjançant un 

traçat semicircular un dels reblons. Pot relacionar-se, pel que fa a la decoració, amb 

l’apareguda en un braçalet de la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta, 

englobada per Núria Rafel dins del motiu 14 (Rafel, 1991: 18, fig. T.35), datable, 

segons Fatás, cap al 600 a.n.e. (Fatás, 2007: 213-214). 

Es van recuperar també dos botons. Un d’ells, amb una travessera cruciforme, 

únicament compta amb un paral!lel en tota la Península Ibèrica, i a més, proper: un 

exemplar, associat als arnesos dels cavalls, aparegut en una cista en un indret anomenat 

“Barranc de Sant Cristòfor”, a Maçalió (Matarranya) (Rafel, 2003: 31-32). 

No descriurem tots els materials metàl!lics, que com hem indicat, entre braçalets, 

agulles i puntes de sagetes, són abundants. Cal, però, finalment fer incís en un altre ítem 

que per la seva raresa resulta singular: una fíbula de bucle amb peu enrotllat i un pont 

amb dos rombes units per un bucle (Navarro, 1970: 47 ; Fatás, 2007: 215). Els rombes 

presenten decoracions incises. Es poden datar aquests exemplars, de manera extensiva, 

dins del segle VI a.n.e. N’existeix un exemplar a Agullana, molt semblant, a la T-184, 

anomenada “de escalerilla” per alguns investigadors (Graells, 2008: 140). La peça 
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d’aquesta darrera necròpolis es data al voltant del primer quart del segle VI a.n.e. 

(Graells, 2004: 74). Significativa és també una creueta o jou de bronze provinent d’una 

balanceta de dos plats, possiblement destinada al pesat de materials delicats (Lucas, 

1989: 64). 

Samuel Sardà ha efectuat un estudi microespacial d’una de les unitats ocupacionals més 

representatives de l’assentament, la denominada “Habitació 1” (Sardá, 2010: 545). Es 

tracta d’un espai singular, bàsicament pels materials que hi van aparèixer. Es troba 

situada a l’extrem nord-occidental de l’assentament, i presenta una planta bàsicament 

quadrangular. A partir del reestudi i del nou aixecament planimètric dut a terme per José 

Antonio Benavente i Luis Fatás (Benavente, Fatás, 2009: 128) s’ha pogut determinar, de 

fet, que s’hi accediria des de l’interior d’un altre àmbit major, una mena d’avantsala. 

També s’ha pogut constatar que presentava un mur de tancament de forma semicircular, 

adaptat a l’orografia del tossal. Es tracta, doncs, d’una estructura de petites dimensions, 

que en el seu agençament intern compta amb una particularitat, que és una banqueta 

retallada a la roca. Aquest retall conforma un espai intern esglaonat; la interpretació que 

hom ha proposat seria la de suport en el qual disposar-hi alguns atuells significatius, 

com el vas teriomorf i la tauleta de fang. Probablement la resta de materials es 

preservarien penjats de les parets o en lleixes (Sardá, 2010: 546). És possible que la 

urna de Cruz del Negro, de la qual no sabem la posició certa en la que es va trobar, 

estigués també damunt de la banqueta, originalment. La interpretació d’aquesta 

banqueta, no obstant, ha ofert altres lectures. En aquest sentit Sardà ha proposat la 

possibilitat que es tractés realment d’un banc on seure-s’hi, per tal de poder consumir i 

compartir determinats productes. També deixa oberta la hipòtesi que actués com a una 

plataforma d’altar (Sardà, 2010: 548). 

A partir de la informació aportada per Mª Rosario Lucas (Lucas, 1989: 170) es pot 

deduir, per la descripció estratigràfica, que aquest espai va sofrir una destrucció 

violenta, un incendi. Tots els ítems que es trobaven a la banqueta o en altres 

disposicions van ser aixafats per l’enderroc dels paraments, dispersant-se els fragments 

per la resta de la cambra. 

La troballa d’una pota de tauleta altar, amb una cassoleta o kotiliskos (Lucas, 1989: 192;  

Fatás, 2007; Sardà, 2010: 412, fig. 60.1), ens redirecciona cap a altres exemplars 

propers, com els del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Terra Alta), apareguts en un 

espai on no hi ha dubte que s’hi desenvolupaven pràctiques litúrgiques vinculades amb 

la comensalitat (Bea, Diloli, 2005). Aquestes tauletes, de les quals en parlarem a 
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bastament quan tractem el jaciment vilalbí, han de relacionar-se amb el processat i la 

crema d’ofrenes, com els cereals i l’oli en el cas del Turó del Calvari, sense descartar, 

però, els perfums, les essències o els encensos, en una peça que Lucas denominà 

“altares portátiles” (Lucas, 1989: 192). N’existeix un altre exemplar proper, provinent 

del registre d’Els Castellans de Cretes (Matarranya) (Fatás 2007 ; Sardà, 2010: 412, fig. 

60.2). El vas teriomorf, molt possiblement, també hauria d’associar-se a funcions com 

la cremació d’essències o perfums, com ja s’ha indicat. D’aquesta manera, es tractaria 

d’un atuell destinat a anar penjat. Seria per això que no compta amb nanses, sinó amb 

perforacions per a suspendre’l. Hom ha descartat, més o menys de manera rotunda, la 

seva utilització com a vas per a contenir o vessar líquids, és a dir, com a ítem destinat al 

consum (Sardà, 2010: 549), encara que alguns investigadors ho han defensat (Neumaier, 

1993-95). 

La presència d’aquests materials, i la seva comparació amb els del Turó del Calvari, ja 

va fer suposar a alguns de nosaltres que el recinte del Tossal Redó podia assimilar-se al 

que Martín Almagro Gorbea i Teresa Moneo (Almagro Gorbea, Moneo, 2003) han 

anomenat com a “santuarios domésticos gentilicios” al nord-est peninsular (Bea, Diloli, 

2005). Juntament amb l’Habitació 2 de Sant Cristòfor de Maçalió (Fatás, 2004-2005), 

Samuel Sardà ha proposat que es comenci a considerar la possibilitat que es tracti d’un 

fenomen característic de la regió més occidental dels camps d’urnes baixaragonesos, 

comparant-los amb els conjunts de reputats santuaris sud-peninsulars com el de La 

Muela de Cástulo (Linares, Jaén), en el qual la troballa d’una representació d’un bou, 

juntament amb alguns kernoi i amb peces de vaixella com els bols carenats, s’ha 

assimilat funcionalment amb les tauletes baixaragoneses (Sardà, 2010: 550). En aquest 

sentit Moneo ha cridat l’atenció relacionant els santuaris domèstics septentrionals (els 

“àmbits diferencials” de Sardà (Sardà, 2010: 549)) amb el culte domèstic gentilici 

(Moneo, 2003: 275). Si fem cas a aquesta línia interpretativa ens trobem sense cap mena 

de dubte amb un espai diferencial on les pràctiques litúrgiques i rituals hi tenien un pes 

específic molt gran. 

Les cronologies que aporten l’estudi dels materials indiquen una activitat ocupacional 

diferent per al poblat petit i per al gran. Aquesta distinció ja va ser plantejada en el 

moment en que va ser excavat el jaciment, i la revisió del registre feta per Fatás la 

confirma en gran part. En aquest sentit, sembla ser que el poblat petit fou el primer punt 

en ésser ocupat. De fet, els elements per a datar amb que hom ha treballat es basen en la 

comparació entre la planta urbana del poblat petit i altres amb la mateixa constitució 
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compacta, com les Escodines Altes o el Mas de la Hora, així com per la presència 

d’alguns molins manuals amb nanses i d’una punta de sílex amb peduncle i aletes, fet 

que orientaria a datar l’activitat vers les darreries de l’edat del bronze (Fatás, 2007: 

336). No obstant, com assenyala Fatás, és possible que en aquest sector la ocupació fos 

més llarga, ja que s’hi han localitzat fragments de ceràmica a torn, si fem cas de les 

anotacions de Bosch Gimpera. Moret i Benavente han defensat que el poblat petit hauria 

conviscut amb el gran en una fase de reocupació durant la primera edat del ferro o bé en 

moments posteriors (Moret, Benavente, 2000). Fatás s’estima més defensar la segona 

hipòtesi (Fatás, 2007: 336). 

De totes maneres, les dades en aquest sentit són escasses, més enllà de la cita de Bosch 

Gimpera21, i considerem que la qüestió de la continuïtat ocupacional del poblat petit ha 

de tractar-se amb cautela. Primerament, perquè, com s’ha vist, han desaparegut molts 

materials i les descripcions fetes per Cabré i Bosch Gimpera en relació a la troballa de 

ceràmiques a torn en ocasions es contradiuen. Després, i no per això menys important, 

la trama urbana s’assembla massa a l’apareguda en jaciments on aparentment no 

existeix aquesta ocupació amb posterioritat al trànsit entre el bronze final i la primera 

edat del ferro. Ara per ara, si no es troben aquests suposats fragments a torn, es fa 

difícil, d’una manera objectiva, afirmar les tesis proposades per Moret, Benavente i 

Fatás. 

Sobre l’ocupació del poblat gran, no sembla presentar cap mena de dubte el fet que el 

seu bastiment inicial cal situar-lo en el darrer quart del segle VII a.n.e., continuant el seu 

desenvolupament al llarg del segle VI a.n.e. Estem bàsicament d’acord amb els 

investigadors que hi han treballat en els darrers anys en el sentit que és difícil delimitar 

el moment del final de l’activitat al lloc. La vora de tenalla del tipus Ilduradin sembla 

bastant fora de lloc, encara que cal tornar a recordar els avatars soferts pels materials. És 

possible, com afirma Fatás, que el Tossal Redó tingués un comportament semblant al de 

Sant Cristòfor de Maçalió i no entrés en època plena ibèrica (Fatás, 2007: 337). 

 

V.2.2.14.- La Vall de la Cabrera (Calaceit, Matarranya) 

Conegut també com al Poblat Gran de la Vall de la Cabrera, aquest assentament, que no 

supera els 500 m2  de superfície, va ser completament excavat per Pere Bosch Gimpera 

en la segona dècada del segle passat (Bosch Gimpera, 1915-1920). No es conserva cap 

                                                
%&! “...començaren a sortir desseguida restos iberics a torn entre terra negrosa” (citat a Fatás, 
2007: 335-336)!
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descripció estratigràfica del seu registre, i, de fet, és molt mal conegut. A banda de la 

publicació que Bosch Gimpera va fer de la planta de l’assentament (Bosch Gimpera, 

1931: 73), aquest ha estat referenciat únicament en la Carta arqueológica de España. 

Teruel (Atrián et alii, 1981: 126), a la Guía arqueológica del valle del Matarraña 

(Mazo et alii, 1987: 87) i a la publicació de la tesi doctoral de Pierre Moret (Moret, 

1996: 425-426). 

Avui en dia el jaciment pràcticament ha desaparegut (Moret, 1996: 426). Per tant, 

solament es pot comptar amb la planta publicada el 1931 per a intentar definir la 

naturalesa d’aquest assentament, que cal entendre com a datable a la primera edat del 

ferro, sense poder precisar més. Moret el qualifica de “préiberique” (Moret, 1996: 426). 

Atrián, Escriche, Redón i Herce afirmen que els materials recuperats per Bosch 

Gimpera són, en general, fragments de “cerámica a mano de tipo tosco” (Atrián et alii, 

1981: 126). Es troben dipositats al Museu Arqueològic de Catalunya.  

Prop de l’assentament, el pare Furgús va trobar tres túmuls funeraris, que foren excavats 

per Colominas i estudiats per Bosch Gimpera, que els batejà amb el nom de Font d’en 

Oró. 

La seva ubicació topogràfica és força peculiar, ocupant el coronament d’un estret 

morrot que ben just arriba, en alguns punts, als 20 metres d’ample. Aquesta plataforma 

va ser interrompuda per l’excavació d’un fossat, del qual es va protegir el camí del vall 

amb un avantmur. No es pot determinar si, més enllà d’aquestes estructures, el poblat 

estaria protegit per una muralla, encara que es pot observar, davant de les estructures 

domèstiques, el que podrien ser les restes d’una escarpa, que dominaria el fossat. 

L’esquema urbà és de difícil resolució, encara que la planta publicada per Pierre Moret 

(Moret, 1996: 425, fig. 52) sembla deixar entendre que l’assentament comptaria amb un 

plantejament tendent a l’axialitat, amb unitats domèstiques de planta rectangular, amb 

un possible vial central, molt emmascarat, que podria portar a una plaça que actuaria 

com a frontissa per a separar el que semblen dos barris. 

Hom ha interpretat aquest petit assentament com a una unitat urbana semblant a la de 

Les Escodines Baixes (Maçalió, Matarranya) (Atrián et alii, 1981: 126). Sembla ser 

que, el 1929, Bosch Gimpera va localitzar en un punt proper un segon assentament, 

molt més gran i amb una estructura organitzativa de l’espai similar a la de Les 

Escodines Altes (Maçalió, Matarranya) (Almagro Basch et alii, 1956: 147 ; Atrián et 

alii, 1981: 126). 
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V.2.3.- Els edificis representatius. El Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra 

Alta) 

L’edifici del Turó del Calvari, aparegut en el capdamunt d’un turó prop del cementiri i 

de l’ermita de la Mare de Déu dels Dolors del municipi de Vilalba dels Arcs, al centre 

de la Terra Alta, ha esdevingut, ja des de la seva troballa el 1999, un dels jaciments 

paradigmàtics per tal d’explicar els processos socials que es desenvolupen al nord-est 

peninsular durant la primera edat del ferro. Sense paral!lels coneguts a tota la Península 

Ibèrica, la seva funcionalitat representativa i cultual el dota d’una excel!lència com a 

expressió dels nous poders que, poc a poc, aniran configurant l’ànima política dels 

segles VII i VI a.n.e. al curs inferior de l’Ebre. 

El plantejament arquitectònic de l’edifici és certament singular, ja que apareix 

completament isolat, en un tossal al peu del qual s’uneixen dos barrancs que deriven en 

el Voravall, que desguassarà a l’Ebre uns vint quilòmetres més avall, a l’alçada de Riba-

Roja (Ribera d’Ebre). Per tant, la visió que hom té al arribar des d’aquest barranc als 

peus del jaciments és el d’un turó “envoltat” d’aigües, encara que avui en dia el paisatge 

hagi estat transformat en gran manera i s’hagin dessecat estanyols i bassals. Sorprèn no 

solament la seva ubicació geogràfica i la seva orientació, sinó que resulta evident que el 

bastiment d’aquest peculiar immoble va respondre a un projecte preconcebut, on tot es 

va calcular per a que la integració de l’estructura en el seu entorn, immediat o no, sigui 

òptima. Es tria de manera precisa on construir-lo, com orientar-lo, com definir la seva 

geometria, la seva orientació astronòmica, en resum, la seva essència simbòlica. El 

mestre d’obres va haver de calcular dimensions i preveure el joc de decoracions, en un 

espai que no resultava domèstic i que, en aquest sentit, escapa del que es pot considerar 

com a residències de tipus aristocràtic per acostar-se, per exemple, al concepte dels 

anaktora grecs. Però la concepció social i política de la seva arquitectura aconsellen 

incloure el Turó del Calvari en aquest apartat. 

L’estructura presenta una única fase constructiva. Es va preparar l’indret i es va elevar 

el bastiment, sense que es fessin més reformes durant la seva vida útil que les derivades 

del seu lògic manteniment. Segurament es va escollir el lloc per les raons més amunt 

esmentades, com són la seva peculiar situació topogràfica i l’orientació astronòmica, 

però també cal assenyalar, a nivell informatiu, que el Turó del Calvari es troba 

pràcticament al centre de l’espai gairebé circular que defineixen els Ports de Tortosa-

Besseit i el riu al seu costat, i el bucle que delimiten el Matarranya i l’Algars en el seu 

camí vers l’aiguabarreig amb l’Ebre. 
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Un cop triat l’espai aquest va ser cremat per tal d’eliminar arbres i vegetació arbustiva. 

Aquesta activitat és de difícil definició més enllà dels seus aspectes pràctics, encara que 

no és descartable la possibilitat que es tractés d’algun tipus de ritual fundacional, atès 

que les cendres i carbons resultants no són retirats. Van ser trobada una capa d’aquesta 

mescla sota les filades de la fonamentació de l’edifici, durant el procés d’excavació. 

Posteriorment es va passar a efectuar un segon treball previ a la construcció pròpiament 

dita que també resulta sorprenent o, si més no, singular. El terreny natural al voltant de 

l’espai escollit va ser retallat en cercle, creant-se un podi elevat. La roca en aquest punt 

de la Terra Alta és calcària i forma unes lloses que popularment es coneixen com a fiter 

de calar. Aquest podi circular, amb aspecte d’enllosat, aprofitant la configuració 

geològica del substrat, va ser reforçat amb murs fets amb pedres de mida mitjana, sense 

desbastar, unides amb fang. Aquest reforç ha d’interpretar-se com a necessari per a 

evitar l’ensulsiament dels talls oberts al terreny natural; també embelleria aquest podi 

sobre el qual es va bastir l’edifici. Tècnicament es tracta d’un veritable sistema de 

suport de les fonamentacions, o de fonamentació pròpiament dita, que ha d’evitar que 

les tensions verticals col!lapsin el conjunt estructural. Però al mateix temps es 

converteix en un element simbòlic que eleva l’edifici uns dos metres per sobre dels 

terrenys que l’envolten.  

L’existència d’aquest podi, a més, impossibilita l’accés directe i impedeix tocar 

directament els murs del bastiment, en una funcionalitat que clarament podem 

relacionar amb la d’un temenos en el sentit estricte de la paraula, és a dir, una 

delimitació d’un espai ritual o on s’hi celebren actes de tipus representatiu. Per tal de 

construir-se l’edifici pròpiament dit hom va emprar materials i tècniques que, a priori, 

cal relacionar amb el món autòcton, és a dir, sòcols de pedra, elevacions i envans de 

tovot i forjats i cobertures de morter de fang mesclat amb calç. Però la seva concepció i 

el seu disseny resulten completament innovadors en aquesta regió. La seva biabsidialitat 

contrasta fortament amb els sistemes tradicionals de plantes rectangulars o 

quadrangulars observables durant la primera edat del ferro, amb un arrelament profund 

en les maneres de construir indígenes que es perd en el temps del bronze final. Les 

formes circulars, com es veurà, es poden associar en aquesta àrea durant la primera edat 

del ferro als conjunts de tipus representatiu: Coll del Moro de Gandesa, Tossal 

Montañés II, torre T-3 de L’Assut... escapant, en tot moment, dels conceptes usats en 
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Figura 55. Planta general de l’edifici del Turó del Calvari (GRESEPIA) 
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 l’arquitectura domèstica i en gran part, defensiva (exceptuant la torre de Sant Cristòfor 

de Maçalió, al Matarranya o la també tendent a l’absidialitat de Sant Jaume Mas d’en 

Serrà d’Alcanar). No serà fins a la segona edat del ferro quan el cercle irromprà en les 

formes de l’arquitectura amb força, especialment en les estructures de tipus poliorcètic. 

L’edifici pròpiament dit es va construir a partir d’un potent sòcol fet amb pedra calcària 

local, de mida mitjana, amb blocs que van ser lleugerament desbastats. No va usar-se 

cap mena de fonamentació, sinó que la primera filada d’aquest basament es va col!locar 

just per sobre del terreny natural, sense llevar, com s’ha indicat, la capa de cendres de la 

cremació prèvia. Les mides d’aquesta estructura imposen: 1,30 metres d’amplada per 

aproximadament 0,80-0,90 metres d’alçada conservada. El sistema constructiu, 

semblant al del Turó Montañés II però més acurat, es va basar en l’elevació de dos murs 

perimetrals, de filades horitzontals relativament ben col!locades. L’espai interior va ser 

reomplert amb una mescla de pedres més petites, en brut, i terra, que va ser compactada. 

La fonamentació defineix una planta singular: un rectangle rematat amb dos absis en els 

seus costats curts. 

La matèria primera usada en aquesta base la conforma, com s’ha assenyalat, la pedra 

calcària local, recollida de l’entorn immediat al jaciment, essent lleugerament 

desbastades abans de la seva col!locació per a garantir un bon encaix entre elles. 

Generalment es tracta de cantals d’entre 20 i 60 cm.  d’amplada per no més de 20 cm. 

d’alçada. Van ser col!locades en filades usant com a unió el morter de fang. Els espais 

que van quedar buits entre pedra i pedra van ser reomplerts amb pedretes molt més 

petites, usades com a falca. Tant la cara exterior del mur com la interior, que dóna a les 

cambres, van ser tractades més acuradament, amb la intenció d’aplicar-hi un acabat 

posterior, és a dir, enlluïts i encalats. 

A partir d’aquest basament la resta de l’estructura de l’edifici va ser aixecada utilitzant 

els paraments de tovot, que en alguns casos han estat localitzats encara in situ. Aquests 

elements presenten una forma paral!lelepípeda. La utilització de tovots en paraments 

estructurals i en envans, com ja s’ha assenyalat,  és comuna a tota la regió, i és una 

constant en els jaciments de la primera edat del ferro. De totes maneres, en la majoria 

dels casos la seva feblesa ha fet que sigui complicat localitzar-los durant el procés 

d’excavació. Al Turó del Calvari, l’incendi que va destruir-lo va provocar la seva 

cocció. Per tant, se n’ha conservat una considerable quantitat.  

La utilització de tovots en l’edifici, com s’ha assenyalat, va servir per a elevar els 

paraments per sobre del sòcol de fonamentació. Generalment, els tovots es van disposar 
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de manera horitzontal, per sobre de la seva cara més ampla. Les distintes filades van ser 

unides usant un morter elaborat amb un tipus d’argila local de color ocre, molt 

depurada, coneguda com a panal. Aquest panal posseeix unes qualitats òptimes per tal 

d’executar pastades per a treballs conflictius, com la unió d’elements de fang o els 

propis revocs, entre els que cal destacar la seva elasticitat. La majoria de tovots 

presenten unes ranures en forma d’aspa a la seva base, fetes amb els dits o amb algun 

instrument rom de fusta. Això permetia la millor penetració del morter de panal i 

garantia una millor adherència. S’han identificat tovots de característiques semblants, 

amb les corresponents ranures, en jaciments propers, com Mirablanc (Valljunquera, 

Matarranya) (Moret et alii, 2006), Sant Cristòfor (Maçalió, Matarranya) (Fatás, 2007), 

la fase més antiga de La Gessera (Caseres, Terra Alta) (Bosch Gimpera, 1915-1920), 

datables tots ells en la primera edat del ferro, o en posteriors, d’època plena ibèrica, com 

el Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta) (Arteaga et alii, 1990: 137) o el Coll 

del Moro (Gandesa, Terra Alta) (Rafel et alii, 1994: 126). 

Durant l’excavació es van poder recuperar una quantitat important d’aquests tovots, 

formant part d’un mur interior de separació entre les dues cambres de la planta baixa de 

l’edifici. Tant en part d’aquestes rajoles, com en una bona quantitat de les que es van 

recuperar en posició secundària, es conservava de manera òptima el revoc que les 

protegia, fet en alguns casos mitjançant capes d’encalat i en altres utilitzant un enlluït de 

fang depurat per tal d’unificar el parament. 

A l’interior de l’estructura definida pel sòcol perimetral es van poder determinar, en 

planta baixa, dues cambres separades entre elles per un envà bastit a partir d’un sòcol de 

pedres lligades amb fang, per sobre del qual es va aixecar una estructura de tovots, 

conservada en posició primària. L’habitació de majors dimensions, que ha estat 

anomenada com a H-1, conserva l’únic accés a l’edifici des de l’exterior, i al seu punt 

central s’hi pot observar encara les restes d’una base de pilar o columna, de pedra 

calcària. Les dimensions utilitzables d’aquesta cambra arriben fins als 41,4 m2. El pilar 

havia de servir per a suportar una potent jàssera sobre la qual es recolzaria el forjat de la 

planta superior. En l’angle que conforma el costat nord entre la paret perimetral i l’envà 

de separació entre les dues cambres s’ha pogut identificar una curiosa estructura, feta 

amb dos murets de pedra, d’ús incert, encara que, possiblement, pot posseir funcions 

rituals o representatives. L’accés s’aconseguiria a partir d’una porta centrada en l’eix de 

l’edifici, oberta en l’absis nord-occidental.  

La segona cambra, anomenada H-2, és força més petita, i està separada d’H-1, com ja 
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s’ha indicat, per un envà que conserva els seus tovots en l’alçat. A primera vista no 

s’observa cap tipus de porta que permeti l’accés entre les dues habitacions. No obstant, 

en el mur de tovots s’hi poden identificar dos orificis, circulars, que permetrien encaixar 

una possible escala de fusta que connectés els dos àmbits. En un d’aquests forats encara 

s’hi pot veure l’imprompta d’un tronc, que hauria de formar part d’aquesta estructura. 

Per tant, H-2 presentaria una cota més elevada que la cambra principal. Aquesta 

diferència conceptual es resoldria ubicant una tarima de fusta de pi (Pinus halepensis) 

subjectada amb bigues de roure o alzina (Quercus ilex), recolzada sobre una banqueta 

perimetral de fang que resseguiria l’absis del mur perimetral per la seva cara interna en 

l’extrem sud-oriental de l’edifici. Aquesta tarima ha estat localitzada carbonitzada i 

precipitada sobre el terreny natural d’H-2. També s’han conservat restes de la banqueta 

que serviria de fonamentació. Aquesta solució, com es veurà, era necessària per tal de 

donar viabilitat a la funcionalitat que hem interpretat per a aquest àmbit. 

L’edifici ha de comptar, almenys, amb dues plantes. Durant la intervenció es van poder 

recuperar parts del forjat que separaria la planta baixa del primer pis, així com també 

evidències de l’existència d’un terrat, aparentment pla. D’aquesta manera, per a la 

planta baixa s’ha identificat un trespol suportat per la jàssera, de la qual arrencarien 

biguetes circulars, molt més primes. Els espais entre elles s’arranjarien amb mitges 

voltes, en una solució semblant al que es coneix com a volta a la catalana en 

l’arquitectura popular moderna i contemporània. Pel que respecta al forjat de la terrassa, 

aquest s’aconseguiria amb un encanyissat, col!locat, molt possiblement, per sobre d’un 

enfustat o teginat senzill, que hauria estat consumit per l’incendi. Les estructures del 

forjat estarien fetes amb una mescla de fang, calç i elements vegetals de gran 

resistència, que s’haurien cuit durant la crema final de l’immoble. Es tracta d’una 

resolució, sobretot pel que respecta al forjat de la terrassa, similar a la de Tossal 

Montañés II (Vall del Tormo, Matarranya), entroncada en tradicions constructives 

mediterrànies, que s’ha preservat fins temps recents en l’arquitectura tradicional de la 

zona. 

L’excavació de les unitats estratigràfiques vinculades a l’ensorrament de l’edifici, que 

en gran part va segellar un conjunt tancat, va permetre recuperar una bona quantitat 

d’elements de fang que van coure’s en l’incendi i que, d’una altra manera, s’haurien 

perdut per sempre. Es tracta de fragments d’arrebossat i d’enlluïts que havien format 

part del revestiment intern dels murs. 

Quan ens referim a l’arrebossat s’ha d’entendre com a aquella tècnica mitjançant la qual 
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les parets de pedra o de tovots són revestides amb una capa de fang amb un gruix que 

no supera en cap cas els pocs mil!límetres d’amplada. Es col!loca en capes molt 

allisades, mitjançant una planxa, generalment de fusta, a manera de paleta, per tal de 

crear, essencialment, una bona capa aïllant de les temperatures i les humitats. Al Turó 

del Calvari aquesta pràctica va ser aplicada tant en els murs interiors com en els 

exteriors, assotats pels fenòmens atmosfèrics. En aquest sentit s’han pogut recuperar 

una certa quantitat de fragments d’aquests arrebossats, amb mesures que varien entre els 

0,5 i els 3 cm. de llarg. S’hi ha observat que en la seva composició s’usaren de manera 

extensiva els desgreixants vegetals, com la palla i en ocasions les fulles d’arbres 

caducifolis, que han deixat les seves empremtes en negatiu. Els fragments usats en els 

murs de pedra, rugosos per un costat i llisos per l’altra, en alguns casos conservaven una 

capa fina d’argila diluïda, que va ser aplicada possiblement a pinzell. Sobre aquesta 

capa s’observaven restes d’encalat molt fins, en ocasions amb traces de decoració 

pictòrica. 

Pel que fa a la tècnica de l’enlluït, s’han pogut documentar diversos fragments de fang 

amb una capa molt allisada, recoberta per un primer revestiment d’argila diluïda amb 

aigua i, posteriorment, acabada amb diverses capes d’emblanquinament. El gruix 

d’aquestes capes finals és molt fi, i va des dels 0,5 fins als 2 mm. Els enlluïts devien ser 

utilitzats exclusivament en els murs interiors de l’estructura, almenys pel que respecta al 

parament de tovots conservat in situ, encara que res pot fer descartar que no s’usessin en 

la resta d’alçats fets amb toves. La pràctica dota a H-1 d’un acabat molt fi i acurat. En 

aquest sentit s’han pogut identificar fragments on es conserven fins a cinc capes 

d’emblanquinament, fet que indicaria una preocupació constant pel seu manteniment. 

Això solament pot respondre a la necessitat d’usar l’espai d’H-1 com a cambra de 

representació. La troballa d’alguns fragments de secció còncava ens indicaria la 

possibilitat que aquests enlluïts protegissin també columnes i cantonades. Ara per ara no 

podem establir paral!lels per a aquesta tècnica tan acurada, doncs malgrat que la 

utilització dels enlluïts es testimonia en jaciments de la primera edat del ferro com 

Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) (Santmartí et alii, 2000), 

l’emblanquinament no és gens usual. A més, alguns d’aquests fragments indiquen 

l’existència d’una delicada decoració pictòrica, a partir de motius geomètrics, 

generalment en línies i bandes, emprant-se pigments que van des de tonalitats 

ataronjades i vermelles fins a escales de grisos, passant pels ocres, grocs i ivoris. S’han 

conservat evidències d’aquest preciosisme: un dels fragments recuperats, de no més de 
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2 cm. , presenta cinc fines línies paral!leles de colors ataronjat, blanc, roig, marró i groc. 

Les tonalitats vermelles o sanguines s’aconseguirien a partir dels òxids de ferro, tal i 

com sembla testimoniar la troballa d’una gerreta fragmentada que contenia al seu 

interior una gran quantitat d’aquest pigment. 

Existeix encara un altre conjunt de fragments molt mes reduït, que respon formalment a 

les característiques dels enlluïts presentats més amunt. Aquests van ser acabats amb una 

capa d’argila que no supera en cap cas els 3 mm. de gruix, sobre els quals es va 

col!locar un acabat fet amb fang diluït amb aigua, però sense presentar l’habitual remat 

emblanquinat. En aquest cas és força possible que poguessin formar ocasionalment part 

del revestiment intern d’H-1, encara que no es pot descartar que hagin caigut de la 

planta superior. 

En resum, sembla ser que l’adequació de les parets internes de la planta baixa d’H-1 

s’hauria efectuat mitjançant la col!locació d’una primera capa d’arrebossat directament 

sobre l’estructura constructiva. Aquest revestiment hauria estat, posteriorment, enlluït 

amb calç, cobrint-se la totalitat de les estructures, fins i tot alguns elements mobles de 

difícil atribució. S’haurien, doncs, cobert parets, mobles i fins i tot els sostres, incloent 

la jàssera, les bigues i les petites voltes entre elles. Per sobre d’aquest enlluït es va 

documentar, en alguns casos, decoració pictòrica. Malgrat que la decoració és lineal, la 

seva intensitat en determinats punts de les parets ens indica una riquesa conceptual que 

solament pot atribuir-se a funcions de tipus representatiu. 

La utilització d’elements de fang no és estranya al territori en el qual s’inscriu el Turó 

del Calvari. S’han recuperat, per exemple, decoracions en relleu, amb digitacions 

formant acanaladures triangulars o en ziga-zaga, en jaciments baixaragonesos com les 

Escodines Altes (Maçalió, Matarranya), Sant Cristòfor (Maçalió, Matarranya) o el 

Tossal Redó (Calaceit, Matarranya). Pel que respecta a la pintura, l’ús dels pigments 

sanguinis al revestiment dels murs d’estructures domèstiques resulta comú tant a la 

Terra Alta com al Baix Aragó durant la protohistòria. Tanmateix, no cal oblidar el 

simbolisme que el color roig té en les cultures semites, on s’identifica amb la força i la 

vida, usant-se de manera constant en ambients de tipus ritual, especialment funeraris. 

Arribats a aquest punt cal recuperar la descripció formal i funcional dels forjats i 

sostres. Com ja hem indicat existeixen diversos factors que ens fan pensar en 

l’existència de més d’un pis en l’edifici del Turó del Calvari. Aquest fet permet distingir 

entre un forjat o forjat intern, que separaria la planta baixa d’un primer pis, i d’una 

coberta superior,  possiblement plana, que seria atribuïble a una terrassa. En el procés 
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d’intervenció arqueològica d’H-1 es van recuperar una sèrie d’elements en negatiu que 

provindrien del forjat de separació entre la planta baixa i el pis superior. En concret, es 

tractava de part del forjat cremat, que presentaria les traces dels embigats, amb restes 

d’una cara superior que es correspondria amb el nivell de circulació de la planta 

superior. També van identificar-se un fragments corresponents a unes peces, fetes amb 

fang amb abundància d’elements vegetals usats com a desgreixant, que definien una 

secció semicircular, identificable amb mitges voltes de canó, estretes i de petites 

dimensions. Conservaven, en els extrems de les impostes d’aquestes voltetes, les 

impromptes de les bigues del sostre, de no més de 8 cm. de diàmetre. La pròpia volta va 

ser modelat usant el fang cru, dessecada naturalment i finalment coberta per l’arrebossat 

i la fina capa d’enlluït de calç. La part plana que defineix el nivell d’ús superior 

conserva les marques de taulons de fusta, fet que fa suposar que el paviment superior 

seria realment un entarimat. En una d’elles, a més d’aquesta marca, s’hi pot apreciar una 

segona, feta també amb un tauló, a diferent altura, fet que indicaria que aquest entarimat 

comptaria, com a mínim, amb dos nivells. Altrament, això ve confirmat per la 

localització d’altres blocs de fang, sense elements vegetals, on es pot observar 

espectaculars marques de taulons rectangulars, molt ben tallats, disposats també a dos 

nivells. 

A partir d’aquests dos tipus de peça es pot determinar, doncs, l’existència d’un forjat a 

la planta baixa que se sustentaria a partir d’una estructura que alternaria bigues i petites 

voltes disposats perpendicularment a curts intervals d’uns 130-160 mm. de separació, 

creant-se d’aquesta manera una densa malla. Per sobre d’aquesta se situarien els taulons 

del paviment superior, a dos nivells, un sobre l’altre, però deixant un petit espai buit 

entre les fustes de cada línia. Per sota d’aquest sòl l’espai estaria reomplert per fang 

barrejat amb palla. Finalment, com s’ha indicat, voltes i biguetes serien rematades amb 

un enlluït. El paviment superior, possiblement, es cobriria amb una altra capa de fang 

que ocultaria els taulons i donaria la imatge definitiva al paviment. 

Pel que respecta al trespol de la terrassa aquest ha estat identificat a partir de blocs 

d’argila que deixaven veure les empremtes de matèria vegetal i canyes. Per tant, podem 

suposar que l’estructura superior tindria com a base compositiva un encanyissat. El 

conjunt seria concebut, doncs, com a un projecte destinat a impressionar als qui 

visitaven l’edifici, amb un tractament força diferenciat, i molt més acurat, que els 

recintes domèstics comuns a l’època. 

Aquest cobriment en terrassa, malgrat que l’estratigrafia de l’enderroc no va permetre 
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treure’n una visió clara, sembla, però força factible, ja que tots els fragments recuperats 

són plans. Els avantatges d’un terrat horitzontal i possiblement utilitzable superen les 

d’una teulada amb un o dos aiguavessants. Es pot usar com a lloc de control del 

territori, però també per a determinades activitats com l’assecat de productes vegetals. 

En aquest sentit és interessant assenyalar que l’experimentació duta a terme amb 

cobertes inclinades no ha resultat exitosa, sobretot pel que es refereix a la seva 

conservació i manteniment, doncs les terrasses tendeixen a patir menys agressivament 

els efectes erosius derivats de la pluja o del vent. 

No obstant, s’ha de recordar que si bé avui en dia la Terra Alta presenta un oratge sec 

amb escàs índex de pluviositat, durant l’època de funcionament de l’edifici el clima 

devia ser més humit i plujós. Els estudis palinològics efectuats han mostrat l’existència 

de vegetació de ribera i de pantà. Cal, doncs, suposar la presència, si realment es tracta 

d’una terrassa plana, de canalitzacions de desguàs, o bé d’una lleugera inclinació que 

permetés sortir l’aigua entollada. La neu, encara que no fos abundosa, també podria 

representar un problema pel fet que el seu pes provoqués ensulsiades. 

Els elements estructurals de fusta identificats presentarien diferents formes i mesures, a 

partir dels seus negatius: 

 

- Troncs circulars: Es tracta de petits troncs, amb diàmetres que van des dels 60 fins als 

100 mm. de diàmetre, calculat a partir de la prolongació teòrica de les seves línies en 

negatiu. S’han recuperat fragments de fang que conserven fins a dues línies en paral!lel 

d’aquestes estructures. 

- Troncs petits i canyes: Aquests elements presenten diàmetres d’entre 12 i 20 mm. 

També s’han identificat blocs amb impressions paral!leles. 

- Taulons: Al contrari de les marques fetes per les bigues i biguetes exposades més 

amunt les impressions de taulons apareixen situades una al costat de l’altra. Com s’ha 

indicat, aquestes peces devien ser usades en les superfícies superiors dels forjats, tant 

del primer pis com de la terrassa, encara que alguns d’ells podrien tenir altres utilitats, 

com per exemple formar part d’una caixa de fusta revestida de fang (Belarte, 1997). 

- Canyes: Usades en l’encanyissat de la teulada, alguns fragments, força ben conservats, 

poden provenir de l’entramat d’algun envà del pis superior. Es tracta, també en aquest 

cas, d’un sistema constructiu usat fins a temps recents en l’arquitectura popular de la 

regió. 

- Troncs tallats per la meitat: de difícil atribució, encara que possiblement formarien 
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part de la coberta de l’edifici. 

 

En relació amb els revestiments, cal indicar que es va recuperar un element força 

significatiu, molt fragmentat, que hem interpretat com al revestiment d’un pilar 

semblant als que descriu Pere Bosch Gimpera en els conjunts de Sant Cristòfor de 

Maçalió i del Tossal Redó de Calaceit, al Matarranya: “El revestiment d’una mena de 

pilar, fet amb una matèria com de les toves, però més semblant al guix. Aquest 

revestiment mostra, per la part interior, les empremtes de les fibres de la fusta que 

contenia, [...]. Revestiments semblants sortiren en abundància en el Tossal Redó [...]” 

(Bosch Gimpera, 1915-1920). La peça fragmentada del Turó del Calvari va ser trobada 

agrupada, encara que fortament fragmentada. En un principi la seva forma de secció 

quadrangular va fer pensar que es podia tractar d’alguna mena de canalització, fet que 

una posterior observació més acurada va descartar de manera rotunda. Aquest folre de 

pilar va ser creat a partir d’una capa de fang molt depurat, amb utilització 

d’estabilitzants vegetals de mida molt reduïda, aconseguint-se un tub de secció 

quadrangular. Al seu peu s’hi va adossar una peanya, també quadrangular, en la que es 

van obrir quatre petits orificis, un a cada cantonada, per tal de subjectar la peça dreta 

sobre el paviment, usant per a tal menester claus o reblons de fusta. Tota la superfície 

d’aquest suport va ser rematada amb una fina capa d’enlluït d’argila mesclada amb calç. 

Va ser localitzat en la cambra H-1, en la qual cal recordar que al centre s’hi va disposar 

una base de columna o pilar fet amb pedra calcària. Seria possible, doncs, que el 

revestiment estigués ancorat originalment sobre aquesta base i que folrés un pilar 

rectangular que suportés la jàssera. No s’han observat, però, orificis al bloc de pedra del 

basament, encara que l’incendi que destruí l’edifici va fer-lo esclatar i el seu estat de 

conservació era deficient en el moment de realitzar-se l’excavació arqueològica. 

La pavimentació de la planta baixa va ser fortament afectada per l’incendi, conservant-

se únicament, per sobre de les lloses naturals de fiter de calar, en alguns punts d’H-1. 

L’estratigrafia mostra, per damunt del terreny natural, la capa de cendres de l’incendi 

intencional provocat abans del bastiment de l’estructura. Justament per damunt hom hi 

va disposar una fina capa de terra batuda, idèntica a la localitzada, cremada, per sobre 

de la preparació de taulons del primer pis. A la cambra H-2 es va poder identificar una 

capa de cendres uniforme, de poc gruix, que no formaria part del sostre sobre la qual va 

aparèixer una gran quantitat de vasos ceràmics. Ha estat interpretada, com s’ha 

assenyalat, com a una tarima suportada per una banqueta, sobre la qual s’haurien 
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disposat els recipients ceràmics, essencialment contenidors i plats o copes. La 

col!locació d’aquest element s’ha d’interpretar com a la necessitat de crear una cambra 

d’aire per a l’aïllament dels productes emmagatzemats en aquesta habitació, tractant 

així d’evitar l’accés d’insectes terrestres o rosegadors. 

La qüestió de les portes i les finestres és força complexa, i ha estat resolta en part a 

partir del registre arqueològic. L’edifici compta amb un únic accés conegut, que és una 

porta que s’obre a l’eix axial de la cambra H-1, mirant cap al nord-oest. De fet, es tracta 

d’una discontinuïtat en el mur perimetral, d’aproximadament 1,5 metres de llum. 

Apareix delimitada per dos petits murets de pedra, en molt mal estat. Aquesta obertura 

conserva, encara que va aparèixer lleugerament desplaçada, la seva polleguera, 

efectuada retallant un orifici circular en un dels blocs de l’extrem del llindar, que va ser 

construït a partir de la col!locació d’una filada de toves o de tàpia, avui en dia molt mal 

conservat. L’amplada de la porta garanteix l’accés de llum a la cambra H-1, que, com 

s’ha indicat, té de superfície uns 41,4 metres quadrats utilitzables. Pel que respecta a les 

possibles finestres no han estat documentades en el mur perimetral, encara que cal 

suposar que van existir. S’ha arribat a aquesta conclusió a partir de l’estudi detallat 

d’uns elements decoratius força singulars: una sèrie de motllures de secció prismàtica 

que remataven, en origen, la porta i les possibles finestres, a joc. 

Es tracta d’unes peces que formen part de la decoració de l’edifici, en un concepte 

predeterminat que entra dins del pantanós camp de la ideologia. La seva presència en un 

edifici com el del Turó del Calvari és l’expressió clara dels fenòmens sociopolítics que 

s’estaven desenvolupant durant la primera edat del ferro, plasmats en un tipus 

d’arquitectura que únicament pot identificar-se com a vinculada al poder. 

Són bàsicament de dos tipus, determinats a partir de la seva secció i de la mesura. Van 

ser fabricades amb fang o argila, mesclada amb desgreixants vegetals, i posteriorment 

enlluïdes i encalades. Primerament s’ha de destacar la identificació d’un grup de 

motllures de secció prismàtica, amb mides que varien entre els 15 i els 18 cm. de 

diàmetre, que es poden associar, amb tota seguretat, amb el marc de la porta d’accés. 

Formarien part, possiblement, d’una porta adovellada, on s’aconseguiria aquest efecte 

amb les filades de tovots, amb un marc de fusta, que seria folrat amb la motllura de fang 

i calç, dotant la porta d’una decoració en prisma. L’efecte seria sorprenent i, per a 

l’època, monumental. A l’arribar a l’edifici hom es presentaria davant una porta 

adovellada, probablement amb arc de descàrrega incorporat, decorada amb uns 

muntants de fang de secció prismàtica bellament acabats. Seria, certament, tot un luxe 
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per a una construcció de la primera edat del ferro. S’han identificat paral!lels propers, 

encara que cap d’ells arriba a la riquesa formal dels del Turó del Calvari. Generalment 

es tracta de remats polits en cantells de toves de portes, com en el cas del Barranc de 

Gàfols de Ginestar, a la Ribera d’Ebre (Belarte, 1997 ; Sanmartí et alii, 2001) o bé 

motllures de fang, acabades amb cura, identificades també com a motllures del marc 

d’una porta al Tossal Montañés II (Belarte, a Moret et alii, 2006). En aquesta darrera 

publicació es referencien una sèrie de fragments provinents d’El Taratrato (Alcanyís, 

Baix Aragó) que han estat també identificats com al recobriment d’una porta (París, 

Bardaviu, 1926). 

La segona classe de motllures localitzada presentaria una secció prismàtica o 

semicilíndrica, amb unes dimensions menors que oscil!len entre els 8 i els 10 cm. de 

diàmetre. Podrien, amb les reserves necessàries, identificar-se amb els embelliments 

dels marcs de les finestres. La seva suposada col!locació als murs laterals de l’edifici es 

derivaria de la necessitat d’incrementar la lluminositat al seu interior, de manera que 

aquestes motllures, més petites i amb les mateixes característiques que les anteriors 

sembla que haurien de formar part d’aquests elements. Per un altre costat l’existència de 

finestres hauria de garantir la sortida de fums de la cambra principal, on, com veurem, 

s’ha demostrat l’existència de pràctiques rituals vinculades a la cremació de productes o 

d’ofrenes. No es pot determinar el nombre de finestres existents, ni si aquestes es 

repetirien en la planta superior, encara que, atenent al volum de motllures recuperat és 

possible que se n’obrissin tres, una a cadascun dels costats llargs d’H-1 i una altra, 

probablement, a H-2. Res descarta, però, que originalment se’n comptessin d’altres, 

dotant a l’edifici d’una lluminositat diàfana. La presència de finestres en edificis de la 

primera edat del ferro a la regió del tram inferior de l’Ebre és inèdita (Belarte, 1997). 

Normalment no es preserven paraments amb l’alçada necessària per tal de poder 

documentar aquests elements, encara que és presumible la seva existència, precisament 

per a assegurar la ventilació i el pas de la llum. 
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Figura 56. Tauletes-altar de l’edifici del Turó del Calvari (GRESEPIA) 
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Figura 57. Tauleta del Turó del Calvari (1) (GRESEPIA). Tauletes-llar calcolítiques búlgares 
(2). Tauleta amb Kernoi del segle II d.n.e. (3) (Museu Nacional d’Història, Sofia, Bulgària).  
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La importància de la localització d’aquests conjunts de motllures radica en l’existència, 

per a l’edifici del Turó del Calvari, d’un concepte decoratiu predeterminat, fet que 

resulta singular durant aquesta època tant a la regió com, per extensió, a tot el nord-est 

peninsular. L’efecte dels muntants prismàtics, que supera la pura funcionalitat, ens parla 

d’un edifici destinat a funcions que van més enllà dels usos quotidians per a entrar en el 

món de la representació, la ritualitat i el prestigi. Però aquesta singularitat s’incrementa 

notablement al considerar que aquestes motllures de portes i finestres fan joc amb unes 

altres, també prismàtiques, que actuen com a bordons en unes tauletes mòbils 

aparegudes a H-1. Es tracta de petits altars, fets amb fang cuit al sol, de forma 

rectangular, quatre potes o ànegues idèntiques a les dels trípodes fenicis i vorells o 

bordons prismàtics destinats a evitar el possible vessament de líquids o productes 

d’ofrena. Almenys una d’aquestes tauletes conserva un kotiliskos o cassoleta en la qual 

s’hi van cremar productes oleaginosos. S’han trobat també fragments d’altres kotiliskoi; 

és, doncs, probable que totes les tauletes comptessin amb aquests elements. Existeix, 

com s’ha indicat, un paral!lel proper a aquests altars traslladables, aparegut durant la 

primera campanya efectuada per l’Institut d’Estudis Catalans, a inicis del segle XX, al 

poblat del Tossal Redó de Calaceit, al Matarranya (Bosch Gimpera, 1913-14: 829, fig. 

57), així com un tercer provinent dels Castellans de Cretes (Fatás, 2007). Formalment 

s’assemblen molt a les peces del Turó del Calvari, encara que el del Tossal Redó 

presenta una decoració incisa en ziga-zaga. També incorpora en la seva plataforma 

superior una cassoleta, destinada a la cremació d’essències. Cal recordar que aquest va 

aparèixer en un recinte singular, possiblement destinat al culte o a la ritualitat (Lucas, 

1989). 

A banda d’aquests elements de portes, finestres i altars, s’han trobat també dues vores 

d’una llaura fixa que presenta les mateixes característiques formals. Posseeix una cara 

inferior allisada, que possiblement anava situada sobre una superfície plana, molt 

possiblement el paviment d’H-1. Els seus bordons prismàtics, però, conserven una 

alçada d’uns 15 cm. i una amplada d’uns 10 cm. La seva fàbrica és la mateixa que les 

motllures, és a dir, una mescla de fang amb petits nòduls de calç, tot ell assecat al sol. 

Un altre element fix és una peça de pedra recoberta per una capa d’arrebossat, que 

també aniria fixat al terra de l’habitació. Les seves mesures són semblants a les de la 

llaura. Al no comptar amb paral!lels clars d’aquestes estructures a la zona, s’han cercat 

peces semblants en altres contextos, per tal de poder intuir una funcionalitat al conjunt. 
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Figura 58. Model digital del terreny del Turó del Calvari. Observi’s la situació de l’edifici al 
capdamunt del Barranc del Voravall. Restitucions infogràfiques de l’edifici. (GRESEPIA-
Manuel Pérez Gutiérrez) 
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En aquest sentit cal considerar que tant la llaura com el bloc petri arrebossat han de 

formar part d’alguna mena d’altar fix. S’han identificat bastiments similars en recintes 

de culte de tipus semita a Montemolín i a Coria del Río, a la província de Sevilla. En 

aquest darrer les estructures –altars o taules d’ofrena a l’aire lliure- s’assemblen força a 

les del Turó del Calvari (Bea, Diloli, 2005) presentant cronologies que van entre els 

segles VII i VI a.n.e. 

L’excavació del recinte va aportar la localització d’una sèrie d’elements no estructurals, 

majoritàriament recipients ceràmics, que resulten, en gran part, també singulars i que 

han de vincular-se amb les activitats que es durien a terme en l’edifici durant el seu 

funcionament.  

Pel que respecta als vasos ceràmics, s’ha de destacar que majoritàriament responen a 

formes fetes a mà, sense tornejar. No es pot, no obstant, descartar la possibilitat que 

existeixin objectes manufacturats a torn lent, de difícil distinció. De totes maneres, les 

peces tornejades són importades en la seva totalitat. Es tracta majoritàriament de 

recipients fenicis o de tipus fenici. En aquest sentit, les àmfores vinàries aparegudes 

responen a la forma Vuillemot R-1/Ramon T.10.1.2.1. (Ramon, 1995). La classificació 

d’aquest conjunt ceràmic ha resultat força complicada, atès que, a nivell tecnològic i 

compositiu, les seves pastes no presenten paral!lels clars. Sobta, a primer cop d’ull, 

l’absència gairebé total de fragments procedents de les factories de Màlaga, encara que 

n’existeixen. Un segon grup de pastes sembla atribuïble, amb reserves, a tallers de 

l’àrea gaditana vinculats, com els malaguenys, al Cercle de l’Estret de Gibraltar. 

Finalment, existeix un tercer conjunt amb argiles que tecnològicament recorden 

produccions paleoibèriques, encara que conserven formes fenícies (Bea, Diloli, 2005: 

181). 

La qüestió de les produccions de tipus fenici, que apareixen a la regió del curs inferior 

de l’Ebre, és força complexa i no té encara avui en dia una resolució clara, com s’ha vist 

al tractar el registre d’el Barranc de Gàfols (Sanmartí et alii, 2000). Cal recordar que en 

aquest jaciment havien aparegut una sèrie de vasos, generalment amb formes fenícies 

(àmfores, pithoi, etc.) però també gregues (lekané) que, malgrat recordar formalment el 

repertori fenici tècnicament les seves argiles no s’assemblaven a cap de les produccions 

conegudes. Posteriorment el catàleg de jaciments amb aquests productes s’ha 

incrementat considerablement: Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) (Garcia 
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Figura 59. Conjunt d’elements ceràmics apareguts a l’edifici del Turó del Calvari (GRESEPIA) 
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Rubert, 2005), Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta) (Rafel, 1994), L’Assut (Tivenys, 

Baix Ebre) (Diloli, 2009), la necròpolis de Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix 

Penedès) (Bea, 1996) o el mateix Turó del Calvari. Actualment s’estan analitzant les 

pastes per tal d’establir patrons de composició, encara que existeix una enorme 

heterogeneïtat en les argiles. Ara per ara solament es pot afirmar que aquestes 

produccions diverses no provenen ni del llevant, ni de Màlaga, encara que sembla clar 

que han sorgit de l’hinterland fenici, d’àrees o tallers encara per determinar. 

Dins del conjunt de vasos tornejats existeix un cert nombre de plats que poden atribuir-

se a l’entorn fenici. Es tracta de peces d’ala evolucionada, que ens mostren un món ja en 

trànsit entre els segles VII i VI a.n.e., amb decoració monòcroma tant a l’interior com a 

l’exterior. Tampoc es pot descartar la presència de vasos de vernís roig fenici; almenys 

una petita nanseta tubular sembla adscriure’s a aquest tipus de manufactures. Finalment, 

dins del grup dels contenidors a torn cal considerar també la localització d’almenys un 

exemplar de pithos, amb una pasta assimilable als grups de Màlaga, que es classificaria 

dins de la forma E-13 de González Prats (González Prats, 1986). 

No obstant el conjunt de ceràmiques més interessant del jaciment el constitueixen les 

peces no tornejades, fetes a mà. Ja hem assenyalat que es tracta del grup més nombrós a 

nivell percentual. Cal destacar la presència de vasos de clara tradició indígena, com els 

receptacles amb perfil en S, decorats amb cordons, generalment amb digitacions i 

incisions. S’han localitzat, però, una sèrie d’atuells que no semblen respondre a usos 

domèstics, acabats amb polits brillants, identificables com a peces de clara utilització 

ritual. Es tracta, sense cap mena de dubte, de les ceràmiques més singulars del registre 

del jaciment. Algunes d’elles són representacions clares del repertori vascular fenici, o 

si més no mediterrani, de tipus litúrgic, relacionats amb les pràctiques del consum. 

Entre aquestes cal assenyalar diversos oinochoai de peu elevat, amb nansa generalment 

bífida, que presenten una superfície a voltes roja, de clara imitació dels vernissos 

fenicis, o bé ocre, en el que sembla una reinterpretació de la vaixella metàl!lica de 

bronze. En un primer moment es va pensar que aquest peu elevat, acampanat, era de 

tradició indígena, trobant-se davant de peces de tipus híbrid. Avui en dia ens orientem a 

creure que més aviat es cerca la còpia de les gerres de bronze fenícies i tartèssiques. 

Possiblement els acabats de color groguenc han d’atribuir-se a l’afany de cercar el color 

del metall net, en una clara voluntat de constituir tot un repertori de vaixella fenícia per 

part dels ceramistes autòctons. Menció especial cal fer a una gerra piriforme, que 

presenta una nansa de secció quadrangular i que recorda els vasos à gobelet de boca 
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trilobulada i decoració en engalba roja, presents en els ambients fenicis i tartèssics del 

sud peninsular dels segles VIII i VII a.n.e. 

Es va trobar, força fragmentat, un altre oinochoe que, en un principi, pel seu mal estat, 

es va confondre amb part d’un vas teriomorf com el del Tossal Redó de Calaceit (Lucas, 

1989). Reestudiada, la  peça ha estat identificada, doncs, com a gerra de boca 

trilobulada. Presenta una característica diferent dels vasos descrits més amunt ja que la 

seva decoració es basa, en la meitat inferior de la panxa, en una sanefa estilitzada d’aus, 

probablement ànecs, que rodeja la peça. Aquests motius fan pensar de manera molt forta 

en els sistemes decoratius dels vasos del bronze final provinents dels contextos 

d’Andalusia central i occidental, de l’àmbit tartèssic, coneguts pel nom d’estil 

Carambolo-Guadalquivir I (Carriazo, 1973 ; Ruiz Mata, 1984-1985). Hem pogut 

consultar personalment aquests materials al Museo Arqueológico de Sevilla i, si bé 

compositivament són diferents, el plantejament de l’acabat i la decoració és el mateix. 

Per tant, tendim a creure que tant el vas del Turó del Calvari com el teriomorf del 

Tossal Redó són produccions locals amb una forta influència orientalitzant vinculada als 

contactes amb les àrees tartèssiques, via, molt possiblement, fenícia o, per què no, 

pròpiament tartèssica. 

Dins d’aquest món cal també incloure una sèrie de petits vasets polits amb perfil en S i 

peus acampanats, una tapadora que combina en la seva decoració els acanalats en el 

cercle exterior i els incisos geomètrics en l’interior, on destaquen els escaquejats i els 

triangles amb línies internes, o losanges, o un vas, de fet un calze, de peu reixat de clara 

tradició mediterrània. Aquesta peça recorda fortament els holmoi itàlics de peu elevat i 

decoració reixada, que, com se sap, deriven dels calefattori de tradició etrusca o dels 

fruiters rodis (Rafel, 1998). D’aquest tipus de calzes se n’han trobat a la necròpolis del 

Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta) (Rafel, 1998), en aquest cas una peça clarament 

fenícia, i a Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià), on el vas, a mà, s’assembla 

força al del Turó del Calvari (Garcia Rubert, 2007). 

Un dels grups més ben representats i que aporta una major quantitat d’informació pel 

que respecta a la vinculació del jaciment amb la ritualitat derivada del consum són els 

plats o bols, apareguts majoritàriament a H-2. Molt sovint repeteixen una forma 

característica, que presenta un peu elevat acampanat, perfil carenat i sovint nanses 

tubulars perforades. Es tracta de vasos amples, que en alguns casos poden superar els 

vint cm. de diàmetre. Hem de considerar-los també com a reinterpretacions del catàleg 

vascular fenici. S’imiten les formes dels plats però se’ls converteix en copes o calzes, 
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Figura 60. Oinochoe (1) i tapadora decorada (2) apareguts a H-1 de l’edifici del Turó del 
Calvari (GRESEPIA) 
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aixecant-los amb un peu cònic i engantxant-los-hi un element de fort arrelament 

indígena, la nansa tubular perforada que, de fet, té antecedents en peces tan llunyanes en 

el temps com les del neolític antic epicardial. Els models que han estat reinterpretats 

poden veure’s en ambients fenicis com el sud peninsular o l’illa d’Evissa, i s’han de 

classificar com a “bols oberts amb la vora obliqua-exvasada”, relacionables amb la 

forma VI 4b de Toscanos (Ramon, 1997). És cert que els atuells d’aquest tipus del Turó 

del Calvari compten amb paral!lels propers com en el cas dels del Barranc de Gàfols de 

Ginestar (Sanmartí et alii, 2000) però una bona quantitat resulten, ara per ara, inèdits. 

Concretament, es tracta de recipients força profunds, que recorden els plats, però que 

presenten una paret carenada, amb dos o tres esglaons. Un dels vasos recuperats, amb 

aquesta forma, imita perfectament a un tipus de braser d’origen xipriota que va ser 

trobat a la tomba 14 de la necròpolis de La Joya, a Huelva (Garrido, Orta, 1978). Si bé 

l’original va ser fet en bronze, el de Vilalba és de ceràmica, molt ben acabat, i presenta 

un polit que el dota d’un color beix o groguenc, recordant, altre cop, el color del metall 

net. 

Cal recuperar la ceràmica a torn per parlar de la peça més moderna recuperada a 

l’interior de l’edifici, que també resulta singular pel que fa a la seva presència a la zona 

del tram baix de l’Ebre. Es tracta d’una urna bitroncocònica, amb tapadora hermètica, 

que s’inclou dins del grup anomenat com a “urnes d’orelletes”. Combina dos apèndixs 

perforats, les “orelletes” amb dues nanses bífides enfrontades, com les dels pithoi. La 

seva decoració, monòcroma, va ser aconseguida a partir del disseny de bandes 

concèntriques de color roig vinós combinades amb unes sanefes d’onades o de regalims 

verticals situats a la part superior del vas. Aquest tipus de recipient pot rastrejar-se en la 

fase final del període orientalitzant de l’assentament de la Penya Negra de Crevillent, 

amb cronologies que abarquen entre el 600 i el 550 a.n.e. En el cas dels exemplars 

provinents d’aquest jaciment es tractaria de la forma englobada dins el grup E15 de 

González Prats, en la qual l’artisanat local intentaria imitar les pyxides gregues de 

tancament hermètic però afegint una sèrie de característiques observables en el repertori 

semita, com poden ser les nanses bífides o geminades, o el costum de marcar la carena, 

en una clara hibridació (González Prats, 1982). A més, aquest investigador diferencia 

entre les peces del tipus E15 i les urnes d’orelletes clàssiques que hom trobarà en les 

necròpolis de meitats del segle VI a.n.e., ja que presenten una variabilitat important tant 

pel que fa a les nanses com a la seva mida, més gran en el cas de les E15.  

El vas de tancament hermètic del Turó del Calvari no compta amb paral!lels en la regió, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

i tot sembla indicar que es tracta d’una importació provinent del seu nucli central de 

producció, que cal cercar en contextos andalusos o del sud-est, on es documenten durant 

la primera meitat del segle VI a.n.e., dins dels processos d’intercanvi i mestissatge 

determinats per l’orientalitzant. Es tracta de la peça que, a meitats del segle VI a.n.e., 

cap al 550, marcarà la fi de la utilització de l’edifici del Turó del Calvari i la seva 

sobtada i violenta destrucció. Malgrat haver perdut els trets característics dels repertoris 

vasculars fenicis, aquest tipus d’urna no pot encara atribuir-se a tallers ceràmics locals, 

tecnològicament ibèrics. En aquest sentit, però, l’indret serà encara freqüentat més enllà 

del 550 a.n.e., ja que fora de l’edifici, en el seu entorn, s’han trobat en prospecció dues 

vores d’àmfora ja ibèrica, emmarcable en les seves fases més antigues de producció 

(Bea, Diloli, 2005). 

A part dels recipients i atuells ceràmics s’han recuperat alguns altres elements, 

essencialment metàl!lics, que val la pena destacar. Primer que tot, s’ha d’assenyalar que 

pràcticament la totalitat d’aquests ítems han aparegut fora de l’estructura de l’edifici, 

abocats sobre el terreny retallat que defineix la peanya. Aquesta dada, juntament amb 

altres percepcions, ens orienta a pensar en la possibilitat que l’edifici fós saquejat o 

buidat abans de la seva crema i, el que hem trobat, siguin les escorrialles d’aquest fet. 

Entre els escassos elements de bronze s’han de destacar dues puntes de fletxa. La 

primera d’elles és força antiga, del tipus Palmela, i ens refereix a formes datables durant 

el calcolític o el bronze inicial. De fet, és una peça de coure sense estanyar. L’altra, ja 

emmarcable dins de la primera edat del ferro, es correspon amb les sagetes de peduncles 

del tipus Mailhac-1. En el mateix context es va recuperar una arracada barquiforme i 

diversos fragments de braçalet de secció circular. Menció especial cal fer a una fíbula de 

doble ressort, força ben conservada. Tot aquest conjunt heterogeni sembla indicar 

l’acaparament de metall usat en l’edifici, possiblement destinat a la fosa o a l’intercanvi. 

Aquest fet explicaria, en principi, la presència d’una peça tan antiga com és la punta de 

Palmela. 

Però l’objecte més interessant va aparèixer dins de l’edifici, concretament a H-1. Es 

tracta d’un punxó fet amb una fina agulla de coure, de secció romboïdal, que conserva 

part del seu mànec de banya, treballat a partir de retalls longitudinals per tal de donar-li 

una forma arrodonida. Es conserven uns 3 cm. de llargada, encara que originalment en 

deuria tenir bastants més. D’aquest tipus d’atuell se’n té constància en ambients de la 

Mediterrània central i oriental. Hom en pot veure d’exposats al museu de Metaponto  
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Figura 61. Punxó aparegut a H-1 de l’edifici del Turó del Calvari (1) (GRESEPIA). Punxó 
calcolític búlgar (2) (Museu Nacional d’Història, Sofia, Bulgària).  
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(Scanzano, loc. Termitito, Itàlia), força antics, amb cronologies que van des del segle 

XIII al IX a.n.e., al museu d’Atenes (Grècia) i al de les Civilitzacions Anatòlies 

d’Ankara (Turquia), també amb datacions semblants (Bea, Diloli, 2005). Aquests 

paral!lels, o prototipus, han estat identificats com a punxons destinats a la decoració 

amb incisions dels vasos ceràmics. No obstant, l’exemplar del Turó del Calvari difereix 

bastant d’aquests, en el sentit que és força més delicat, amb un mànec hexagonal i una 

punta molt més fina, curta i fràgil, fet que sembla desestimar la seva utilització en la 

pràctica d’incisions sobre els vasos abans de la seva cocció.  

Resulta molt difícil assignar-li una funcionalitat clara, encara que no cal oblidar-se que 

ha estat localitzat en un ambient on la litúrgia o, en tot cas la ritualitat, és present en 

cada racó. Una aplicació que podria ser viable seria la d’agulla per a efectuar tatuatges, 

ja que aquest element va aparèixer prop d’una petita urna, força singular, plena d’òxids 

de ferro. N’existeixen elements semblants a la necròpolis Moulin de Mailhac (Auda) 

(Taffanel et alii, 1998). 

 

V.2.3.1.- El disseny de l’edifici: geometria i proporcionalitat 

L’observació de la planta de l’edifici ens mostra que l’eix principal d’aquesta 

construcció coincideix de manera notable amb la direcció de la divisòria del turó en el 

qual s’assenta, amb una orientació nord-nordoest. Aquesta orientació topogràfica no 

sembla casual, sinó més aviat intencionada. Pot semblar que el que es pretenia per part 

dels constructors era integrar l’edifici amb l’entorn amb el propòsit que passés 

desapercebut. 

De totes maneres, existeixen dues circumstàncies que contradiuen aquesta afirmació. La 

primera d’elles deriva de la mida de la construcció, atès que l’alçada de dues plantes 

que posseïa l’edifici, més una probable terrassa, arribaria possiblement fins als 10 

metres. El fet que el sòcol posseeixi una amplada d’1,5 metres avala aquesta proposta, 

doncs per a aixecar l’equivalent a una planta resultaria suficient amb menys de la meitat 

de l’ample del mur existent. 

La segona circumstància radica en el fet, ja explicat més amunt, que l’edifici es va 

magnificar expressament des del moment en que l’aixequen sobre un podi circular 

d’uns dos metres d’alçada, que el realçava al mateix moment que, com si es tractés d’un 

temenos, el protegia. De fet, l’existència d’aquest element impedeix accedir a 

l’estructura, a no ser que es faci pel camí principal, vers l’única porta documentada, 

situada a la part septentrional de l’eix principal. D’aquesta manera, l’alçada de la 
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construcció permetria que fos vista des de molts quilòmetres a la rodona. 

Els resultats que descrivim en aquest apartat han estat recentment presentats al “Oxford 

IX” International Symposium on Archaeoastronomy, celebrat a Lima, Perú, el mes de 

gener de 2011 (Pérez Gutiérrez et alii, 2011). L’aixecament topogràfic amb precisió de 

l’edifici, juntament amb una sèrie de mesures directes del mateix, va proporcionar, en 

primer lloc, un patró o mòdul de mesura (el peu), amb desviacions d’ordre mil!limètric, 

en les sèries efectuades sobre cada element. La dispersió del mòdul obtingut en les 

diferents mesures és molt petita, també mil!limètrica, fet que permet afirmar que 

existeix un patró de mesura, el peu de 0,295 metres, que s’aplica al bastiment amb una 

elevada rigorositat en el replantejament d’aquest, fet que ha d’incrementar la seva 

importància. En aquest sentit s’observa una exquisida geometria en el disseny de 

l’edifici que, juntament amb l’aplicació del patró anterior, apunta de manera inequívoca 

vers l’existència d’una planificació prèvia, amb la voluntat que l’edifici fos quelcom 

únic, especial. 

El replantejament de l’edifici resulta tan elemental com elegant. En aquest sentit l’espai 

útil ens ve determinat per dues circumferències tangents entre si, de 10 peus de radi, 

amb el centre en l’eix principal i les dues tangents exteriors. Aquest fet proporciona una 

superfície útil biabsidial de 40 per 20 peus (uns 12 per 6 metres). El gruix homogeni 

dels murs, de 5 peus (1,5 metres) fa que el límit exterior s’aconsegueixi amb el traçat de 

dues circumferències de 15 peus els centres de les quals coincideixen amb els de les 

anteriors, tancant-se l’edifici amb les mencionades circumferències exteriors i les dues 

tangents també exteriors a aquestes. Les dimensions del bastiment són, per tant, de 50 

per 30 peus (uns 15 per 9 metres). 

L’interior de l’estructura es divideix, com ja s’ha explicat, en dues estances, H-1 i H-2, 

separades per un mur de tovots, aixecat sobre un sòcol de pedra d’un ample d’un peu i 

mig (mesura que es correspondria amb un colze). El gruix de l’aixecament de tovots és 

d’una quarta o pam de gruix (equivalent a " de peu); es tractaria d’una mida que 

concorda amb el tamany normalitzat obtingut per a les toves (0,234 x 0,22 x 0,135 

metres, equivalents a 1,5 x 1 x 0,5 peus). Les mesures útils definides en les dues 

cambres serien de 30 peus per a H-1 i 20 per a H-2, resultant una amplada per a 

ambdues d’uns 20 peus. 
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Figura 62. Model constructiu de l’edifici del Turó del Calvari (GRESEPIA-Manuel Pérez 
Gutiérrez) 
 

Una nova característica geomètrica que augmenta la singularitat de l’edifici ha estat 

identificada a l’hora de comparar les diverses dimensions dels seus cossos i estructures. 

En aquest sentit les mesures útils de l’edifici (40 per 20 peus) estan en proporció 2:1, 

mentre que les dimensions exteriors (50 per 30 peus), que cal entendre com a les 

principals, es troben en una relació equivalent a 5:3, fet que es repeteix en l’estructura 

quadrangular apareguda en l’angle oriental entre H-1 i el mur de separació amb H-2, 

que mesura 5 per 3 peus, unes dimensions exactament deu vegades menors que les de 

l’edifici. Les dues cambres presenten també una proporció de 5:3 en el que respecta a 

les seves longituds respectives. En canvi, en una proporció de 3:2 hom identifica els 

radis de les circumferències usades en el disseny de l’edifici, i també s’observa una 

proporció aproximada de 3:1 entre el sòcol i el muret divisori (de fet, rigorosament és 

una proporció de 10:3). 
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Figura 63. Amidaments en peus de 0.295 cm. de l’edifici del Turó del Calvari (GRESEPIA-
Manuel Pérez Gutiérrez) 
 

A partir d’aquestes dades es pot afirmar que tant les dimensions del bastiment com la 

proporcionalitat entre elles són, com a mínim, singulars. Mesurades en peus, totes les 

magnituds esdevenen múltiples de 5, exceptuant la de l’ample del mur interior de 

separació entre àmbits que, com ja s’ha indicat, es modula en un altre múltiple del peu. 

A més, les relacions de proporcionalitat són elementals i totes s’aconsegueixen amb els 

números primers dels primers cinc números, que també són els primers termes de la 

sèrie de Fibonacci, això és: 1, 2, 3 i 5, obtenint per tant les proporcions 2:1, 3:1, 3:2, i 

5:3. Cal assenyalar que la proporció que sembla principal, per estar present en el 

conjunt de l’edifici, en l’estructura quadrangular de l’angle oriental d’H-1 i en el 

repartiment d’estances és la de 5:3, que es correspon amb la primera aproximació del 

número auri, o secció àuria, que es pot aconseguir com a un número racional. D’aquesta 

manera ha estat usada en nombroses construccions al llarg dels segles, ja que facilita el 

replantejament de qualsevol projecte amb el procediment habitualment usat pels mestres 

d’obra, sigui quin sigui el patró de mesura escollit, la regla i el compàs. Va ser Euclides 

qui va demostrar la irracionalitat d’aquest número auri, proporció àuria o proporció 

divina, anomenat ! en honor a Fídies. 

Si coneguéssim amb seguretat l’alçada de l’edifici podríem parlar també de 
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proporcionalitat, però en aquest cas, evidentment, únicament podem especular. Per a 

que l’alçada estigués en raó àuria amb les dimensions de la base (les dues, o l’amplada o 

la llargada), hauria de mesurar o bé el segment menor per a l’ample (5,4 metres, 18 

peus), l’ample de la construcció (9 metres, 30 peus), el seu llarg (15 metres, 50 peus) o 

bé passar ja al segment major de la raó amb la llargada i haver tingut la més que 

impossible altura de 25 metres (83,3 peus). A partir de les dades arqueològiques, que 

indiquen l’existència, com s’ha vist, de dos forjats, les altures més probables serien la de 

18 o la de 30 peus, podent parlar, en aquests casos, també de proporció àuria per a les 

dimensions de llarg o ample i per a la seva altura (Pérez Gutiérrez et alii, 2011: 6). 

 

V.2.3.2.- L’orientació astronòmica de l’edifici 

L’aplicació de la tècnica arqueoastronòmica als estudis sobre estructures edilícies 

antigues ha experimentat un important increment en els darrers anys. En aquest sentit, la 

seva puixança cal vincular-la al fet que, igual que l’arqueologia, l’arqueoastronomia és 

una disciplina que es fa preguntes sobre marcadors que determinen l’evolució o el 

moviment social (Ruggles, 2011: 1). Desacreditada en els seus inicis, justament, per la 

seva utilització per part de pseudocientífics, avui en dia aplica de manera plena i 

satisfactòria els mètodes de la ciència, intentant cercar les relacions existents entre els 

fets constructius humans i els fenòmens astronòmics. En aquest sentit, cal certificar la 

validesa del seu ús: “it fails to acknowledge that spatial patterning (as epistomed by the 

study of putative astronomical “alignments”) is not the only way in wich the 

archaeological record might reveal evidence of past human perceptions and actions 

relating to skies and the celestial phenomena. The term “archaestronomy” has rightly 

come to define a field concerned not only with the disposition of monumental 

constructions and landscapes but also with artefacts, iconography, inscriptions, 

historical documentation, written accounts –in short, every conceivable form of data 

that might provide insights into thoughts and practices relating to astronomy in the past” 

(Ruggles, 2011: 1). L’espai de treball, per tant, és molt ampli. L’aplicació de tècniques 

arqueoastronòmiques no ha de ser una patent de cors; no s’hauria de partir des de 

propostes preconcebudes, sinó usar-se com a un complement en estructures que siguin 

el suficientment genuïnes com per a proposar-s’ho, i esperar si els resultats que 

s’obtinguin són o no positius.  

Durant els darrers trenta anys, hom ha intentat vincular l’arqueoastronomia 

interpretativa amb les noves propostes epistemològiques desenvolupades en el camp de 
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l’arqueologia (Thomas, 2000). Aquest esforç ha ajudat a incorporar-la dins dels 

principals corrents arqueològics, a partir de l’accentuació en la importància dels factors 

cognitius, més enllà dels mediambientals, en la determinació de les accions humanes 

(Ruggles, 2005). La necessitat de conciliar, per un costat, la especificitat de moltes 

interpretacions arqueològiques dins d’aquest paradigma, i per l’altre, les expectatives 

científiques de nombrosos arqueòlegs que treballen en lectures “objectives” del 

registre22, paral!lelament amb la resolució dels problemes amb que es troben els 

arqueoastrònoms a l’hora de considerar qüestions sobre com i perquè les construccions 

humanes van ser situades o orientades de manera particular respecte al seu entorn és una 

tasca que, sense cap mena de dubte, ha d’assumir l’arqueoastronimia interpretativa 

(Ruggles, 2011: 3-4). 

Fent incís en aquesta necessitat de conciliació, referint-se a la manera en que s’ha 

concebut l’arqueoastronomia per part d’una bona part de la comunitat científica durant 

bastant temps, David Pingree, historiador sobre astronomia antiga índia, va escriure la 

següent reflexió: “[One] form that...Western arrogance takes is the naive assumption 

that other peoples in the world not only should be like us, but actually are or were –

“were” because this particular fallacy usually affects those who study Stone Age and 

other preliterate cultures that have been left defenseless in the face of modern 

reconstructions of their thoughts...In the history of the exact sciencies the scholars who 

perpetrate wild theories of prehistoric science call themselves archaeoastronomers” 

(Pingree, 1992: 555-556). La crítica de Pingree té com a objectiu el tipus 

d’arqueoastronomia que suposava que totes les alineacions o orientacions precises en 

bastiments del passat indicaven l’existència de pràctiques astronòmiques pre-

concebudes, és a dir, que les societats antigues que assolien aquests coneixements 

comptaven amb una casta d’astrònoms en el seu sí que aplicaven mètodes científics 

com els nostres (McCluskey, 2011: 20). Aquesta màxima ja va ser criticada pels 

arqueoastrònoms moderns (Ruggles, 1982; Ruggles, 1983), i actualment es considera 

passada de moda. Orientar astronòmicament no té per què implicar coneixements 

científics moderns. De fet, la ciència astronòmica actual deriva dels coneixements 

antics: “History of Astronomy, a discipline well rooted in the sciences, usually engages 

only in the written record. It is concerned with the acquisition of precise knowledge by 

the ancient circum-Mediterranean cultures from wich modern science has derived” 

(Aveni, 2003: 150). 

                                                
$$!Que, de fet, són “subjectives”.!
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Aquest fet exposat per Anthony Aveni, que sembla tan obvi, ha provocat un 

desacreditament important de l’arqueoastronomia. Certament, per tal d’estudiar els 

fenòmens celestes a l’antiguitat es parteix de preceptes, o millor dit, de tècniques, 

modernes. Avui en dia ens resulta relativament fàcil adquirir dades. Per exemple, 

aplicacions de software com Starry Night23 ens faciliten molt la labor. Però l’existència 

de bases científiques en el passat no sempre resulta clar. L’observació, la pràctica, la 

necessitat, en el fons, és el que origina les formes, les orientacions. La creació de 

calendaris construïts, vinculats al cicle de les collites anuals, per exemple, parteix de la 

pràctica, no de la disciplina astronòmica. En el cas del Turó del Calvari aquest fet 

resulta evident. 

Continuant en aquesta línia, cal assenyalar que mentre les societats occidentals tendim a 

considerar els cossos celestes com a entitats que existeixen en una realitat externa, per a 

altres comunitats, tant en el passat com en el present, es percep el nostre món i el 

firmament com un fet únic, en el qual s’hi integren el pensament i l’acció humana. 

D’aquesta manera, alguns antropòlegs han desenvolupat termes com “dwelling / being 

in the world” (literalment “habitar /estar al món”) o “lifeworld” (“vida al món”) per tal 

d’ajudar a entendre aquest precepte (Ingold, 2000). D’aquesta manera, els cossos 

celestes són percebuts com a entitats animades, i els seus moviments en el firmament 

s’interpreten en termes de relacions socials: “...Human societies often people their skies 

with supernaturals, ancestors or mythological heroes to whom they become related 

through family ties, mythological narratives, political alliances or power relationships 

[...] The celestial vault [...] provides meaningful patterns suitable for conducting life on 

earth” (Iwaniszewski, 2011: 31). En resum, per als corrents actuals de 

l’arqueoastronomia el cel funciona com a un recurs cultural (Ruggles, Saunders, 1993 ; 

Ruggles, 2011: 5). 

En conclusió, cal usar la interpretació arqueoastronòmica com a una eina més per tal 

d’intentar establir patrons d’evolució social, més que com a recurs per a l’estudi de les 

pròpies orientacions celestes. Es tracta, doncs, d’un ressort postprocessualista on l’àmbit 

social esdevé bàsic, enfront de l’acumulació de dades científiques exactes que utilitza 

l’astronomia. S’ha d’anar en compte amb aquest fet: “From the persective of cultural 

astronomy, then, the abstract and universal sky of modern astronomers becomes a social 

arena where the movements of celestial bodies, their positions in the sky, and their 

                                                
%"!Starry Night és un software desenvolupat per l’empresa Simulation Curriculum Corp., de 
Minnetonka, Minnesota (USA) que permet recrear digitalment estats del firmament en un 
determinat període de temps històric.!
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configurations with respect to each other obey the laws of symbolic logic rather than the 

laws of universal gravitation. Animate celestial beings maintain diverse relationships 

with other animate things and entities: plants, animals, artifacts, meteorological 

phenomena and human beings. We should thus conceive the sky as a type of a social 

field, shaped or configured by the relationships between humans and non-humans. This 

“social sky” is not something that exists objectively outside the human lifeworld, but 

should be understood as something that is always socially constructed” (Iwaniszewski, 

2011: 34-35). 

Un cop feta aquesta petita introducció, pel que fa referència al Turó del Calvari el 

material arqueològic aparegut durant l’excavació de l’edifici, així com el seu disseny 

geomètric i arquitectònic són dues raons de pes per a demostrar la seva excepcionalitat, 

fet que va aconsellar efectuar un estudi arqueoastronòmic complet, a partir dels 

principis plantejats més amunt. En aquest sentit la determinació de la meridiana 

astronòmica per observacions solars, juntament amb l’aixecament topogràfic, van 

permetre obtenir l’azimut astronòmic de tots els elements del bastiment, i a partir d’aquí 

procedir a la seva orientació. Aquestes observacions proporcionen una orientació de 

l’eix principal de l’edifici de 316,5º respecte al nord astronòmic. Un aixecament 

topogràfic de l’horitzó local permet comprovar que no destaca cap accident topogràfic 

significatiu en cap direcció en general, especialment pel que fa referència a l’eix 

principal, fet que no ens deixa parlar d’orientació topogràfica més enllà de la simple tria 

del lloc (Pérez Gutiérrez et alii, 2011: 6). 

Al mateix temps es va comprovar que la posició en que la direcció de l’edifici intersecta 

amb l’horitzó local és més septentrional que l’ocàs solar del solstici d’estiu (de 302º 

d’azimut). Fins i tot és més septentrional que la parada major de la Lluna en el solstici 

d’hivern (311º d’azimut). No obstant, una simulació de la volta celeste i els seus 

moviments per al temps i lloc de la construcció de l’edifici va mostrar que precisament 

l’eix principal del conjunt apunta al lloc de l’horitzó en el que es produeix l’ocàs de 

l’estrella Artur, la tercera més brillant del firmament i la que verifica el seu orto i el seu 

ocàs més a prop del Pol Nord. Com ja va manifestar el 1718 Edmund Halley, el 

moviment propi d’Artur és molt acusat (quelcom més de 2” anuals), fet que juntament 

amb la precisió dels equinoccis provoca que la variació de l’azimut de l’ocàs de 

l’estrella sigui de l’ordre de mig minut sexagesimal anual, valor considerable que ha 

acumulat en l’actualitat de l’ordre de 22º (Evans, 1998). Si considerem com a mostra 
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Figura 64. Orientacions astronòmiques de l’edifici del Turó del Calvari (GRESEPIA-Manuel 
Pérez Gutiérrez) 
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de precissió la del diàmetre solar (mig grau d’arc, arrodonint), la probabilitat d’encertar 

casualment amb aquesta direcció seria d’1/(360*2)=1/720!0.0014, és a  dir,  de l’ordre 

d’una possibilitat entre 1400, un 0.14% 

No sembla casual l’orientació a un astre conegut i utilitzat durant l’antiguitat per molts 

pobles, quan a més aquesta orientació ve avalada per la topografia del terreny. 

Existeixen tres referències escrites anteriors al bastiment de l’edifici del Turó del 

Calvari. Homer en parla a l’Odissea, juntament amb Orió i les Osses, proporcionant les 

regles bàsiques per a la navegació a l’indicar la nimfa Calipso a Odisseu el seu camí de 

retorn a casa. Artur és mencionada també per Hesíode a Els Treballs i els Dies, usant els 

ortos i els ocasos helíacs d’aquesta estrella com a indicadors de les temporades de poda, 

verema i emmagatzematge del vi. Finalment, apareix clarament vinculada de nou a la 

vinya i al vi en una antiga llegenda àtica sobre la concessió divina d’aquest bé a l’home 

per part Dionís, fill de Zeus i de Sèmele (mortal filla de Cadmos, heroi llegendari 

d’origen fenici, fundador de Tebes i introductor de l’alfabet a Grècia). Un cop concedit 

aquest do a Icari, aquest el va entregar als seus veïns, els quals, després de beure el vi i 

embriagar-se, el van matar. Mera, la seva gossa, va cercar a Erígone, la filla d’Icari, que 

al descobrir la mort del seu pare es va penjar. Dionís, o potser Zeus, els va posar al 

firmament, Icari com a Bover, Erígone com a Virgo i Mera com a Sirius o Procyon 

(Valdés, 2001).Com a singularitat astronòmica afegida a l’ocàs d’Artur s’ha localitzat 

també un altre aspecte que corrobora l’interès pel Sol dels constructors de l’edifici. 

L’orientació de l’única porta d’entrada en l’extrem septentrional fa que els rajos 

d’aquest astre no puguin penetrar a l’interior de la construcció exceptuant un període de 

l’any molt concret que va des de l’equinocci de primavera fins a l’equinocci de tardor, i 

sempre en els moments propers a l’ocàs solar. En el moment de màxima declinació, 

l’ocàs del Sol es produeix en la posició de l’horitzó més septentrional de totes les del 

moviment anual. Únicament en l’instant de l’ocàs del solstici d’estiu queda il"luminada 

pels rajos solars l’estructura quadrangular de l’angle oriental del mur de separació entre 

H-1 i H-2. El Sol mai entra fins al fons de l’edifici on se situa H-2 que, cal recordar, es 

troba elevada respecte a H-1. 
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Figura 65. A l’esquerra, la constel!lació del Bover al Poeticon Astronomicon de Caius Iulius 
Hyginus (s. I a.n.e.) i a la dreta a l’Uranografia de Johann Bode (1801) 
 

Arribats a aquest punt cal tornar a reemprendre la discussió sobre la proporció àuria de 

5:3 de l’edifici. Arat, al segle III a.n.e., possiblement recollint informació que podria 

provenir des de més enllà del primer mil!lenni a.n.e., ja descriu el moviment solar sobre 

l’esfera celeste (Aveni, 2002). En concret, explica les estacions i la diferència de durada 

del dia i de la nit que en el seu començament es produeix. Quan el Sol se situava a 

Càncer, assolia la seva màxima declinació i començava l’estiu, el círculo [tròpic de 

Càncer] se divide, tan bien como se pueda, en ocho partes, de las cuales cinco son 

diurnas por encima de la tierra y tres por debajo del horizonte (Fenòmens, 498. Arat). 

Això vol dir que, al començament de l’estiu, moment en que el Sol il!lumina 

l’estructura quadrangular de l’interior d’H-1, la proporció que existeix entre el temps 

que el Sol està sobre l’horitzó i sota aquest és també de 5:3. Encara que no és possible 

afirmar que aquest coneixement estigués en poder dels constructors de l’edifici no 

s’hauria d’ignorar. De fet, la singularitat de la construcció i de tot el que en ella apareix, 

tant material com immaterial, permet pensar que aquesta és una possibilitat molt real 

(Pérez Gutiérrez et alii, 2011: 7). 

A tall de recapitulació, l’edifici del Turó del Calvari resulta certament imponent. La 

cura mostrada en l’exquisit disseny geomètric fan pensar en una planificació sense 

paral!lels ni en la època ni en la regió on s’ubica; cal sumar a aquest fet la sorprenent 

utilització del patró de mesura que permet que totes les dimensions siguin múltiples 
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exactes d’aquest i a la vegada múltiples de 5. I evidentment, no cal oblidar la 

proporcionalitat entre les seves mesures, que converteixen l’edifici en quelcom 

agradable per a la vista, simplement bell. 

 

 
Figura 66.  La constel!lació de Bootes/Artur en relació amb l’edifici del Turó del Calvari vers 
el 600 a.n.e. (GRESEPIA-Manuel Pérez Gutiérrez) 
 

  
Figura 67. La constel!lació de Bootes/Artur. Per a la mateixa regió del cel, a la dreta el 600 a. 
n.e. i a l’esquerra el 2010 (GRESEPIA-Manuel Pérez Gutiérrez) 
 
 
Per un altre costat, pensar que l’orientació de l’estructura pot ser casual queda de banda 

al considerar-ho en tot el seu conjunt. La relació entre Artur/Bover i el vi, la vinya i tot 
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el que la comensabilitat comporta està perfectament demostrat, encara que això provoca 

una delicada situació, nogensmenys trivial, que queda sense resposta. No sembla que 

existís cap dificultat en orientar l’edifici vers l’ocàs solar del solstici d’estiu, com es pot 

observar, per exemple, en multitud d’altars de l’àmbit fenopúnic (Escacena, 2009), i la 

topografia no hauria d’haver estat cap problema insalvable. No obstant, es manté una 

orientació en la qual l’ocàs solar del solstici d’estiu és protagonista al donar llum a 

l’estructura quadrangular apareguda a l’angle interior d’H-1. 

Sobre aquest element la seva funcionalitat no està, de totes maneres, gens clara. Les 

primeres hipòtesis apuntaven vers la possibilitat que es tractés d’un armari, on s’hi 

podien dipositar béns com ara ofrenes. De ser així, no eren cereals ni vi, doncs les 

anàlisis pol!líniques efectuades ho van descartar. S’ha suposat també que pugui ser 

l’encaix d’una escala per tal d’accedir a la planta superior. Però el resultat de l’estudi 

astronòmic presentat més amunt pot suggerir una tercera opció, força interessant: la 

d’altar o lloc d’ús ritual. No sembla casual la coincidència dels rajos solars en el seu 

ocàs durant el solstici d’estiu amb l’existència d’aquest bastiment. Les tauletes altar van 

aparèixer, força fragmentades, al seu costat. És possible que aquesta estructura en servís 

de receptacle i, per aquest fet, adquirís un sentit ritual o sacre. En tot cas, ara per ara, 

això no passa de mera especulació. 

Si la cultura grega i els seus coneixements associats haguessin estat difosos a partir de 

les costes properes a la boca de l’Ebre, tant la presència del patró de mesura (que 

s’acostaria al peu àtic) la geometria i la proporcionalitat com l’adopció d’històries, 

llegendes i coneixements astronòmics o vinculats amb l’astronomia per part de les 

societats indígenes de la primera edat del ferro no resultaria un fet fora de lloc. Però no 

és així, i les evidències de la presència de comerç foceu en la regió en aquests moments 

no van més enllà d’escassos fragments ceràmics. Per tal d’especular sobre com, en un 

edifici com el del Turó del Calvari es plasmen aquests fets, s’han aportat, a tall 

d’hipòtesi i amb totes les reserves necessàries, tres reflexions (Pérez Gutiérrez et alii, 

2011): 

 

- Existeixen forts indicis que confirmen que la procedència d’Homer s’ha de cercar a la 

costa jònia. Els contactes entre aquesta regió i els cananeus primer i els fenicis després 

van ser constants. En aquest sentit es podria establir com a via de circulació d’aquestes 
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Figura 68. Rajos solars il!luminant l’estructura quadrangular interna d’H-1 durant el solstici 
d’estiu (GRESEPIA-Manuel Pérez Gutiérrez) 
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idees vers el món grec aquest contacte amb els semites, que, a través de la navegació, 

coneixien des de temps enrere tant el funcionament del firmament com les bases de la 

geometria constructiva. 

- La introducció del vi a les costes mediterrànies occidentals, com és sabut, va ser duta a 

terme pels fenicis. Hom té constància de producció vitivinícola en la costa llevantina 

peninsular, però també en jaciments interiors com el Turó de la Font de la Canya 

(Avinyonet del Penedès, Alt Penedès) (López Reyes, 2004) per al moment de 

funcionament del Turó del Calvari. 

- La llegenda presentada més amunt, d’origen àtic, sobre Icari i Erígone associats a 

Dionís, un déu amb orígens micènics però que pot comptar amb antecedents en el món 

semita, ja que els grecs el reconeixien com a nét de l’heroi fenici Cadmos, molt 

possiblement va ser recopilada a l’introduir-se la viticultura a la península àtica. 

 

A partir d’aquestes reflexions no es pot descartar de cap manera que l’arribada 

d’aquestes tradicions al món grec vingui del contacte amb el món semita que amb 

seguretat es desenvolupava en les ciutats de la Jònia i d’altres regions d’Àsia Menor. Els 

cananeus adopten bases astronòmiques i geomètriques anteriors, i les difonen als 

fenicis. En poques paraules, els grecs plasmarien coneixements més antics que han estat 

circulant possiblement des de segles enrere pel Proper Orient. El contacte entre fenicis i 

indígenes, a nivell formal i ideològic, és molt important en l’edifici del Turó del 

Calvari. No és descartable, doncs, la hipòtesi que foren els fenicis qui mostraren aquests 

coneixements als indígenes, encara que ens manquen dades de conjunt per tal de 

continuar treballant en aquesta línia. De totes maneres, no deixa de ser un plantejament 

suggerent que caldrà considerar seriosament en un futur, sobretot pel que respecta a 

altres jaciments on és observable de manera fefaent aquesta interacció ideològica entre 

fenicis i autòctons. 

 

V.2.3.3.- El model del Turó del Calvari. Origen i desenvolupament 

En aquest apartat intentarem establir l’origen tipològic de l’edifici del Turó del Calvari 

malgrat la seva complexitat. Des del punt de vista arquitectònic ens trobem davant 

d’una construcció indígena amb planta biabsidial, amb sòcols de pedra i alçats de 

tovots, clarament relacionables amb els sistemes edilicis establerts a la vall de l’Ebre 

des de com a mínim la Primera Edat del Ferro. Al llarg de tots els anys d’investigació 
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s’ha intentat trobar paral!lels ja sigui en el món oriental com a la mateixa Península 

Ibèrica i inclús més enllà dels Pirineus. La recerca ha resultat sovint poc fiable i malgrat 

que es localitzen arreu recintes més o menys similars no es pot establir un patró 

tipològic o funcional originari, almenys en l’estat actual de les investigacions. 

Per aquest motiu s’ha intentat trobar models de funcionalitat que anessin lligats amb 

l’evolució o el patronatge sociopolític del grup humà que el va construir. 

El factor mediterrani no pot ser obviat en el cas de Vilalba dels Arcs, fet que es 

manifesta amb la vinculació entre aquest i el material moble recuperat, com pot ser el 

cas de l’ oinochoai de peu elevat i el vas decorat amb caps d’ocell estilitzats o les 

tauletes altars; així com també per la troballa de betils. Aquests ítems rituals són descrits 

com a “pedres alienes”, les “piedras raras” tal i com defineix Belén i Escacena al seu 

article “Testimonios religiosos de la presencia fenicia en Andalucía Occidental” (Actas 

del I Congreso Español de Antiguo Oriente Próximo. El Mediterráneo en la 

Antigüedad: Oriente y Occidente. Madrid 1997) associades a les tauletes i que es 

caracteritzen per estar retocades en alguns casos, polides i decorades amb òxids de ferro 

segons mostren les analítiques realitzades. Es tracta d’un element ritual força comú en 

ambients religiosos de tipus semita i d’aquesta manera els trobem representats en 

diversos jaciments del sud de la Península Ibèrica ja sigui com a betils propis o com a 

massebot. Directament relacionada amb la ritualitat destaquen les cremacions d’olis 

d’oliva barrejats amb grans de cereals, probablement d’arrel mediterrània, que s’han 

documentat al Turó del Calvari, tal i com demostren les analítiques dutes a terme per 

Jordi Juan Tresserras dins del Programa d’Arqueologia dels Aliments de la Universitat 

de Barcelona sobre el contingut de tres kotiliskoi que segurament formaven part de les 

tauletes altar, similars al del Tossal Redó de Calaceit (Matarranya), les quals 

confirmaren la localització de fitòlits característics de les inflorescències de Cerealia i 

esquelets silicis de Triticum sp i Triticum dicoccum (espelta bessona), així com 

d’Hordeum vulgare (ordi), barrejats amb àcids grassos d’un  oli vegetal, amb molta 

probabilitat, oli d’oliva. Evidències com aquestes de la presència d’oli d’oliva en 

cremació mesclat amb les llavors de cereal es detecta també en la localització de pèls 

peltats d’Olea europaea (ullastre/olivera), malgrat que no és possible concretar si es 

tracta d’espècie salvatge o conreada. 

Per altra banda, la detecció de microcarbons i els residus de fitòlits i esquelets silicis  

esmentats anteriorment s’han conservat conservats juntament amb la manca de midons 

indiquen l’ús d’espiguetes de cereals mesclades amb aquest oli vegetal que es cremaria 
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als kotiliskoi en el que sembla una utilització ritual. Malgrat que és difícil fer-ne una 

interpretació no podem obviar el caràcter pròpiament mediterrani de les ofrenes de 

cereals en centres de culte, possiblement associats a primeres collites. Com tampoc 

podem oblidar el fet que les anàlisi palinològiques dutes a terme al turó del Calvari 

confirmen una acumulació de cereals a l’H-2, possible magatzem del recinte . 

Arribats a aquest punt, pot resultar certament interessant establir una comparativa adient 

a través dels principis de l’arquitectura oriental -i orientalitzant- per així observar que 

els leitmotivs (que no la forma, la planta o la maqueta de l’edifici) arquitectònics i 

constructius del recinte de Vilalba poden recordar, en cert sentit aquells que s’han 

localitzat al Proper Orient. No estem afirmant que l’estructura del Turó del Calvari hagi 

estat en certa manera dirigit per “caps d’obra” fenicis, però això no treu que es 

distingeixin elements propis de l’arquitectura oriental -i orientalitzant- en el recinte del 

Vilalba dels Arcs. 

Pel que fa al material emprat, el que posteriorment en època romana s’anomenà opus 

craticium, en tenim evidències de la seva utilització al Proper Orient, més concretament 

a Ugarit, ja en el segle XIV a.n.e., així com a Hama durant el segon mil!lenni, on es 

documenten murs de tovots sobre sòcols de pedra. Totes aquestes construccions es 

revesteixen amb una capa d’argila depurada i es completen amb un acabat de calç 

(Elayi, 1980). És interessant l’anàlisi dels recintes de culte orientals que van ser 

edificats pels fenicis al llarg de la costa del llevant peninsular ibèric i també a l’illa de 

Xipre. En aquests estudis pot apreciar-se certa “adopció” dels santuaris, temples o 

capelles dins l’àmbit estrictament domèstic. El fet diferencial el trobaríem en la 

depuració dels sòcols ja que com es veu estarien millor treballats. Per damunt d’aquests 

s’aixecarien les parets de tovots encalades. Paral!lels similars al recinte del Turó del 

Calvari es localitzen a Tinnit de Sarepta (Pritchard, 1975), on es documentà un santuari 

de planta rectangular similar a la de Vilalba malgrat que en aquella únicament s’hi 

diferencia un sol àmbit; així com els temples dels nivells 3 i 4 de Tell el-Ghasshil 

(Baramki, 1961) o el temple de l’Estrat IV de Tell Abu Hawam (Mazar, 1992), que tot i 

tenir una sala gran i dues capelles a un dels extrems, guarda una certa semblança amb la 

planta del Turó del Calvari. És precisament aquesta estructuració de l’espai la que es va 

repetint en el recintes de culte orientals  (cella, sala o pati porticat amb un altar o betil, 

pou votiu i altres dependències annexes), malgrat les diversitats formals que puguin 

existir segons el jaciment, com ja hem dit. Segons alguns investigadors, com ara Díes 

Cusí, aquestes tendències arquitectòniques arriben a l’occident mediterrani a través dels 
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tiris, que reinterpretaran els models en les noves escales, encara que mantindran 

fossilitzats conceptes observables avui en dia en santuaris o recintes representatius com 

els del Turó del Calvari (Díes Cusí, 2001). Molt possiblement el concepte més 

significatiu sigui el de la simetria pel que fa al conjunt cella-pati o cella-antecella, no 

tenint per que existir entre els altres àmbits associats.  

Per tot això, segons les característiques pròpies del recinte, el seu sòcol i l’alçat de 

tovots, enlluïts i encalats, el Turó del Calvari sembla recordar patrons orientals, encara 

que no podem tampoc oblidar la tradició local existent en aquest aspecte. Malgrat 

aquesta tradició arquitectònica local, pel que respecta a l’aspecte conceptual, és força 

evident l’origen oriental, fenici, almenys pel que fa als casos analitzats. Uns exemples 

d’aquests elements arquitectònics, els sòcols de tipus tiri, grec o israelita, cadascun 

d’ells amb les seves particularitats, es documenten en assentaments fenicis sud-

peninsulars com ara Cerro del Villar, a la fase B2 del Morro de la Mezquitilla, a les 

cases de la fase II de Toscanos o a Chorreras. L’origen d’aquesta tècnica la trobem a Tir 

al segle XI a.n.e. i arriba als assentaments sud-peninsulars al llarg del segle VIII, 

desapareixent progressivament durant la segona meitat del segle VII (Díes Cusí, 2001). 

És destacable el fet que al Turó del Calvari es documenti aquesta tècnica per al sòcol, 

sobretot tenint en compte que en l’àmbit baix-aragonès la construcció d’aquestes 

estructures es basa sistemàticament en l’aixecament de blocs ortotàtics (La Gessera) o 

de pedra disposada en filades (el Tossal Montañés II).  Pel que fa a l’edifici en conjunt 

podem establir una simetria dels diferents àmbits (cella-adyton),  també en el cas de 

Vilalba, sense entrar, però, a considerar la funcionalitat de les dues habitacions del Turó 

del Calvari.  

La relació entre el concepte arquitectònic de l’edifici i els models semites (o 

semititzants) i també grecs arcaics són evidents, com veurem. Cal cercar en contextos 

de tipus ritual (o cultual) de la Mediterrània oriental, com ara a Xipre, patrons similars 

al que apareix a Vilalba. L’exemple, podem dir paradigmàtic, el trobem precisament en 

aquesta illa mediterrània. La planta de Kition 1 presenta una cel!la principal amb sostre, 

un recinte a l’extrem, sovint a manera de nínxol, i cambres d’emmagatzematge 

(Almagro Gorbea, Moneo, 1999). Un altre cas destacable és el del recinte xipriota 

d’Agia Irini, que presenta força similituds amb el de Vilalba: a banda de tractar-se d’un 

edifici aïllat, es caracteritza per disposar d’un sòcol de pedra amb alçat de tovots, un pis 

elevat a partir de la mateixa roca natural replanada i dues habitacions. Pel que fa al  
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Figura 69. Santuaris mediterranis. Agia Irini, a Xipre (1) (Il. Robert Toth, The Museum of 
Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Stockholm) ; Dreros, a Creta (2) (Bea, Diloli, 
2005) ; Thermos, a Grècia (3) (Bea, Diloli, 2005) ; Coria del Río (4) (Escacena, Izquierdo, 
2001) ; Montemolín (5) (Belén, 2001) 
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material recuperat en aquestes habitacions, que ens interessa especialment per les 

similituds amb les troballes del Turó del Calvari, destaca una taula de pedra amb la 

superfície enfosquida i uns altars revestits amb revocs de fang (Blázquez, Valiente, 

1981). De la mateixa manera, s’hi ha localitzat també al santuari una taula altar d’època 

geomètrica, amb cassoletes excavades a la seva superficie, uns kotiliskoi similars als del 

Turó del Calvari, almenys pel que fa al seu aspecte funcional. Un altre exemple de 

taules d’ofrenes que guarden certa similitud amb les de Vilalba són les trobades al 

santuari de Dreros, a l’illa de Creta. Tots aquests recintes orientals es daten durant el 

segle VII a.n.e. Tant Agia Irini com Dreros tenen el mateix caràcter de santuari rural 

que presenta el recinte de Vilalba, per tant podem dir que els conceptes són similars. 

Així, la planta de l’edifici de Vilalba segueix un model constructiu amb particularitats 

formals que recorda en gran mesura certs prototipus orientals. Per exemple, l’estructura 

distributiva de l’espai en dues cambres (cella i antecella?) es documenta en nombrosos 

santuaris de les darreries del Bronze Final a la Mediterrània Oriental (Burdajewicz, 

1990), com ara el Temple 2 i el 3 de Kition en els seus nivells IV encara que en aquests 

casos l’entrada sigui en forma de colze, altrament característica dels santuaris fenicis 

més moderns. Un altre cas significatiu és el del temple nord de Beth She’an, 

relativament proper a Megiddo, on dues columnes que delimiten una escala separen els 

dos àmbits fent que la cella es trobi en una situació més elevada respecte a l’antecella. 

Als denominats Temple d’Amenofis III i de Seti I d’aquesta mateixa localitat 

l’esquema, amb variacions, es repeteix. També al temple palestí de Tell el-Far’ah es pot 

apreciar clarament aquest tipus d’estructura, on des d’una sala hipòstila s’accedeix a 

través d’unes escales a un recinte menor tancat que no és sinó el sancta sanctorum dels 

temples orientals que deriva al mateix temps de la planta clàssica del temple del segle X 

a.n.e. que va ser aixecat en temps del rei Salomó a Jerusalem per artesans fenicis. La 

seva distribució es basa en tres espais o plantes (ulam o vestíbul, hekal o sala principal i 

debir o “santuari interior i lloc més sagrat” (Reis 1, 6:19)). Gràcies a les investigacions 

de Mazar dutes a terme al santuari de Tell Qasile, podem distingir entre dos tipus bàsics 

de sancta sanctorum al Proper Orient: per una banda tenim el nínxol i per l’altre, el més 

extés, la plataforma elevada separada de l’hekal o cella per una escalinata (Mazar, 

1986).  

Totes aquestes característiques dels santuaris orientals, és a dir, el concepte de cella 

com a una gran cambra o zona de representació separada d’una altra més petita, 

possiblement tancada, com si d’un adyton es tractés, situada a una cota superior i a la 
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qual s’hi accedeix a través uns esglaons, es manifesten també a l’edifici del Turó del 

Calvari. El plantejament, tant en els prototipus orientals com en el nostre edifici, escapa 

evidentment de conceptes associats a l’hàbitat i a la domesticitat. De totes maneres amb 

això no volem dir que el funcionament de l’edifici de Vilalba sigui estrictament 

representatiu, encara que l’esquema, com s’ha vist, ho recorda. 

Pel que fa a exemples més propers, geogràficament parlant, observem que al sud-

peninsular s’han documentat santuaris orientalitzants amb estructures i elements 

litúrgics molt semblants als del jaciment català. A Càstulo es va excavar un kernos 

descrit com un “revestimiento que llevaba al menos dos cazoletas muy finamente 

moldeadas” (Blázquez, Valiente, 1981: 232). A Montemolín i sobretot a Coria del Río 

(Sevilla), com ja s’ha apuntat, es localitzen també tauletes similars. És més, la planta 

estructural de Coria del Río és molt pròxima a la de Vilalba, amb la qual cosa es 

confirmaria certa connexió amb el món orientalitzant. Situats a l’est peninsular 

disposem de dues estructures molt interessants que podem relacionar funcionalment 

amb el recinte de Vilalba. Ambdúes es podrien considerar com a recintes sacres de 

representació. Estem parlant del de l’Alcúdia d’Elx (Baix Vinalopó) i el del Campello C 

(L’Alacantí) en els quals alguns autors veuen indicis suficients per vincular-los amb 

heroa i amb els cultes funeraris dedicats a avantpassats heroics mitificats (Almagro 

Gorbea,  Moneo, 2000: 116). 

Pel que fa al món grec, es documenten estructures ja des d’època micènica que poden 

presentar un plantejament similar al del Turó del Calvari. És el cas de les “cases 

santuari”, àmbits on s’han identificat clarament una activitat domèstica i també de culte.  

Un exemple d’aquestes “cases santuari”, que ens fa pensar en bona mesura amb la 

distribució arquitectònica del recinte del Turó del Calvari, és l’anomenada “Tsountas 

House Shrine”, a l’acròpolis de Micenes (Mylonas, 1975). L’edifici en si és de planta 

rectangular i conté dues cambres plenament diferenciades, en una de les quals, la 

principal o adyton,  s’hi documentà un altar que sembla esdevenir un prototipus d’aquell 

aparegut a Cancho Roano C (Celestino, 2001). El més interessant és aquest concepte de 

“casa santuari” que sembla tan arrelat a la tradició històrica del Mediterrani antic. 

Especialment significatiu, i que podria emparentar-se funcionalment amb alguns dels 

aspectes representatius del Turó del Calvari, és el de l’anaktoron o palau de Lathouriza, 

a Grècia, datable al segle VIII (Mazarakis, 1997). Aquesta estructura sembla que 

compliria amb una doble funció de residència del governant i al mateix temps un espai 

representació, basat en litúrgies de tipus religiós. A manera de resum podem descriure 
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aquest edifici com una estructura dividida en quatre habitacions, una d’elles de planta 

absidial amb una llar central (possible menjador i zona d’àpats rituals) i un pati. La resta 

d’àmbits es corresponen amb la residència del jerarca, amb un graner circular i amb 

l’àrea domèstica del servei. Independentment de la filiació règia del complex i, fins i tot 

la seva pròpia naturalesa, no deixa de ser curiós l’ús de cambres absidials com a 

menjadors rituals, fet que possiblement pugui determinar-se en el cas de Vilalba. Per 

altra banda hem de tenir present la tradició grega d’usar les plantes absidials en edificis 

de caire representatiu i en cronologies anteriors a l’època clàssica; un exemple d’això es 

documenta al santuari d’Apol!ló, al complex sacre de Thermos, en la seva fase datable 

al segle IX a.n.e.  

A banda de l’ús estrictament cultual o ritual d’aquesta mena d’edificis, s’entreveu  

també una altra funcionalitat de caire més domèstic o residencial a recintes circulars o 

absidials de Lathouriza. Pel que fa a estructures amb aquest tipus de planta datables dins 

de la primera meitat del primer mil!lenni a.n.e. és de destacar l’existència, ja en 

cronologies del Bronze Final, d’alguns exemples peninsulars que poden recordar la 

planta del recinte de Vilalba. Un dels exemples més evidents són les cases del poblat de 

Neves II, al Baxo Alentejo (Portugal). Aquest assentament, aparentment edificat sobre 

un altre del Bronze Final, fou íntegrament excavat i presentava, en la seva continuïtat, ja 

al segle V a.n.e. dues àrees constructives diferenciades, amb sengles estructures de 

planta rectangular, edificades en sòcol de pedra i alçat de tàpia o tovot. Les estructures 

més interessants serien, però, aquelles datables en la primera fase de construcció de 

l’assentament. Es tracta de les fonamentacions retallades al subsòl de dues cabanes o 

cases, una d’elles el!líptica, mentre que l’altra conserva almenys un dels seus absis. 

Ambdues unitats conserven evidències de pilars de sustentació; la que apareix 

seccionada (que solament conserva un absis) presenta un accés i el que sembla un muret 

de pedres que dividiria l’edifici en dues estances (Arruda, 2001). És evident la 

semblança formal amb l’edifici de Vilalba, encara que la seva funcionalitat, a priori, no 

té per que ser la mateixa.  

Pel que fa a l’àmbit transpirinenc, al Migdia francès s’han pogut documentar una sèrie 

d’estructures, algunes d’elles cronològicament similars a la del Turó del Calvari que 

foren interpretades per investigadors com Nickels com a edificis de patró grec. Uns 

exemples d’aquestes són la de La Monédière, la de Saint-Blaise i la de Gailhan com 

veurem posteriorment. Altrament en trobem també a Ruscino, Mailhac o fins i tot a la 

propera Palaiàpolis d’Empúries. El primer exemple, La Casa A de la Monédière 
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(Bessan, Hérault) es caracteritza per tenir una planta molt similar a la del Turó del 

Calvari incloent-hi un magatzem o en aquest cas “cellier” (Nickels, 1976; Dedet, 1990) 

en un moment entre el 550 i el 530 a.n.e., a l’igual que les cronologies d’alguns 

jaciments del Baix Aragó, com pot ser el cas del Tossal Montañés II (Moret et alii, 

2006). El segon exemple i potser el més destacat és el de Saint-Blaise (Saint-Mitre-Les-

Remparts, Bouches-du-Rhône), que en la seva fase més antiga sembla anar-se’n fins a 

inicis del segle VI o fins i tot finals del VII a.n.e. (Arcelin et alii, 1983). Inicialment tant 

Nickels com Arcelin aporten un origen grec per a aquestes cases, com a mostra de les 

interaccions del món colonial en aquesta àrea del sud-est francès. En paraules d’Arcelin, 

per exemple, l’edifici de Saint-Blaise representa “una traça concreta de colons grecs al 

delta de la Roina” (Arcelin et alii, 1983:141-142). Però la revisió efectuada per Dedet 

contradiu aquestes tesis aportant filiacions indigenistes a aquest seguit d’edificis. 

L’aparició de cases similars al rerepaís, sense relació directa amb centres colonials 

sembla orientar-se en aquest sentit. Un exemple clar, que a més reprodueix fidelment la 

planta de l’edifici de Vilalba, és el de Barbe (Palaminy, Llenguadoc). Es tracta d’una 

estructura de dos absis oposats, datable durant la primera edat del ferro (Claustre, 

Vaquer, 1985). Dedet defensa la seva hipòtesi, relacionant aquests edificis amb 

tradicions constructives llenguadocianes observables ja en el bronze final IIIa, com ara a 

l’estructura de Laouret (Floure, Aude) (Gasco, 1989) que poden fins i tot arrencar 

d’antecendents com l’arquitectura domèstica calcolítica del grup Fontbouisse, amb les 

seves cases de planta absidial i biabsidial (Dedet, 1990: 52). Moret, tot i defensar 

plantejaments similars, deixa a l’aire la presència en una zona tan apartada del 

Llenguadoc d’una estructura tan similar a, per exemple, la casa A de la Monédière o 

l’edifici de Barbe, com és el recinte del Turó del Calvari de Vilalba (Moret, 2002b: 

382). L’absència d’enclavaments similars entre l’àrea del Migdia francès i les 

comarques del tram final de l’Ebre descartaria en principi relacions de parentesc entre 

les estructures, encara que poden plantejar-se interaccions de contacte o d’intercanvi 

d’idees a través del Pirineu durant els darrers estadis de l’Edat del Bronze. De totes 

maneres es tracta del paral!lel, si més no formal,  més similar localitzat fins ara per a 

l’edifici de Vilalba, i hauríem de plantejar-nos si a part de tractar-se d’un fruit de 

l’enorme vitalitat de l’arquitectura protourbana de la vall de l’Ebre hi ha quelcom més, 

com poden ser relacions i intercanvis culturals que arrenquin al final del bronze i que 

establirien la possibilitat de crear patrons d’arquitectura formalment similars en àrees 

tan allunyades. És una via de recerca que possiblement hauria d’incloure què passa en  
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Figura 70-  Plantes de cases absidials del Llenguadoc. La Barbe (1); La Monedière (2) ; Saint 
Blaise (3) (Dedet, 1990) 
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aquests moments en zones de transferència com poden ser, per exemple, les valls del 

Segre i el Cinca per a intentar afirmar o rebutjar aquestes hipòtesis. 

L’edifici del Calvari, a diferència d’altres estructures del curs inferior de l’Ebre i del 

Baix Aragó formalment semblants, ha de respondre a patrons de tipus públic, ja que pel 

seu material ceràmic sembla evident que la seva finalitat respon més a un ús de 

representació o sumptuari i no tant domèstic. Vilalba pot interpretar-se com la gènesi 

dels processos observables a partir del 550 a.n.e., però no creiem que s’hagi d’incloure 

al mateix sac que el patró de les cases fortificades. Així, podem afirmar que no ens 

trobem davant d’una casa fortificada, sinó davant d’un recinte representatiu isolat, al 

capdamunt d’un turó retallat, sense continuïtat d’hàbitat i mancat de paral!lels a hores 

d’ara.  

Per finalitzar aquest apartat i a manera de resum, és díficil arribar a una conclusió 

plenament vàlida per establir un patró arquitectònic original d’un edifici com és el cas 

del de Vilaba. Per les dades que disposem i tenint en compte que estem parlant d’un 

recinte de representació singular, amb certa influència orientalitzant i que no compta 

amb paral!lels clars a l’occident Mediterrani, almenys a la Península Ibèrica, no és 

agosarat relacionar-lo amb prototipus d’edificis de representació i cultuals del Xipre, 

Grècia o del Proper Orient, atesa la influència ideològica d’arrel semita. Potser cal 

cercar l’origen de la planta en conceptes com les dos cambres, el sancta sanctorum 

elevat i separat per escales o la filiació rural de molts santuaris orientals, alguns dels 

quals hem exposat en els darrers paràgrafs. Però també cal tenir en consideració 

l’enorme vitalitat arquitectònica del món protohistòric de la vall de l’Ebre, del sud-

peninsular o del Migdia  francès on, encara que amb funcionalitats purament 

domèstiques, s’usa la construcció absidial d’una manera constant, com a mínim des del 

bronze final. Caldrà, doncs, considerar Vilalba com una amalgama de conceptes que en 

alguns casos arrenquen de mentalitats representatives d’arrel oriental mentre que en 

altres es cerquen fonts arquitectòniques en substractes i extractes més propers. 
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V.3.- PRIMERA EDAT DEL FERRO I B (550-450/425 a.n.e.) 

El tercer dels períodes, a nivell sociopolític, és potser un dels més interessants. Per una 

banda es produeix una certa continuïtat en els models de residències diferencials, en el 

cas del Baix Maestrat i les terres de la desembocadura del Sénia, amb l’edifici del Puig 

de la Misericòrdia, que sembla desenvolupar el model de Sant Jaume Mas d’en Serrà en 

cronologies, però, ja de segle VI a.n.e. S’observa una davallada poblacional 

generalitzada, amb una munió d’assentaments que desapareixen o es transformen, 

sobretot al Matarranya, i una pràcticament completa absència de poblament en altres 

indrets, com la foia de Móra o el Baix Ebre. De fet, en aquestes subregions, s’hi 

comencen a identificar, de manera molt pobra, la presència de nivells i estructures 

datables al segle VI en quatre assentaments: Sebes II a Flix, Barranc de Gàfols II a 

Ginestar, Castellot de la Roca Roja a Benifallet i a L’Assut a Tivenys. 

La manca de poblament, però, pot respondre a fets tant trivials com els problemes 

identificatius o el fet que gran part del registre, com en el cas del Matarranya, és antic. 

L’aparició del fenomen de les cases fortificades, amb exemples com el Tossal Montañés 

I a la Vall del Tormo, el Coll del Moro de Gandesa o la torre T-3 de l’Assut, però, han 

d’indicar l’existència d’aquests assentaments del segle VI que no sabem identificar (o 

de les fases en poblats que presenten un inici ocupacional més antic). L’aïllament de les 

cases fortificades expressa un model que cal identificar probablement com a 

aristocràtic, que s’allargarà fins possiblement meitats o tercer quart del segle V a.n.e. 

El seu marc cronològic quedaria delimitat pel que tradicionalment es coneix com a 

ibèric antic, i el col!lapse, per la coneguda crisi. De totes maneres, sota el nostre punt de 

vista, més enllà de la presència de torns locals res fa pensar en un trencament clar vers 

el 550 amb el que es produeix durant la primera edat del ferro sensu strictu, sinó una 

continuïtat amb reajustaments i matisos en un camí cap a la consolidació de models 

aristocràtics. El seu fracàs provocarà, aleshores sí, l’aparició de l’iberisme. 

 

V.3.1.- La continuïtat de les residències diferencials. El cas del Puig de la 

Misericòrdia (Vinaròs, Baix Maestrat): 

El conegut jaciment del Puig de la Misericòrdia es troba en el turó ocupat per la propera 

ermita del mateix nom, datada ja al segle XV, en un punt on la visualitat és òptima, 

controlant la plana del Baix Maestrat i les terres del tram inferior del Sénia. Es coneix 

des d’antic la presència de materials i estructures arqueològiques en la zona. Ja al 1908 

un advocat de Vinaròs, Julio Chillida Meliá, va publicar al Correo Ibérico de Tortosa  
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Figura 71. Principals jaciments amb estructures, materials o nivells estratigràfics 
datables durant el període de la primera edat del ferro IB 
  
1-El Puig de la Nau; 2-El Puig de la Misericòrdia; 3-Mianes; 4-L’Oriola; 5-El Mas de Mussols; 
6-Els Tossals; 7-L’Assut: 8-El Castellot de la Roca Roja; 9-Sebes II; 10-El Coll del Moro de 
Gandesa (torre); 11-El Tossal del Moro de Pinyeres; 12-La Gessera; 13-El Tossal Redó; 14-La 
Clota; 15-La Vall de la Cabrera; 16-Les Ferreres; 17-La Miraveta; 18-El Coll del Racó de 
Sacos; 19-El Piuró del Barranc Fondo; 20-El Tossal Montañés II 
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aquestes primeres troballes, en un article titulat “Hallazgos arqueológicos en Vinaroz”. 

A partir d’aquest primer treball, hom va documentar la troballa, entre altres materials, 

d’una polsera, d’una peça de possible origen egipci, i d’una construcció, que es va 

batejar amb el nom de “torreta dels moros”, a la vessant sud-oriental del turó. Avui en 

dia tot això ha desaparegut, i únicament es coneix per les referències que es van fer al 

seu moment (Oliver, 1994: 19). 

La suposició que en l’indret hauria d’existir un jaciment arqueològic es va anar repetint 

fins l’inici de les excavacions arqueològiques de 1976, encara que en cap moment es va 

esmentar la presència de restes arquitectòniques. A partir d’aquesta data, l’Associació 

Cultural Amics de Vinaròs, juntament amb el Servicio de Investigaciones 

Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación Provincial de Castellón (avui “Servei 

d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació Provincial de 

Castelló”) van iniciar treballs de prospecció en el turó, donant com a fruit l’aparició de 

diverses estructures antigues, així com restes de ceràmiques ibèriques, fet que indicava 

la presència d’un jaciment protohistòric a uns vint metres a l’est d’un mirador existent 

en el qual s’hi aixeca una creu del Calvari24 (Oliver, 1994: 21). 

Després d’aquestes primeres prospeccions s’obriren alguns sondejos en aquest sector 

oriental, localitzant-se estructures molt arrasades, amb una potència estratigràfica que 

rarament arribava als 25 cm. No obstant, els materials apareguts cridaren l’atenció dels 

investigadors, ja que s’evidenciava una ocupació que arribaria fins almenys el segle VII 

a.n.e., amb fragments d’àmfores fenícies del Cercle de l’Estret de Gibralrar Vuillemot 

R-1/T-10.1.2.1. i diversos atuells a mà. La presència en superfície de ceràmiques 

ibèriques força tardanes, datables als segles II-I a.n.e., semblaven indicar una més 

tardana freqüentació de l’indret (Oliver, 1994: 21). 

En una segona fase d’excavació, que es va desenvolupar entre el 1983 i el 1990, es va 

fer una ingent tasca d’estudi topogràfic del turó, determinant-se que el promontori sobre 

el qual havia estat construïda una imponent creu de Calvari era, en realitat, un turonet 

edificat. Calia, doncs, excavar-lo. El resultat fou la localització d’un potent sector 

construït, amb diverses fases d’ocupació que arrencarien cap al segle VI a.n.e. (Oliver, 

1994: 23). Sobre aquests treballs, que s’allargaren fins al 1990, Arturo Oliver va 

publicar una extensa monografia, El poblado ibérico del Puig de la Misericordia de 

Vinaròs (Oliver, 1994), que avui en dia encara és plenament vàlida. 

                                                
$%!Volem agraïr a Arturo Oliver per la informació que ens ha aportat sobre el jaciment i, per 
extensió, de la resta de les terres del Baix Maestrat durant la protohistòria.!
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Com ja s’ha indicat, l’excavació del Puig de la Misericòrdia va aportar la localització 

d’una extensa activitat ocupacional, que anava des de meitats del segle VII fins a finals 

del II a.n.e., distribuïda en quatre fases ben delimitades (Oliver, 1994: 25-30): 

 

- Fase I: Es tractaria d’un horitzó clarament englobable dins de la primera edat del ferro, 

datable entre aproximadament el 650 i el 575 a.n.e. La dada més interessant seria, 

possiblement, la localització de contenidors amfòrics fenicis (Vuillemot R-1 / T-

10.1.2.1.). La presència de materials ceràmics a mà, amb clares arrels en les tradicions 

vasculars del bronze valencià, denotarien una forta influència d’aquest substrat a partir 

de les darreries del bronze final i ja dins dels contextos de la primera edat del ferro. 

Arquitectònicament es tracta d’una fase basada en estructures de planta rectangular, 

sense fonamentació, disposades directament per sobre del terreny natural. El sistema 

constructiu emprat es fonamenta en la creació de sòcols de pedres lleugerament 

desbastades unides amb morter de fang. Es desconeix el funcionament dels alçats a 

partir d’aquest basament; possiblement serien de tapial o de tovots, encara que la 

presència, en jaciments propers com el Puig de la Nau de Benicarló (Baix Maestrat) 

(Oliver, 2006), on l’arquitectura es fonamenta en l’ús massiu de la pedra, no fa descartar 

aquesta hipòtesi. 

- Fase II: Aquesta segona fase, a efectes del present treball, és la que major interès 

mostra. Les estructures aparegudes poden datar-se, a grosso modo, entre el 575 i el 

500/475 a.n.e., és a dir, en ple segle VI a.n.e. No s’observa una continuïtat habitacional 

entre els àmbits del segle VII i inicis del VI a.n.e., sinó que pel que sembla aquest 

projecte respon a una ocupació de nou, sense contactes amb l’anterior (Oliver, 1994: 

26). Hom va identificar per a aquests moments un potent programa arquitectònic, definit 

per una estructura molt gran, isolada, amb clares característiques defensives. 

- Fase III: L’espai del jaciment va ser abandonat entre inicis del segle V i la primera 

meitat del II a.n.e., en el que es considera un hiatus ocupacional identificat en altres 

jaciments del Baix Maestrat i del Sénia. 

- Fase IV: Es tracta de la reocupació de l’espai construït a partir d’inicis o meitats del 

segle II a.n.e., en una solució que agença l’espai i que es pot datar ja en època ibèrica 

tardana.  

 

El programa arquitectònic desenvolupat durant la segona fase es correspon amb una 

potent estructura ovalada, o més ben dit, el!lipsoïdal, bastida amb potents murs de pedra  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

lligada amb morter de fang, tots ells atalussats, donant al conjunt un aspecte de potent 

fortificació. Les dimensions són realment considerables, assolint els 900 m2 de planta, 

dels quals 720 es correspondrien amb els paraments de caràcter defensiu. Cal indicar 

que, a causa de la presència de la creu moderna, l’interior d’aquest complex no ha pogut 

ser encara excavat completament; per tant es desconeix l’agençament dels recintes 

domèstics que pugui contenir. El conjunt va ser construït amb alçats diferents, en 

cadascun dels seus quatre costats. D’aquesta manera, en el seu sector septentrional es va 

bastir una potent cortina d’una muralla en la qual, en un moment avançat del seu 

funcionament en aquesta fase, hom hi va construir un forn, probablement relacionat 

amb les tasques d’obtenció de la calç (Oliver, 1994: 27). Les estructures orientals es 

fonamenten en una altra cortina, en la qual s’hi va disposar un petit bastió rectangular, 

lleugerament atalussat, en un dels seus extrems. A partir d’aquí s’adossaren a la muralla 

quatre estructures muràries. Dues d’aquestes, les exteriors, constituïen un aterrassament 

que servia per a reforçar els dos paraments interiors. L’estructura es completava amb un 

reompliment de pedres i terres. Arturo Oliver ha interpretat aquest sistema com a 

casamates, i les ha vinculat a tradicions poliorcètiques orientals (Oliver, 1994: 27). En 

el sector meridional s’hi pot observar la presència d’un altre parament, que es 

constituiria com a una rampa inclinada, per sobre de la qual es disposaria la cortina 

defensiva. Finalment, la cara oest del conjunt presenta una cortina esglaonada molt 

potent, que pot assolir fàcilment els 6 metres d’amplada. 

Els materials apareguts en el transcurs de la intervenció arqueològica de la segona fase 

de l’assentament responen a peces ceràmiques a mà, que continuen les formes de la fase 

anterior, juntament amb produccions tornejades corresponents amb les primeres 

manufactures locals. No obstant, la constant presència de fragments d’àmfora fenícia, 

juntament amb altres productes coetanis com els pithoi o els morters trípodes, ens poden 

fer pensar en una cronologia d’arrencament de l’estructura una mica més antiga, 

emparellable, potser, amb al de els moments finals de Sant Jaume Mas d’en Serrà 

(Alcanar, Montsià) (Garcia Rubert, 1995). Les dades amb que actualment es compta, 

però, no permeten anar més enllà. De totes maneres resta clara la seva existència durant 

el segle VI a.n.e., no únicament per la troballa de les primeres produccions a torn locals 

sinó per la recuperació d’alguns fragments de ceràmica grisa monòcroma d’Occident, 

d’àmfores joniomassaliotes o massaliotes i d’algunes peces de vernís negre. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

 
 

Figura 72. Vista aèrea del complex del Puig de la Misericòrdia. Imatge cedida per Arturo 

Oliver 

 

Sobre la funcionalitat d’aquesta potent estructura hom ja va cridar l’atenció, tant en la 

monografia (Oliver, 1994) com en un article posterior (Oliver, 1995), en el sentit que 

possiblement ens trobàvem davant d’una residència de tipus aristocràtic. L’estudi de la 

fauna recuperada, entre la que destaca el cérvol, que sembla indicar la probabilitat que 

es tracti d’un assentament no productiu, sembla reforçar aquesta hipòtesi (Oliver, 1994: 

27). Estem d’acord amb aquesta atribució. No obstant, cal fer una sèrie de 

puntualitzacions. Per una banda, el programa ha de respondre, sense cap mena de dubte, 

a la plasmació en el territori de les arquitectures de prestigi, ben documentades al Sénia 

a partir de l’excavació de Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) (Garcia 

Rubert, 2005). L’acurat agençament dels paraments defensius, així com la presència 

d’elements auxiliars adossats, ens orienten a creure que es tracta d’un projecte ben 

plantejat, molt seriós, i que únicament es pot comparar, en la regió, amb el jaciment 

canareu. Les dimensions, però, són realment impressionants, superant les de Sant Jaume 

Mas d’en Serrà en gairebé 400 m2. Aquest fet ens fa dubtar, encara que no descartar, la 

possibilitat que sigui realment una única residència. Sense excavar el seu interior no es 

pot deixar de banda que realment sigui un petit poblat, a bastament fortificat, això sí. Si 

es tractés d’una única residència diferencial realment seria la de majors dimensions 
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localitzada en tot el tram inferior de l’Ebre i en les regions limítrofes.  

El sistema arquitectònic emprat, però, com ja s’ha indicat, orienta a creure que no ens 

trobem davant d’un assentament normal, sinó d’una estructura plantejada des de 

paràmetres clarament vinculats a la plasmació de polítiques de prestigi. Cal destacar, en 

aquest sentit, la utilització de paraments múltiples, amb antecedents al bronze valencià i 

desenvolupats en programes poliorcètics de jaciments veïns, com el Puig de la Nau 

(Oliver, 2006) o més allunyats, com en el sistema fortificat de L’Assut de Tivenys (Baix 

Ebre) (Diloli, 2009). Cal recordar que aquesta tècnica és també observable a Sant Jaume 

Mas d’en Serrà (Garcia Rubert, 2005), que seria l’estructura que millor s’emparentaria 

amb la de la segona fase del Puig de la Misericòrdia. Cronològicament, no obstant, el 

jaciment canareu seria una mica més antic, encara que no es pot descartar el fet de pujar 

la cronologia d’inici del Puig de la Misericòrdia, a tenor dels materials recuperats, 

possiblement fins almenys el trànsit entre el segle VII i el VI a.n.e. 

Arturo Oliver ha referit la possibilitat que el sistema defensiu presenti una sèrie 

d’estructures adossades a la cortina oriental, que ha interpretat com a casamates. És a 

dir, de ser així, seria viable la seva hipòtesi en el sentit que la presència al jaciment de 

Vinaròs, amb aquestes cronologies, indicaria estrets contactes amb el món fenici. Cal 

fer, en aquest sentit, una sèrie de matisacions. Pierre Moret ha proposat una distinció 

entre murs de casamates (“à casemates”) i de caixons (“à caissons”) restant els primers 

buits i amb una diversa funcionalitat d’usos, segurament d’emmagatzematge, i els 

segons reomplerts amb pedres, per tal de reforçar la cohesió dels paraments de les 

cortines (Moret, 1996: 83). Altrament, Enrique Díes Cusí va escriure una interessant 

reflexió sobre el verdader significat del terme “casamata”. Per a ell “el término 

casemate wall es traducido habitualmente como Muralla de Casamatas. Sin embargo, 

este término nos parece incorrecto por cuanto una casamata es un lugar desde donde se 

dispara al esterio (sic) –sin entrar en el tipo de arma empleado-. Por el contrario, una 

Caserna es una construcción semejante que no tiene esta funcionalidad ofensiva, sino de 

resguardo y almacenaje, lo que se adecua mucho más a la funcionalidad que parecen 

haber tenido las habitaciones construidas en el interior de la muralla” (Díes Cusí, 2001: 

75). Per tant, la distinció cal cercar-la en la morfologia d’aquestes estructures. La 

muralla de casernes (o casemate wall) seria la que aprofitaria l’espai entre els dos 

llenços d’una muralla per a construir-hi cambres (casemate), mentre que la verdadera 

casamata seria una estructura des de la que es dispararia. Un cas clar de muralla de 

casernes, que no s’assembla al Puig de la Misericòrdia, és el de la fortificació que 
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protegeix el Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Càdis) (Ruiz Mata, 1986), 

a la que cal afegir el sistema de La Fonteta (Guardamar del Segura, Baix Segura) 

(González Prats, 1983 ; González Prats, 1991). El plantejament del Castillo de Doña 

Blanca sembla que va començar a bastir-se a les darreries del segle VIII a.n.e., encara 

que les cronologies inicials de l’assentament remuntarien vers meitats d’aquella 

centúria. En aquest cas la muralla de casernes aniria combinada amb un sistema de 

torres arrodonides disposades a intervals regulars i un potent fossat, de manera molt 

semblant al que es va fer, al segle següent, a Mozia (Sicília). Usant les casernes es va 

aconseguir un mur defensiu molt ample, de més de 7 metres d’amplada, estalviant 

recursos constructius en el seu bastiment. Sobre la funcionalitat d’aquesta estructura 

Díes Cusí ha cridat l’atenció a partir la necessitat per part dels comerciants fenicis de 

crear estructures d’emmagatzematge estables que permetessin la sortida dels béns de la 

manera més factible i ràpida possible (Díes Cusí, 2001: 84). 

Pel que fa a les muralles de caixons, la cronologia d’aquest plantejament és variable, i 

ha pogut ser observada en jaciments com el Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad 

Real) (Vélez, Pérez Avilés, 1987), datable entre el 500 i el 200 a.n.e., en el qual, segons 

Moret, la tècnica dels caixons s’empra en la construcció de les muralles al llarg de tot el 

període de funcionament del jaciment, sense distincions. També a la Silla del Moro 

(Ronda, Màlaga) (Aguayo et alii, 1992) en cronologies més antigues, entre el 600 i el 

450 a.n.e. s’hi observa aquest agençament. La seva proximitat a Acinipo ha fet plantejar 

nombroses hipòtesis, entre la qual destaca la de la seva construcció arran del hiatus 

ocupacional d’aquest jaciment, d’uns dos segles, a favor de la Silla del Moro (Moret, 

1996: 537). En aquest cas el contacte amb el món fenici, o més ben dit, amb els 

hinterlands tartèssic i posttartèssic de Càdis i amb el de Màlaga és més que evident. 

Finalment, n’existeixen evidències que arriben a època republicana, com en el cas del 

Xarpolar (Margarida, Planes, El Comtat) (Pericot, 1929 ; Llobregat, 1972). 

El principal problema és que les estructures del Puig de la Misericòrdia s’adossen a la 

cortina per la seva cara exterior. No es podria encaixar la seva definició ni en el terme 

de murs de casamates o casernes ni en el de caixons. Per tant, no estaríem en condicions 

de recolzar la idea d’una influència fenícia en el concepte arquitectònic de l’estructura 

defensiva del Puig de la Misericòrdia, sinó que més aviat aquest tipus de bastiment es 

trobaria a prop d’elements singulars com la torre de Sant Jaume Mas d’en Serrà, per 

exemple, més assimilable al sistema de bastions. 

En resum, el complex edificat durant la segona fase del Puig de la Misericòrdia podria 
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assimilar-se, amb les reserves convenients de tractar-se d’un jaciment on no s’ha acabat 

d’intervenir, amb una gran residència de prestigi únicament comparable, ara per ara, 

amb la de Sant Jaume Mas d’en Serrà, encara que no es pot descartar que es tracti d’un 

petit assentament fortificat. Caldrà, però, definir realment si aquest plantejament es 

redueix a les terres del Baix Maestrat i del tram inferior del Sénia, fet més que probable, 

enfront a altres sistemes turriformes o de petit caseriu que hom ha observat tant al 

Matarranya com a la Terra Alta o al curs final de l’Ebre. 
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V.3.2.- Les cases fortificades 

 

V.3.2.1.- Assut I. Torre T-3 (Tivenys, Baix Ebre) 

El jaciment de l’Assut representa un cas atípic pel que fa a la durada de les cases 

fortificades, atès que, a diferència de la resta d’estructures similars la que es conserva en 

aquest jaciment no és destruïda, sinó que s’integra dins del nou programa poliorcètic, ja 

ibèric, que representa el complex sistema defensiu de l’assentament. De fet, funcionarà 

fins a finals del segle III o inicis del II a.n.e., moment en que serà cremada i 

s’amortitzarà definitivament. Solament la gran torre del Coll del Moro (Gandesa, Terra 

Alta) sembla presentar una perduració des de la seva funcionalitat de casa fortificada, 

reconvertida en element defensiu, encara que perdent definitivament el seu antic aspecte 

residencial. 

L’estructura que hem anomenat T-3 es troba en el punt més elevat del turó ocupat per 

L’Assut. Recentment ha estat estudiada per Jordi Diloli i publicats els resultats en un 

article, “La perduración del poder en un espacio arquitectónico simbólico. La torre T-3 

del asentamiento protohistórico de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre, Tarragona)”, a 

Trabajos de Prehistoria (Diloli, 2009). Ja en un principi sembla que es planificaria com 

a edifici isolat, encara que possiblement comptés amb algunes dependències 

subsidiàries. Es tracta d’una torre de tendència circular, amb un diàmetre exterior 

d’entre 9 i 9,20 m. i un espai ocupable que s’acosta als 18 metres quadrats. 

Constructivament, aquesta estructura arquitectònica es va bastir a partir de l’aixecament 

d’un únic mur perimetral força ample, ja que mesura entre 2 i 2,20 metres. A diferència 

del Tossal Montañés II (Vall del Tormo, Matarranya) o del Turó del Calvari (Vilalba 

dels Arcs, Terra Alta), l’edifici de L’Assut va ser aixecat amb un aparell de pedres 

irregulars, lleugerament desbastades, disposades en filades, creant-se d’aquesta manera 

un mur molt massís. Les filades exteriors són les que presenten els blocs de major 

dimensió, que en cap cas superen els 80 cm. de llargada. El punt on millor es conserva, 

avui en dia, arriba a una cota d’alçada d’uns 3,50 metres. L’amplada del mur perimetral, 

juntament amb l’alçada preservada i al fet que es veuen forats de biga a les parets, 

sembla indicar, sense cap mena de dubte, l’existència, en origen, d’almenys un pis 

superior, avui desaparegut, encara que no és descartable que la torre en tingués d’altres. 

Si considerem l’altura d’aquests forats de biga es pot parlar d’una alçada total per a 

l’edifici d’uns 4 metres. Si existís una segona planta es podria arribar fàcilment, com a 

mínim, als 6 metres. La paret interior, i cal suposar que també l’exterior, havien estat  
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Figura 73. Planta general de la torre T-3 de L’Assut de Tivenys (GRESEPIA) 
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enlluïdes per a presentar un bon acabat. Es tracta d’un sediment de color groguenc, 

situat directament per sobre del darrer paviment en ús abans de l’abandonament 

definitiu de l’edifici. 

Just al centre de la cambra es va localitzar un dels elements més singulars de 

l’estructura. Es tracta d’una columna de fusta, situada sobre una base de pedra calcària, 

sense retocar i falcada per blocs més petits. El suport de fusta carbonitzada es trobava 

en perfecte estat, fet que va permetre la seva excavació completa i la seva posterior 

consolidació i trasllat. Estructuralment està composta per dos cossos, de secció 

quadrangular, units amb un encaix en U o en cua d’oreneta, sense que s’hi hagin usat ni 

claus ni reblons de fusta. Cal suposar que es reforçaria encordant-la o bé recobrint-la 

amb algun revoc o element de fang avui desaparegut. Va ser tallada en fusta de pi 

(Pinus, cf. halepensis) i es poden observar, en el seu tall a l’encaix, tant els anells del 

tronc com les galeries obertes pels xilòfags. Aquest pilar suportava un embigat format 

per una jàssera, que encara es conservava en part integrada en l’estructura de la 

columna, i per diverses biguetes que s’hi recolzarien. S’hi van trobar impromptes 

carbonitzades sobre el darrer paviment usat. L’estructura de fusta devia suportar el 

forjat del pis superior (Diloli, 2009: 127). S’ha localitzat, també, les restes molt 

malmeses d’una possible escala de gat de fusta, que permetria pujar a les estances 

superiors. 

La cronologia d’aquest element estructural no presenta dubtes, i cal assenyalar que 

pertany al moment de construcció de la torre. Les quatre analítiques radiocarbòniques, 

ja presentades al capítol sobre l’estructuració temporal, assenyalen vers una data 

integrada al segle VI a.n.e.. En tot cas, és completament descartable una cronologia 

baixa, associada a la destrucció. A més, dues de les mostres provenen de la mateixa 

pilastra, és a dir, de la UE 1350 (Beta-237599 / UBAR-992) i les altres dues de la 

jàssera, UE 1354 (LuS 7769 / UBAR-992). Aquest fet confirmaria l’antiguitat del forjat 

superior i, per extensió, de tota l’estructura. 

No es compta amb dades que permetin determinar com era la coberta del bastiment. 

Segurament es tractaria d’una terrassa plana, possiblement utilitzable, amb un parapet o 

barana construïda, com la del Tossal Montañés II, molt comuna, per altra banda, a la 

Mediterrània (Belarte, 2006: 44-45). El sostre hauria de comptar amb un bon sistema de 

drenatge d’aigües pluvials, mitjançant forats o canalons laterals. 

L’accés a l’interior de la torre s’efectuava a través d’una única porta (UE 1302), 

orientada vers el sud-oest. Sembla quedar alineada en cota amb els darrers paviments  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

 

 
Figura 74. Detall de la planta de la torre T-3 de L’Assut de Tivenys amb les estructures internes 
de combustió (GRESEPIA) 
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usats, encara que en origen molt possiblement s’esglaonava, quedant el nivell de 

circulació rebaixat. La llum d’aquesta porta no supera els 0,70 metres en el seu punt de 

màxima amplada, mentre que el llindar apareix conformat per un enllosat de pedra, 

vinculat al mur perimetral (Diloli, 2009: 128 ; Diloli et alii, 2009: 235). 

Com ja hem indicat, el cas de la T-3 és peculiar, doncs la seva ocupació s’allarga per 

espai d’uns 350 anys, molt més que les residències diferencials del primer ferro i del 

segle VI. Aquest fet ha influït de manera inequívoca a l’hora d’interpretar la 

funcionalitat de l’estructura, ja que la majoria de dades arqueològiques recuperades 

pertanyen a la darrera de les fases de funcionament, mentre que la fundació queda 

emmascarada. Ja hem assenyalat, però, que les datacions radiocarbòniques de l’element 

estructural conformat pel pilar central, la jàssera i les biguetes indiquen una cronologia 

antiga, que cal ubicar dins del segle VI a.n.e. Per tant, es pot considerar la T-3 com a un 

nou exemple de residència fortificada. 

Existeixen, però, fragments ceràmics que han ajudat a contextualitzar aquest fet. Tots 

els materials antics han estat recuperats, però, en contextos recents dins del 

funcionament de la torre i del sistema defensiu. Entre aquests cal destacar una vora i 

diversos fragments d’àmfora fenícia del Cercle de l’Estret de Gibraltar, Vuillemot R-1 / 

T10.1.2.1. (Ramon, 1995). Aquestes peces importades s’acompanyarien d’un repertori 

ceràmic a mà, autòcton, en el qual destaquen les gerres decorades amb cordons incisos i 

els petits vasos polits. De totes maneres la majoria d’ítems ceràmics atribuïbles a les 

fases antigues de l’estructura s’inclouen dins dels tipus de plats carenats de vora 

exvasada, molt semblants als del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) (Bea, 

Diloli, 2005), Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) (Garcia Rubert, 2005), 

Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) (Sanmartí et alii, 2000), així com a les 

necròpolis tumulàries baixaragoneses com el Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta) 

(Rafel, 1991) o el Barranc de Sant Cristòfor (Maçalió, Matarranya) (Rafel, 2003). La 

presència d’aquests plats, que es poden atribuir als torns de tipus fenici o a les primeres 

produccions locals, són un marcador cronològic molt bo per tal de definir espais 

datables al segle VI a.n.e. i, en aquest sentit, han de contribuir a confirmar la data de 

construcció de la T-3. 

Immediatament després, ja en el trànsit entre els segles VI i V a.n.e., l’ocupació de la 

torre ha estat determinada a partir de la presència, també en contextos posteriors, d’una 

vora d’un plat del tipus à marli, emmarcable en les produccions grises monòcromes 

d’occident, que aporta un arc cronològic que va des del 575 fins al 450 a.n.e. (Arcelin,  
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Figura 75. Vista general de la torre T-3 i secció efectuada durant la intervenció arqueològica 
(GRESEPIA) 
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1978). Així mateix es va localitzar una nansa pertanyent a una producció grega 

indeterminada, encara que possiblement podria entrar dins del grup de les àmfores à la 

brosse. L’arribada d’aquest material ha de vincular-se amb el desenvolupament que 

experimenta el comerç foceomassaliota al llarg del segle VI a.n.e. (Diloli, 2009: 129). 

Fins aquí les fases constructives de l’edifici. El màxim gruix ocupacional –i ceràmic- de 

T-3 es correspon amb les fases ibèriques plenes. Cal destacar la presència de gerres i 

plats, alguns d’ells decorats amb pintura vinosa, entre els que es pot assenyalar les peces 

pintades amb línies de goteig vertical, representatives al territori de les fases més 

antigues de la ceràmica ibèrica. De totes maneres, si hom observa les seves pastes, no 

semblen correspondre’s amb produccions característiques de la zona de l’Ebre, fet que 

podria identificar-se amb algun tipus d’importació. Pel que respecta a les formes 

concretes són abundants els pithiskoi, els plats, els bols, les tapadores i, per a les fases 

més recents, els kalathoi. 

En quant als materials importats emmarcables en època ibèrica plena són destacables els 

vernissos negres àtics, recuperats la majoria d’ells en un nivell sobre la llar UE 1317, 

que va ser construïda en un moment paral!lel al bastiment del gran projecte del sistema 

defensiu i que va ser amortitzada pels paviments més tardans de l’estructura. Entre 

aquests cal destacar una vora i una carena pertanyents a un kylix del tipus stemless inset 

lip, dos fragments de nansa de dos kylikes diferents, un fragment del peu d’una copa, 

possiblement també assimilable a les formes anteriors, un altre peu de copa en el qual 

s’observa una ranura anul!lar i un fragment de figures roges que es pot relacionar amb 

el cercle de l’estil Saint-Valentin. Les cronologies que aporten semblen indicar el 

moment de construcció de la llar i la seva fase d’ocupació vers el 425 a.n.e. També han 

aparegut algunes peces de l’esfera púnica, datables entre el segle V i el III a.n.e.; en són 

mostra una vora de morter, un plat i un petit vas, així com un fragment d’àmfora 

púnicoebussitana, tot ell associat a l’enrunament de l’estructura. 

Dels moments finals, quan la T-3 és cremada i deixa de funcionar, s’ha recuperat una 

àmfora grecoitàlica del tipus Lyding-Will C, que es pot datar vers el trànsit entre els 

segles III i II a.n.e. (Lyding Will, 1982). Aquesta peça, gairebé completa, es va 

localitzar recolzada en el pilar central i fragmentada per l’ensulsiament dels forjats 

superiors, i esdevé una clara evidència per a delimitar el moment de finalització de 

l’ocupació (i freqüentació) de T-3. 

L’enderroc de l’estructura ha permès identificar tota una sèrie d’elements que es 

trobaven dins de la torre durant l’incendi, i individualitzar els que provenien d’una 
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planta superior. La darrera fase ocupacional ve marcada per un paviment, UE 1311 que, 

com hem dit, n’amortitza d’altres més antics (UE 1312, llar UE 1314...). Cal datar, a 

grosso modo, a partir de la construcció del paviment, al segle III a.n.e., allargant-se 

durant aquesta centúria o fins i tot inicis de la següent. Sobre aquest sòl, i en unes 

unitats estratigràfiques (UE 1308, UE 1306), la darrera de les quals sembla procedir 

d’un pis superior, es van recuperar una considerable quantitat d’objectes metàl!lics.  

S’han pogut distingir, en aquest conjunt, quatre grans grups, a partir de la seva 

funcionalitat. El més destacable és el que es relaciona amb activitats d’explotació 

econòmica, principalment agrícola, en el que es poden incloure dos petits podalls i una 

aixadeta, tot en ferro. També dins d’aquest grup es poden associar possibles ploms de 

xarxa vinculats a la pesca fluvial. Ja se n’havien trobat, anys abans, de similars en el 

proper assentament de Les Planetes (Bítem, Tortosa, Baix Ebre) (Diloli et alii, 2003).  

Un segon grup d’objectes seria aquell que es relacionaria amb les activitats 

domèstiques. En aquest sentit són destacables unes barnilles llargues, de ferro, 

possiblement pertanyents a un rostidor. També s’han localitzar peces que formaven part 

de mobles, com anelles, claus, frontisses, plaques de ferro, bronze i plom d’ús 

indeterminable i diverses grapes, també de ferro.  

El tercer grup és el dels objectes d’ús personal, on cal assenyalar la presència d’una 

llança, un soliferreum, un ganivet afalcatat, dues fíbules i una placa de lluïment que 

podria formar part o bé d’un cinturó o bé de la funda d’una espasa. Les fíbules són de 

ressort bilateral, una de bronze i l’altre de ferro, conservant-se millor la de bronze, que 

posseeix un peu elevat amb un botó terminal i un arc de secció circular i cordat extern, 

fet que indicaria una cronologia dins del segle VI a.n.e., encara que va aparèixer en un 

estrat clarament datable al segle III a.n.e. Pel cordat extern es podria relacionar aquesta 

fíbula amb exemplars sud-peninsulars, encara que més antics. L’arc de secció circular, 

però, l’acosta a paral!lels de la segona meitat del segle VI a.n.e. Hom les ha trobat 

contextualitzades en enterraments de la zona llenguadociana, com Corno-Lauzo 

(Pouzols-Minervois, Llenguadoc), on es va poder datar a partir de la seva associació 

amb un kylix àtic proper al cercle dels “Petits Mestres”, amb una cronologia d’entre el 

550 i el 540 a.n.e., i amb una copa jònia B-2 (Pons, 1984). Al tram inferior de l’Ebre 

poden constatar-se en necròpolis com Mas de Mussols, en contextos de la segona meitat 

del segle VI a.n.e. Amb tot això s’ha proposat una cronologia d’entre el 550 i el 500 

a.n.e. per a la fíbula de L’Assut (Diloli, 2009: 135). 

Finalment, el darrer grup inclouria peces d’ús divers, entre les quals cal destacar una  
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Figura 76. Materials ceràmics datables al segle VI a.n.e. (1) i conjunt de peces de ferro (2) 

(GRESEPIA)
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moneda de bronze, molt deteriorada per l’incendi, que no va poder ser interpretada. 

Un altre material aparegut sobre el paviment de la darrera fase d’ocupació és també 

destacable, sobretot per la seva raresa. Es tracta d’uns fragments de suro, que han estat 

interpretats, en altres contextos, com a impermeabilitzadors de les cobertes (Contreras et 

alii, 1996 ; Rivera, 2007). No es poden descartar altres usos; a l’assentament argàric de 

Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) hom ha proposat que aquestes plaques podrien 

formar part de mobles (Contreras et alii, 1996). La utilització del suro per a fabricar 

arnes ha estat una constant al llarg del temps, comptant amb nombrosos exemples a tall 

etnogràfic. A la regió del baix Ebre no existeixen suredes de Quercus suber, trobant-se 

les més properes a la Serra d’Espadà, a Castelló. Per tant, sembla factible afirmar que 

van arribar a L’Assut a partir de les xarxes de comerç i intercanvi de mig recorregut. 

Provinents del pis superior, on s’hi hauria instal!lat un teler, es van recuperar gairebé un 

centenar de ponderals o pesos de teler, elaborats amb argiles depurades. Es poden 

distingir dos mòduls a partir del seu pes, sense relació amb la forma. El 80% oscil!laria 

en una forquilla entre els 275 i els 400 grams, mentre que la resta, l’altre 20%, serien 

pondera de major pes, entre els 800 i els 1.000 grams. Ambdós mòduls serien 

relacionables, atès que poden usar-se per a exercir la mateixa tensió. La utilització d’un 

o altre, o la seva combinació, ha de llegir-se com la necessitat de fabricar un gènere de 

teixit o un altre. Sobre la seva tipologia és interessant indicar que existeixen peces 

trapezoïdals, amb mesures que varien entre els 8 -12 cm. d’alçada i 6-8 cm. d’amplada. 

Altres pondera són quadrangulars, presentant mesures semblants. Alguns d’ells 

posseeixen marques en la seva base o en el pla superior, generalment aspes, encara que 

també hi han incisions de formes geomètriques, com quadrats paral!lels o puntejats. 

Aquest tipus de pes de teler és força comú, en cronologies d’ibèric ple, en jaciments del 

baix Ebre, com el Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) (Belarte et alii, 

2002: 106 fig. 20) o Les Planetes (Bítem, Tortosa, Baix Ebre) (Diloli et alii, 2003: 60). 

Sobre els materials és destacable el seu atresorament al llarg del temps, en especial a les 

peces que s’han identificat com a part de l’abillament personal. La presència de fíbules 

de la segona meitat del segle VI conservades en contextos uns 300 anys més moderns 

semblen reflectir la necessitat de preservar, per part dels qui habiten la T-3, determinats 

elements o béns d’herència precisament pel seu sentit d’ítem de poder, simbòlic o, com 

a mínim, de valor representatiu. Són joies dels avantpassats, en un context on sembla 

procedent no desfer-se’n i que, avui en dia, més enllà de la justificació de l’existència 

d’elits al segle III a.n.e. és de difícil interpretació. Possiblement s’ha de relacionar amb 
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les especials característiques de l’edifici, que, cal recordar, no és destruït, com Sant 

Jaume Mas d’en Serrà, Turó del Calvari o Tossal Montañés II, sinó que presenta una 

continuïtat d’hàbitat si més no, significativa, sense cap mena de dubte, a nivell social. 

En resum, es poden determinar dues fases d’utilització de T-3 força clares: 

 

- La primera es correspon amb la seva construcció. El model arquitectònic, juntament 

amb les cronologies ofertes per les datacions radiocarbòniques i alguns materials 

ceràmics i metàl!lics apareguts en contextos posteriors, indiquen una data que clarament 

cal ubicar dins del segle VI a.n.e., relacionable amb el fenomen de les cases fortificades 

o residències de prestigi que arrenquen amb exemples més antics com Sant Jaume Mas 

d’en Serrà. En serien els paral!lels més propers, probablement, Tossal Montañés II o 

l’estructura del La Guardia d’Alcorissa, a Terol. Desconeixem el funcionament de T-3 

en aquests moments, però podem determinar que l’estructuració arquitectònica que va 

arribar fins als seus darrers dies a finals del segle III o inicis del II a.n.e. era l’original. 

El piló central, la jàssera i les biguetes que suportaven el forjat del pis superior daten del 

segle VI, sense observar-se reformes importants en les fases posteriors. 

- Existeix una continuïtat ocupacional al llarg de les fases ibèriques de la segona edat 

del ferro, entre el segle V a.n.e. i els moments finals. A partir de meitats del segle V T-3 

entra a formar part del gran conjunt fortificat de l’assentament en el seu horitzó ibèric i 

conviu amb els sectors domèstics. De fet, sembla que aquest projecte es dissenya i 

arrenca de l’existència prèvia d’aquest bastiment, que continua posseint un sentit 

domèstic, encara que desconeixem el seu rol social o polític i, aquest fet és important, si 

varia de l’existent durant la segona meitat del segle VI a.n.e. Conservant l’estructura 

primigènia, almenys en el que s’ha pogut observar durant la intervenció arqueològica, 

s’hi efectuen reformes de poca importància, com diverses repavimentacions i la 

col!locació d’una llar, durant el segle V. El darrer d’aquests paviments ha de construir-

se possiblement en un moment indeterminat del segles IV o III a.n.e. No cal descartar 

tasques de manteniment que han quedat expressades en els fragments d’enlluït de fang 

trobats a l’interior de la torre. El final del seu funcionament és brusc i, com s’ha indicat, 

cal cercar-lo en un potent incendi en el trànsit entre els segles III i II a.n.e. 

 

La destrucció de T-3 sembla poder-se emmarcar en els processos històrics 

desenvolupats durant les convulsions de les darreries del segle III a.n.e. al tram inferior 

de l’Ebre, ja sigui la Segona Guerra Púnica o les revoltes indígenes de principis del 
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segle II a.n.e. En quant a la Segona Guerra Púnica les fonts citen, com a mínim, dos 

enfrontaments directes al territori: la batalla naval a les boques de l’Ebre i la 

confrontació d’Hibera (Diloli, 2003). De totes maneres, sembla ser que va ser quan 

aquesta conflagració havia finalitzat quan els romans van haver de desplegar i mostrar 

el seu potencial militar i polític a la zona, a partir de les revoltes d’Indíbil i Mandoni, 

que afectaren les terres de l’Ebre. Tit Livi descriu com, el 206 a.n.e., Escipió, per tal 

d’aturar aquests aixecaments, es desplaça en deu jornades des de Cartago Nova fins a 

l’Ebre, acampant tres dies després a la vista de l’enemic (Livi, XXVIII, 1-2), que 

ocupava territori sedetà (Livi, XXVIII, 31-7) i el va derrotar (Livi, XVIII, 33-34). L’any 

següent va haver de tornar a carregar contra els revoltats ilergetes, amb idèntics 

resultats, provocant, també, convulsions a la regió de l’Ebre (Livi, XXIX, 1-3). Tots 

aquests fets van haver de causar profunds trastorns en la vida quotidiana dels habitants 

dels poblats ibèrics de l’Ebre, així com canvis polítics evidents, a partir de les aliances 

existents entre caps ilercavons i ilergetes, amb les conseqüents operacions de càstig per 

part dels exèrcits romans (Diloli, 2009: 138). N’és una mostra el text d’Apià: “Los 

causantes de la rebelión fueron llevados a juicio, sus bienes confiscados y entregados a 

suplicio. Se impusieron tributos a los pueblos que se habían unido a los sublevados; se 

les desarmó, se les exigieron rehenes y se establecieron guarniciones en ellos” (Iber, 

38). És possible que en aquest context convuls es produís la destrucció de T-3, com a 

representant simbòlic d’un poder que havia pactat amb els revoltats de l’Ilergècia. 

El segon fet bèl!lic al que pot atribuir-se la crema de T-3 arrenca a partir de la revolta 

dels ibers del nord-est contra el poder de Roma el 197 a.n.e. El 195 a.n.e. el Senat romà 

va enviar un dels seus cònsols, Marc Porci Cató per tal de fer front a aquesta 

eventualitat. Existeixen nombroses cites sobre les campanyes de Cató, que ens mostren 

un ambient de revolta des del Pirineu fins a l’Ebre; Cató mateix és qui més s’estén al 

tractar el tema (Martínez Gázquez, 1992). Jordi Diloli presenta una sèrie de textos en el 

qual es descriu com, gràcies a una estratagema seva, va poder destruir les fortificacions 

ibèriques del nord-est en un sol dia, i vincula aquest fet, hipotèticament, amb la 

destrucció de T-3 (Diloli, 2009: 138). Potser els més significatius són els de Livi (Livi, 

XXXIV, 17, 11-12), Frontí (1, 1, 1), Plutarc (Cat. Mai, 10, 3), Pol!liè (8, 17) o Zonares 

(9, 17). Però la descripció més acurada és, altre cop, d’Apià, on ens descriu que 

mitjançant l’enginy de Cató “las ciudades ubicadas a lo largo del río Ebro destruyeron 

sus murallas en un solo día, y en el futuro, al ser muy accesibles a los romanos, 

quedaron durante un largo tiempo en paz” (Iber, 41).  
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Aquesta segona possibilitat pot ser també factible, encara que sembla difícil creure les 

paraules d’Apià en el sentit que, gràcies a l’engany de Cató, els propis ibers cremessin 

les seves fortificacions. Cal pensar en la possibilitat, almenys en el cas de L’Assut, 

d’una major campanya on s’hi impliqués Cató i l’exèrcit; això requeriria la presència de 

romans a l’assentament en el moment de la destrucció. Tampoc es poden rebutjar altres 

fets convulsos posteriors, com pot ser la destrucció del Castellet de Banyoles (Tivissa, 

Ribera d’Ebre), encara que la datació de l’àmfora grecoitàlica Lyding Will C, entre el 

210 i el 190 a.n.e. no permeten un gran marge de maniobra. En aquest sentit, l’equip 

que intervenim a L’Assut interpretem la crema intencionada de la torre com una acció 

punitiva, mostra del poder romà sobre els ibers, destinada o bé a castigar el seu 

filopunisme durant la Segona Guerra Púnica, les possibles aliances durant la revolta dels 

ilergetes i els seus aliats o bé com a mostra de la imposició del nou esquema polític 

romà durant les campanyes de Cató. D’aquesta manera es va procedir a eliminar l’espai 

representatiu de l’assentament, on hi residiria el poder autòcton, en la figura del seu 

dirigent, respectant, de moment, la territorialitat indígena. No es pot conèixer el destí 

dels seus moradors, encara que és significativa l’absència de freqüentació ni la 

recuperació dels objectes que es van quedar dins de T-3 durant la resta de funcionament 

de L’Assut. 

Finalment, existeixen altres possibilitats, més complicades de demostrar i, per tant, 

fàcilment descartables, com una revolta interna. La manca de restes humanes a dins de 

l’edifici ens orienten a pensar, però, en el factor al!lòcton com a motiu de la crema de la 

torre T-3. 

 

V.3.2.2.-  La torre del Barranc del Mosselló (Flix, Ribera d’Ebre) 

Hem volgut incloure l’estructura del Barranc de Mosselló en aquest capítol ja que, 

malgrat no haver-se excavat el seu interior, les característiques que presenta semblen 

poder-la associar al fenomen de les possibles residències de tipus diferencial. Malgrat 

que presenta una cronologia ara per ara posterior, emmarcable al segle V a.n.e. si 

considerem els resultats de la investigació, aquest handicap la dotaria precisament d’una 

singularitat especial, doncs podria definir una continuació del model dins del segle més 

amunt citat, amb totes les reserves necessàries, això sí. Al mateix temps, la seva 

semblança formal amb la torre del Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta), que 

tampoc ha estat excavada interiorment, ens podria conduir a pensar en paràmetres 

arquitectònics semblants. No obstant, hem preferit incloure aquesta darrera estructura en 
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el capítol dels assentaments, ja que en aquest cas sí que es compta amb nombrosa 

informació sobre el poblat amb la que s’associa (Arteaga et alii, 1990). De totes 

maneres, la torre del Barranc del Mosselló no està aïllada, i podria incloure’s des d’un 

principi en la trama d’un assentament més gran. Ara per ara, però, no podem confirmar 

aquest fet, ja que podria ser anterior i estar reaprofitada. Cal esperar a l’avenç de la 

intervenció. 

El jaciment es troba a la partida del mateix nom en el terme municipal de Flix (Ribera 

d’Ebre), a la riba dreta del riu i prop de la carretera T-741 que uneix aquest poble amb 

el veí de Riba-Roja d’Ebre, també a la Ribera. Des d’aquesta ruta s’accedeix a una 

elevació plana i, a uns 100 metres, al capdamunt d’un tossal, s’arriba al Barranc de 

Mosselló. Es troba a uns 80 metres sobre el nivell del mar, dominant, amb una millor 

visibilitat en temps antics, el curs de l’Ebre. De fet, es localitza just al davant de 

l’important complex protohistòric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre) (Belarte, Noguera, 

2007). 

El Barranc del Mosselló va ser documentat per primer cop a la dècada dels anys 70 del 

segle passat, a partir de les prospeccions efectuades per Manuel Sanz (Sanz, 1973-1974: 

18-19), qui també va investigar Sebes. Va localitzar diverses estructures 

arquitectòniques que afloraven del subsòl, així com fragments ceràmics que classificà 

com a ibèrics, d’una relativa pobresa. Més tard, aquest mateix investigador va poder 

constatar que del jaciment únicament en quedaven estructures en el coronament del 

monticle (Sanz, 1978: 55-72). Va estudiar també la ceràmica recollida, assignant una 

primera cronologia al jaciment que anava des del segle V fins a inicis del IV a.n.e. 

Margarida Genera va confirmar aquesta datació (Genera, 1979: 63-64 ; Genera, 1982: 

51). 

El 1999, però, es va efectuar al jaciment una curta campanya d’urgència, per part de 

l’empresa Arqueociència S.L., sota la direcció de Josep M. Pérez, Pere Rams i Marc 

Jornet. Els únics resultats d’aquesta van ser publicats en un article el 2002, titulat “La 

talaia del nucli ibèric del barranc del Mosselló (Flix, Ribera d’Ebre)” (Pérez Suñé et 

alii, 2002). Recentment ha estat novament estudiat en la tesi doctoral de Jaume Noguera 

(Noguera, 2006: 196-198). 

Els treballs arqueològics consistiren bàsicament en la neteja exhaustiva de la coberta 

vegetal, la identificació de les estructures arquitectòniques i dels possibles àmbits que es 

podien veure en superfície i finalment en l’elaboració d’una proposta d’excavació per 

tal de poder determinar la seqüència estratigràfica de les modificacions estructurals del  
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Figura 77. Planta general del jaciment del Barranc del Mosselló (Pérez Suñé et alii, 2002) 
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jaciment, per tal de musealitzar-lo en un futur i rendibilitzar-ne culturalment la inversió 

(Pérez Suñé et alii, 2002: 149). 

Els resultats d’aquest projecte foren la identificació d’un nucli d’uns 500 m2 de 

superfície total amb un bastiment principal, una potent torre, interpretada com a talaia, 

al sud de la qual es construïren cinc o potser sis petites estructures de planta 

quadrangular, adossades en una major part, definides com a un espai d’hàbitat (Pérez 

Suñé et alii, 2002: 150). 

L’estructura turriforme es troba en el punt més elevat del turó que ocupa l’assentament, 

en la seva àrea septentrional. La intervenció de 1999 no va permetre arribar a la 

fonamentació d’aquest bastiment. Malgrat això, hom ha defensat que no es tractaria 

d’una estructura senzilla, sinó que s’aixecaria sobre un basament o sòcol, tot aprofitant 

les avantatges topogràfiques de l’entorn més immediat (Pérez Suñé et alii, 2002: 152). 

La seva planta defineix un edifici de tipus hemiel!líptic, amb un mur exterior, que 

miraria al sud, de forma circular, i un tancament recte en la seva part nord, de la qual 

únicament es conserva una porció, uns 2,5 metres, d’un total aproximat de 10. S’ha 

pogut observar que en aquest punt de la torre el bastiment no s’hauria calculat 

acuradament, i el pes del rebliment constructiu hauria provocat riscs de col!lapses ja 

d’antic. S’hauria arranjat el problema atalussant aquest parament amb terra i pedres. La 

distància entre el mur de la cara nord i el bastiment el!lipsoïdal meridional assoliria, en 

línia recta, els 8 metres. En la cara est de l’estructura turriforme es pot observar 

l’existència d’una base o sòcol de reforçament, fet amb pedres de mida mitjana, 

disposades en sec, que donen al conjunt un aspecte aterrassat.  

La planta i el disseny del bastiment turriforme del Barranc de Mosselló recorden de 

manera molt intensa l’estructura apareguda al Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, 

Terra Alta) (Arteaga et alii, 1990). Les coincidències entre els dos edificis són més que 

formals i, potser, la més evident és que no apareixen a priori isolats. En els dos casos 

s’integren en assentaments on existeixen unitats ocupacionals de tipus domèstic i, en el  

jaciment de Batea, sistemes defensius associats, com ara cortines de muralla. El fet que 

cap de les dues torres hagi estat excavada afavoreix l’especulació i dificulta la concreció 

de dades de tipus cronofuncional. No semblaria difícil, com s’ha vist, atribuir datacions 

de finals del segle VI a.n.e. per a la torre del Tossal del Moro de Pinyeres, a partir de la 

presència de materials d’aquells moments en l’estratigrafia externa que s’hi vincula. Per 

tant, formalment, res impediria pensar que el bastiment del Barranc del Mosselló podria 

funcionar en els mateixos moments. Sense excavar l’interior dels dos edificis, però, res 
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va més enllà de la pura hipòtesi. 

Els seus investigadors, no obstant, ofereixen una cronologia absoluta per al seu 

funcionament que no sembla passar d’”època ibèrica” (Pérez Suñé et alii, 2002). Si 

revisem els elements ceràmics que publiquen, però, seria possible atribuir datacions 

funcionals que quadrarien amb el trànsit entre el segle VI i el V a.n.e., i possiblement 

avançarien dins d’aquesta centúria. Les peces ibèriques (colls de cigne, tapadores 

d’urnes d’orelletes, etc.) podrien posseir aquestes cronologies, sobretot si considerem 

que sovint han estat decorades amb bandes de pintura de color vinós. Els atuells a mà 

decorats amb cordons digitats semblen també vinculables a aquests moments, encara 

que caldria revisar tot el material ceràmic per a confirmar-ho. Tampoc és impossible 

pensar que el jaciment continuaria funcionant al llarg del segle IV a.n.e. (cal recordar 

que Sanz va recollir un fragment de ceràmica àtica de figures roges), i potser més 

endavant. L’estat de la investigació impedeix, ara per ara, dir res més concret.  

Pierre Moret ha inclòs la torre del Barranc del Mosselló en el conjunt de recintes 

turriformes del segle VI a.n.e., encara que li suposa una cronologia plenament ibèrica, 

fent especial incís en la inexistència de treballs arqueològics al seu interior (Moret, 

2009: 240). La compara amb altres estructures de planta ovalada, com la ja assenyalada 

del Tossal del Moro de Pinyeres, incloent en el catàleg la del Coll del Moro de Gandesa 

(Terra Alta) (Rafel et alii, 2011) o la del Palao I (Alcanyís, Baix Aragó) (Moret, 2009: 

240, fig. 11). 

 

 

V.3.2.3.- La Gessera (Caseres, Terra Alta) 

El singular jaciment de La Gessera es troba al terme municipal de Caseres, a la Terra 

Alta, en un escarpat turó que domina l’Algars, just sobre la línia divisòria actual entre 

aquesta comarca i la baixaragonesa del Matarranya. La seva genuïnitat, que ara per ara 

el fa únic, radica en les seves reduïdes dimensions, tant pel que fa a l’espai ocupat com 

a la disponibilitat dels seus àmbits. L’aspecte que avui en dia presenta és el d’un vilatge 

clos, amb diferents habitacions rectangulars, minúscules, que s’obren vers un carrer 

central, molt estret. La cronologia d’ocupació és molt àmplia, anant des 

d’aproximadament meitats del segle VI a.n.e. fins a l’I a.n.e. 

Va ser descobert i excavat l’octubre de 1914 per part de Pere Bosch Gimpera (Bosch 

Gimpera, 1915), considerant-se un petit assentament que tindria una ocupació llarga des 

de la primera edat del ferro fins a la romanització del territori. No empra més de 187 
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Figura 78. Planta general de La Gessera i imatge dels ortostats de la primera fase (Moret, 2002) 
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metres quadrats, segons la planimetria de Bosch Gimpera (Moret, 2002b), amb cambres 

o àmbits de no més d’1,5 metres d’amplada. La presència abundant, molt més elevada 

percentualment que en altres jaciments, de materials ceràmics importats de caire 

sumptuari també fan especial aquest petit jaciment. En aquest sentit cal destacar la 

famosa copa etrusca de bucchero nero que va estudiar Enric Sanmartí-Grego (Sanmartí-

Grego, 1975b) o els quatre vasos àtics, entre els quals cal destacar una cràtera de 

campana de figures roges i tres peces de vernís negre (Sanmartí-Grego, 1975a). 

Pierre Moret ha reestudiat el jaciment a partir de l’observació minuciosa tant de les 

estructures avui en dia identificables com de l’estratigrafia apuntada per Bosch Gimpera 

(Moret, 2002 ; Moret, 2009). Al no observar-se estructures clarament associades a 

espais domèstics, com ara bancs o llars de foc, així com l’aparent manca de 

transformacions en l’espai durant gairebé cinc segles, aquest investigador ha suposat, de 

manera que considerem força ajustada a la realitat, que no ens trobem davant d’un 

poblat sinó d’un únic edifici. 

Segons Moret, el plànol aixecat per Bosch Gimpera es correspon en gran manera amb la 

realitat, exceptuant la representació de la plataforma de roca sobre la que s’assenta el 

jaciment, que és una mica més gran. Cal assenyalar que l’estudi efectuat parteix 

d’aquesta planimetria, ja que, fins a dia d’avui, no s’ha pogut dur a terme cap topografia 

sobre el terreny; cal tenir en compte aquest fet (Moret, 2002: 67). Aparentment, Bosch 

Gimpera va excavar la totalitat del jaciment, encara que deixà estratigrafia a l’àmbit H. 

Aquest ha patit, recentment, una excavació clandestina, i s’ha pogut determinar 

l’existència d’uns 50 cm. no tocats el 1914 (Moret, 2009: 236). 

Sembla ser que les estructures més ben conservades són les que es troben en el sector 

occidental del jaciment, mentre que els de l’altre costat, l’oriental, han patit amb major 

duresa l’efecte de l’erosió. Alguns d’ells, visibles el 1914, han desaparegut ja de manera 

irremeiable. Avui en dia es poden identificar de forma més o menys fàcil dotze àmbits o 

habitacions, encara que originalment se’n comptarien uns setze o disset. La revisió de 

l’espai ocupable fa descendir els metres quadrats fins entorn als 150. 

El reestudi de l’estratigrafia ha servit per a determinar de manera definitiva que l’edifici 

compta amb dues fases constructives força clares. Malgrat que resulta dificultós de 

datar-les amb precisió, sembla ser que la primera d’elles es bastiria cap a meitats del 

segle VI a.n.e., anant associada a materials antics com pot ser la copa de bucchero nero. 

Arquitectònicament n’haurien quedat poques mostres, bàsicament per la reforma soferta 

per l’edifici durant la seva segona fase d’ocupació. En restaria, però, un potent mur 
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situat al sud-oest del bastiment, que presenta un angle pràcticament recte a la seva cara 

exterior, havent-se encaixat, durant la fase posterior, la cambra G per la seva cara 

interior. Es pot entreveure com es definiria un àmbit a partir d’un mur que arrencaria de 

la cara interna, en direcció nord-est. L’arranjament de la segona fase sembla, de fet, 

reproduir l’ordre arquitectònic més antic, de cases en bateria obertes a un carrer central. 

Es correspondria amb els àmbits G, H i I en la seva fase antiga. L’aparell d’aquesta 

estructura resulta molt més acurat que no pas els de la fase segona. Es tracta de murs 

més amples, i, en el cas de la secció més occidental, s’hi pot observar l’ús d’ortostats. 

Bosch Gimpera va localitzar dues potents capes estratigràfiques (Moret, 2002: 67). 

Segons ell, la superior, que presentava una tonalitat rogenca, es correspondria amb la 

destrucció violenta de l’edifici ja que contenia restes de forjats de la coberta i fragments 

muraris. Per sota d’aquesta unitat n’identificà una altra, d’uns 20 cm. de gruix, 

bàsicament formada per cendres, en la qual va efectuar la majoria de troballes 

d’elements mobles. Immediatament sota aquestes cendres Bosch Gimpera va 

documentar una capa de terra premsada que va interpretar com a una pavimentació per 

tal de regularitzar la roca, en els punts on aquesta mostrava desnivells. Moret, però, ha 

assenyalat que aquesta capa és de fet el de destrucció de la primera fase constructiva, 

que amortitza els murs més amunt esmentats, ubicats al punt més baix del jaciment 

(Moret, 2002: 70). 

Pel que fa a la segona fase, ocuparia la resta de l’edifici, amb àmbits rectangulars, 

paral!lels, de minúscules dimensions i poca variabilitat formal. La construcció és molt 

més grollera que no pas la del primer moment, amb murs més estrets, d’aparell irregular 

i pobre, amb acabats poc acurats. De totes maneres podem suposar que aquesta reforma 

s’efectua sobre estructures ja existents, possiblement visibles, que acaben sent 

desmuntades (exceptuant els murs sud-occidentals del segle VI a.n.e. que s’integren en 

aquesta fase). Aquest fet ha de provocar la fossilització en l’esquema arquitectònic de la 

segona fase de La Gessera d’un plantejament més vinculat als traçats urbans de la 

primera edat del ferro, com és el del vilatge clos amb carrer central, encara que això no 

és una màxima i es troben assentaments amb arranjaments similars durant les fases 

plenes ibèriques. 

La datació d’aquest segon període s’ha efectuat també a partir dels elements ceràmics 

importats apareguts durant l’excavació de Bosch Gimpera. En aquest sentit, sembla ser 

que la reocupació i la reforma va ser duta a terme a inicis del segle IV a.n.e. Quatre 

vasos àtics poden datar-se en aquest moment, mentre que set atuells de vernís negre són 
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emmarcables al llarg de la tercera centúria; un únic fragment d’una peça campaniana del 

tipus B, una Lamboglia B5, indicaria el final cap a les darreries del segle II o la primera 

meitat de l’I a.n.e. (Moret, 2009: 237). 

En resum, l’estudi estratigràfic plantejat per Pierre Moret aportaria els següents resultats 

(Moret, 2002: 70): 

 

- Per sobre de la roca apareixeria una capa heterogènia rica en cendres, d’entre 5 i 10 

cm. de potència. 

- Existiria, immediatament al damunt, un primer nivell de destrucció, d’uns 30 cm. 

d’amplada i de textura argilosa, considerat per Bosch Gimpera com el reompliment 

estèril per a regularitzar la roca, que s’associaria a la destrucció violenta de la primera 

de les fases d’ocupació, datable cap a finals del segle VI a.n.e. 

- La reocupació i reforma de l’edifici estaria representada per una unitat estratigràfica 

difícil de distingir, per sobre de la destrucció de finals del segle VI a.n.e. L’estructura 

hauria restat abandonada uns cent anys, fins que a inicis del segle IV a.n.e., ja en època 

ibèrica plena, hauria tornat a estar freqüentada. 

- Al damunt s’hi podria observar la capa d’incendi, datable durant la segona fase. Es 

tractaria d’un nivell de terra blanquinosa mesclada amb cendres. 

- La destrucció final de l’edifici, cap a finals del segle II o primera meitat de l’I a.n.e. 

vindria marcada per la presència d’una capa de terra rubefactada, amb presència de 

nombrosos fragments ceràmics i de ferro. 

 

La manca de dades utilitzables sobre la localització dels vasos ceràmics complica, de 

totes maneres, la seva atribució a una fase concreta, més enllà de la seva datació com a 

producte. L’estratigrafia presentada per Moret també indicaria hiatus, subfases i 

refeccions en principi no observables en el comportament arquitectònic de l’edifici. 

D’aquesta manera, sembla evident que entre les dues fases existeix un abandonament 

d’aproximadament un segle. Però també resultaria cert afirmar que l’incendi succeït en 

algun moment de la segona fase pot suposar un altre parèntesi ocupacional que no ha 

aparegut reflectit en el registre. De ser així, es tornaria a ocupar i s’obriria una nova 

hipòtesi estructural, també possible, que indicaria que les estructures avui en dia visibles 

es bastirien després d’aquesta crema. Això faria pensar, entre altres coses, que durant 

els segles IV o III a.n.e. o bé existia un traçat desaparegut o bé s’usaria encara el vell del 

segle VI a.n.e. (Moret, 2002: 70). Potser això donaria explicació sobre la presència de 
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ceràmiques antigues en contextos, en principi, més moderns. Però no està gens clar. 

Sobre la funcionalitat d’aquest edifici, tot el que s’ha plantejat fins avui en dia no pot 

passar de la mera hipòtesi. Sembla encertat assignar, per a la primera fase, un estàtus de 

casa aïllada. La cronologia la vincula a edificis com el Tossal Montañés II (Vall del 

Tormo, Matarranya) (Moret et alii, 2006) o la torre T-3 de L’Assut (Tivenys, Baix 

Ebre) (Diloli, 2009). Pel que respecta al Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) 

(Bea, Diloli, 2005), les mesures d’ambdós bastiments serien similars. L’estructuració 

interna de La Gessera, per a l’ocupació de la primera edat del ferro, ens seria 

desconeguda, encara que es pot intuir una continuació formal en el període més recent. 

Més enllà, doncs, de dir que es tractaria d’una estructura aïllada no es pot confirmar si 

ens trobaríem davant d’un espai d’hàbitat, com al Tossal Montañés II o a L’Assut, o 

d’un bastiment de caire representatiu, com al Turó del Calvari. 

La segona fase d’ocupació presenta també problemes d’atribució. A partir de la petitesa 

dels espais dels àmbits interns Pierre Moret ha proposat que no es tracti d’una estructura 

habitacional sinó d’un bastiment dedicat a l’emmagatzematge, probablement vinculat a 

un assentament agrari proper, del segle II a.n.e., La Serra Mitjana (Moret, 2002: 70 ; 

Puch, 1996: 71-80). En aquest sentit li suposaria una doble funcionalitat. Per una banda 

serviria com a punt de control del camí entre el Coll del Moro (Gandesa) i Calaceit 

(Matarranya), mentre que per l’altra s’erigiria com a graner fortificat, per tal de protegir 

les collites de poblats com el de La Serra Mitjana (Moret, 2002: 71). 

Sobre la funcionalitat de la primera fase, malgrat l’escàs marge de maniobra que donen 

les poques estructures conservades, considerem que l’atribució com a casa aïllada, 

independentment de la seva utilització d’una manera o altra, resultaria factible, com ja 

s’ha assenyalat i, per tant, caldria incloure La Gessera en el conjunt de cases fortificades 

que semblen estructurar el territori entre la segona meitat del segle VII i les darreries del 

VI a.n.e. En canvi, sota el nostre punt de vista, la proposta per a la segona fase presenta 

esquerdes, com són la presència de materials àtics importants, que no quadrarien en un 

simple graner fortificat i, sobretot, el seu aïllament i la distància relativament important 

entre La Gessera i La Serra Mitjana, d’aproximadament 1,5 quilòmetres. De totes 

maneres és una hipòtesi interessant que cal tenir en compte a l’hora d’estudiar com 

s’articularia el territori, sobretot en referència a les darreres fases de l’iberisme. La 

viabilitat de la proposta de Pierre Moret passaria, si més no, per l’existència d’una 

tercera fase, posterior a l’incendi que succeïria en un moment indeterminat del segon 

període, i que suposaria l’amortització d’un moment anterior que arquitectònicament 
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ens és desconegut,  així com l’oblit de les importacions àtiques i la construcció posterior 

de l’estructura que podem veure actualment. Però sembla complicat que el procés fora 

aquest. 

 

V.3.2.4.- La torre del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta) 

El conegut assentament del Coll del Moro de Gandesa, a la Terra Alta, està emplaçat en 

un altiplà que domina la depressió de Bot, un notable pas natural que uneix les terres de 

la foia de Móra amb l’interior, amb les valls fluvials de l’Algars i del Matarranya. La 

seva situació és privilegiada; en la cubeta inferior neix el riu Canaleta, que enllaça amb 

l’Ebre a uns dotze quilòmetres, per una via que, malgrat el que s’ha plantejat, resulta 

impracticable per al desplaçament de béns. Per l’altre costat, cap al nord, el riu es troba 

a una vintena de quilòmetres, a través de Corbera d’Ebre (Terra Alta) i del traçat del Riu 

Sec.  

La zona d’hàbitat està dominada per una imponent torre, potser la seva estructura més 

coneguda, que pot veure’s avui en dia just a l’esquerra de l’antiga carretera que duia des 

de Gandesa fins a Calaceit. La seva planta és oval, de secció cònica, ocupant l’angle 

nord-oriental de l’assentament. Això la dota d’una aparença bastant atalussada. Les 

mesures conservades són realment impactants. De llarg a la base fa uns 18 metres, 

mentre que d’amplada se’n conserven 14 metres. L’alçada màxima preservada a 

l’actualitat és de 6,35 metres al nord-oest i 8,65 metres a l’est. Presenta un mur adossat 

que hom ha interpretat com a rampa helicoïdal, amb quatre graons al seu inici que 

s’identifiquen amb una escala per a accedir al capdamunt de l’estructura (Moret, 1996: 

414).  L’aparell amb que va ser bastida està compost per blocs de pedra irregularment 

desbastats, units amb morters de fang. S’assenta directament sobre la roca natural. La 

terrassa en la qual va ser construïda presenta una elevada densitat d’estructures 

corresponents amb els sectors d’hàbitat, que amortitzen una cisterna adossada a la torre. 

Sembla que aquest conglomerat urbà pot datar-se entre la segona meitat del segle III 

a.n.e. i el segle I a.n.e., exceptuant una habitació encastada directament a l’estructura 

defensiva que es pot ubicar en època romana altimperial (Rafel et alii, en premsa). 

La datació que des de les campanyes efectuades als anys 80 del segle passat es va 

proposar per a la torre establia sense massa dubtes un inici de l’activitat, com a mínim, a 

principis del segle V a.n.e. No obstant, una sèrie de materials més antics, apareguts a la 

cisterna, ja van fer pensar a les seves investigadores que, com a mínim, es podria arribar 

fins al segle VI a.n.e. (Rafel, Blasco, 1994: 34-35). 
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Durant els anys 2006 i 2007 es van reemprendre els treballs d’excavació arqueològica al 

recinte interior de la torre, per part d’un equip sota la direcció, el 2006, de David Garcia 

Rubert i d’Isabel Moreno, i el 2007 de Núria Rafel i David Garcia Rubert. Els resultats 

d’aquestes campanyes han estat reveladors i han fet canviar la impressió històrica que 

fins ara es tenia d’aquesta gran estructura. Aquests, que actualment es troben en premsa 

a la revista Kalathos amb el títol de “Nuevos datos sobre la evolución del poblamiento 

en la Cataluña meridional entre el siglo VII ane y época romana: el Coll del Moro de 

Gandesa”, han de suposar un punt d’inflexió en quant a la categorització funcional i 

social de les fases més antigues de la torre (Rafel et alii, en premsa).25 

 

 
Figura 79. Vista general de la torre del Coll del Moro durant el procés d’intervenció 
arqueològica. Fotografia cedida per Núria Rafel 
 

Les recents intervencions se centraren en l’espai interior. En aquest, hom ja hi havia 

identificat un muret, que compartimentava la torre en dos espais, que havia estat 

interpretat com a romà i datat al segle II d.n.e., a partir de la troballa de materials 

d’aquesta època, com una lluerna del tipus Loeschke VIII (Ferrer, 1982: 234-235 ; Rafel 

                                                
#%!Volem agraïr als autors d’aquest article, especialment a Núria Rafel, l’haver-nos facilitat el 
text, malgrat estar encara en premsa.!
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et alii, en premsa). No obstant, en les fases més recents aparegudes en les intervencions 

de 2006 i 2007, però, es van documentar una sèrie de trinxeres als extrems nord-

occidental i sud-oriental del bastiment, de difícil atribució encara que datables al segle 

II a.n.e. Cobrint aquests fets es va excavar un potent reompliment, amb materials molt 

heterogenis, entre els quals calen destacar fragments de vasos en perfil en S, a vegades 

decorats amb cordons, bols, gerres, una cassola de grans dimensions, així com 

contenidors, alguns amb coll de cigne. Acompanyaven al registre diverses importacions, 

generalment àtiques de vernís negre, com ara un fragment d’Outturned Rim- Lamboglia 

22 – Morel 2861, amb cronologies emmarcables entre el 400 i el 375 a.n.e. (Rafel et 

alii, en premsa). És important assenyalar que dins d’aquesta unitat estratigràfica hom hi 

va documentar a bastament restes d’un enderroc, format en gran manera per tovots, 

alguns d’ells enlluïts, que semblen indicar un col!lapse d’estructures més velles (Rafel 

et alii, en premsa). 

Per sota d’aquesta fase superior es va apreciar un nivell d’ocupació, anterior, que 

posseiria funcions associades amb l’hàbitat. En aquell moment la torre presentaria una 

compartimentació en el seu espai intern, feta amb un mur de pedres (UE 506). L’espai a 

l’est d’aquest mur central es va dividir, alhora, en dues petites cambres, mitjançant 

l’aixecament d’un envà de tovots (UE 543). Aquests petits àmbits integren elements 

clarament associats als usos domèstics. En l’ubicat en la secció més septentrional s’hi 

va localitzar una estructura de tovots que hom ha interpretat com a una artesa o bé com 

a un compartiment per a l’emmagatzematge de productes alimentaris (Rafel et alii, en  

premsa). Aquesta cambra va aparèixer pavimentada, a l’igual que l’àmbit occidental; 

sembla ser que van usar el mateix sòl que va ser construït durant la fase anterior. A 

l’anar deteriorant-se, va ser adobat amb pegats de morter de calç. Pel que respecta a la 

petita cambra sud-oriental aquesta estava en pitjor estat de conservació, a causa de les 

tasques de desmuntatge i transformació de la torre. No obstant s’hi van poder 

documentar dues estructures, una de les quals s’ha interpretat com a un forn. Va ser 

construït a partir d’un solatge d’argila sobre el qual hom hi disposà fragments ceràmics, 

per tal de crear una superfície plana. L’estructura anava coberta amb una volta de fang, 

conservada en part. La datació que es proposa per a l’amortització  d’aquesta fase 

habitacional se situaria als voltants del 375 a.n.e., malgrat que els materials ceràmics no 

són gens clarificadors. No obstant, la quantitat de reformes presents aconsellen una vida 

llarga per a aquest horitzó; es pot suposar una construcció al llarg del segle V a.n.e. 

(Rafel  et alii, en premsa). 
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Figura 80. Planta i secció de la torre que incorpora les estructures de l’Horitzó II. Dibuix de 
David Garcia Rubert (Rafel et alii, en premsa) 
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Immediatament es va documentar una altra fase d’ocupació per sota d’aquest darrer 

nivell. Presentaria també una funcionalitat domèstica. En aquests moments el mur 

central encara no hauria estat construït i l’interior de la torre comptaria amb una única 

habitació, pavimentada amb una capa d’argila groguenca d’uns 10 cm. de potencia, que 

es conservava en mal estat. Aquest sòl presentava un retall còncau, reomplert de morter 

de calç, en el qual s’hi hauria encaixat un gran contenidor, del que n’ha quedat la base i 

una vora. A part d’aquesta tenalla, sobre el paviment únicament s’hi van documentar 

fragments de ceràmica ibèrica decorada amb bandes de pintura vinosa, clarament 

atribuïbles als primers moments d’aquesta producció. Per sota del terra es va poder 

identificar un estrat d’anivellament, fet amb pedres i margues, amb l’única presència de 

dos fragments de ceràmica, també ibèrica (Rafel et alii, en premsa). 

 

                  
                

             Figura 81. Enterrament de perinatal a l’interior de la torre (Rafel et alii, en premsa) 

 

El més interessant d’aquest horitzó, però, va aparèixer al sector nord-occidental, on el 

paviment, que es trobava en molt mal estat, cobriria l’enterrament d’un perinatal. Seria 

una inhumació primària, preservada òptimament, que contenia l’esquelet d’un nounat, 

en decúbit lateral esquerra. Es tractaria d’un individu de sexe femení, que presentava les 

extremitats inferiors semiflexionades, a l’igual que el braç esquerre, mentre que el dret 

estava en adducció, amb la mà dreta sobre el genoll. El cap, recolzat al seu costat 

esquerre, mirava cap al sud-oest. Va ser sepultat amb un petit penjoll esfèric de bronze, 

suspès a la regió de la cintura escapular (Rafel et alii, en premsa). Aquest tipus 
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d’abaloris té una presència bastant important en contextos funeraris datables a partir de 

meitats del segle VI a.n.e. (Bea, 1996). N’apareixen de més moderns (en cap cas 

superen la línia de meitats del segle V), encara que com a productes residuals en 

contextos domèstics (Rafel, 1997: 104-108 ; Rafel, 2005 ; Rafel et alii, en premsa). No 

és usual la col!locació d’aixovars en enterraments d’aquest tipus. No obstant, els 

investigadors de la torre del Coll del Moro aporten un paral!lel certament proper, on en 

una inhumació semblant a l’assentament de La Serra del Calvari (La Granja d’Escarp, 

Segrià) hom ha localitzat, acompanyant al cos, un penjoll discoïdal de bronze (Rafel et 

alii, en premsa). 

La datació proposada per a aquest horitzó, malgrat els pocs ítems que acompanyaven els 

nivells ocupacionals, s’establiria cap a finals del segle VI a.n.e., o ja dins de la primera 

meitat del segle V a.n.e. Però el fet més interessant i significatiu seria la naturalesa que 

els seus investigadors atribueixen a l’enterrament infantil. Aquest tipus de sepultures en 

contextos domèstics ha estat estudiat recentment (Gusi, Muriel, 2008). Per la disposició 

de la tomba, que presumiblement hauria estat coberta pel paviment habitacional, 

s’orienten a creure que es tractaria d’un ritus fundacional, bastint-se, a partir d’aquest, 

totes les estructures domèstiques documentades en la fase de trànsit entre el segle VI i el 

V a.n.e, que esdevindrien una important reforma de l’estructura (Rafel et alii, en  

premsa). 

      

 

 

 

 

 

           

 

 

Figura82.Fragment escultòric de la torre del Coll del Moro (Rafel et alii, en premsa) 
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Finalment, a l’aixecar el paviment es va descobrir l’horitzó ocupacional més antic. El 

parament occidental de la torre queda interromput i penja per sota del terra, localitzant-

se un potent nivell de reompliment. Aquest fet s’ha identificat com a un massissament 

de la seva base, a una cota per sota d’1,40 metres del coronament conservat. Formant 

part d’aquest rebliment, en la seva part superior, es va recuperar un bloc de pedra 

calcària local, amb unes dimensions de 20 x 17  x 9 cm. que presenta una sèrie de solcs 

que poden identificar-se amb una ala o bé amb els plecs d’una túnica.  

Aquest fragment, juntament amb altres evidències, ha fet pensar als seus investigadors 

en l’existència d’elements decoratius esculpits en les fases més antigues de 

l’assentament, així com en les esteles de la propera necròpolis (Rafel et alii, en premsa). 

Com s’indica en el seu estudi, es tracta d’un tipus de decoració escassíssima a la vall de 

l’Ebre i, per extensió, al nord-est peninsular, on es compten poques peces i, totes elles 

amb cronologies tardanes, no anteriors al segle III a.n.e. Estilísticament, el fragment 

escultòric no té res a veure amb els exemples tardans, com els èquids del Palao 

d’Alcanyís (Baix Aragó) (Marco, 1976-78), les estàtues sedents d’Albelda (Llitera) 

(Marco, 1990), o els monuments de Malla (Osona) (Rodà, 1993) o Sant Martí Sarroca 

(Alt Penedès) (Guitart, 1975), per citar algunes conegudes mostres  (Rafel et alii, en 

premsa). 

La datació d’aquest nivell de reompliment ha de ser situada vers el segle VI a.n.e., a 

l’igual que el fragment escultòric. De totes maneres no s’ha pogut, fins al moment, 

aprofundir en el sondeig d’aquest reblert, fet que sense cap mena de dubte haurà 

d’ajudar a definir la cronologia amb major exactitud. De totes maneres, aparentment 

l’inici de la construcció de la torre del Coll del Moro haurà de situar-se en un moment 

indeterminat dins del segle VI a.n.e., sinó abans, fet que determina la seva atribució com 

a estructura residencial abans que poliorcètica, almenys fins a les darreries del segle V o 

inicis del IV a.n.e. 

Els mateixos investigadors, arran de les noves interpretacions ocupacionals de 

l’estructura turriforme, han efectuat un estudi aprofundit d’una sèrie de materials 

ceràmics apareguts en el transcurs de sengles intervencions arqueològiques dutes a 

terme en dues campanyes, una als anys vuitanta i l’altra als noranta del segle passat en 

una sèrie de nivells exteriors a la torre, en la zona ocupada per la cisterna que 

posteriorment va ser reblerta d’estructures més modernes (Rafel et alii, en premsa). A 

partir d’això hom ha establert una sèrie de fases ocupacionals (batejades com a 

“horitzons”) que cal relacionar amb les descobertes en el recinte interior de la torre, ja 
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que els materials provindrien de nivells precipitats des d’aquesta (Rafel et alii, en 

premsa): 

 

1 Horitzó I (600/575-aprox. 500 a.n.e.) 

2 Horitzó II (450/425-375/350 a.n.e.) 

3 Horitzó III (375/350-220/180 a.n.e.) 

4 Horitzó IV (220/180-100/50 a.n.e.) 

 

En aquest capítol ens interessarem en l’horitzó més antic, que seria l’emmarcable dins 

de la primera edat del ferro. L’ Horitzó I (600/575-aprox. 500 a.n.e.) es correspondria de 

la primera fase d’utilització de l’espai, que vindria determinada per la presència 

bàsicament de material amfòric fenici, provinent del Cercle de l’Estret de Gibraltar, així 

com peces de vaixella de tipus fenici. Pel que respecta a les àmfores, els fragments 

recuperats serien informes; sembla ser que podrien assimilar-se, en principi, a 

contenidors de la forma Ramon T.10.1.2.1. També s’hi haurien recuperat fragments 

d’àmfores ja de tipologia ibèrica, que els investigadors del Coll del Moro han classificat 

com a classe Mañá B3 (Rafel et alii, en premsa). El primer que sobta és l’antiguitat que 

atribueixen a aquesta darrera producció. En principi no trobaríem, al territori del tram 

inferior de l’Ebre, manufactures ceràmiques tecnològicament ibèriques fins a meitats 

del segle VI a.n.e. En el context de les estructures de tipus diferencial que apareixen al 

territori es poden destacar, en aquest sentit, els vasos del Tossal Montañés II de Vall del 

Tormo, al Matarranya (Moret et alii, 2006) o l’urna de tancament hermètic del Turó del 

Calvari de Vilalba dels Arcs, proper al Coll del Moro de Gandesa i, possiblement, 

provinent del cercle de la Penya Negra de Crevillent (Baix Vinalopó), com s’ha vist 

(Bea, Diloli, 2005). En cap d’aquests casos es pot assignar una cronologia per als atuells 

que vagi més enrere del 550 a.n.e. No obstant, els investigadors de l’estructura 

turriforme del jaciment gandesà han justificat l’alta cronologia de les peces ibèriques a 

partir de l’existència, al sud peninsular, d’assajos d’imitació d’àmfores fenícies per part 

d’indígenes, ja al segle VII a.n.e., dels quals derivarien els contenidors ibèrics, així com 

la presència de peces antigues d’aquest tipus en jaciments del Llevant peninsular o a 

Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà) (Rafel et alii, en premsa). L’examen d’alguns 

dels fragments del Coll del Moro sembla indicar una origen al!lòcton, encara que 

indeterminable. En cas de ser així ens trobaríem sense cap mena de dubte davant de les 

primeres importacions de ceràmiques tecnològicament ibèriques a la regió. De totes 
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maneres, creiem que encara és aviat per a poder afirmar-ho amb garanties plenes; 

manquen contextos ben datats on puguin aparèixer la combinació de productes fenicis i 

les pastes formalment ibèriques. Ara per ara, suposem, la data de 550 a.n.e. ha de 

marcar un límit a aquest fet. A favor de les tesis presentades (Rafel et alii, en premsa), 

però, hi jugaria el fet que semblen peces arcaiques, almenys pel que fa al seu disseny, i 

això podria suposar una importació des del sud juntament amb les àmfores fenícies. En 

contextos del País Valencià, com per exemple l’Alt de Benimaquia (Dènia, Marina 

Alta) es documenten les àmfores de producció indígena més antigues del litoral llevantí, 

emmarcables entre finals del segle VII i meitats del VI a.n.e. El Puig de la Nau 

(Benicarló, Baix Maestrat), Los Villares (Caudete de las Fuentes, Requena-Utiel) o El 

Oral (Sant Fulgenci, Baix Segura) són exemples de jaciments on es localitzen també 

àmfores del tipus Mañá B3 arcaiques. Pel que fa a la seva presència a Catalunya, 

aquestes han estat datades en contextos de la primera meitat del segle VI a.n.e. a la 

palaiapolis emporitana. La resta d’exemplars, inclosa la mostra del Coll del Moro de la 

Serra d’Almos (Tivissa, Ribera d’Ebre) sembla que es poden datar dins de la segona 

meitat del segle VI a.n.e. (Rafel et alii, en premsa). En tot cas és un debat força 

interessant que caldrà seguir amb atenció.  

Sobre altres peces a torn s’ha de destacar la presència dels fragments d’un oinochoe 

atribuït per l’equip que l’ha investigat dins del camp de les produccions fenícies 

tardanes o en el de les manufactures orientalitzants sud-peninsulars que podem atribuir 

com de tipus fenici. També sembla classificable dins d’aquest grup un pithos (Rafel et 

alii, en premsa). A part de les àmfores, s’han documentat altres atuells provinents 

possiblement de contextos ibèrics andalusos. És de destacar la presència, com al Turó 

del Calvari de Vilalba dels Arcs, d’una urna de tancament hermètic.  

Pel que fa als vasos fets a mà, són destacables els grans contenidors i les tapadores. 

Aquestes últimes a voltes van decorades amb acanalats, en el que sembla una 

pervivència en contextos de ben entrat el segle VI a.n.e. Al Turó del Calvari també se’n 

va recuperar una que en presentava, conjuntada amb dissenys incisos (Bea, Diloli, 2005: 

191, fig. 10 a). Altres exemplars, tots ells propers, són la provinent del mateix 

assentament del Coll del Moro, trobada fora de context (Rafel, 1993: 20-30), o la del 

sepulcre del Mas de Flandí (Calaceit, Matarranya), datat a meitats del segle VI a.n.e. 

(Rafel, 2003: 60-62). Sobre aquesta pervivència de la decoració acanalada voldríem fer 

un incís. Com s’ha vist, a les terres de l’Ebre entre la foia de Móra i el mar, així com a 

l’àrea del Sénia sembla que ja a meitats del segle VI a.n.e. aquest acabat ha desaparegut 
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de les peces, tal i com ho denoten els registres d’Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) o el 

de La Ferradura (Ulldecona, Montsià), on ha estat substituït per remats allisats. És 

possible, doncs, que la fossilització dels acanalats al segle VI a.n.e. quedi circumscrita a 

la Terra Alta i al Baix Aragó, en el que semblaria una tendència cultural local. 

En resum, aquesta primera fase podria datar-se sense excessius problemes dins del segle 

VI a.n.e. (Rafel et alii, en premsa). 

Com ja s’ha indicat, les noves intervencions i el reestudi de materials ha fet plantejar 

quin seria l’ús funcional de la torre durant les primeres fases d’ocupació de 

l’assentament. En aquest sentit ha resultat reveladora, primer que res, la constatació que 

l’estructura no era massissa, al contrari del que es va creure a l’inici dels treballs 

arqueològics al Coll del Moro. Pierre Moret havia defensat aquesta hipòtesi a la 

publicació de la seva tesi doctoral (Moret, 1996: 414), encara que recentment l’ha 

reinterpretada, a partir de les noves dades (Moret, 2009: 239). Possiblement aquest fet 

resulti un dels més interessants, juntament amb les evidències materials, dels resultats 

de les excavacions de 2006 i 2007. La torre, almenys fins a finals del segle V o inicis 

del segle IV a.n.e., no posseiria una funcionalitat poliorcètica sinó que seria ocupada per 

un espai de caire domèstic.  

 

            
             

           Figura 83. Complex torre-cisterna. En puntejat, la cisterna (Rafel et alii, en premsa) 

 

Es tractaria, un altre cop, d’una potent mostra d’arquitectura de prestigi, que respondria 

a un programa edilici preconcebut. En aquest sentit s’arranjaria l’espai, i s’aixecaria 

aquesta estructura, que sembla ser que funcionaria amb la gran cisterna annexa, 
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col!lapsada per les construccions dels segles III i II a.n.e. Cal recordar que d’aquest 

dipòsit provenen els nivells ceràmics reestudiats recentment, que han estat explicats més 

amunt. D’aquesta manera, el conjunt posseiria unes dimensions d’entorn els 300 m2 , 

perfectament emmarcable en les superfícies d’aquestes primeres residències de caire 

diferencial. 

És molt interessant, però, la funció que atribueixen els seus investigadors al complex 

torre/cisterna. A part de l’evident justificació com a element de plasmació d’una 

ideologia basada en el control del poder, hom proposa una funcionalitat també basada 

en el domini dels recursos aqüífers i, a partir d’aquests, de la població i del territori 

(Rafel et alii, en premsa). En cas de ser així, que és més que possible veient les enormes 

capacitats de la cisterna (300 m3, uns 300.000 litres), ens trobaríem davant d’un clar 

element de coerció, més enllá del propi de l’arquitectura representativa, potser 

únicament comparable al de la captació de mitjans de producció que hom ha proposat 

per a Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià) (Garcia Rubert, Moreno, 2006: 

212) o en el del domini de la redistribució i consum de béns de prestigi atestat al Turó 

del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005). El control dels recursos 

hídrics es documenta ja en societats complexes calcolítiques, com en el cas de Los 

Millares; s’han publicat, al respecte, grans treballs (Chapman, 1991: 200). Però en el cas 

del territori en estudi la cisterna del Coll del Moro esdevé un unicum en la seva alta 

cronologia, únicament comparable, si realment es pot fer, amb la de Sant Antoni de 

Calaceit, que seria més moderna (Moret et alii, 2006: 159). Els volums d’altres cisternes 

són inferiors, com en els casos del Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell), on 

s’assoleixen els 190 m3, en unes cronologies força elevades, ja que sembla que es 

basteix entre els segles IX i VIII a.n.e. i s’amortitza el VII-VI a.n.e. (Olliach, 2008: 

182), o la dels Vilars (Arbeca, Garrigues), més propera a la del Coll del Moro en 

capacitat, d’uns 290 m3 (Olliach, 2010). Aquesta darrera va ser construïda al darrer 

quart del segle V a.n.e., encara que la complexitat estratigràfica en aquest punt del 

jaciment no pot fer descartar una data anterior, de primera edat del ferro (Olliach, 2008: 

187). L’èxit funcional de la cisterna, com han assenyalat els seus investigadors, radica 

en la seva paleoconca de captació, que és molt poc permeable i presenta una superfície 

aproximada d’uns 15.780 m2. Aquest fet garantiria l’ompliment del dipòsit, més enllà 

de les oscil!lacions estacionals, encara que hom necessitaria aplicar un bon programa de 

gestió (Rafel et alii, en premsa). L’absència d’hàbitat associat a la torre en aquests 

primers moments, que apareixeria isolada, esdevé un altre element justificador de 
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l’aplicació d’eines coercitives entorn de l’aigua. La relació entre els possibles ocupants 

de la residència i la volumetria de la cisterna és desproporcionada i únicament es pot 

explicar des de la necessitat de dominar el recurs, assegurar-ne una redistribució i, 

d’aquesta manera, aplicar un programa de poder. 

Un segon element que sembla justificar aquesta aplicació dissenyada del poder és 

l’establiment, en el moment de bastir la torre, d’una àrea funerària diferenciada de les 

usades fins aleshores. Es tractaria del denominat sector Maries. Usat a partir de meitats 

del segle VII a.n.e. s’hi observen dos fets significatius, fruit de l’augment poblacional 

que la zona hauria estat experimentant des del segle IX a.n.e. Per un costat, cal destacar 

la constant presència de materials mediterranis en els dipòsits funeraris de les 

sepultures. Les altres àrees també sembla que continuarien ocupades, ja que tant Teulers 

com Calars presenten un 53% de tombes datables vers la meitat del segle VII fins a 

inicis del VI a.n.e. Per un altre costat, es constata a partir del 575 a.n.e. l’abandonament 

de les arquitectures tumulars i la seva substitució per loculi o foses simples. També es 

documenta un progressiu abandonament dels sectors Teulers i Calars en benefici del de 

Maries, que en aquests moments concentra ja el 68% d’enterraments (Rafel, 1993: 67 ; 

Rafel et alii, en premsa). 

La construcció de la torre com a espai residencial sembla poder associar-se a aquest 

canvi en la dinàmica funerària de la propera necròpolis. Ara per ara no es pot saber 

certament com seria aquesta estructura, ja que manquen encara campanyes d’excavació, 

encara que es pot suggerir que el fragment escultòric recuperat havia de formar-ne part. 

A partir d’aquest fet hom ha proposat una cronologia de construcció situable vers 

mitjans del segle VI a.n.e., malgrat que es documentin materials més antics, que puguin 

fer pujar cronologies fins a inicis d’aquesta centúria o fins i tot les darreries de l’anterior 

(Rafel et alii, en premsa). La presència de la propera necròpolis ha fet plantejar el tema 

de la possible densitat poblacional de l’àrea del Coll del Moro. En aquest sentit cal 

assenyalar que són 57 els enterraments datables entre el 650 i el 575/550 a.n.e., fet que 

ha dut a suposar que la població superaria, i de molt, el petit grup humà que s’assentaria 

en la residència turriforme. Aquest fet és, juntament amb el control dels recursos 

hídrics, els que refermarien l’existència d’un programa de poder aristocràtic, que es 

basaria en el domini de la resta de població (Rafel et alii, en premsa). A partir de 

l’observació de les dinàmiques socioeconòmiques de la prehistòria recent peninsular, 

Antonio Gilman ja havia advertit de l’existència de polítiques similars, vinculades al fet 

que la planificació dels recursos hídrics i de policultiu han de garantir la seguretat de la 
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unitat domèstica: “Un contexto social que permite la planificación transgeneracional 

requerida por el sistema de policultivo mediterráneo debe garantizar la seguridad de la 

unidad doméstica, ya que gran parte de la producción excede el valor de uso. La tardía 

madurez y la capacidad de producción a largo plazo de la vid y el olivo alentaron a los 

principales productores a pagar la protección que recibían de sus dirigentes. La 

organización de la producción de estos recursos desborda la capacidad de un orden 

social igualitario” (Gilman, 1976: 315).26 

Cap a les darreries del segle VI o inicis del V a.n.e. l’estructura turriforme patiria 

reformes d’importància, vinculades per als seus investigadors amb les convulsions que 

van provocar el col!lapse d’altres residències socialment similars. L’explicació que, 

amb reserves lògiques, aventuren és que mentre les aristocràcies emergents es van 

afanyar a controlar els mitjans de producció, la base poblacional productiva i cultural va 

patir pocs canvis i això provocà l’enfonsament del sistema. El resultat seria la 

desaparició o la transformació d’aquestes primeres residències aristocràtiques (Rafel et 

alii, en premsa). En el Cas del Coll del Moro l’estructura no desapareix, sinó que 

transforma el seu espai arquitectònic, encara que costa dir si es tracta d’un procés 

immediatament posterior al col!lapse dels experiments aristocràtics o bé existeix un 

període, en tot cas curt, d’abandonament. Mostra d’aquesta profunda reforma seria la 

interpretació de l’enterrament del perinatal com a ritus de fundació. Cal esmentar, com 

es veurà, que altres residències diferencials continuen desenvolupant-se sense 

problemes més enllà de la línia del 500 a.n.e., encara que possiblement amb funcions 

socials divergents de les del segle VI a.n.e., com en el cas de la torre T-3 de L’Assut 

(Tivenys, Baix Ebre) (Diloli, 2009).  

El que està clar, de totes formes, és que no es tracta d’un procés lineal, sinó que cada 

cas sembla funcionar diferentment, en un esquema clarament diacrònic que, això sí, 

sembla mostrar alguns canvis en el que respecta a les formes arquitectòniques. Les 

residències diferencials imposen una forma de control polític que cada cop sembla més 

consolidada i que integra en el seu sí tota una sèrie de dinàmiques socioeconòmiques 

com el control de l’aigua, en el Coll del Moro, o la redistribució i consum, certament 

ritual, de productes de luxe, en espais com els del Turó del Calvari. Les noves 

interpretacions de l’estructura turriforme gandesana tenen la virtut de consolidar, cada 

cop més, aquesta línea d’investigació. 

                                                
$%!Traducció de Robert Chapman (Chapman, 1991: 202).!
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V.3.2.5.- El Tossal Montañés II (La Vall del Tormo, Matarranya) 

El jaciment es troba en una petita elevació, plana en la seva part més elevada, que 

s’aixeca uns 15 metres per sobre de les terrasses al!luvials del marge esquerre del riu 

Matarranya. La plataforma té unes mesures aproximades d’uns 50 metres des de l’est 

fins a l’oest i de 13 a 15 metres de nord a sud. Va ser descobert el 1995 en el transcurs 

de la campanya d’excavacions arqueològiques dutes a terme en la propera Torre 

Cremada, una estructura defensiva d’època republicana distant solament uns 500 

metres. Dos anys més tard, el 1997, es van iniciar les intervencions. Philippe Gardes, de 

la Casa de Velázquez, va obrir-hi tres petits sondejos, apareixent ja estratigrafia que es 

remuntava fins a la primera edat del ferro, encara que ja s’hi va intuir una petita 

quantitat de ceràmica de tipus ibèric. Posteriorment, i fins al 2000 se succeïren les 

campanyes, sota la direcció de Pierre Moret, localitzant-se diverses estructures, entre 

elles la coneguda torre, i determinant-se tres fases d’ocupació per al jaciment (Moret et 

alii, 2006: 24): 

 

- Fase 1: Corresponent a la primera edat del ferro, s’ubicaria entre les darreries del segle 

VII i les primeres dècades del VI a.n.e. Les estructures aparegudes s’identifiquen amb 

un petit hàbitat, a l’extrem occidental de la plataforma superior, molt modest, d’entre 

300 i 400 metres quadrats. Es coneix com a Tossal Montañés I. 

- Fase 2: Quan aquest primer assentament va ser arrasat, a meitats del segle VI, hom hi 

va bastir una gran torre de planta circular, aïllada, en el punt més elevat del tossal 

(Tossal Montañés II). Solament va ser ocupada durant un curt període de temps, fins 

més o menys la línia del 500 a.n.e., moment en que va ser abandonada després d’una 

violenta destrucció que la va arruïnar. 

- Fase 3: A partir del 475/450 a.n.e. es va recuperar l’indret per a construir-hi dos petits 

sectors de cases de planta quadrangular (Tossal Montañés III). El primer d’ells ocupa la 

part central de la plataforma, mentre que l’altra, a la banda oriental, s’aixecarà en un 

moment una mica més recent que s’ha situat vers el 400 a.n.e. 

En aquest capítol analitzarem les estructures de la segona de les fases constructives, 

corresponents a la gran torre de la segona meitat del segle VI a.n.e., és a dir, a Tossal 

Montañés II. Es tracta d’una estructura circular, amb un diàmetre exterior que varia 

entre els 8,45 i els 9,10 metres bastida amb un mur bastant ample, que també oscil!la 

entre els 1,25 i els 1,45 metres. El sistema constructiu és força senzill, parell a l’utilitzat 

al Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005). Primerament 
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es van aixecar dos paraments de pedres, que van desbastar-se lleugerament, col!locades 

en filades més o menys regulars. Els blocs tenen mides molt diferents, anant des dels 20 

cm. fins als 50 cm. de llarg. Van ser unides usant morter de fang. L’espai interior entre 

aquests dos bastiments va ser reblert amb pedres més petites i terra compactada. Molt 

possiblement aquest sòcol es recobrí amb algun tipus d’enlluït, atès que l’aspecte que 

presenta en la seva cara exterior és poc acurat. Avui en dia es conserva en el punt més 

elevat en una altura d’uns 2,4 metres (Moret et alii, 2006: 34). 

Únicament comptava amb un accés, que es correspon amb una estreta porta creada al 

mur circular. La seva amplada va dels 77 cm. fins als 80. Segurament posseiria una 

porta, ja que durant l’excavació d’aquest punt es va trobar una taca de color negre 

identificable amb un tros de fusta carbonitzada. Conserva el seu llindar, construït 

mitjançant la col!locació d’un enllosat de pedres aplanades. Molt possiblement la porta 

presentava un marc remarcat en la cara interior per una motllura d’argila amb la 

superfície polida, del qual se n’han trobat diversos fragments in situ. 

L’interior va ser enlluït amb fang, ja que se’n van documentar alguns fragments 

adossats a un banc corregut i a un forn que formaven part del mobiliari. Es tractaria 

d’un acabat simple, sense decoració pictòrica, resultant visibles les traces de les eines 

que hom emprà per a estendre’l sobre el sòcol petri. Possiblement sobre aquesta capa de 

fang es rematà el treball amb un encalat, encara que aquest fet no és segur, ja que 

l’incendi que destruí l’estructura va poder calcificar la pedra (Moret et alii, 2006: 35). 

El sistema de pavimentació també seria força senzill. De fet, únicament va existir una 

preocupació per a arranjar i anivellar els punts on la roca natural formava desnivells, 

usant una compactació de terra amb un aspecte molt semblant al de l’enlluït de la paret. 

S’hi ha identificat també una ranura en forma de forquilla, davant de l’accés, que va 

poder usar-se, possiblement, per a evacuar aigües residuals. 

La planta baixa formaria un espai únic, sense cap mena de compartimentació. No s’hi 

han detectat restes de cap envà. Únicament s’ha pogut observar al centre de la cambra 

una base per a ubicar-hi una columna de fusta o un pal. Aquesta base, formada per una 

pedra calissa, posseeix unes mesures aproximades de 70 per 40 cm. Part de la meitat 

oriental de l’habitació, segons els seus excavadors, havia d’estar ocupada per una escala 

de fusta, de la qual no se’n conserva cap resta, que permetés el pas cap a les plantes 

superiors. S’ha arribat a aquesta suposició donat que en aquest punt l’estructura ha 

aparegut completament buida. La meitat oest està ocupada per una sèrie de peces de 

mobiliari domèstic força significatives; hom hi localitzà un forn destinat a la cocció 
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Figura 84. Planta general i imatge de l’edifici del Tossal Montañés II (Moret et alii, 2006) 
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 d’aliments, un teler, un dipòsit baix d’ús indeterminat i un banc corregut de pedra, 

força baix,  cobert per un enlluït de fang curosament arrodonit en les seves cantonades, 

amb unes dimensions d’uns 3 metres de llarg, 0,5 d’ample i 0,16 d’alt. 

La torre havia de comptar amb pisos superiors. La seva reconstrucció ha resultat força 

dificultosa. Carme Belarte ha estudiat els diversos elements de fang apareguts en el 

transcurs de les excavacions, tots ells bolcats al pis inferior (Belarte, a Moret et alii, 

2006: 36-42). No entrarem en detall sobre aquesta qüestió, però sí que resulta 

interessant esmentar algunes de les apreciacions que han servit per a interpretar la 

disposició dels pisos elevats. La troballa d’una sèrie de tovots caiguts que no poden 

pertànyer a envans o altres estructures domèstiques de la planta baixa (que són 

inexistents, ja que no se n’han trobar traces al sòl), semblen indicar l’existència d’una 

planta superior, de la que s’haurien precipitat durant l’enrunament de l’estructura. 

Alguns d’ells conserven encara enlluïts, i això ha fet suposar a l’equip que ha investigat 

el jaciment que provenen de possibles superiors (Moret et alii, 2006: 43). Existeixen 

també raons que fan pensar en que aquests blocs d’argila no poden procedir d’uns 

hipotètics alçats en fang del mur perimetral, almenys de la seva planta baixa. La seva 

considerable alçada (cal recordar que es preserven gairebé 2,4 metres) desestima 

aquesta possibilitat; en els casos en que es completa el bastiment amb tovots els sòcols 

són sempre més baixos (entre 0,5 i 1,5 metres, generalment). La mida d’aquestes rajoles 

és també excessivament menuda per a completar un alçat d’un mur tan potent. Es tracta 

d’un mòdul de 22 x 12 cm. i caldrien sis tovots transversals o dotze en línia per a cobrir 

l’amplada del parament. La lògica porta als seus investigadors a pensar, no sense raó, 

que s’haurien necessitat blocs d’argila molt més grans per a acabar el treball en 

condicions. Això els hi fa afirmar que no és descartable que la totalitat de la torre, 

inclosos els pisos superiors, podia haver estat construïda usant únicament la pedra. De 

totes maneres l’amplada que es coneix per al mur perimetral és únicament la de la 

planta baixa; res descartaria que a mesura que s’elevés la torre aquest gruix pogués anar 

disminuint, sobretot si es considera que el cap de les bigues que suportarien els forjats 

superiors es recolzava sobre un retall efectuat a la cara interna del parament. (Moret et 

alii, 2006: 44). 

Sobre l’alçada del forjat que separa la planta baixa del primer pis poca cosa es pot dir; 

aquest ha de situar-se obligatòriament per sobre dels 2,40 metres conservats, ja que no 

s’observa en el mur perimetral cap forat de biga. Aquest sostre se suportava, com ja s’ha 

indicat, mitjançant una columna ubicada sobre una base de pedra. La jàssera central 
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tenia que ser forçosament potent, doncs la llum d’aquesta arriba als 5,80 metres. Sobre 

la restitució de les suposades plantes superiors, hom ho ha interpretat a partir d’un 

càlcul volumètric de la runa acumulada, tant a l’interior de l’estructura com als seus 

voltans, encara que els resultats siguin especulatius (Moret et alii, 2006: 44). A partir de 

la valoració dels materials caiguts s’ha arribat a un volum aproximat de 77 metres 

cúbics per al total del bastiment. Extrapolant-ho a una altura hipotètica, s’assoleixen els 

3,80 metres. L’alçada real, però, devia ser bastant major, encara que no es compta amb 

dades científiques que ho puguin corroborar, més enllà de les exposades en les línies 

superiors. L’especulació, a partir de la cota conservada de murs i el càlcul de les 

amplades dels suposats forjats ha dut als seus investigadors a plantejar-se un total d’uns 

5 metres per a un edifici amb dues plantes. Amb tot, la potència dels murs pot fer pensar 

en l’existència, encara, d’una tercera planta, amb la qual cosa arribaríem, fàcilment, als 

8 metres (Moret et alii, 2006: 44). 

Sobre la coberta, també, únicament es poden fer especulacions. Si considerem els 

paral!lels observats en altres construccions de l’edat del ferro, no únicament de la regió 

de l’Ebre sinó del conjunt de la Mediterrània, es pot conjecturar amb una terrassa plana, 

ocupable, com s’ha pogut determinar en les cases turriformes gregues (Schattner, 1990: 

fig. 18, fig. 26 ; Moret et alii, 2006: 44), conegudes a partir dels models en terracota. 

Cal considerar-ho com un plantejament arquitectònic semblant, propi de climes propers; 

no és assimilable, realment, com a influència per part grega en els sistemes constructius 

del Matarranya i del tram final de l’Ebre, per extensió. El que sembla clar, a partir 

d’alguns fragments de material constructiu recuperats, és que es tractaria d’un 

coronament pla, utilitzable o no. S’aconseguiria mitjançant un darrer forjat, 

possiblement fet amb taulons de fusta i cobert d’elements vegetals, que s’allisaria amb 

una capa d’argila. La restitució feta per Francesc Riart (Moret et alii, 2006: 46 fig. 34) 

presenta una barana, fet que, en el cas de ser factible, dotaria a la torre d’una terrassa 

utilitzable, segons els seus investigadors, com a talaia (Moret et alii, 2006: 45). Ens 

trobem, doncs, davant d’un model d’estructura turriforme molt regular, habitable, i que 

ens recorda, salvant les distàncies, una fortificació medieval. Els forjats havien de  ser 

resistents. S’han conservat fragments de fang amb impromptes de biguetes de fusta, que 

possiblement provenen d’aquests elements. No es pot distingir si formaven part dels 

forjats intermedis o de la coberta. La duresa s’aconseguia, a diferència dels tovots dels 

envans, usant com a desgreixants, a part de palla, graves i algunes pedres petites; això 
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Figura 85. Restitucions de Francesc Riart i de Pierre Moret de l’edifici del Tossal Montañés II 

(Moret et alii, 2006) 
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indicaria que la terra no hauria estat garbellada, encara que no es pot saber si es tracta 

d’un fet intencional o purament fortuït. 

El mobiliari intern recuperat a la planta baixa denota l’ús domèstic de l’estructura. El 

banc corregut s’ha interpretat com a vassal; l’emmagatzematge de productes, doncs, 

s’efectuaria utilitzant tenalles, que descansarien sobre aquest element. S’hi poden 

observar cinc marques circulars, poc fondes, que han estat interpretades com als suports 

d’aquestes gerres. Els seus diàmetres són diferents, havent-se pogut associar un d’ells 

amb una tenalla recuperada, però no els altres. Aquesta dada ha fet pensar en un 

abandonament de la torre, emportant-se els seus últims moradors els vasos que manquen 

(Moret et alii, 2006: 45). Enfront d’aquesta banqueta hom havia col!locat dues grans 

gerres a mà a l’inrevés sobre el paviment de la cambra. Es tracta de les úniques que 

quedaren dins la torre quan aquesta es va enfonsar. Les analítiques de residus, 

efectuades per Jordi Juan Tresserras, de la Universitat de Barcelona, han aportat la 

localització, en una d’elles, de fitòlits, esquelets sil!lícis d’Hordeum vulgare (ordi), 

grans de midó del tipus Triticeae, identificable amb Hordeum o Triticum amb 

evidències d’alteracions, llevats, diatomees i oxalat, que han estat interpretats com a 

residus de cervesa d’ordi (Juan Tresserras, 2006: 287-288; Moret et alii, 2006). Sobre 

l’aparició de cervesa en jaciments de l’edat del bronze o de la primera edat del ferro 

s’ha escrit molt els últims anys. Hom ha identificat aquest tipus de tenalles, 

generalment, com a receptacles destinats a contenir gra (Alonso, 1999: 223-228), 

considerant que ens trobem en una regió on no s’empren les sitges. Però la troballa 

d’evidències de cervesa en gerres semblants, pel que fa a la forma i a les dimensions, ha 

fet replantejar aquesta qüestió. Potser el cas més conegut és Genó, a Aitona (Segrià), on 

en un vas datat al segle XI a.n.e. se’n trobaren traces (Juan Tresserras, 1998). Però els 

grans contenidors també podien conservar altres productes, com làctics, cereals, fruites 

o salaons. Per tant es pot pensar que els vasos apareguts del recinte del Tossal Montañés 

no eren únicament utilitzats per a contenir cervesa, sinó que podien guardar també gra. 

L’estudi dels materials constructius ha aportat una nova hipòtesi: la troballa de tovots 

estrets, de no més de 9 cm. de gruix, enlluïts per les dues cares i rematats amb una 

motllura arrodonida, que semblen haver-se precipitat des del primer pis, ha fet pensar en 

la possibilitat de l’existència en aquest punts, més que d’envans, d’algun tipus de caixa 
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Figura 86. Distribució interna del mobiliari i dels objectes localitzats a la planta baixa de 
l’edifici del Tossal Montañés II. Imatge cedida per Pierre Moret. A partir de Moret et alii, 2006 
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per a mantenir en condicions el cereal (Moret et alii, 2006: 45). 

S’han documentat també evidències vinculades a la mòlta del cereal. Concretament es 

va recuperar un molí d’arenisca, partit en tres fragments i cremat per l’incendi, que 

posseïa unes dimensions de 45 x 22 x 10,5/12,5 cm. L’anàlisi per difracció de raigs X 

va determinar que en el treball d’aquesta peça, que apareixia piquetejada, s’havien usat 

eines fabricades amb coure i estany, és a dir, amb bronze. En un primer moment es va 

suposar que, enlloc d’un molí, aquest element seria una enclusa, ja que al primer pis de 

l’edifici es van testimoniar de manera fefaent labors metal!lúrgiques. En una observació 

posterior, centrada en el repartiment de les marques de percussió, es va descartar 

aquesta opció. A més, la poca consistència de la sorrenca va fer pensar en que no podria 

haver resistit els continus cops. D’aquesta manera, hom interpreta les traces de bronze 

com les de l’eina que va fabricar l’element. El bloc de pedra presenta unes marques 

sense erosionar, fet que indicaria que en el moment del col!lapse de l’estructura encara 

no s’hauria usat i, molt possiblement, es trobaria en procés de fabricació (Moret et alii, 

2006: 47). 

Prop de la banqueta, com s’ha assenyalat, es va trobar una estructura de difícil atribució, 

que pot identificar-se, possiblement, amb tasques de transformació d’aliments. Es tracta 

d’un element rectangular, que mesura 80 x 60 cm., que conserva en tres dels seus 

costats uns bordons de fang d’uns 3 cm. d’alçada. En la seva cantonada nord-occidental 

el bordó és reentrant, dibuixant un apèndix d’uns 22 x 10 cm. engrossit a l’extrem. 

L’interior és pla i no es distingeix excessivament del paviment que el rodeja. Es van 

prendre mostres de l’estructura, resultant únicament la presència de grans de midó del 

tipus Quercus, així com diatomees (Juan Tresserras, 2006: 287-288 a Moret et alii, 

2006). S’ha interpretat aquest element en dos sentits. Per una banda es pensa que pot 

tractar-se d’una àrea de mòlta, on els bordons evitarien la dispersió del gra durant el 

treball, efectuat usant un molí de va-i-vé. Com a defensa d’aquesta hipòtesi s’han 

aportat paral!lels procedents d’El Taratrato (Alcanyís, Baix Aragó), on es van localitzar 

molins sobre peanyes o suports fets amb tovots. Aquestes peanyes tindrien gairebé un 

metre d’alçària i estarien provistes de bordons. La diferència de l’exemplar del Tossal 

Montañés seria que no presentaria sòcol elevat. Per una altra banda es pot interpretar 

com a artesa, destinada a l’amassament de pans o coques, per a ser cuits al forn que 

apareix proper. El principal problema per a acceptar aquesta suposició és que aquesta 

estructura presenta una minsa qualitat per tal de rebre productes líquids o humits. Les 

diatomees, no obstant, ens assenyalen que el receptacle havia contingut aigua, encara 
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que sembla ser que pot tractar-se d’una intrusió durant el procés d’excavació de la torre 

(Moret et alii, 2006: 48). En principi l’equip que va investigar el jaciment no es 

decideix fermament per cap de les dues opcions. S’orienten a pensar, però, que la 

preparació que s’hi devia fer es basava en la farina de glans, i el producte es coïa en un 

forn localitzat just al costat. Cal destacar l’absència de llar en la planta baixa; la brasa 

necessària per a fer funcionar el forn tenia que procedir de fogueres enceses a l’exterior 

de l’estructura. 

La fàbrica amb que es bastí aquest forn és força peculiar. La part inferior consisteix en 

un basament de pedra sobre el qual es va col!locar un massissat de terra compactada 

d’uns 40 cm. d’alçada, amb una forma ovoide irregular. La part inferior d’aquest 

element és més ampla que no pas la superior, i anava revestida per les seves cares 

externes amb una capa fina de revoc de fang. Aquest revestiment conserva, en algunes 

parts, un bordó arrodonit, que sobresortia aproximadament un centímetre per damunt 

del sòcol. Per sobre s’hi va encaixar una tenalla feta a mà, ajaguda sobre un costat. Se li 

havia trencat una de les nanses per a poder encaixar-la millor al basament. Al seu 

interior s’hi havia estès un solatge d’argila, per tal de crear una superfície plana per a la 

cocció dels aliments. Probablement l’estructura del forn es completava amb una tapa, ja 

que es va localitzar un fragment d’una nansa en el seu entorn immediat. Sembla ser que 

en el moment en que es va destruir la torre aquest forn estava net, sense utilitzar, ja que 

les cendres aparegudes a l’interior de la tenalla no presentaven restes d’elements 

alimentaris (Moret et alii, 2006: 50). Sobre les mostres extretes d’aquesta estructura, 

tant el solatge com la paret interior del vas usat com a cambra de cocció contenien grans 

de midó del tipus Quercus i del tipus Hordeum/Triticum, fet que fa pensar que s’hi van 

coure pans o coques de cereals o de glans. Una segona mostra del paviment de davant 

del forn va aportar esquelets silicis d’ordi (Hordeum vulgare) (Juan Tresserras, 2006: 

287-288 a Moret et alii, 2006). 

El sistema de cocció reporta una tradició mediterrània encara observable avui en dia en 

els països del Magrib, com Marroc o Algèria, o a Proper Orient. En aquest cas els 

forners de Damasc (Síria), per posar un exemple, preparen sobre una taula pans, o més 

aviat coques, sense llevat, que són aferrades amb un cop sec a les parets d’un forn, 

generalment de falsa volta, fet amb fang o tovots. Aquesta estructura ha estat 

prèviament omplerta, en la seva base, amb brases i carbons d’origen vegetal. S’ha 

d’assolir un nivell de cremació i temperatura que garanteixi la menor quantitat de fum 

possible. Les coques es couen, doncs, per temperatura i no pas per foc. Una tapa, també 
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ceràmica, clou el forn per tal d’aconseguir mantenir l’ambient i coure el major nombre 

de pans possible abans de canviar les brases, fet que, si es fa bé, solament cal fer un cop 

cada dia. A Xipre, aquest tipus de cocció també s’aplica a les carns, especialment de 

corder, on el kleftikó es cou lentament en el que sembla derivar dels kribanoi que encara 

es poden veure a Grècia. Al poble de Pereruela (Zamora) hom fabrica encara avui en dia 

forns d’argila cuita, amb volta, que tenen la mateixa funcionalitat que el del Tossal 

Montañés. Per tant, no és descartable que a part d’usar-se aquest darrer per als 

productes derivats dels cereals s’hi guisessin altres viandes. 

No es coneixen excessius exemples de forns complexos per a l’edat del ferro a la regió. 

De fet, al Baix Aragó solament s’ha identificat l’exemplar de Palermo (Casp, Baix 

Aragó), que és de fet una evolució d’una llar que es va completar incloent un braser en 

la seva part superior (Álvarez Gracia, 1990: 113). També es compta amb un exemple 

excavat per Maluquer a La Ferradura (Ulldecona, Montsià (Maluquer de Motes, 1983: 

11 làm. III) (Moret et alii, 2006: 51). Les evidències carpològiques es completen amb la 

localització d’una llavor de raïm, que no es pot precisar si és salvatge o cultivat i tres 

grans provinents de plantes ruderals (Lolium i Malva cariofilàcia) (Juan Tresserras, 

2006: 287-288 a Moret et alii, 2006). La fauna recuperada es limita a restes de caprins i 

de conills (Moret et alii, 2006: 52). 

Un altre dels elements de mobiliari de la planta baixa de l’edifici és un teler vertical, 

aparegut entre el forn i la banqueta adossada. D’aquest giny solament es conservava el 

seu muntant esquerre, fet a partir d’un bloc de sorrenca que mesura 78 cm. de llarg, 33 

cm. d’ample i de 17 1 19 cm. de gruix, i els ponderals o peses ceràmiques. El muntant 

de pedra sembla que anava també revestit per una fina capa d’argila, molt possiblement 

amb la intenció de regularitzar-ne la superfície. La cara interior presenta dos orificis 

buidats, tendents a la circularitat, que tenien com a funcionalitat encaixar les vares o 

bastons dels quals calia penjar els fils, que es mantenien estirats pel pes dels ponderals. 

D’aquests se’n localitzaren bastants, un total de 37 peces fetes amb fang cru, assecat al 

sol, fets amb la mateixa tècnica que els tovots. En un principi el teler en devia tenir 

força més, però moltes van ser localitzades fortament fragmentades pel pes de la runa de 

l’enderroc. El número, per tant, és la quantitat mínima d’individus que presenten els 

investigadors del jaciment (Moret et alii, 2006: 55). Es corresponen tipològicament al 

tipus de ponderal o pesa prismàtica amb perforació única (Castro Curel, 1985), els més 

comuns des de meitats del segle VI a.n.e. a la Península Ibèrica. Aquest tipus ha estat 

interpretat com la transició entre les peses circulars de meitats del segle VII i inicis del 
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VI a.n.e., presents al Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Bea, Diloli, 2005) o a Sant 

Jaume Mas d’en Serrà (Garcia Rubert, 2005) i les d’angles vius reconeixibles ja en 

contextos plenament ibèrics (Garcia Rubert, Gracia, 1998 ; Moret et alii, 2006: 56). Es 

van poder analitzar les fibres carbonitzades preservades en els orificis de suspensió, 

determinant-se que pertanyien a lli cultivat (Linum usitatissimum L.) (Juan Tresserras, 

2006: 287-288 a Moret et alii, 2006); pot tractar-se de la corda de la suspensió, però el 

més probable és que hom hi manufacturés teixits de fil (Moret et alii, 2006: 56).  

Ha estat també identificada l’activitat metal!lúrgica a l’edifici, molt possiblement al seu 

pis primer. Aquest fet es determina per la recuperació, entre la runa de la planta baixa, 

de tres motlles de foneria bivalves, fets amb pedra sorrenca. Amb un d’ells es devien 

fabricar discs amb un diàmetre d’uns 11,8 cm. que no superaven en cap cas els 3 mm. 

de gruix. El motlle dissenya el que sembla una nansa; s’interpreta, doncs, el producte 

elaborat amb aquest motlle com a discs amb mànec. S’han identificat amb possibles 

miralls com el trobat al tresor de La Aliseda (Cáceres) (Almagro Gorbea, 1977b: 215), o 

el que subjecta la Dama de Cehegín (Izquierdo, Arasa, 1998: 191-192, làm. 7). També 

podien haver estat usats per a fabricar, mitjançant el martellejat, simpula o, amb menor 

probabilitat, kardiophylakes com els trobats en necròpolis de la Península Itàlica a partir 

de meitats del segle VI a.n.e. (Cianfarini, 1969: làm. I-VIII) o a Alèria, a Còrsega 

(Jehasse, Jehasse, 1973). Els investigadors del Tossal Montañés, que són els qui 

proposen aquestes possibilitats i les seves comparacions, no es decanten clarament per 

ninguna (Moret et alii, 2006: 58). Se n’han trobat exemplars similars, encara que més 

petits, a Les Escodines Altes (Maçalió, Matarranya) i a La Ferradura (Ulldecona, 

Montsià). 

Un segon motlle podria servir per a la fabricació de barnilles amb extrems embolats. La 

secció d’aquestes seria triangular, d’un llarg de 22,6 cm. per 1,3 d’amplada. A la regió 

del Matarranya la presència de barnilles de bronze no és estranya. Del Vilallonc (Cretes, 

Matarranya) en provenen tres exemplars. També ha estat identificat un motlle, al Museu 

Arqueològic de Catalunya, provinent del Piuró del Barranc Fondo (Maçalió, 

Matarranya) (Moret et alii, 2006: 58). Altres exemplars similars han estat trobats en 

jaciments de la vall de l’Ebre: Cabezo del Cuervo (Alcanyís, Baix Aragó), Záforas 

(Casp, Baix Aragó), Siriguarach (Alcanyís, Baix Aragó), Sant Antoni (Calaceit, 

Matarranya), Roquissar del Rullo (Favara, Matarranya), Alto de la Cruz (Cortes de 

Navarra, Navarra), o La Hoya (Laguardia, Araba). 

Finalment es conserva la tapa d’un altre motlle de discs, similar al descrit més amunt 
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però de major diàmetre, ja que produiria peces de 18 a 19 cm. de diàmetre (Moret et 

alii, 2006: 58). 

Els materials ceràmics apareguts durant l’excavació han ajudat a tancar una cronologia 

precisa per a la torre del Tossal Montañés. S’observa un domini considerable dels vasos 

a mà, comptabilitzant-se’n un total de 45 individus (a partir del NMI) entre els quals 

calen destacar tenalles decorades amb cordons, olles amb cordons sota la vora, olles o 

tasses de parets llises, escudelles o bols, plats fondos, tapadores i un cert nombre de 

formes no identificables. En quant a les peces tornejades se n’han determinat un NMI de 

4 ítems, conformat per una gerra i un oinochoe pintats, una tenalla o àmfora i una peça 

indeterminada amb peu anul!lar. Una de les peces, la siglada amb el codi CMV-99.325 

és un vas à chardon de pasta dura i cocció oxidant. La seva cara exterior ha estat 

engalbada amb un acabat groguenc o beix i decorada amb diferents franges de línees de 

color roig vinós, amb una pintura molt adherent. Una segona, l’oinochoe (CMV-

99.326), presenta característiques tècniques similars, encara que els pigments són de 

color ocre i molt fràgils (Moret et alii, 2006: 61). 

No s’hi han trobat ceràmiques fenícies, fet que fa pensar als seus investigadors en una 

cronologia més avançada que la dels jaciments on hi és present, com Sant Jaume Mas 

d’en Serrà (Alcanar, Montsià) o Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre). Aquest fet, 

juntament amb les datacions de radiocarboni efectuades per la Universitat de Lió 1 

(mostra LY-9003), que aporta una cronologia de 2464 +/-47 BP (761-415 cal. a.n.e.), 

amb una probabilitat màxima de 750-709 i 528 cal. a.n.e. han fet proposar una datació 

d’entorn el tercer quart del segle VI a.n.e. per a la destrucció de l’edifici, que, per 

elements ceràmics, no sembla tenir més de 25 o 30 anys quan es col!lapsa (Moret et alii, 

2006: 61). Cal recordar, però, els evidents problemes que el radiocarboni ofereix en les 

datacions del primer ferro. 

 

V.3.2.6.- La Miraveta (Cretes, Matarranya) 

El jaciment de la Miraveta es troba al terme municipal de Cretes (Matarranya), al cim i 

en part de les vessants d’un turó isolat, que domina un meandre del Matarranya. Malgrat 

tractar-se d’un jaciment conegut d’antic, no s’hi han efectuat excavacions 

arqueològiques. Bosch Gimpera el va visitar el 1916 i en va descriure les 

característiques en el seu diari (Moret et alii, 2006: 144). Sembla ser que ja havia estat 

sondejat anteriorment per part del pare Furgús. Des d’aleshores les notícies sobre el 

jaciment han estat escasses.  
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L’única intervenció de tipus arqueològic que s’hi ha portat a terme han estat les 

prospeccions dels anys 1997, 1999 i 2000. Els seus resultats han estat publicats per 

Pierre Moret, José Antonio Benavente i Alexis Gorgues (Moret et alii, 2006), resultant, 

juntament amb un resum curt a la memòria d’habilitació del primer (Moret, 2009), la 

totalitat de les dades amb que actualment comptem. 

La superfície ocupada pel jaciment és força petita, d’uns 20 metres de llarg per 6 o 7 

d’ample, i avui en dia s’hi pot observar una munió de restes arquitectòniques antigues, 

acompanyades de fragments ceràmics. La visualitat és excepcional; es poden veure tots 

els jaciments protohistòrics de la riba occidental del Matarranya: Mas d’en Rius, Vall 

d’en Jorba, Torre Cremada, Tossal Montañés i El Cerrao (Moret et alii, 2006: 144). 

La seva conservació no és òptima, atès que l’espai ha estat profundament transformat 

per activitats com el bastiment de barraques de caçadors o les excavacions furtives. 

Aquest fet va dificultar als seus investigadors una correcta valoració de la seva planta i 

de les possibles fases d’ocupació. Les restes d’estructures s’estenen aproximadament 

per una àrea d’uns 300 metres quadrats. A partir del gruix de les estructures i de la 

posició preeminent sobre la vall fluvial hom ha interpretat el bastiment existent com les 

restes d’una torre o un petit recinte fortificat, sense poder-se’n determinar la forma 

exacta (Moret et alii, 2006: 145). Per davall d’aquesta possible torre s’observen altres 

estructures d’hàbitat, sobretot a les vessants meridionals i occidentals del tossal. 

La datació ha estat efectuada a partir de materials recollits en superfície durant les 

prospeccions. Sembla ser que es poden determinar dues fases d’ocupació. La primera 

d’elles s’establiria durant la primera edat del ferro, a partir de la troballa d’àmfora 

fenícia del Cercle de l’Estret de Gibraltar i de ceràmica a mà. Una segona fase, (segles 

V-IV a.n.e.) hauria estat identificada a partir de les formes i les decoracions de la 

ceràmica ibèrica recollida. Hom aporta, per tal de completar la datació, la notícia de la 

troballa a inicis del segle XX d’una estela gravada de tipus baixaragonès, en un context 

que pot situar-se com a molt tard al segle III a.n.e. (Moret et alii, 2006: 145). 

L’any 2000 es va efectuar una datació radiocarbònica a partir d’una mostra provinent 

d’un estrat cendrós visible en un dels forats de furtiu, a la part més alta del jaciment. El 

resultat calibrat a dues sigmes s’emmarca en la forquilla que va entre el 791 i el 520 cal. 

a.n.e., amb unes probabilitats màximes per ordre decreixent de 601, 607, 678, 671 i 762 

cal. a.n.e. (Moret et alii, 2006: 146) 

La combinació d’aquesta datació amb la presència d’àmfora fenícia fa suposar als seus 

investigadors que la cronologia del possible edifici de La Miraveta cal cercar-la cap a 
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les darreries del segle VII a.n.e., per a una primera fase d’ocupació, ja que, com s’ha 

indicat, el jaciment continuaria essent freqüentat entre els segles V i III a.n.e. (Moret et 

alii, 2006: 146). En aquest cas, ens podríem trobar, com s’ha vist a La Gessera, amb una 

refecció del lloc o una simple continuïtat: “Ce schéma, s’il se confirmait, rappelle le cas 

de La Gessera, à ceci près que la maison-tour serait plus ancienne, antérieure même à 

celle de Vilalba” (Moret, 2009: 243). Com ha indicat aquest investigador, però, la seva 

construcció seria lleugerament anterior a la de l’edifici del Turó del Calvari de Vilalba 

dels Arcs, que, com s’ha vist, sembla fundar-se a inicis del segle VI a.n.e. i 

s’emparentaria, almenys a nivell cronològic, possiblement, amb les fases més reculades 

de la torre del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta). 

 

V.3.3.7.- El Coll del Racó de Sacos (Vallderroures, Matarranya) 

Sobre aquest jaciment les dades són realment minses. Ubicat al terme de Vallderoures 

(Matarranya), la seva posició privilegiada li permetria controlar l’aiguabarreig entre el 

Matarranya i el Tastavins. No ha estat mai intervingut arqueològicament, encara que va 

ser investigat el 1988 i el 1993 per E. Puch i R. Ortonoves. Els únics resultats d’aquesta 

recerca van aparèixer als articles publicats per aquests investigadors, sota els títol 

d’“Actualización de la carta arqueológica de Valderrobres (Teruel)” (Puch, Ortonoves, 

1988) i “Nuevos yacimientos en el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro en la 

cuenca del río Matarraña” (Meix et alii, 1993). Recentment Pierre Moret n’ha recollit, 

també, la notícia sobre llur existència a la seva memòria d’habilitació, resultant, com en 

el cas de La Miraveta (Cretes, Matarranya), la seva citació més actual (Moret, 2009: 

243), a partir de les dades de Meix, Puch i Ortonoves, així com les seves pròpies, 

aparegudes el 1996 (Moret, 1996). 

Aparentment, les restes identificades indicarien l’existència en aquest indret d’una petita 

casa fortificada, possiblement semicircular, d’unes dimensions aproximades de 20 x 12 

metres. Es trobaria en molt mal estat, fortament arrasada, fet que hauria dificultat la 

interpretació del seu esquema arquitectònic. Els murs exteriors de l’estructura s’haurien 

edificat mitjançant el falcament al terra de blocs ortostàtics, de més d’un metre 

d’amplada. La ceràmica recollida, sense especificar una major precisió, dataria el 

conjunt dins de la primera edat del ferro, podent arribar a finals del segle VI a.n.e. 

 

V.3.3.- El Coll del Moro de la Serra d’Almos (Tivissa, Ribera d’Ebre):  

El Coll del Moro de la Serra d’Almos és un d’aquells jaciments que majors 
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controvèrsies ha suscitat al llarg de la història de la investigació de la protohistòria. Les 

primeres remocions de terres foren efectuades per afeccionats locals, que van obrir una 

trinxera d’uns cinc metres de llarg, recuperant alguns materials selectes però llançant 

barranc avall fragments poc vistosos i pedres de les estructures. Excavat per Salvador 

Vilaseca als anys 40 del segle passat, els resultats foren sorprenents, al localitzar-se un 

petit sector d’hàbitat emmarcable entre les darreries del segle VI i el principi del V 

a.n.e. que incloïa en el seu si el que semblava un túmul funerari d’inhumació, un fet 

únic i estrany que no pot deslligar-se de la polèmica. Vilaseca va redactar un treball en 

el qual va presentar les conclusions de la seva investigació: Coll del Moro, yacimiento 

post- hallstáttico (Serra d'Almors, Tarragona) (Vilaseca, 1953). 

Amb posterioritat ha estat citat en nombroses ocasions, com per exemple en els treballs 

de Gonzalo Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero, 1985), però no va ser fins al 1999 quan es va 

reestudiar tant el jaciment com els materials que va recuperar Vilaseca. Fruit d’aquesta 

tasca es va redactar un article que ha esdevingut bàsic per a entendre la dinàmica del 

Coll del Moro de la Serra d’Almos (Cela et alii, 1999). També ha estat referenciat en la 

tesi de Jaume Noguera (Noguera, 2006), o en les de Raimon Graells (Graells, 2008) i 

Samuel Sardà (Sardà, 2010). 

Està ubicat en un turó d’uns 364 metres sobre el nivell del mar, que s’eleva com una 

dels darrers contraforts de la Serra de Tivissa en el seu límit nord-oriental. La coronació 

del turó és de fet una estreta cresta, d’uns 40 metres de llarg per 3 d’ample, que domina 

la vall fluvial del Siurana i el barranc de Mussefra, menant directament al Coll de 

Fatxes, l’únic camí cap a la costa mediterrània transitable a l’antiguitat. Aquestes 

condicions doten al jaciment d’una privilegiada posició estratègica i de control del 

territori. De fet es troba relativament a prop, a uns dos quilòmetres, d’un altre jaciment 

possiblement coetani, el Coll Alt de Tivissa (Barberà, Sanmartí Grego, 1978). Molt 

probablement va existir una necròpolis d’incineració vinculada als dos assentaments, 

que va ser destruïda cap a 1920, segons Vilaseca (Cela et alii, 1999: 92). 

Vilaseca hi va localitzar un petit assentament i una estructura, aixecada sobre els 

bastiments de dues cases, que va interpretar com a un túmul funerari d’inhumació. El 

poblat es trobava en la vessant sud-oest del turó, i sembla ser que estava conformat per 

unitats arquitectòniques de planta quadrangular o rectangular de molt petites 

dimensions, ja que en cap cas passaven dels 2 m2 de planta ocupable. Es conservaven 

els sòcols d’aquestes cambres, d’uns 20 cm. d’alçada, aixecats amb pedres lligades amb 

morter de fang. Al seu interior Vilaseca no hi va trobar ni llars de foc ni portes, i 
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aparentment comptaven amb un únic moment ocupacional, finalitzat amb un incendi 

que amortitzava aquest sector. Únicament va excavar tres d’aquests petits recintes, que, 

si s’observa l’aixecament planimètric de Vilaseca, semblen respondre a un tipus 

d’ordenació compacta i força axial, recordant, únicament pel que fa a l’esquema, alguns 

exemples, una mica anteriors, com Les Escodines Altes (Maçalió, Matarranya) (Fatás, 

2007). De fet, no s’hi va identificar cap espai de distribució de la circulació, ni carrer ni 

plaça (Cela et alii, 1999: 92). 

 

 
 
Figura 87. Planta de l’assentament del Coll del Moro de la Serra d’Almos (Cela et alii, 1999) 

 

Al sud-est de l’assentament, construïda per sobre de dues d’aquestes cambres, va 

excavar una estructura formada per tres murs paral!lels que definien un espai bastant 

més gran que el dels recintes, d’uns 5 m2. Un d’aquests murs, el més occidental, 

presentava un doble parament adossat. Vilaseca va poder intervenir una potència 

estratigràfica força considerable, que assolia aproximadament 1,75 metres d’alçada. Era, 

però, força senzilla, ja que per sota d’una capa formada per blocs de pedra en desordre 

mesclats en terra es va trobar un esquelet femení, en decúbit prono, que reposava sobre 

un llit de cendres d’entre 3 i 15 cm. de potència. Per sota es va localitzar una altra capa 
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de pedres i terra, d’uns 20 cm. d’amplada, i finalment un darrer nivell de cendres 

directament sobre el terreny natural.  

A partir de l’estudi fet el 1999, tal i com ens indica Jaume Noguera, s’han pogut 

individualitzar materials provinents de quatre fonts diferents (Noguera, 2006: 150): 

 

- Els primers a aparèixer van ser els trobats pel grup d’afeccionats locals que va obrir la 

rasa abans de l’arribada al jaciment de Salvador Vilaseca. Cal recordar que es tracta, en 

aquest cas, d’un registre selectiu, ja que molts ítems es van perdre irremeiablement en el 

procés d’excavació. 

- Vilaseca va recuperar una sèrie de materials, molt fragmentaris, que procedirien de 

l’assentament i que resulten, alhora, difícils de contextualitzar. 

- N’existeixen alguns provinents del sector ocupat per la denominada estructura de tipus 

tumular, el conjunt més nombrós i singular. 

- Se’n van recuperar també durant les campanyes de prospecció efectuades per la 

Universitat de Barcelona l’any 1988 a la Ribera d’Ebre i al Baix Ebre (Alaminos et alii, 

1991). 

 

Els que podrien associar-se a l’assentament pròpiament dit queden reduïts a un petit lot 

entre els quals destaca un fragment d’una vora d’urna de tancament hermètic, del tipus 

d’orelletes, una altra d’un contenidor de coll de cigne, una fíbula de doble ressort datada 

per Gonzalo Ruiz Zapatero vers el 500 a.n.e. i dues tiges de bronze (Vilaseca, 1953: 24-

25, fig. 6 ; Noguera, 2006: 150). 

Sobre la fíbula de doble ressort Ruiz Zapatero considera que cal englobar-la dins del 

tipus de pont quadrangular o romboïdal amb peu allargat. El fet que la de la Serra 

d’Almos compta únicament amb tres espirals en la molla del ressort fa que la relacioni 

cronològicament amb les més recents de les de pont filiforme i, per tant, se’n vagi ja cap 

al trànsit entre els segles VI i V a.n.e. (Ruiz Zapatero, 1985: 952). Aquest fet aportaria 

una dada cronològica clara sobre el funcionament global del jaciment. Al sector del 

suposat túmul hi va aparèixer un fragment d’un segon exemplar, amb parelles 

característiques tècniques. 

La presència de vasos importats en el registre de la Serra d’Almos és molt reduït, però 

cronològicament significatiu. L’excavació de Vilaseca en el sector identificat com a 

túmul va aportar la troballa d’una peça força coneguda en la bibliografia, una copa àtica 

de vernís negre Type C concave lip (Sparkes, Talcott, 1970: 91, làm. 19, núm. 405), 
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emmarcable també en el trànsit entre els segles VI i V a.n.e. Però no és l’únic ítem 

importat. Les prospeccions de superfície de 1988 van suposar la localització d’una vora 

fenícia, Vuillemot R-1 / T-10.1.2.1, que podria fer pujar la cronologia de l’inici 

ocupacional vers la primera meitat del segle VI, com a mínim, així com la vora d’un 

morter, inicialment classificat com a púnic (Alaminos et alii, 1991: 171, fig. 9), però 

que la revisió de 1999 va ubicar dins del camp de les produccions gregues de morters de 

tipus de “llavi de collaret”, amb cronologies que poden anar des de la primera meitat del 

segle VI a.n.e. fins al primer quart del V (Sparkes, Talcott, 1970: 222, làm. 90, fig. 16). 

Cela, Noguera i Rovira, no obstant, a partir de les qualitats formals de la peça de la 

Serra d’Almos (manca de brollador i d’agafador) li han suggerit una datació de ple segle 

VI, semblant a les peces 1899 i 1900 d’Sparkes i Talcott. Malgrat que es tractaria de 

produccions de l’àmbit corinti, la pasta de la peça de la Serra d’Almos no les recorda en 

absolut, podent provenir de tallers occidentals, possiblement massaliotes (Cela et alii, 

1999: 97). 

Les àmfores localitzades responen al tipus que s’ha vingut a anomenar com a ibèric 

antic, és a dir, formalment encara s’assemblen als contenidors fenicis. Dins d’aquest 

món s’ha d’assenyalar la troballa d’una gran tenalla de tipus pithoïde, amb nanses 

bífides. Vam poder consultar fa uns anys aquesta peça, dipositada com la resta al fons 

del Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus (Baix Camp), i la seva pasta no 

s’assembla a la de les produccions ibèriques antigues, sinó que més aviat recorda les 

manufactures de tipus fenici, cada cop més abundants a l’Ebre i en indrets certament 

allunyats, com a Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès) (Bea, 1996). La 

seva atribució formal, molt més propera als models fenicis, podria certificar que ens 

trobem davant d’un vas assimilable cronològicament a la primera meitat del segle VI 

a.n.e., és a dir, en un moment equiparable al de l’aparició de la tecnologia de tipus 

fenici. El mateix es podria afirmar d’una gran plàtera i d’un oinochoe, provinents també 

de les excavacions de Vilaseca, que en principi l’havia classificat com a fet a mà, 

possiblement per la peculiaritat del seu tornejat. A més, l’oinochoe de la Serra d’Almos 

recorda formalment un provinent del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs (Bea, Diloli, 

2005: 191, fig. 10b), en aquest cas fet a mà, derivant, possiblement, de prototipus 

tartèssics en bronze. 
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Figura 88. Planta de l’estructura del suposat túmul del Coll del Moro de la Serra d’Almos i 
pàtera de bronze (Graells, 2008) 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

Entre els vasos a mà cal destacar els contenidors i les gerres amb perfil el S decorades 

amb cordons digitats, així com les peces amb vora exvasada. Les decoracions amb 

cordons al coll i a la base, característiques del registre de la Serra d’Almos, també són 

presents a La Gessera (Caseres, Terra Alta), al Castellot de la Roca Roja (Benifallet, 

Baix Ebre) o en un enterrament secundari de la cista del Mas de Flandí (Maçalió, 

Matarranya), tots datables cap a la segona meitat del segle VI a.n.e. (Noguera, 2006: 

150-151). Potser la peça més interessant, però, és una tapadora amb broc perforat molt 

semblant a la apareguda al Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs) (Bea, Diloli, 2005: 191, 

fig. 10a), encara que aquesta es dataria sense dubte dins de la primera meitat d’aquesta 

centúria. 

Es va recuperar un lot bastant important d’objectes metàl!lics. Cal destacar-ne una 

sivella de cinturó de tres ganxos, una punta de sageta plana, un braçalet filiforme, tretze 

fragments helicoïdals, vint-i-nou denes cilíndriques que formarien part d’un collaret, 

tres tires unides per una anella formant un penjoll, que s’associaria amb un torques, un 

penjoll triangular, un fragment d’una fíbula de doble ressort, com la presentada més 

amunt, i diversos fragments de denes, tiges, etc. (Noguera, 2006: 153). També cal 

assenyalar la troballa d’una placa fíbula. 

De tots aquests elements potser els més destacables siguin la sivella, amb paral!lels en 

necròpolis del tram final de l’Ebre, com Mas de Mussols (Tortosa, Baix Ebre) o Mianes 

(Amposta, Montsià), però també a Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès), o 

el collaret torques, també comparable al de Mas de Mussols.  

Però existeix un element metàl!lic provinent del sector del denominat com a túmul que 

mereix un punt-i-apart: un bol d’excel!lent factura, treballat a partir d’una planxa que va 

haver de ser estirada prèviament i corbada, decorat en la seva vora amb un complex 

sistema d’incisions geomètriques i amb base umbilicada. Sembla poder equiparar-se 

amb els productes relacionats d’alguna manera amb l’artisanat etrusc, datables entre el 

675 i el 450 a.n.e. (Munilla, 1991: 136-137). Hom ha considerat aquest tipus de bols de 

vora plana com a derivacions d’atuells presents a la Magna Grècia des d’almenys el 

segle VIII a.n.e., de clara inspiració oriental, que perdurarien fins al segle VI a.n.e., 

quan són substituïts pels vasos de base plana sense vora (Cela et alii, 1999: 103). Seria 

precisament el fons umbilicat i la vora decorada el que vincularia aquests vasos amb 

tradicions etrusques o itàliques (Bouloumié, Lagrand, 1977: 2, 17, 26).  

El bol, o pàtera, de la Serra d’Almos es pot classificar dins del grup de bassins à rebord 

perlé relativament ben documentats en l’àrea existent entre la Roina i l’Erau, com el del 
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túmul de Chavignières (Avançon, Hautes-Alpes) (Bouloumié, Lagrand, 1977), el de la 

tomba de Corno Lauzo (Pouzols-Minervois, Auda) (Taffanel, Taffanel, 1962) o el de la 

sepultura 14 de Grand Bassin II (Mailhac, Auda) (Taffanel, Taffanel, 1950). La peça 

més propera, no obstant, és el bol hemisfèric aparegut a la tomba 399 de la necròpolis 

de Can Bech de Baix (Agullana, Alt Empordà) (Toledo, Palol, 2006: 138-142). 

S’han identificat com a vaixelles associades al consum del vi (Albanese-Procelli, 1983-

1985: 183). Mentre que a la Península Itàlica apareixen en riques tombes aristocràtiques 

fora d’ella es converteixen en objectes de prestigi que circulen entre les elits, en 

l’ínterim entre la segona meitat del segle VII i el VI a.n.e. El bol de la Serra d’Almos ha 

estat també vinculat amb aquest tipus aristocràtic de consum (Graells, 2006: 202 ; 

Sardà, 2010: 367). És simptomàtica, però, la seva presència en contextos funeraris 

etruscs i lacials, relacionats amb el banquet i, en concret, amb el consum de carn rostida 

(Lucas, 1991: 352). També s’ha associat aquest tipus de bol amb una funcionalitat 

similar a la dels vasets metàl!lics que s’han localitzat als túmuls tipus Cazevielle del 

Llenguadoc Oriental (Lucas, 2003-2004: 121). 

En el conjunt de metalls de la Serra d’Almos s’hi inclou també una destral de ferro i una 

petita peça de plata, possiblement part d’un lingot (Cela et alii, 1999). 
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V.3.4.- Els assentaments 

 

V.3.4.1.- Sebes II (Flix, Ribera d’Ebre) 

El segon assentament, Sebes II, va ser bastit en la plataforma plana, més baixa i molt 

més apta per a construir-hi un lloc d’hàbitat. En una superfície d’uns 1.000 m2 es van 

poder observar diverses estructures, algunes d’elles formant angle, que presentaven a 

nivell de terra una certa quantitat de ceràmica clarament ibèrica. A partir de 2007 s’han 

iniciat treballs en aquesta àrea (Belarte, Noguera, 2007a: 133 ; Belarte et alii, 2007-

2008: 13). Els resultats d’aquestes primeres investigacions són encara inèdits, i han estat 

únicament reflectits en una memòria final d’activitat entregada a l’AGAUR (Agència de 

Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya) (Belarte et alii, 

2009). 

Les campanyes de 2010 i de 2011 s’han centrat en l’assentament del segle VI a.n.e. 

Seguint el mateix esquema que s’ha aplicat a l’excavació del poblat dels segles VII-VI 

a.n.e., s’ha dividit aquesta àrea en tres noves zones, que s’han numerat des del 6 fins al 

9 (Belarte et alii, 2009: 22): 

 

- Zona 6: S’identifica amb un edifici que va ser excavat durant la campanya de 2007 

(Belarte et alii 2007-2008: 13). La zona es va delimitar en la vessant sud-est del turó, 

just per sota del cim en el que es troba el poblat de la primera edat del ferro. Com ja 

s’ha assenyalat, abans de començar els treballs es podia veure fàcilment l’activitat 

destructora dels excavadors clandestins, que havien fet aflorar alguns paraments i un 

bon nombre de fragments de vasos ceràmics. La investigació es va centrar en un punt en 

el que es trobaven algunes estructures teòricament ben conservades, amb l’objectiu de 

poder datar aquest segon assentament. Els resultats de l’excavació van fer aflorar un 

recinte de planta rectangular, amb una superfície ocupable d’uns 34 m2. La cambra 

venia definida per tres murs (MR6003, MR6004, MR6005 i MR6006), relativament 

preservats, amb algun d’ells (MR6006) que assolia els 70 cm d’alçada. A l’interior es va 

poder intervenir un potent enderroc, encara que el material ceràmic recuperat no va 

poder ajudar a tancar, en un principi, una datació concreta. De totes maneres, hom va 

suposar un funcionament durant la primera meitat del segle VI a.n.e., en franca 

continuïtat amb la fase del capdamunt del turó (Belarte et alii, 2007-2008: 14). 

- La Zona 7 ja va ser intervinguda, a l’igual que la 8, a partir de la campanya de 2010. 

Ocupa concretament la tercera terrassa de la vessant sud del turó (Belarte et alii, 2009: 
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22). La zona estava molt alterada per les excavacions furtives i, de fet, únicament es van 

poder identificar restes molt malmeses de paraments i exclusivament fragments de 

ceràmica ibèrica. 

- El darrer punt intervingut ha estat la Zona 8, que és la que ha aportat, paradoxalment, 

resultats més interessants, a dia d’avui. Es troba en la quarta terrassa fluvial del turó, la 

més plana, i comparteix l’espai d’aquesta amb la necròpolis (la Zona 10). Com en la 

Zona 6, abans d’iniciar els treballs ja es podia observar una munió d’estructures que 

afloraven. Després de desbrossar una àrea d’uns 500 m2 la intervenció arqueològica va 

treure a la llum una bateria de cases de planta rectangular que compartien un mur de 

fons, de tancament, i que posseïen murs mitjancers entre elles (Belarte et alii, 2009: 23). 

L’estructura de tancament (MR8002) es conserva en una llargada aproximada d’uns 

19,5 metres, en disposició est-oest. Va ser bastit utilitzant un parament doble de traçat 

curvilini, construït usant com a materials blocs de pedra de mides mitjanes, d’entre 20 i 

30 cm. La potència conservada arriba fins als 40 cm. d’alçada. Constitueix el límit nord 

de la bateria de cases d’aquesta zona. Els recintes identificats fins al moment serien 

quatre, que han estat en aquest cas també sectoritzats (Sector 1, 2, 3 i 4). L’espai del 

sector 1 sembla ser simple, de planta rectangular, amb una superfície d’aproximadament 

uns 18 m2. Els paraments constructius semblen ser dobles, d’entre 40 i 60 cm. d’ample. 

Al centre s’hi va poder identificar una pedra plana, que hauria estat usada com a base de 

columna. No comptaria amb un paviment construït, sinó que per a aquest menester 

s’haurien aplanat les pròpies argiles roges naturals del terreny. Pel que respecta a la 

unitat ocupacional identificada com a sector 2 mostra també una habitació senzilla, 

sense compartimentacions, d’uns 13 m2 de planta. Possiblement es tractaria d’una àrea 

d’emmagatzematge, ja que s’hi han trobat una certa quantitat de vasos ibèrics esclafats, 

principalment de coll de cigne. L’anàlisi de restes carpològiques ha aportat la troballa 

de bufalaga, que s’usa tradicionalment per a fet cordes (Belarte et alii, 2009: 25). El 

sector 3 és l’edifici amb majors dimensions, ja que ocuparia un total d’uns 30 m2 de 

superfície. No ha estat encara excavat completament i, per tant, no s’han pogut 

determinar els diferents agençaments interns amb que podia comptar, encara que les 

seves generoses dimensions podrien indicar l’existència d’un espai diferencial. El 

recinte del sector 4, el darrer identificat, seria també de planta rectangular però 

únicament es conservarien els seus murs en el punt de contacte amb l’estructura de 

tancament MR8002, ja que seria l’àrea més afectada per les remocions modernes i 

l’erosió. 
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Figura 89. Planta general del complex arqueològic de Sebes. Enquadrades en vermell, les 
estructures de la fase Sebes II. Planimetria cedida per Carme Belarte, Jaume Noguera i Pau 
Olmos 
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En quant als materials recuperats durant les campanyes d’intervenció arqueològica al 

segon assentament, l’anomenat com a “poblat ibèric” ja des d’un principi, tal i com s’ha 

indicat més amunt, van cridar l’atenció als investigadors per la seva singularitat 

cronològica. El conjunt, ara per ara, sembla poder-se datar vers les darreries del segle 

VI o com a molt a inicis del segle V a.n.e. (Belarte et alii, 2009: 64). Aquest fet és de 

summa importància, doncs de confirmar-se plenament el segon assentament de Sebes 

seria, ara per ara, un dels pocs al curs inferior de l’Ebre que comptaria amb estructures 

conservades amb aquestes cronologies. No obstant creiem que encara és aviat per a 

confirmar-ho. Si bé la ceràmica aporta, com veurem, datacions força convincents, 

l’estructura arquitectònica, fins avui, està constituïda per una única bateria de cases. 

Caldrà esperar a la continuació dels treballs per a determinar quina atribució funcional 

ha d’assignar-se a la traça constructiva descoberta fins avui en dia. 

La principal diferència entre les dues zones habitades de Sebes radica en que, mentre 

que a la més antiga el domini dels productes ceràmics a mà era abassegadora, en el més 

modern s’inverteix la tendència i els tornejats són massivament majoritaris. En aquest 

sentit el 67% dels fragments es poden associar a la denominada com a ceràmica ibèrica 

antiga, mentre que la resta provenen d’atuells modelats (Belarte et alii, 2009: 64). La 

presència de ceràmica fenícia és summament residual, únicament un fragment provinent 

de les unitats estratigràfiques d’enderroc UE 8007-8008, considerada pels seus 

investigadors com a una intrusió probablement provinent del capdamunt del turó, encara 

que podria també identificar-se com una mostra de la possible ocupació d’aquest segon 

assentament durant la primera meitat del segle VI a.n.e. (Belarte et alii, 2009: 64). De 

totes maneres sembla improbable que un únic fragment pugui assenyalar l’establiment 

de l’inici ocupacional en un moment més reculat que no pas el determinat per la pràctica 

globalitat del conjunt material. 

El gruix es correspon, com ja s’ha exposat, amb les produccions ceràmiques ibèriques 

de tipus antic. Els investigadors de Sebes l’associen, per semblança, amb les aparegudes 

al Coll del Moro de la Serra d’Almos (Tivisa, Ribera d’Ebre) (Vilaseca, 1953 ; Cela et 

alii, 1999), fent especial incís en aquest sentit en una tenalla de tipus pithoide amb 

vessador inferior, amb decoració pictòrica geomètrica, en bandes i cercles concèntrics. 

Aquest tipus de vas, amb nanses bífides, s’interpretaria com a una refecció local dels 

pithoi fenicis, executada a partir de meitats del segle VI a.n.e. Es conserven peces 

semblants provinents, per exemple, del sepulcre 13 del Mas de Flandí (Maçalió, 

Matarranya) (Sanmartí Grego, Padró, 1978: 164), però els exemplars més antics amb 
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broc inferior provenen, precisament, del Coll del Moro de la Serra d’Almos (Cela et 

alii, 1999: 113, làm. 4, figs. 4,5 ; 115, làm. 6, fig. 10). També se n’han trobat al Coll Alt 

(Tivissa, Ribera d’Ebre) (Barberà, Sanmartí Grego, 1978), al Puig de la Nau (Benicarló, 

Baix Maestrat) (Oliver, 2006) o al Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) 

(Belarte et alii, 2002), tots ells en contextos estratigràfics datables a les darreries del 

segle VI o inicis del V a.n.e. 

Les cronologies altes anirien també certificades per la presència d’àmfores 

tecnològicament ibèriques que encara recorden els patrons formals dels contenidors 

fenicis Vuillemot R-1 / T-10.1.2.1, així com per la relativa abundància de tenalles de 

vora de coll de cigne amb pastes semblants a les localitzades al Coll del Moro de la 

Serra d’Almos, datables en contextos de segona meitat del segle VI a.n.e. (Belarte et 

alii, 2010: 66). També cal destacar la presència d’una vora d’un oinochoe, vinculat al 

consum del vi (Sardà, 2010), amb paral!lels, de nou, al Coll del Moro de la Serra 

d’Almos.  

Finalment, com a colofó del conjunt, és important citar la troballa de fragments de peces 

fetes amb torn lent, que imiten un vas de tipus à chardon amb clares equivalències en 

els contextos vasculars fenicis, documentats, per exemple, al Turó del Calvari de 

Vilalba dels Arcs (Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005: 192, fig. 10c) o al Coll del Moro de 

Gandesa (Terra Alta) (Rafel, 1993: 39). 

 

V.3.4.2.- El Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta) 

L’assentament del Tossal del Moro de Pinyeres es troba en una terrassa que mira vers el 

traçat de l’Algars, just en el límit que defineixen les comarques de la Terra Alta i el 

Matarranya, ja al Baix Aragó. Al nord del jaciment hi va ser construït el petit nucli de 

Pinyeres, avui pràcticament abandonat, depenent del terme municipal de Batea (Terra 

Alta). El turó que ocupa apareix envoltat per un meandre del riu. De fet, aquest tossal és 

una elevació doble del terreny; l’assentament únicament es va establir en el seu sector 

meridional, el més proper a l’Algars. L’alçada sobre el nivell del mar en la que es troba 

assoleix els 261 metres; la relativa, sobre el curs fluvial, arriba als 60 metres. Per tant, 

l’espai és força apte per al bastiment d’un assentament, doncs domina el bucle del riu i 

presenta una elevació suficient per a controlar les terres més enllà d’aquest, dins 

l’interfluvi Algars-Matarranya. Els accessos són realment complicats, atès que la 

vessant occidental, que mira sobre l’Algars, és molt escarpada. Les seves vessants 

meridionals i sud-occidentals són també difícils, encara que més suaus. L’assentament 
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ocupa la totalitat de la plataforma meridional d’aquest tossal, així com part de les seves 

vessants. El més interessant és, però, el seu sistema defensiu, que es troba en el 

coronament. 

L’assentament fou descobert per Llorenç Pérez Temprado, que des del 1921 vivia a 

Favara (Baix Aragó-Casp) i havia començat a prospectar el traçat final de l’Algars en 

recerca de jaciments antics. L’interès que va mostrar en el Tossal del Moro provenia de 

la troballa d’un cowroid egipci de considerables dimensions, possiblement provinent de 

Naucratis, que amb tota seguretat pertanyia al registre de l’assentament i no es 

comptava entre les troballes de les seves excavacions, encetades el 1925 (Arteaga et 

alii, 1990: 31). Sembla ser que va combinar aquestes intervencions amb les del proper 

Roquissar del Rullo, a Favara (Baix Aragó-Casp). De totes maneres, el tracte que va 

dispensar Pérez Temprado als dos jaciments fou diferent, ja que mentre per al Roquissar 

comptava amb els permisos adients i va lliurar la informació obtinguda a la Junta 

Superior de Excavaciones y Antigüedades, y els materials al Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid, pel que respecta al Tossal únicament va conservar alguns ítems a 

casa seva, a Favara (Arteaga et alii, 1990: 32). 

Pérez Temprado només va excavar una part del jaciment, possiblement pel major interès 

que tenia en els espectaculars materials, especialment les ceràmiques excises, que 

sortien al Roquissar del Rullo; mai més hi va tornar, i el Tossal del Moro va restar 

abandonat pel que es refereix a la investigació fins que Joaquim Tomás Maigí, el 1949, 

va veure els atuells a casa de Pérez Temprado (Arteaga et alii, 1990: 32). Poc després 

Enric Vallespí, nét de Pérez Temprado, va publicar una petita notícia (Vallespí, 1953) i, 

a partir de 1952 i 1953 reemprengué la excavació de l’assentament en el punt on les 

havia deixat el seu avi. Sembla ser que va intervenir en una bona extensió en el seu 

sector central; entre els treballs del seu primer excavador i les de Vallespí, aparentment 

va quedar explorada una gran part de l’assentament, encara que els resultats restaren 

també inèdits. 

El 1960 Joan Maluquer de Motes, de la mà precisament de Vallespí, va redescobrir el 

Tossal del Moro de Pinyeres, del qual va publicar una petita monografia (Maluquer de 

Motes, 1962), on es recollia una nova planimetria topogràfica, destinada a arranjar la 

documentació gràfica amb la idea de reemprendre les excavacions en el punt en que les 

deixà Vallespí. Aquests treballs foren duts a terme entre el 1960 i el 1962, i es 

complementaren amb la prospecció i la recollida de materials arqueològics en 

superfície. Maluquer es va emportar el producte de les excavacions de Pérez Temprado  
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                Figura 90. Planta del Tossal del Moro de Pinyeres (Moret, 1996) 

 

i de Vallespí a Barcelona per a estudiar-los amb detall, però no va excavar a 

l’assentament. 

Més recentment, s’han efectuat tres campanyes d’excavació al Tossal, sota direcció 

d’Oswaldo Arteaga, Enric Sanmartí-Grego i Josep Padró, els anys 1975, 1977 i 1982. 

Els resultats, que recullen la documentació de Pérez Temprado, Vallespí i Maluquer, 

van ser publicats el 1990 en una monografia titulada El poblado ibérico del Tossal del 

Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta, Tarragona) (Arteaga et alii, 1990). 

El sistema defensiu del Tossal del Moro es caracteritza per la presència d’una sèrie de 

cortines molt arrasades, visibles avui en dia al nord i al sud-est de l’assentament. Es 

tracta de murs relativament estrets, que en cap cas superen el metre d’amplada, mostrant 

falses portes o traçats en cremallera, encara que molt senzills, en el seu flanc 

septentrional (Moret, 1996: 408-409). No s’observa, no obstant, cap contacte entre els 
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bastiments d’aquestes cortines i les estructures d’hàbitat, que es conserven en la 

plataforma superior del turó. Seria tècnicament possible col!locar altres cortines 

avançades entre les cases i les murades conservades, ja que hi hauria espai suficient. En 

tot cas, si fós així, els paraments conservats es podrien interpretar com a avantmurs.  

El recinte fortificat més interessant de l’assentament, però, és l’única torre que s’hi 

preserva. Va ser netejada, encara que no ha estat excavada i això, com veurem, en 

dificulta la identificació funcional. Es tracta d’una estructura formada per una cortina 

semicircular, que mira cap al nord-est, tancada per un mur rectilini en la seva cara sud-

occidental. Les seves dimensions són de 6,5 metres de llarg per 5,5 d’ample, amb 

paraments d’una amplada d’aproximadament 1 metre. Es conserva relativament bé, en 

una altura observable d’entre 0,5 i 0,8 metres. Cap al nord hom ha documentat dos 

aterrassaments fets amb sengles murs de maçoneria; els paraments ressegueixen una 

corba més ampla que la que dissenya la torre, amb un desnivell entre les terrasses 

d’aproximadament 1,5 metres. Existeixen, al nord de l’estructura turriforme, altres 

paraments de difícil interpretació (Moret, 1996: 409). 

La torre, que malgrat no haver estat excavada pot presentar cronologies que 

aparentment se situarien dins de la segona meitat del segle VI o en el segle V a.n.e. 

(Moret, 1996: 409), presenta un paral!lel formal força coincident amb l’estructura, 

estudiada fa pocs anys, de l’assentament del Barranc del Mosselló (Flix, Ribera d’Ebre) 

(Pérez Suñé et alii, 2002), com s’ha exposat més amunt. En aquest darrer jaciment, 

cronològicament comptem amb el mateix problema que en el cas del Tossal del Moro, 

ja que l’estructura turriforme no ha estat encara excavada. Els sondejos fets en altres 

punts de l’assentament han aportat, però, datacions que no semblen ultrapassar la fase 

ibèrica plena.  

No obstant, hom ha establert una comparativa formal entre les plantes de tipus oval 

d’estructures turriformes localitzades en diversos jaciments (Moret, 2009: 240, fig. 11). 

A part de la del Tossal del Moro de Pinyeres i de l’esmentada del Barranc del Mosselló 

se n’identificarien dues més. Per una banda, la del Coll del Moro de Gandesa (Terra 

Alta) (Rafel et alii, 2011) que, com ja s’ha indicat, sembla comptar amb una ocupació al 

llarg del segle VI a.n.e., encara que és més que probable que es pugui reduir aquest 

espectre fins a la seva segona meitat, arribant potser a inicis del segle següent. L’altra és 

la torre oval, o pseudooval, més bé, del Palao (Alcanyís, Baix Aragó), que queda fora 

del territori en estudi, però que sembla poder-se datar a les darreries del segle VI a.n.e., i 

que és un element defensiu, no pas un espai residencial (Moret, 2009: 245). 
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A partir d’aquestes dades semblaria força coherent donar una cronologia per a 

l’estructura del Tossal del Moro que en tot cas podria situar-se dins de la segona meitat 

del segle VI a.n.e., encara que res impedeix rebaixar-la fins, com a molt, inicis del segle 

V. Tanmateix, podria tractar-se d’un altre exemple de residència de tipus diferencial que 

s’hauria intervenir arqueològicament en un futur, per tal de poder aportar més dades 

sobre el procés sociopolític que al territori comporten aquest tipus d’estructures, 

integrada posteriorment en un sistema defensiu complex. 

En quant a la zona identificada com a d’hàbitat, les estructures semblen respondre a una 

certa axialitat, a partir de la torre oval, en una distribució que va orientada vers el sud-

oest. En la planta aportada pels seus últims investigadors (Arteaga et alii, 1990: 53, fig. 

7) es poden interpretar diversos sectors, batejats amb sigles que van d’A a G (H seria la 

torre absidial). Les unitats domèstiques presenten plantes tendents a la rectangularitat, 

sobretot pel que respecta al sector G, on aquestes cases aparegueren compartimentades, 

amb accessos que miren vers el nord-oest. La trama es complica en l’àrea F, on 

s’observen cambres de menors dimensions. En canvi, a partir d’E l’orientació urbana 

canvia, observant-se un conjunt habitacional que mira vers el sud-oest. Aquest sector ja 

havia estat intervingut en part per Pérez Temprado. Malgrat que va ser poc excavat 

durant les campanyes de les darreries del segle passat, hom va interpretar que aquest 

conjunt, orientat diferencialment, estaria format per unitats habitacionals conjuntes, 

generalment compartimentades (Arteaga et alii, 1990: 55). No s’observen fortes 

variabilitats en el que respecta a les dimensions dels espais domèstics. 

En el punt més baix de la vessant sud de l’assentament s’ha identificat l’existència d’un 

forn ceràmic. La seva cambra de cocció hauria estat excavada en el terreny natural, i 

presenta una planta circular. El seu estat de conservació és realment deficient, ja que 

quan es va trobar, l’any 1982, ja apareixia fortament erosionat. No es va excavar; per 

tant, es desconeix tant la cronologia com el sistema funcional del forn. De fet, una 

datació en època ibèrica no va més enllà de la pura especulació (Arteaga et alii, 1990: 

57). 

La datació global del jaciment és també problemàtica. Moret n’aporta una, d’entre el 

500 i el 400 a.n.e. (Moret, 1996: 409) que, a tenor de la possible cronologia de l’edifici 

turriforme, caldria ajustar cap amunt. Oswaldo Arteaga, Josep Padró i Enric Sanmartí-

Grego van intentar establir un esquema de fases que ha de prendre’s amb cautela 

(Arteaga et alii, 1990: 155-156): 
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- Tossal del Moro 1: Determinen una fase molt àmplia que aniria des dels finals de 

l’edat del bronze fins a inicis de l’ibèric ple, és a dir, des del segle VIII fins a finals del 

VI o inicis del V a.n.e. Les datacions altes, sense cap mena de dubte, provenen de la 

presència en el registre de ceràmiques excises similars a les del Roquissar del Rullo, a 

l’altre costat de l’Algars. Però, ara per ara, manquen materials clarament atribuïbles a la 

fase més probable de fundació, és a dir, a la primera edat del ferro i, el que és més greu, 

no hi ha importacions ceràmiques fenícies27. Únicament es pot destacar, per a aquests 

moments, el famós cowroid de Psamètic II (594-588 a.n.e.), possiblement fabricat a 

Naucratis (Egipte). Sabem, com s’ha assenyalat més amunt, que el va trobar Pérez 

Temprado, en un context desvinculat de les excavacions però en l’espai ocupat per 

l’assentament. El paral!lelisme entre la torre del Tossal del Moro i d’altres, de planta 

oval, aconsellen datar els moments més antics del funcionament de l’assentament vers 

la segona meitat del segle VI a.n.e. Desconeixem si en aquells moments la torre estaria 

isolada o existirien altres estructures d’hàbitat, fet no evidenciat pel registre, ara per ara. 

- Tossal del Moro II: ubicable ja en època ibèrica, possiblement a partir de meitats del 

segle V a.n.e. Seria el moment, segons els seus investigadors, que es bastiria la trama 

urbana (Arteaga et alii, 1990: 155). De totes maneres aquest fet caldria revisar-lo, atès 

que les propostes cronològiques que aporten aquests recercadors a la monografia del 

jaciment han estat a bastament superades, ja que sembla força probable pujar la datació 

de la torre cap a la segona meitat del segle VI a.n.e. Per tant, quedaria invalidada la 

proposta que és una mostra del que es va denominar com a “fortificación tipo Tossal del 

Moro”, que denotaria l’entrada al territori de nous plantejaments poliorcètics (Arteaga 

et alii, 1990: 156).  

 

Com ja s’ha dit, cal que continuïn les intervencions per a poder donar llum a tants 

dubtes com planteja aquest interessant jaciment. 

 

V.3.4.3.- El Vilallonc (Calaceit, Matarranya) 

L’assentament del Vilallonc, en un suau turó al sud del municipi de Calaceit 

(Matarranya) és l’únic dels excavats a inicis del segle XX en els que intervingueren de 

manera més o menys directa els recursos de l’Institut d’Estudis Catalans que no té una 

planta publicada. De fet, quan Luis Fatás va iniciar el seu reestudi va adonar-se’n que, 

                                                
$#!Hom va justificar aquest fet establint un hiatus (que no sembla existir) entre la hipotètica fase 
del bronze final i l’inici de l’iberisme, és a dir, al llarg de tota la primera edat del ferro (Arteaga 
et alii, 1990: 155)!
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malgrat ser un dels jaciments amb un volum major de materials mobles conservats en 

els fons del Museu d’Arqueologia de Catalunya, poc es podia dir de la disposició urbana 

i del sistema constructiu del Vilallonc (Fatás, 2007: 232). 

Sabem que va ser excavat per Colominas i Duran el 1915, i publicat en part el 1920 per 

Pere Bosch Gimpera. La documentació que actualment hom pot consultar, però, es 

redueix a una sèrie de fotografies que deixen veure un assentament construït amb cases 

de planta rectangular, de les que es conservaven uns sòcols força potents. La planta 

possiblement seria de tipus axial, com la de les Escodines Altes (Maçalió, Matarranya) 

o el poblat petit del Tossal Redó (Calaceit, Matarranya), encara que desconeixem 

realment com s’articulava.  

Potser el més destacable, a l’hora de determinar la cronologia de l’assentament, és la 

presència en el registre de fragments d’àmfora fenícia occidental Vuillemot R-1 / 

T.10.1.2.1., així com dos fragments d’una kylix etrusca de Bucchero nero. Aquest darrer 

producte, que també apareix a La Gessera (Caseres, Terra Alta) (Moret, 2002) o a La 

Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) (Garcia Rubert, 2005) sembla, certament, etrusc, 

però pel seu estat de conservació Fatás, amb bon criteri, no descarta que realment es 

tracti d’una producció grisa monòcroma (Fatás, 2007: 236). En tot cas, la seva datació 

ha d’establir-se al segle VI a.n.e. 

La vida del jaciment es perllonga al llarg de la segona edat del ferro, fins a gairebé el 

canvi d’era. En aquest sentit cal destacar la bona presència de materials ceràmics 

ibèrics, així com de productes púnics o púnicoebussitans, entre els que cal destacar les 

àmfores T-1.3.2.3., datables vers la meitat del segle V a.n.e, fins als fragments de T-

8.1.3.2., ja del segle II a.n.e., passant pels morters provinents d’Eivissa del segle IV 

a.n.e. Els materials que semblen marcar l’abandonament de l’activitat ocupacional són 

ja romans, entre els quals cal destacar la campaniana B i els vasets de parets fines, que 

ja ens introdueixen vers finals del segle II o fins i tot I a.n.e. 

Per tant, malgrat la pràctica inexistència de dades sobre com s’articularia l’urbanisme 

d’El Vilallonc, hom es troba davant d’un assentament amb una llarga perduració, 

almenys a priori. Els productes amfòrics fenicis semblen indicar un inici de la ocupació 

cap a meitats del segle VII, testimoniada també durant el segle VI a.n.e. gràcies als 

fragments de kylix de Bucchero nero o de grisa monòcroma. A aquests moments cal 

atribuir la presència de motlles de fundició. El final és realment tardà, potser 

comparable al de Les Planetes (Bítem, Tortosa, Baix Ebre) (Diloli et alii, 2003), vers el 

primer quart del segle I a.n.e. A més, la presència de ceràmica romana no és purament 
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anecdòtica; es conserven 18 vores de vasets de parets fines (Fatás, 2007: 238), un 

percentatge realment important que s’ha de relacionar amb l’èxit de la implantació dels 

nous models d’ocupació del territori. 

El que resulta impossible saber és si aquesta llarga freqüentació al jaciment és continua 

o bé existeixen ocupacions, abandonaments i reocupacions. En principi sembla que es 

compta amb una continuïtat evident entre les fases del primer ferro i del segle VI a.n.e. i 

l’horitzó ibèric del segon ferro. Però la pobresa del registre en quant a dades sobre 

l’urbanisme obliga a deixar aquesta qüestió a l’aire. 
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V.4.- SEGONA EDAT DEL FERRO. IBÈRIC I (450-425/225 a.n.e.) 

Durant aquest període es desenvoluparà en tot el territori l’esquema territorial, social i 

polític ibèric. Sota el nostre punt de vista és difícil parlar d’iberisme abans del 450-425 

a.n.e. La perduració del model de les cases fortificades fins a ben entrat el segle V és un 

dels motius principals, ja que creiem que la seva idiosincràsia política és diferent a la 

que hom trobarà en aquesta fase. El problema principal és, però, que cap dels exemples 

que poden entrar de ple en aquesta centúria han estat excavats, ni la torre del Barranc 

del Mosselló ni la del Coll del Moro de Pinyeres. Per tant, el que presentem ara per ara 

no és res més que una proposta cronològica que pot ser matisada a l’alça. De totes 

maneres hi han altres fets que orienten a pensar en que el nou ordre ibèric, a nivell 

sociopolític, s’estableix ja vers meitats o tercer quart del segle V a.n.e. Ens referim a la 

perduració d’algunes de les necòpolis que arrenquen al segle VI a.n.e., sobretot Mianes i 

L’Oriola, a la desembocadura de l’Ebre, fins a arribar a inicis dels processos 

d’iberització.  

Entre el 450 i la segona meitat del segle III a.n.e. gairebé tot el territori sofreix canvis 

importants en la implantació de models d’ocupació del territori. La foia de Móra i, 

sobretot, el tram de riu entre el Pas de Barrufemes i el mar, es pobla densament, en una 

malla territorial d’assentaments petits i mitjans, que rarament superen els tres-mil 

metres quadrats. El comportament de les altres subregions és desigual, amb alteracions 

evidents al Sénia i al Baix Maestrat i, probablement, concentracions poblacionals al 

Matarranya. El que sembla cert és que es desenvolupa un sistema d’assentaments 

fortificats, amb estructures d’hàbitat certament isonòmiques, juntament amb una 

absència total d’estructures que indiquin monumentalització (més enllà de les pròpies 

fortificacions), ritualitat comunitària o, sobretot, arquitectura funerària. 

No s’observaran grans canvis almenys fins a la segona meitat del segle III a.n.e., 

moment en el qual irromprà al territori un concepte nou, de gran trascendència 

sociopolítica: la ciutat. 

 

V.4.1.- El Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat) 

L’assentament del Puig de la Nau es troba en una elevació aïllada al sector del Pla de 

Vinaròs, entre les altures de la Tinença de Benifassar, a uns 20 quilòmetres a l’oest, i les 

serres de Valldàngel i d’Irta, a 11 quilòmetres al nord i 7 al sud, respectivament. Oberta 

al corredor d’Alcalà, a la plana litoral del Baix Maestrat, enllaça amb la Ribera de 

Cabanes i la foia d’Ulldecona, i des d’aquest punt fins a la vall de l’Ebre. La seva cota  
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Figura 91. Principals jaciments amb estructures, materials o nivells estratigràfics 
datables durant el període Ibèric I 
 
1-El Puig de la Nau; 2-La Moleta del Remei; 3-Les Valletes; 4-Les Planetes; 5-L’Assut II; 6-La 
Torreta; 7-El Castellot de la Roca Roja; 8-Les Deveses del Masero; 9-El Tossal Moro de 
Pinyeres; 10-La Gessera; 11-Sant Antoni de Calaceit I; 12-Les Umbries; 13-El Vilallonc 
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més elevada es troba a 163 m.s.n.m., comptant amb una abrupta caiguda en la vessant 

que dóna al sud, al mar, i amb pendents més suavitzades cap a l’est i l’oest. Des 

d’aquest indret el control visual de la planúria costanera és privilegiat (Oliver, 1996: 

115-120). 

Com en altres casos, el jaciment ha sofert una considerable destrucció per part de 

l’activitat humana; dues pedreres han esborrat un percentatge que varia segons qui el 

consideri però que pot arribar perfectament fins al 60% (Oliver, 1996: 92), fet que 

condiciona la seva interpretació i restitució. Actualment es conserven unes 0,2 hectàrees 

del total. La cronologia d’ocupació presenta diverses fases (Díes Cusí, 2006: 49): 

 

- Puig I: Primera meitat del segle VII a.n.e. S’hi han identificat cabanes de planta 

ovalada. 

- Puig II: 650-575/550 a.n.e. Presenta similars condicions d’ocupació que la fase 

anterior. 

- Puig III: 575/550-500 a.n.e. Es remodela el jaciment, apareixent ja estructures urbanes 

assimilables, per als seus excavadors, amb les formes ibèriques. 

- Puig IV: 500-450 a.n.e. Fase de transició poc documentada, ja sigui per abandonament 

o perquè les reformes posteriors hagin emmascarat la seva estratigrafia. 

- Puig V: 450-400 a.n.e. Moment en el que es defineix el traçat urbà avui en dia 

reconeixible a l’assentament i es basteix el sistema defensiu. 

 

A partir del 400 el poblat s’abandona, i no s’hi torna a observar una ocupació estable 

fins a baixa època romana, encara que hi ha freqüentacions esporàdiques. Es va 

localitzar, també, la seva necròpolis, encara que va ser destruïda per labors agràries 

(Oliver, 1996: 107). 

L’estat de conservació de la trama urbana del Puig de la Nau és, malgrat l’actuació 

humana contemporània, força bona. El seu plantejament va passar per adaptar 

l’arquitectura a les peculiaritats topogràfiques del turó en el que s’assenta el jaciment.  

En un primer moment, cap al 450 a.n.e., s’hauria bastit la muralla i la resta del sistema 

defensiu que, com es veurà, és força complex. Un cop limitat l’espai s’hauria organitzat 

el poblat en diverses illes de cases, a partir del dibuix previ de diversos carrers o vials, 

que unirien també les cases del centre de l’assentament amb el conjunt defensiu. 
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Figura 92. Aixecament topogràfic del Puig de la Nau. Planimetria cedida per Arturo Oliver 
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Figura 93. Vista aèria del jaciment del Puig de la Nau. Imatge cedida per Arturo Oliver 
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Finalment, cadascuna de les illes de cases hauria estat ocupada per unitats domèstiques 

(Oliver, 2006: 117). El destacable desnivell de la vessant, que arriba al 24%, obligaria a 

aixecar els edificis de manera esglaonada, és a dir, en diferents terrasses.  

Arturo Oliver ha dut a terme un profund estudi a partir de la planimetria del Puig de la 

Nau que li ha permès estructurar una possible modulació regular en l’esquema de 

bastiment, establint una relació entre el perímetre murari i les diferents illes i vials. 

D’aquesta manera, alguns dels carrers s’adapten a l’accidentada orografia, disposant-se 

transversalment, mentre que d’altres van ser orientats perpendicularment a les corbes de 

nivell, en un sentit est-oest. La separació entre els carrers C i E, així com G-H i J és de 

14 metres a partir de l’eix central de la via. Aquests circulen paral!lelament entre ells. 

La perllongació del seu traçat coincidiria amb determinats punts constructius de la 

muralla, i en el cas del carrer E, si es traça un eix s’assoleix el centre d’una torre, la B, 

mentre que la perllongació dels carrers C i J coincideixen amb l’angle sud-oriental del 

parament defensiu. Tornant al carrer E, si es dibuixa una línia teòrica paral!lela uns 14 

metres a aquest vial s’arriba a l’angle nord-occidental del traçat murari (Oliver, 2006: 

117). Conseqüentment, es pot afirmar que al Puig de la Nau hom hi va aplicar un 

esquema organitzatiu urbanístic que contemplaria una certa ortogonalitat a partir, 

precisament, d’un mòdul de 14 metres de costat, observable en jaciments ibèrics tan 

significatius com Puente Tablas (Jaén) o l’Oral de Sant Fulgenci (Baix Segura). 

Aquestes modulacions tan regulars han fet suposar a Pierre Moret en l’existència, com a 

unitat compositiva, d’una ratio de 7 metres (Moret, 2002c), que es correspondria amb 

els 40 peus de 0,35 metres proposat per González Villaescusa tant per a Llíria com per a 

Isona (González Villaescusa, 2003). 

Els paraments constructius de les unitats ocupacionals es fonamenten directament sobre 

el terreny natural, sense obrir cap mena de trinxera. Generalment els murs van ser 

bastits a partir d’una primera filada de blocs de major grandària, continuant el treball 

amb pedres de menors dimensions. Aquesta primera filada presenta els carreuons falcats 

amb petits tascons petris, per tal de facilitar el seu encaix. L’amplada dels murs 

generalment es troba entre els 0,40 metres en el cas d’un parament únic i els 0,50 metres 

quan s’han usat dues línies adossades. L’ús de tapial o de tovots en l’alçat és gairebé 

testimonial, en una característica específica per al Puig de la Nau. Únicament s’ha 

observat en envans interiors, limitant-se, en el cas de la tàpia a quatre recintes (09000, 

10000, 13000 i 22000) i del tovot a la paret mitjanera entre els àmbits 02000 i 03000 

(Oliver, 2006: 126). En quant a les pavimentacions, s’ha pogut observar la utilització de 
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sòls de terra batuda en combinació amb espais no pavimentats, en els quals s’aprofita el 

terreny natural. Alguns recintes també haurien estat enlluïts amb un arrebossat de fang 

per sobre del qual a voltes s’encalaria la superfície i, com en el cas dels àmbits 05000 i 

21000, s’hauria rematat amb bandes pintades de color roig o ocre. 

S’han pogut documentar també escales, en ocasions molt ben conservades, fetes amb 

mamposteria i tàpia. Les cobertes ens són desconegudes, encara que la troballa d’una 

biga de fusta carbonitzada al recinte 33000 i d’un fragment d’una altra a l’espai 47000 

testimonien, possiblement, l’existència d’enfustats de suport d’estructures planes o amb 

un únic aiguavessant, lleugerament inclinades, probablement, tal i com s’ha pogut 

observar en altres jaciments (Belarte, 1997). 

La superfície ocupable dels àmbits és generalment reduïda, encara que es pot encaixar 

dins dels paràmetres generals de l’arquitectura del moment. D’aquesta manera, amb 

excepcions notables com els 70,76 m2 del recinte 05000, la resta varien entre els 1,60 

m2 del recinte 58000 i els 35,52 del 52000; la mitjana se situa entre els 10 i els 20 m2 

(Oliver, 2006: 131, taula 2). Combinant-los es formarien els diversos edificis. 

El plantejament arquitectònic usat a l’hora de construir els edificis de l’assentament 

permet definir tres grans grups de bastiments: les cases amb distribució vertical, les 

vivendes amb distribució horitzontal i finalment les que combinen ambdós sistemes 

(Oliver, 2006: 131-136). 

Les cases amb distribució vertical únicament apareixen representades per dos exemples, 

els recintes 02000 i 46000. Serien una clara mostra d’arquitectura a dos nivells. 

S’haurien aixecat dos àmbits distribuïts verticalment, units mitjançant una escala. En 

tots dos edificis hom va triar plantes rectangulars. En el cas de 02000 l’àmbit inferior va 

ser edificat usant com a tècnica constructiva la mamposteria, mentre que el superior 

presentaria paraments de tovots, que no apareixen al recinte 46000. La porta estaria 

orientada al sud, i al costat s’hi disposaria l’escala que permetria l’accés al segon pis. El 

sistema de subjecció del recinte superior es basaria en la col!locació de dues columnes o 

pilars de fusta al costat de l’escala que definirien la llum d’aquesta, juntament amb un 

tercer pilar adossat al seu arrencament. Al carrer, per tal de salvar els desnivells, s’hi 

hauria bastit una segona escala que menaria directament vers l’àmbit superior. 
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Figura 94. Estructures constructives del Puig de la Nau. Imatges cedides per Arturo Oliver 
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El segon tipus seria el de les vivendes amb distribució horitzontal. Es definirien com les 

més ben representades al jaciment i, a partir de la unió d’àmbits o recintes, 

conformarien cases de notables dimensions, com la formada pels espais 07000, 18000 i 

19000, que arribaria als 53,53 m2 de planta ocupable. Hom ha cridat l’atenció sobre la 

distribució tripartida d’algunes d’aquestes vivendes, citant com a paral!lels unitats 

domèstiques del bronze final com les de l’Alto de la Cruz de Cortes de Navarra o 

ibèriques com les del Puig Castellet de Lloret de Mar (La Selva) o del Turó d’en Boscà 

de Badalona (Barcelonès), però també referenciant el cas dels megara micènics (Oliver, 

2006: 133). 

El darrer grup, com s’ha indicat, el formen una sèrie de vivendes que combinarien els 

dos sistemes. Com a mínim s’hauria documentat en tres casos (casa formada pels 

recintes 44000, 45000 i 47000; vivenda composta pels espais 52000, 53000, 54000 i 

55000 ; edifici 38000). 

Existeixen també una sèrie d’edificacions vinculades amb les activitats econòmiques  

derivades de la producció i del comerç. Es tractaria generalment d’estructures 

unicel!lulars, és a dir, formades per un sol recinte, com pot ser el cas de l’espai 02000, 

conegut com al taller del pintor. Com s’ha indicat més amunt, aquest recinte forma part 

d’una casa més gran, vertical, accedint per una escala a un nivell superior en el qual, 

presumiblement s’hi haurien desenvolupat les activitats domèstiques (Oliver, 

2006:136). 

El sistema de fortificació del Puig de la Nau, com s’ha indicat, va ser construït en la 

curta franja que va entre el 450 i el 400 a.n.e. Es tracta d’un conjunt, almenys pel que fa 

a la part conservada, força complex, comptant amb cortines, torres, un bastió i diversos 

avantmurs. Va ser bastit directament també sobre el terreny natural, sense 

fonamentacions, usant generalment com a aparell blocs de pedra de mida mitjana 

lleugerament escairats, travats amb morter de fang, seguint la clàssica tècnica ibèrica. 

La cortina interior, és a dir, la que mira des del poblat cap als avantmurs i incorpora els 

altres elements defensius va ser atalussada, amb un pendent d’uns 80º per tal de cercar 

una inclinació major als 1,50 metres d’alçada. Es tracta de les denominades Muralla 

Oest A i B.  

Per tal de comprendre aquest procés hem seguit la numeració que aporta E. Díes Cusí al 

seu article (Díes Cusí, 2006: 55-59). 

Pel que fa a la Muralla Oest A és una estructura de doble parament (Mur 4, Mur 5), feta 

amb pedres de mides i formes irregulars, conservada en una longitud d’uns 7 metres i  
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Figura 95. Planta clau de la fortificació del Puig de la Nau  i restitució del conjunt (Dies Cusí, 
2006) 
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que, tal i com veurem en el cas del conjunt de la Muralla Oest B, s’adossa a una torre, la 

Torre B, que separa els dos traçats de la murada. Aquest doble parament ha 

d’interpretar-se, com ja s’ha vist en altres casos propers, com a hereu de la tradició 

arquitectònica dels paraments múltiples (Garcia, 2005: 533 ; Moret, 1996: 288). 

L’amplada de la cortina és variable, com a la Muralla Oest B, anant des dels 1,8 metres 

en el punt d’arrencada, al costat de la denominada Torre A, al nord, i 3,9 metres a 

l’adossar-se a la Torre B. El mur interior d’aquest tram va ser bastit en doble parament, 

dissenyant-se amb una amplada d’1,35 metres (Díes Cusí, 2006: 50). 

La Muralla Oest B queda conformada per un mur en L (Mur 8, Mur 9) que presenta, en 

el seu primer tram nord-sud una potent estructura d’uns 12 metres de llarg elevada en un 

parament doble, fet que la dota d’una amplada considerable; en el seu extrem 

meridional arrenca amb 4,35 metres per anar engrossint-se fins arribar al punt de 

contacte amb la Torre B, a la qual s’adossa, als 4,74 metres de gruix. El parament 

interior posseeix una amplada de 2,7 metres i una alçada conservada d’entorn els 4 

metres per la cara interna i 1,5 per l’externa. Va ser construït usant pedres de mida 

mitjana falcades amb fang. Se li adossa un segon element, exterior, amb una amplada de 

2,25 metres en la seva base i 1,2 en el coronament, i una altura preservada d’uns 2,1 

metres. Com es pot veure, dibuixa un marcat atalussament. En el seu punt meridional la 

muralla gira cap a l’est definint un altre parament d’uns 11,3 metres de llarg i una 

amplada mitjana de 4,96 metres a la base i 3,94 en la part superior. Es conserva una 

altura en la cara interior d’uns 4 metres i 2,7 en l’exterior. A l’angle entre aquestes 

línies de muralla hom pot observar les restes d’una possible estructura de planta 

quadrangular, molt malmesa, i que apareix buida en el seu interior (Mur 10) (Díes Cusí, 

2006: 51). 

En conjunt amb els trams de muralla occidentals hom ha identificat dos traçats més, 

anomenats com a Muralla Sud i Muralla de la Porta. La primera d’elles (Sud) està 

formada per un mur, força afectat pels desmuntatges de les pedreres, que conserva dos 

elements constructius. El primer d’ells (Mur 11), d’uns sis metres de llarg, encara que 

originalment es devia acostar als 8, ha estat edificat també usant la tècnica del doble 

parament. La seva amplada, àdhuc considerable, arriba als 3 metres. A uns 4 metres del 

seu extrem oriental se li va adossar una estructura arrodonida, amb una amplada 

màxima d’1,5 metres (Mur 12). La Muralla de la Porta delimita un passadís al fons del 

qual es va construir l’accés al poblat per la seva banda occidental. Es tracta d’un potent 

mur atalussat (Mur 13), que mesura d’ample a la seva base 1,45 metres i 0,9 a la seva 
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cota superior, efectuant un recorregut aproximat d’uns 5 metres. Al seu límit meridional 

s’hi col!locà la porta, de 0,80 metres de llum. Aquesta conserva els seus brancals i el 

llindar, identificable per dues lloses falcades que s’aixequen uns 0,20 metres del nivell 

de circulació. El llindar, alhora, s’eleva uns 0,40 metres de la cota de sòl interior de 

l’accés, guanyant-se aquesta diferència mitjançant la instal!lació d’un esglaó. A partir 

d’aquest punt s’inicia una escala que davalla cap a l’interior de l’assentament. El 

passadís queda gairebé clos per un altre mur, en el seu extrem oest, adossat a la Muralla 

Oest B (Díes Cusí, 2006: 51-52). 

El conjunt de cortines aniria reforçat per diverses torres, de les quals se’n conserven 

dues, la Torre A i la Torre B, i se n’intueix una tercera (Torre C). La primera d’elles 

(Torre A) s’ubica al nord del conjunt, adossada a la Muralla Oest A, i és de planta 

rectangular. Presenta unes dimensions aproximades de 5 x 6,6 metres. Avui en dia es 

conserva en una altura de 0,3 metres respecte al nivell interior de l’assentament i 1,5 si 

es mira des de fora. Sembla ser que es tractaria d’un element massís en el seu sòcol fins 

a arribar a la cota de sòl interior i buit a partir d’aquí (Díes Cusí, 2006: 50). 

La Torre B, en canvi, és més complexa i, de fet, actua com a bastió avançat. Ja s’ha 

indicat que es troba al centre de la Muralla Oest, separant els seus dos llenços, el A i el 

B. Ha estat analitzada com a un conjunt de construccions, més que com a una única 

torre, en el qual destaca un espai quadrangular (Torre B1), massís, amb unes dimensions 

de 6,5 x 6,3 metres de planta. Sembla ser que aquesta estructura estaria buida, 

preservant-se una alçada, per la seva part interior, de 5,3 metres i una altra, exterior, de 

2,5 metres. Aquest àmbit aniria folrat per un potent mur per la cara externa (Torre B2), 

que ocultaria la factura de la Torre B1. S’observa, per al parament B2, un sistema 

constructiu basat en blocs d’una certa dimensió, arrodonits a les seves cantonades, fet 

que dóna al conjunt un aspecte de bastió. L’amplada d’aquest folre se situa 

aproximadament al voltant del metre. Encaixa a la perfecció amb les cortines de la 

Muralla Oest. 

Tot el conglomerat que conforma B1 i B2 a la torre s’adossa a un altre espai, que mira 

cap a l’interior de l’assentament, i que s’ha anomenat com a Torre B3. Aquesta 

estructura és massissa, i ha estat bastida usant blocs irregulars, en algun moment de 

dimensions notables, presentant en el seu sí diverses refeccions. Un mur adossat a la 

seva cara oriental i a la Muralla Oest B acaba de definir aquest sector (Díes Cusí, 2006: 

50-51). 

El conjunt del sistema defensiu del Puig de la Nau, almenys en la part conservada, 
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queda completat per uns avantmurs (Mur 1a i Mur 1b) construïts davant del sistema de 

cortines, torres i porta. En un d’ells sembla poder identificar-se el brancal d’una altra 

porta. Es construeix, també, un camí cobert en aquest sector (Mur 2). 

En quant a l’aixecament dels murs del sistema defensiu no resta clar si es van utilitzar 

aparells de tapial o de tovots, o bé la totalitat de les estructures eren de pedra. Sembla 

ser que durant la intervenció arqueològica no es localitzaren elements constructius 

d’argila, però sí una certa quantitat de material orgànic carbonitzat als peus de les 

fortificacions. Aquest fet ha induït a pensar als seus investigadors en la possible 

existència d’un coronament fet amb fustes o amb algun altre component d’origen 

vegetal, encara que això no es pot confirmar de manera fefaent (Oliver, 2006: 138). 

Els investigadors que han treballat en aquest assentament han determinat l’existència de 

diverses fases en el procés de gènesi del sistema defensiu (Díes Cusí, 2006: 53): 

 

- Fase I: Molt probablement va existir en el sector occidental, almenys, una primitiva 

muralla que va ser desmantellada al construir-se el conjunt que avui en dia es pot 

observar. D’aquesta estructura únicament s’hauria conservat la Torre B3, integrada en el 

complex de la Torre B, i un mur adossat a la seva cara septentrional (Mur 7), que 

sembla identificar-se amb una escala per a accedir-hi. 

- Fase II: Correspondria a aquest moment el bastiment de tot el programa poliorcètic 

conservat. La Torre B adquiriria la forma de bastió avançat, aixecant l’estructura B1. A 

l’extrem septentrional es crearia la torre quadrangular A. Entre les torres s’aixecarien 

les cortines de la muralla, és a dir, els murs 4 i 8. Davant de tot el sistema se situarien 

els avantmurs (Mur 1a i Mur 1B). Finalment, es dissenyaria el conjunt de l’accés (Murs 

11 i 13). 

- Fase III: Al final de la vida de l’assentament el sistema defensiu sofriria reformes 

importants. Per una banda es folrarien torres i cortines, atalussant el conjunt (Murs 5, 9 i 

Torre B2), i el sector de la porta (Mur 12). Aquest punt va ser completat, amb la 

construcció d’una barbacana (Mur 14) i una petita habitació, destinada possiblement al 

cos de guàrdia (Mur 15). La darrera obra va consistir en el bastiment d’un camí cobert 

(Mur 2), que va des del sector sud cap al nord. sembla ser que a l’altre extrem se’n 

col!locaria una altra, la Torre C, per tal de controlar l’accés al jaciment, encara que 

aquesta pràcticament ha desaparegut pels desmuntatges de les pedreres. Solament en 

restaria el Mur 10. 
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V.4.2.- Les Planetes (Bítem, Tortosa, Baix Ebre): 

L’assentament de Les Planetes es localitza prop de la pedania de Bítem, que pertany al 

terme municipal de Tortosa (Baix Ebre). Es tractava, a priori, d’un oppidum d’una certa 

dimensió. Malauradament, l’any 1986 el sector ocupat pel jaciment fou usat com a 

gravera per a la construcció del folre del canal de l’esquerra de l’Ebre, destruint-se 

aquest important jaciment en pràcticament un 80-90% de la seva superfície. La vessant 

fou abancalada, preservant-se únicament als talls els angles de les cases de l’àrea 

domèstica, que semblava construïda en terrassa, i el coronament del turó on es va poder 

documentar les restes d’una torre de planta tendent a la circularitat. Evidències del bon 

estat de conservació previ al 1986 del jaciment ho denota la troballa de multitud de 

ceràmiques pràcticament senceres i d’altres atuells en els angles conservats dels espais 

domèstics (Diloli et alii, 2003). 

A partir de 1996 s’encetaren campanyes d’excavació arqueològica del que restava del 

jaciment, especialment la part superior de la carena amb el sistema defensiu, a càrrec de 

l’Àrea d’Història Antiga de la URV. 

El complex o sistema defensiu de Les Planetes esdevé la part més ben conservada de 

l’assentament, al deslliurar-se dels treballs d’extracció de graves. Està format pel 

basament d’una torre de planta ovalada, una habitació o àmbit adossat a aquesta, i una 

rampa que faria la funció d’accés (Diloli et alii, 2003: 26). Es troba ubicat al punt més 

elevat del turó, en un lloc pla i de fàcil assoliment. De la torre tan sols es preserva la 

seva base, fonamentada directament al terreny natural sense cap mena de trinxera. Es va 

adaptant progressivament a les diverses irregularitats del conglomerat quaternari; de fet, 

s’aprofita part d’aquest en el bastiment. Els blocs de conglomerat han estat arrencats i 

usats, en diversos punts, per a fonamentar la torre, que es preserva de manera desigual, 

en una alçada variable entre els 0,40 i l,5 metres, segons els desnivells del terreny. 

També són usats, en part, com a rebliment intern de l’estructura, en combinació amb 

capes d’argiles i pedres calcàries, configurant una mena d’empedrat.  

Es desconeix l’alçada d’aquesta estructura, encara que se li pot suposar una cota 

aproximada d’uns 5 metres, fet que la convertiria en un element de control del territori 

de primer ordre, garantint una visibilitat excel!lent tant del riu com dels terrenys 

adjacents. L’handicap visual que representen les altures veïnes quedaria superat, 

convertint-se en una autèntica talaia.  

D’aquesta manera, la construcció seria força massissa, amb uns eixos de 13 metres per 

11,25 metres. Si apliquem, doncs, un patró modular basat, com es veurà en el cas del  
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Figura 96. Planta general i fotografia aèrea de Les Planetes (GRESEPIA) 
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Castellot de la Roca Roja (Olmos, 2010: 194), en el peu de 0,32 metres, ens resulta una 

volumetria per a l’edifici força proporcionada, de 40 peus de llarg per 35 d’amplada. El 

complex defensiu incorporaria també una habitació adossada a la torre, dos murs o 

reforços que arrencarien d’aquesta separant l’àrea construïda del poblat de l’exterior i 

un accés en rampa que, ubicat en un dels costats de la torre trencaria un d’aquests murs 

per tal de crear un pas d’entrada i sortida de l’assentament en aquest sector (Diloli et 

alii, 2003: 27). Aquest accés en cas de necessitat podia ser reomplert de pedres com el 

del Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat) (Díes Cusí, 2006). Per a altres 

investigadors (Ferré, 2007: 23),  l’estretor de l’espai entre aquests dos murs de l’accés, 

considerant que comptessin amb més d’un metre d’alçada, serviria per a impedir que 

uns hipotètics assaltants poguessin atacar massivament la zona de la porta, obligant-los 

a concentrar-se en un punt òptim per al dispar des de la torre. 

Els dos murs que arrenquen de l’estructura turriforme han estat identificats com a part 

d’una muralla que presumiblement rodejaria i protegiria tot el poblat, davallant per la 

vessant aterrassada fins a la part baixa del turó. El seu sistema constructiu es basa en un 

parament de gran senzillesa, simple, bastit mitjançant dues filades paral!leles fetes amb 

pedres de mida mitjana desbastades, però no esquadrades, reblint-se l’espai entre els dos 

murs amb terra i pedres de menor dimensió. L’amplada d’aquesta possible muralla varia 

entre els 0,80 i els 0,90 metres i, en tot cas, és superior a la dels murs de les estructures 

domèstiques, fet que dota de credibilitat la seva possible pertinença al sistema defensiu. 

Tot el turó on s’ubica el jaciment està separat de la serralada en el que s’enclava per un 

barranc d’uns 20 metres de desnivell que ha d’actuar com a fossat natural. 

Pel que respecta a la seva cronologia cal pensar, pels materials localitzats durant 

l’excavació tant del que quedava de l’àrea domèstica com del sistema defensiu, que el 

funcionament global de l’assentament s’ha de situar entre meitats del segle V fins que 

és abandonat de manera precipitada a meitats del segle II a.n.e. (Diloli et alii, 2003: 97). 

No tenim dades cronològiques acurades per al sistema defensiu, encara que és factible 

datar-lo cap a la segona meitat del segle V o inicis del IV a.n.e. Fets com l’utilització 

del patró de peu de 0,32 metres, com al Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix 

Ebre) semblen confirmar-ho. 

 

V.4.3.- Les Valletes (Aldover, Baix Ebre) 

Aquest assentament, situat al marge dret de l’Ebre i aproximadament en front del de Les 

Planetes (Bítem, Tortosa, Baix Ebre), ha estat objecte d’una única 
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intervencióarqueològica, l’any 1986, derivada de la construcció de l’Eix de l’Ebre, la 

carretera CN-230 (Arbeloa, 1990). Aquesta actuació vial destruí en gran part el 

jaciment. En origen es tractaria d’un poblat elevat en un turó sobre el riu, que comptaria 

amb una bona visibilitat de la vall fluvial, des del Coll de Som fins a Tortosa. També 

controlaria una plana al!luvial, òptima per al conreu. 

Les restes conservades avui en dia són poc visibles, afectades per la intensa erosió que 

pateix el conglomerat des de l’obertura de la carretera, encara que també cal assenyalar 

que durant la Guerra Civil de 1936-39 la construcció de trinxeres i amagatalls fou 

important. 

El sistema de fortificació de l’assentament és conegut únicament de manera parcial. 

Sabem que a la part superior del turó es preserva, encara que en mal estat, el que queda 

d’una possible torre de planta circular o ovalada, similar a la de Les Planetes. Aquest 

element va ser localitzat casualment, per prospecció, i no ha estat intervingut 

arqueològicament, fet pel qual no es pot confirmar de manera fefaent ni la seva 

funcionalitat ni la seva cronologia, encara que per aparença sembla una estructura de 

caire poliorcètic. 

L’excavació arqueològica de 1986, però, va aportar la localització d’un tram de muralla 

conservada en uns 26 metres i intuïble en uns 10 metres més al conservar-se el retall de 

la seva fonamentació. La seva amplada varia entre els 70 i els 80 cm., en una modulació 

també similar als altres exemples del territori. Possiblement existiria encara un segon 

parament, sobre el qual es recolzaria la muralla, d’una amplada similar. Així, entre els 

dos llenços s’aconseguiria crear una cortina defensiva prou fiable. En quant al sistema 

constructiu cal fer un incís, doncs no es va observar l’ús de morter de fang en la juntura 

dels blocs parcialment desbastats, sinó que s’uniren en sec. Aquest fet no és usual 

(Arbeloa, 1990). 

Com es pot veure, les dades amb les que es compta són minses, encara que podem 

reconstruir un sistema defensiu basat en una muralla de diversos paraments, dels quals 

com a mínim n’hi hauria dos. Probablement, i a l’espera de poder efectuar una 

intervenció arqueològica que doni llum sobre l’assumpte, el conjunt es completaria amb 

una torre de planta circular. Es tracta, per tant, d’un sistema similar a l’emprat a Les 

Planetes, amb un esquema urbà en terrassa, també coincident (Arbeloa, 1990). La 

cronologia que va aportar l’excavació de 1986, per al conjunt del jaciment, és 

plenament ibèrica, anant del segle V a l’I a.n.e. 
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V.4.4.- L’Assut II (Tivenys, Baix Ebre) 

Si ens centrem en el sistema defensiu emprat, cal assenyalar que aquest ha estat el punt 

on s’han concentrat majors esforços en el camp de la investigació. Ja des de les 

primeres campanyes s’albirà un complex poliorcètic d’una gran singularitat, que no 

presentava paral!lels clars. El resultats han estat la localització d’una gran fortificació, 

preservada en una altura de més de cinc metres, i conformada per una successió de 

bastions i cortines, a més d’una potent torre de planta circular, la T-3, de cronologia més 

antiga, de la qual ja hem parlat al tractar el tema de les cases fortificades.  

Per tal d’entendre com s’articula aquest conjunt d’elements defensius, la torre circular 

funciona com a volta de clau, és a dir, és l’element que permet la seva interpretació. 

Com s’ha vist, es tracta d’una estructura buida, datada al segle VI a.n.e., que en origen 

hauria estat exempta. Quan els ibers es van plantejar la construcció tant de 

l’assentament planificat del segle V com del sistema defensiu es van trobar amb aquesta 

torre, i la usaren com a eix vertebrador de tot el conjunt. Un cop readequada la T-3 

obriren un potent fossat en forma d’U que separa el poblat de la resta de l’estrep 

muntanyós, abraçant l’espai on ja s’havia iniciat la construcció del complex poliorcètic. 

La cara interna d’aquest fossat es parapeta amb una potent escarpa atalussada efectuada 

amb blocs desbastats de mida mitjana. Per tal de construir aquest mur, en una tecnologia 

que recorda els glacis de les fortificacions dels segles XVI, XVII i XVIII, es van anar 

bastint trams verticals de paredat, que eren units per sengles filades o reomplerts de 

pedres de petites dimensions, donant al conjunt una aparença de “cosit”. En alguns 

punts d’aquesta escarpa interior s’entreveu el conglomerat quaternari, fet que demostra 

que el primer treball constructiu fou precisament l’excavació del fossat.  

Sobre la funcionalitat d’aquesta estructura atalussada cal considerar que tenia que 

parapetar i suportar la pressió vertical de les potents estructures del sistema defensiu, 

però també l’horitzontal de la terra del fossat, en els punts on no existís conglomerat. 

Per tant, s’havia de proveir a l’estructura de la suficient fortalesa per a que no fracassés 

el projecte. L’atalussament, com ja s’ha indicat, actua en dos sentits; per una banda 

aporta una base de fonamentació més ampla i potent, fet que permet elevacions 

superiors, mentre que per l’altra conté els impactes de manera més efectiva que una 

murada sense aquesta solució. A part, els talussos eren també usades per tal 

d’impressionar o d’espantar als possibles assaltants. 

Sobre la plataforma que genera la construcció de l’escarpa del fossat es van construir la 

resta dels elements compositius del sistema fortificat. Es tracta d’una estructura formada  
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Figura 97. Vistes aèries de l’assentament de L’Assut de Tivenys (GRESEPIA) 
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per una sèrie de murs concèntrics, a manera d’anells, que aniran configurant, 

progressivament, un conjunt de cortines i bastions, adossant-se sempre a la torre antiga 

que va originar el projecte. Aquest segon espai se’ns presenta dividit en dues parts per 

un àmbit central buit, de difícil adscripció, però que pot funcionar com a distribuïdor o 

zona de pas, és a dir, com a camí cobert o pas de ronda. De fet, recorre tota la longitud 

del sistema defensiu, des de la torre circular fins a la zona septentrional, on es troba amb 

la zona domèstica de l’assentament. És molt possible que estigués cobert, atès que s’han 

localitzat fragments de tovots que semblen indicar aquest fet. En la seva secció 

septentrional aquest passadís es topa amb una possible segona torre o bastió, que 

presenta un cert paral!lelisme, almenys funcional, amb la torre antiga T-3. 

Cronològicament aquesta segona torre ja és construïda durant l’ibèric ple, a partir de 

meitats del segle V a.n.e., molt probablement. 

Si observem el resultat del projecte des de l’interior del poblat, és a dir, des d’occident, 

es pot veure que s’ajunten dues torres usant una cortina semicircular que, almenys a 

nivell visual, recrea un bastió, possiblement fals, i dóna una impressió de fortalesa 

magnífica. Tot el conjunt s’ajunta en la part septentrional amb una muralla que ara per 

ara apareix definida per les parets del fons de les cases del barri del nord. 

Presumiblement aquesta muralla tancaria l’assentament per tots els seus costats. No es 

tracta, certament, d’una estructura simple; s’hi observa, en el tram excavat, una falsa 

porta i el que sembla un bastió triangular, així com diversos murs que actuen a la 

manera de contraforts penjats per sobre del barranc del Lligallo de l’Assut. 

Poc abans d’abandonar-se l’assentament, a inicis del segle I a.n.e., el sistema defensiu, 

que s’havia mantingut més o menys inalterat des del segle V a.n.e., pateix una sèrie de 

canvis i transformacions que en muten la fesomia i el funcionament de manera 

significativa. Potser la més important serà que el pas de ronda, el passadís central, deixa 

de funcionar. Per una banda es va bastir un mur que el compartimentà en dues cambres 

interiors. Per l’altra, finalment, l’espai va ser reomplert amb pedres i terres, amortitzant-

lo definitivament. Possiblement en aquest moment també es va reforçar el conjunt, 

construint un bastió semicircular a la banda septentrional i afegint cortines al cantó sud. 

Pels materials ceràmics localitzats en l’excavació d’aquest bastió septentrional nou 

podem afirmar que sembla que l’enfortiment general de l’estructura defensiva fou feta a 

finals del segle III a.n.e., coincidint, probablement, amb els esdeveniments de la Segona 

Guerra Púnica. 

L’aspecte general de la fortificació no és gens usual, encara que considerem que pot 
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actuar com a éperon barré. Es tracta més aviat d’una fortalesa, d’un castell, fet que en 

un primer moment va provocar que es bategés com a “torre muralla”. 

Aquesta fase II de L’Assut correspon a la implantació plena d’un urbanisme complex en 

la forma d’un gran poblat que ocupa bona part de l’esperó rocós sobre el que s’ instal!la, 

i també part de la seva vessant. La seva aparició coincideix amb la formació de la 

cultura ibèrica de la regió, i la seva evolució històrica abraça des de mitjans del segle V 

a.n.e. fins al segle I a.n.e. 

Respecte a la fase Assut II, les primeres recerques es van centrar, sobretot, en el sistema 

defensiu, donat que, a priori, semblava posseir una certa singularitat respecte al que 

coneixem sobre l’arquitectura defensiva en el món ibèric, a més del bon estat de 

conservació en el que van aparèixer bona part dels seus paraments, en alguns punts de 

fins a cinc metres d’altura. Com ja hem explicat, aquest sistema defensiu configura una 

defensa en barrera que tanca la part urbanitzada de l’esperó respecte a la part exterior a 

l’assentament. El punt inicial del complex és la torre circular – torre T-3 -, construïda al 

segle VI a.n.E. i que per ella sola constitueix la fase Assut I (Diloli, 2009). A aquesta 

torre s’afegeix un cos central, amb una forma vagament triangular, que consta d’un 

corredor intern que el transcorre longitudinalment en direcció nord-oest/sud-est, 

comunicant totes les parts de la fortificació, des de la torre fins el seu accés per la part 

posterior, que dóna a l’interior de l’àrea d’hàbitat. Aquest corredor envolta parcialment 

una construcció massissa de forma més o menys ametllada que, a manca d’una 

interpretació més convincent, podria tractar-se d’una segona torre o, en tot cas, d’una 

plataforma elevada en una posició central i dominant del sistema defensiu. Un tercer cos 

se situa al nord-oest de la resta. Es tracta d’una terrassa que se situa, en línies generals, 

en una cota inferior a la de l’anterior. En realitat, el seu traçat inclou en el seu si a bona 

part d’aquest nucli central, i en el seu extrem sud-est arriba a enllaçar amb la torre T-3. 

Tot el complex es recolza sobre el sòl natural de roca de conglomerat, de manera que 

aquest darrer cos no consta sinó d’un retall sobre la roca, folrada exteriorment per un 

pany de mur, aconseguint així una aparença de construcció de gran solidesa. 

Probablement cal situar també en aquesta tercera fase els panys de mur que recobreixen 

exteriorment el traçat del mur de la torre T-3, que assoleix d’aquesta manera un gruix de 

més de quatre metres. En la construcció dels murs s’empren les tècniques constructives 

típiques d’aquest tipus d’edificacions: paraments irregulars a base de pedres sense 

escairar de dimensions no destacables, lligades amb fang, i amb l’ajuda de pedres més 

petites per a donar cohesió al conjunt. En aquells punts on el mur està folrant la roca de  
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Figura 98. Planta general de L’Assut de Tivenys. Emmarcades en vermell, les estructures de la 
fase Assut 2 (GRESEPIA) 
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conglomerat, l’espai intermedi és reomplert també per pedres petites i còdols. S’utilitza 

de manera habitual la tècnica de paraments múltiples. Com hem indicat en altres punts 

del texte, en el cas de l’Assut, això es pot observar a través de dos variants: aquelles 

obres en les que realment s’han aixecat murs concèntrics com a part d’un disseny 

preconcebut, i en les quals, per tant, es pot parlar d’una mateixa fase constructiva; i 

també hi ha punts on senzillament un mur modern es recolza al llarg del seu traçat sobre 

un altre d’anterior, corresponent a una fase constructiva anterior, com per exemple els 

murs que envolten exteriorment la torre T-3. Aquesta fortalesa està abraçada per un 

fossat en forma de quart creixent, retallat sobre la roca natural, d’aproximadament 5 

metres d’amplada, i del que encara no es coneix la profunditat total. La cara del fossat 

corresponent al costat de la fortificació està coberta pels murs perimetrals d’aquesta, 

que tenen un perfil atalussat. 

L’alçat superior de tot el complex defensiu disposaria d’un component important de 

tovots, a jutjar per la important capa argilosa que el cobria. Tot i això, la veritat és que 

encara ara és força difícil formar-se una idea de l’aspecte extern d’aquesta fortificació, 

així com dels seus nivells superiors i el coronament dels murs. Aquest fet és causat 

bàsicament per la seva complexitat estructural, l’aparent irracionalitat del traçat 

d’alguns dels seus murs, i també a la manca de paral!lels. 

Sense abandonar els aspectes defensius d’aquesta tercera fase de l’Assut, cal destacar 

l’obriment de l’única porta coneguda fins a dia d’avui al recinte del poblat. I utilitzem el 

mot “obriment” i no “construcció” perquè és el fruit d’una reforma sobre un mur que 

tanca el recinte en el seu costat est. En efecte, en un primer moment el primer dels murs 

que ressegueixen exteriorment el traçat de la torre T-3 seguia de manera ininterrompuda 

en direcció sud-oest. Això canvia en un moment indeterminat, potser no gaire després 

de la construcció d’aquest primer mur, quan se li obre una obertura, i es basteix un 

muret en sentit perpendicular, atorgant-li un aspecte de petit corredor. Es tracta d’un 

accés molt estret, tot just un metre d’amplada, apte només per al pas a peu i que 

impossibilita la circulació de carros cap a l’interior del poblat. L’obriment d’aquesta 

porta dóna un nou caràcter a l’antiga torre T-3, que es converteix en el seu principal 

element de protecció. La solució adoptada és idèntica a la que podem observar al 

Castellot de la Roca Roja, és a dir, un passatge molt estret a la vora del barranc, 

completament protegit per la torre principal de les defenses, que pràcticament se situa 

per davant de la porta, forçant un trajecte sinuós totalment exposat al foc dels defensors. 

L’existència d’aquest tipus d’accessos sobreprotegits i totalment mancats de 
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monumentalitat en les primeres fases dels assentaments ibèrics de la regió han 

redimensionat el paper més pròpiament defensiu de les seves fortificacions, i s’han 

relacionat amb la possible existència d’una amenaça exterior real en aquests moments 

(Diloli et alii, 2009). 

Pel que fa a la zona d’hàbitat de l’assentament, a diferència de les fortificacions només 

ha estat excavada en un percentatge relativament baix, el que ens impedeix d’oferir-ne 

una descripció gaire exacta, tot i que en aquests moments comencen a entreveure’s 

algunes de les seves principals característiques urbanístiques. Actualment està en un 

estat força avançat l’estudi d’una bateria de cases que conformen el límit del poblat pel 

seu costat nord-oest. Aquesta consta de set cases identificades, de moment, de 

dimensions i característiques constructives similars. Es tracta d’habitatges senzills, en 

les que les compartimentacions internes són escasses, però en les que no es pot descartar 

l’existència d’altells, o inclús un pis superior en algun cas, donada la freqüent presència 

de bases de pilar en posició central, i el gruix d’algun dels seus murs, com en el cas del 

recinte que engloba els recintes A10 i A11. La tècnica constructiva d’aquestes 

construccions no aporta sorpreses, amb sòcols de pedres de mitjanes dimensions 

lligades amb fang que no sempre es recolzen sobre el substrat natural rocós, i que a 

partir d’una certa altura són succeïts per alçats de tovot. Com hem comentat, el forjat de 

cada casa se sustentaria en l’acció d’un pilar central, que es recolza sobre una base de 

pedra. Els paviments identificats fins ara no consten sinó d’una capa de terra batuda. 

En les darreres campanyes s’ha palesat la importància de les tasques d’aterrassament 

per al bastiment d’aquestes cases, donat que tota la bateria se situa sobre la vora del 

barranc, una zona que per motius obvis compta amb un desnivell considerable. Els murs 

més importants d’aquesta fase estan encaixats en la roca, que ha estat retallada en 

diversos indrets, i el desnivell s’ha salvat mitjançant la combinació de murs amb un 

alçat petri superior al metre i mig en el costat de les cases orientades al barranc, 

juntament amb potents reompliments de sediment sobre els que descansen els primers 

nivells d’ús. En aquests reompliments s’han començat a localitzar fosses votives amb 

restes de xais joves, com en el cas de l’àmbit A14.  

Un dels aspectes que queden clars en l’estudi d’aquesta bateria de cases és la 

inexistència d’un mur de tanca unitari en els límits del poblat. Cada casa disposa del seu 

propi mur posterior, que encaixa o es recolza en el mur de la casa veïna de forma 

imperfecta, de manera que s’observen algunes petites irregularitats, en forma de lleus 

entrants i sortints, respecte al traçat hipotètic d’un mur de tanca ideal. 
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Durant les darreres campanyes s’ha començat a posar al descobert la trama urbana 

corresponent al costat sud-est i central de l’esperó. Tot i que encara és massa aviat per a 

oferir dades definitives sobre el barri sud-est, està clar que també va requerir importants 

tasques d’aterrassament per a la seva construcció. En el sector central tot sembla indicar 

que les primeres construccions conegudes són contemporànies a les del barri nord-oest. 

Se’n coneix una casa, l’àmbit A16, que compta amb una llarga pervivència històrica, 

des dels seus inicis a mitjans/segona meitat del segle V a.n.e. fins a les darreres 

ocupacions del poblat al segle I a.n.e. L’important desnivell existent entre aquesta 

edificació i la plataforma sobre la que s’aixeca el sistema defensiu, en una cota superior, 

fa que el seu mur posterior sigui una sòlida construcció que folra la paret de 

conglomerat. Aquest aprofitament de l’espai és clarament fruit d’un important retall 

sobre el substrat rocós. 

L’excavació d’aquesta casa i els seus entorns han permès de descobrir el que 

possiblement és un dels principals eixos viaris i urbanístics del jaciment: un carrer que 

limita al sud amb A16, i al nord-oest amb el barri nord-oest. Aquest eix viari s’estén en 

direcció sud-oest/nord-est, seguint la mateixa orientació natural de l’esperó, en forma 

d’una rampa que avança en sentit ascendent cap a la part posterior del sistema defensiu. 

Possiblement l’assentament es va estendre en un primer moment sobre el mateix esperó, 

i en un moment posterior s’hauria ampliat per la vessant meridional del mateix, on es 

coneix la presència de diverses estructures d’aquesta època. La manca d’intervencions 

en aquest sector impedeix, ara per ara, de confirmar aquests extrems. 

 

V.4.5.- La Torreta del Coll de Som (Benifallet, Baix Ebre) 

Ubicat al terme municipal de Benifallet (Baix Ebre), l’assentament de La Torreta del 

Coll de Som s’aixeca al cim de la muntanya del mateix nom, la més alta del marge 

esquerre de l’Ebre. En aquest punt el riu s’encaixona, i la visibilitat entre el nord, entre 

el Castellot de la Roca Roja i l’àrea més suau al sud, amb l’Assut (Tivenys, Baix Ebre), 

Les Planetes (Bítem, Tortosa, Baix Ebre) i El Turó de la Suda (Tortosa, Baix Ebre), 

queda trencada pel mateix Coll de Som. Això va provocar la necessitat de construir-hi 

un petit assentament encimbellat, que actués com a talaia, emmarcat en el que alguns 

investigadors han suposat com a context sociopolític organitzat (Diloli, 1997; Noguera, 

2000). 

No ha estat intervingut arqueològicament, exceptuant les prospeccions que es feren a les 

darreries de la dècada dels vuitanta del segle passat i que permeteren la seva 
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identificació (Mascort et alii, 1990), però la singularitat d’aquest jaciment i l’existència 

de possibles estructures defensives han aconsellat incloure’l en el present treball.  

Sobre la naturalesa de les possibles fortificacions s’ha encetat un interessant debat que 

no podrà cloure’s sense efectuar intervencions arqueològiques sistemàtiques. Alguns 

investigadors (Noguera, 2000) han identificat l’assentament com a un poblat en barrera, 

a l’estil del proper Castellot de la Roca Roja. Durant les prospeccions han arribat a 

localitzar algunes restes de bastiments que consideren com a part d’una muralla, així 

com d’elements poliorcètics associats, bàsicament d’aparell ciclopi.  

Avui en dia sabem que l’espai ocupat pel jaciment de la Torreta de Coll de Som ha estat 

freqüentat al llarg dels segles, després que els ibers l’abandonessin, molt possiblement a 

finals del segle II a.n.e. Existeixen evidències d’ocupació andalusina (Diloli, 1997: 55), 

medieval i moderna. Al fons del Museu Municipal de Tortosa (Baix Ebre) es conserven 

materials recollits per afeccionats locals que determinen aquesta llarga freqüentació. La 

torre que avui s’aixeca al jaciment és del segle XIX, carlina, encara que no es pot 

descartar que es fonamenti sobre estructures més antigues.  

De totes maneres, considerem que les dades arqueològiques aportades per les 

prospeccions, en el que es refereix al possible sistema defensiu de l’assentament, són 

certament febles sense la confirmació que puguin aportar sengles intervencions 

arqueològiques futures. Per tant, ara per ara, la possible existència d’un conjunt de 

muralla de barrera ibèrica no pot passar de la mera conjectura, i més tenint en compte la 

perdurabilitat llarga del jaciment. 

El que sí que resulta altament atractiu, a nivell científic, és la privilegiada ubicació amb 

que compta, fet que li permet gaudir d’una visibilitat excepcional i, com ja s’ha indicat, 

enllaçar el marge esquerra nord del riu amb el sud, en una clara vocació de talaia no 

excessivament freqüent en el territori. Les ceràmiques localitzades en superfície ens 

aporten una cronologia no més antiga de finals del segle III o inicis del II a.n.e. Si algun 

cop es duen a terme les intervencions necessàries per tal de confirmar hipòtesis podrem 

determinar si realment el jaciment es fortifica en època ibèrica i si certament això es 

produeix a partir de finals del segle III, fet que suposaria una nova dada en quant a 

l’establiment d’un patró polític diferent a partir d’aquests moments.  

 

V.4.6.- El Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) 

El jaciment arqueològic del Castellot de la Roca Roja s’ubica al terme municipal de 

Benifallet, a la comarca del Baix Ebre, en un escarpat turó que s’aixeca uns 40 metres 
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sobre el traçat de l’Ebre. La seva situació és òptima a nivell de control del territori, ja 

que domina el pas del riu des del punt en que s’estreny, a l’estret de Barrufemes, just al 

davant de la desembocadura del barranc de Xalamera, arribant a albirar el Coll de Som. 

Va ser excavat a meitats del segle XX per part d’un afeccionat local, encara que no es 

coneixen ni els resultats ni el parador dels materials que va recuperar. Sembla ser que 

únicament va afectar els nivells més moderns (Belarte et alii, 2002: 89). Seria per 

aquest fet que molts dels agençaments interns de les estructures d’hàbitat haurien 

desaparegut definitivament. L’any 1974 s’hi van començar treballs arqueològics sota un 

punt de vista científic, dirigits per Tomàs Gimeno i Enric Sanmartí Grego. S’efectuaren 

sondejos puntuals i s’aixecà una primera planimetria (Izquierdo Tugas, Gimeno, 1990). 

Malgrat que Jaume Noguera va poder estudiar els materials, dipositats al Museu 

d’Arqueologia de Catalunya, no s’ha aconseguit trobar els documents que n’acreditin la 

vinculació estratigràfica (Noguera, 1999). A partir de 1998 l’equip del GRACPE (Grup 

de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia) de la Universitat de 

Barcelona, sota la direcció de Joan Sanmartí, Carme Belarte i Jaume Noguera ha 

reiniciat la seva excavació arqueològica, avui en dia encara en curs, en col!laboració 

amb l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica). Fruit d’aquesta tasca s’han 

publicat diversos treballs, entre els que destaquen l’article “El jaciment del Castellot de 

la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre). Un patró d’hàbitat ibèric en el curs inferior de 

l’Ebre” (Belarte et alii, 2002) o el recentment aparegut El jaciment ibèric del Castellot 

de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre). Guia arqueològica (Belarte, Noguera, 2011). 

Actualment el Castellot de la Roca Roja ha estat musealitzat i adequat per a la visita. 

El sistema de fortificació que s’emprà en l’assentament del Castellot de la Roca Roja es 

correspon amb el que tipològicament coneixem com a éperon barré o “muralla de 

barrera” , que tanca el poblat pel seu punt més feble. Consistent en una potent muralla i 

una torre a la qual s’adossa, el conjunt és d’una gran simplicitat, si el comparem amb 

altres plantejaments més complexos. Sembla ser que el que primer es va construir fou la 

torre, compartimentada, a les darreries del segle V, ja que el llenç de la muralla se li 

adossa. Aquest fet no ens garanteix, no obstant, l’existència de dues fases constructives, 

ja que ens trobem davant d’un únic projecte de bastiment. La torre és una edificació 

d’uns 56 metres quadrats de planta, que tendeix a la quadrangularitat, encara que es 

mostra bastant irregular. De fet, aquesta singularitat és estranya al territori del baix 

Ebre, ja que la majoria de torres localitzades fins al moment parteixen de patrons basats 

en el cercle, més o menys regular, com ara els casos de Les Planetes (Bítem, Tortosa,  
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Figura 99. Planta general de l’assentament del Castellot de la Roca Roja. Planimetria cedida 
per Carme Belarte, Jaume Noguera i Pau Olmos 
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Baix Ebre) o Les Valletes (Aldover, Baix Ebre). La seva raresa, no obstant, augmenta al 

tractar-se d’un espai compartimentat en dos àmbits; solament es localitzen uns pocs 

exemples de torres quadrangulars compartimentades a la Península Ibèrica en ambients 

ibèrics. Són la torre YZ d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) (Sanmartí, Santacana, 

1992) les torres I d’Ullastret 2 i III d’Ullastret 3 (Baix Empordà), la de Rotxina (Sot de 

Ferrer, Alt Palància) i la de Torreparedones 3 (Jaén), encara que aquesta darrera 

presenta la particularitat d’estar dividida en quatre compartiments (Moret, 1996: 112). 

També és probable que pugui afegir-se a la llista la Torre 1 de la Punta d’Orleyl (Vall 

d’Uixó, Plana Baixa) (García Fuertes, 1998: 115). Segons Moret, precisament la 

d’Alorda Park pot ser la més antiga, arribant a cronologies de finals del segle VI a.n.e. 

(Moret, 1996: 112). 

El sistema que s’emprà en la construcció de la torre, que es troba en un excel!lent estat 

de conservació, és el característic que hom pot trobar en altres fortificacions. S’usà la 

pedra irregular travada amb morter de fang, utilitzant-se petits esclats petris per tal de 

falcar les diferents parts de l’obra. Al seu interior s’hi poden observar, a l’igual que a la 

torre T-3 de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre), els forats de l’embigat desaparegut. Com 

també és característic, no s’utilitzà cap sistema de trinxera de fonamentació, atès que la 

torre es bastí directament per sobre del terreny natural. L’alçada conservada, avui en 

dia, és encara imponent: al voltant dels quatre metres, encara que se suposa que en 

origen devia arribar fins als set (Belarte et alii: 2002: 92). L’accés a l’interior s’efectua 

per una porta oberta vers el sud-oest, que conserva un llindar fet amb lloses de 

dimensions considerables. L’interior està compartimentat per un muret d’uns 45 cm. 

d’amplada que permet el pas entre els dos àmbits, al deixar un espai obert, al sud-oest, 

prop de la porta. Molt possiblement aquest mur serviria també per a suportar les bigues 

del forjat del pis superior (Belarte et alii, 2002: 92). 

La datació constructiva ve donada per l’aparició, en un paviment interior de terra 

batuda, d’un fragment del peu d’una copa àtica emmarcable a les darreries del segle V 

a.n.e. Cal assenyalar que no es documentaren nivells d’ocupació més recents a partir de 

finals del segle IV. Per als seus investigadors aquest fet ha de respondre a les diferents 

actuacions il!legals i agressions que ha sofert el jaciment més que al final de la 

utilització del recinte de la torre (Belarte et alii, 2002: 92). 

En un moment estratigràficament posterior, i que hom situa vers el trànsit entre els 

segles V i IV a.n.e. es començà a construir la potent muralla que defensa el poblat 

juntament amb la torre descrita. Primerament s’hi afegí un pany d’un metre d’amplada i  
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Figura 100. Estructures defensives del Castellot de la Roca Roja. Muralla, torre i talús exterior. 
Imatges cedides per Carme Belarte, Jaume Noguera i Pau Olmos 
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d’uns 24 metres de llargada que servia per a barrar l’accés des de la torre fins a la punta 

nord de la plataforma que ocupa l’assentament. Sembla ser que es començà a bastir 

aquest llenç precisament des de l’extrem septentrional, és a dir, des de la punta oposada 

a la torre, ja que es pot observar com el traçat, que tenia que ser rectilini, va acumulant 

errors, fins que els seus constructors, que se n’adonaren, arranjaren la desviació per tal 

de poder encaixar-lo a l’angle nord-occidental de la torre (Belarte et alii, 2002: 95). Una 

segona fase, lleugerament posterior, consistí en la construcció d’un potent reforç, que 

fou adossat als murs exteriors de la torre i del primer llenç de muralla, en un moment 

que també pot considerar-se com a immediat al bastiment del pany primer. Es tracta, 

també en aquest cas, d’una datació efectuada per relació estratigràfica, és a dir, física. 

Com a novetat s’atalussà el parament exterior, usant-se per a aquesta tasca blocs de 

dimensions considerables, a diferència de la resta de l’aparell, construït a partir de blocs 

irregulars petits o mitjans. L’atalussament es va efectuar com a sistema d’enfortiment 

del conjunt, essent una de les tècniques d’absorció d’impactes més efectives en tota la 

història de la poliorcètica. Aquest recurs és comú en la tècnica de construcció dels 

sistemes fortificats ibèrics (Moret, 1996: 85-86). L’espai entre el llenç i el reforç va ser 

farcit per pedres sense treballar just abans de finalitzar el bastiment del conjunt. 

Les dimensions del reforç també són destacables, observant-se una amplada per a aquest 

de 3,25 metres en el seu cantó septentrional, per a anar afinant-se fins als 2,20 metres en 

la resta de la construcció. Per tant, aquest sistema presenta una certa monumentalitat. La 

diferència d’amplada sembla respondre a una adequació a la topografia irregular del 

terreny. Segons les dades proporcionades per sondejos exteriors al conjunt sembla ser 

que mai s’hi obrí un fossat (Belarte et alii: 95). 

Finalment cal destacar el descobriment, a l’extrem nord de la fortificació, d’una 

estructura que s’ha identificat com a bastió. Es va aprofitar un recinte de planta 

rectangular, que es trobava adossat al pany interior de la muralla, per tal de reomplir-lo 

de pedres, elevar-lo, i dotar-lo de característiques defensives. Pels materials recuperats 

en aquest sector es pot ubicar el seu bastiment, també, a finals del segle V (Noguera, 

1999; Belarte et alii, 2002: 95). 

L’equip que va dur a terme la intervenció arqueològica i l’estudi posterior del sistema 

defensiu abordà la qüestió de la metrologia, sobretot en el que fa referència a la torre 

compartimentada. L’amidament que presenta és de 8 per 7-10-6,70 metres per la seva 

banda exterior; l’espai interior tampoc és regular, ja que aporta unes mesures de 4,15 de 

llarg per 2,25-2,75 metres d’ample. Finalment, els àmbits interiors, fruit de la 
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compartimentació, mesuren cadascun d’ells 2,24 i 2,72 metres d’amplada per 4,16 de 

llargada (Olmos, 2010: 194).  

Els primers estudis foren efectuats per Jaume Noguera (Noguera, 2002: 123) i per 

Carme Belarte, el mateix Jaume Noguera i Joan Sanmartí (Belarte et alii, 2002: 92-93), 

aportant un resultat força significatiu. Per una banda van deduir, de manera encertada, 

que la irregularitat de la planta es devia a la necessitat de deixar un pas per a l’accés, per 

la posició forçada de flanqueig amb la qual es bastí l’estructura. Per l’altre costat, a 

partir dels amidaments van arribar a resultats basats sempre en un múltiple de 32 

centímetres, en alguns casos de manera força acurada. Això els portà a plantejar que la 

torre fou construïda utilitzant com a base la mesura d’un peu de 32 centímetres (Belarte 

et alii, 2002: 93). Com s’ha vist, es tracta d’un patró que és també aplicable al jaciment 

de Les Planetes. 

Recentment Pau Olmos, en la seva tesi doctoral, ha revisat els plantejaments dels 

resultats aportats per l’equip que excavà el Castellot de la Roca Roja, arribant a la 

conclusió que la metrologia en patró modular de 0,32 metres (25 peus al costat frontal, 

22 peus als laterals, i 4 i 1,5 peus a l’amplada dels murs) no respon a cap relació 

constructiva entre els dos costats ni tampoc a cap plantejament geomètric previ. 

D’aquesta manera, a diferència de la ja esmentada Torre YZ d’Alorda Park, la del 

Castellot no es construeix partint de principis d’ortogonalitat, sinó que queda limitada 

per l’espai topogràfic, al qual s’ha d’adaptar. Olmos afirma, també, que la 

descomposició dels dos costats no és relacionable amb cap de les aproximacions 

documentades fins avui en dia en la poliorcètica ibèrica (Olmos, 2010: 194). 

Solament hi troba una intencionalitat geomètrica que possiblement arrenqui ja del 

projecte constructiu previ. L’eix del mur de compartimentació està ubicat exactament al 

punt central de la llargada de la torre, a 4 metres de les cares exteriors dels murs, al 

centre de l’espai d’accés. Segons aquest investigador, d’aquesta manera els espais 

interiors practicables en els dos àmbits de la compartimentació definirien dos rectangles 

de 12,5 per 22 peus, plantejant-se l’ús de la braça de sis peus com a base mètrica 

(Olmos, 2010: 194). 

La genuïnitat del sistema defensiu del Castellot de la Roca Roja ve determinat 

precisament per la raresa de la torre quadrangular compartimentada, inscrita en un 

ambient on dominen clarament les torres tendents a la circularitat, com ja s’ha indicat 

(Ferré, 2007: 15). En aquest sentit hom ha plantejat un possible origen mediterrani per a 

aquest tipus d’estructures, derivant concretament de models grecs (Moret, 1996: 210), 
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encara que és evident que un plantejament arquitectònic tant bàsic pot deure’s a 

projectes de clar origen local. De totes maneres existeixen paral!lels d’origen fenopúnic, 

és a dir, no ibèrics, com al Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Càdis) 

que poden orientar també a impulsos ideològics des d’aquest món (Ferré, 2007: 15). 

Un altre fet a considerar en relació amb aquest sistema defensiu és que no sembla 

comptar, malgrat les seves dimensions relativament modestes, amb cap especialització 

funcional ni s’ubica en cap punt particularment estratègic. El control visual de 

l’estructura és també relativament limitat, almenys si el comparem amb el de les 

fortificacions d’altres assentaments veïns, com L’Assut (Tivenys, Baix Ebre), Les 

Planetes (Bítem, Tortosa, Baix Ebre) o el cas especial de La Torreta de Coll de Som 

(Benifallet, Baix Ebre), que s’ha identificat com a talaia (Diloli, 1997). Únicament 

podem considerar que, a part de controlar el petit nucli urbà, es divisa amb bastant 

perfecció, a llarga distància, l’aiguabarreig del Barranc de Xalamera amb l’Ebre, a 

l’altre costat del riu. D’aquesta manera, alguns investigadors com Ramon Ferré es 

plantegen que la tria de l’indret on es va construir l’assentament del Castellot de la Roca 

Roja no pot respondre a qüestions o fets relacionats amb el control del territori (Ferré, 

2007: 16) 

Pel que fa a la trama urbana de l’assentament, de solament uns 900 m2 de superfície, ve 

definida per tres grans àrees o barris, tal i com denominen els seus investigadors, 

articulats a partir del traçat de vials. En aquest sentit, des de l’accés hom assoliria dos 

carrers (carrers 101 i 102). El carrer 101 és paral!lel a la muralla, mentre que el 102, 

juntament amb el 103, definirien el barri nord-est. Des del carrer 103 s’entra en una 

estreta via central (carrer 100), que separa els barris del sud-est i el de l’oest i arriba fins 

al tall del penya-segat que domina el pas del riu. D’aquest arrencaria un passatge 

secundari (carrer 104) que conduiria a l’interior d’un espai, anomenat com a sector 5, 

que podria potser identificar-se amb una placeta. 

L’esquema general, més enllà de les complicacions que es creen al bastir els carrers que 

delimiten el barri nord-oriental, preserva sense masses problemes atributius la fesomia 

dels poblats de carrer central. Les unitats habitacionals, que posseeixen plantes tendents 

a la rectangularitat, es distribueixen entre els diferents barris i presenten sòcols 

construïts amb pedres lligades amb morter de fang. Les del barri del sud-est, que 

defineixen una bateria de recintes, han estat interpretades com a zones de magatzem, 

restant els altres dos sectors (barris oest i nord-est) com a àrees de tipus residencial 

(Belarte, Noguera, 2011: 26).  
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En el barri sud-est, és a dir, en l’àrea d’emmagatzematge, s’hi han excavat fins a l’any 

2010 un total de deu unitats habitacionals, de planta rectangular allargada, amb 

superfícies útils no massa grans, que no superarien els 10 m2. La presència de possibles 

rebosts en aquest barri vindria testimoniada per l’existència de tres petites cambres 

disposades en filera, els anomenats com a sectors 3, 4 i 5. No superen els 6 m2 de 

superfície; el problema radica en que van ser excavades d’antic i no es pot confirmar 

completament la seva funcionalitat (Belarte, Noguera, 2011: 37).  

La zona d’hàbitat domèstic, determinada als barris oest i nord-est, està constituïda per 

unitats ocupacionals de planta rectangular, més grans que els recintes 

d’emmagatzematge del sud-est (arribarien fins als 20 m2), agençades algunes d’elles 

amb llars de foc o banquetes. Existirien dos espais que probablement indicarien 

distribucions diferencials. Per una banda, sembla que l’àrea ocupada pels sectors 8, 9, 

11, 12 i 13 en origen conformava un únic recinte de planta rectangular que, a partir del 

segle III a.n.e., és compartimentat, adquirint la fesomia actual (Noguera, 2006: 215). Es 

desconeix el perquè d’aquesta compartimentació, encara que resulta significatiu el fet 

que es produeixi la reforma durant el segle III. 

Per l’altre costat, hom ha plantejat la possibilitat que l’edifici o espai trapezoïdal 

enumerat com a sector 5, al barri oest, sigui un edifici destacat (Belarte, Noguera, 2011: 

39). Les seves dimensions són veritablement considerables per tractar-se del Castellot 

(uns 30 m2) i compta amb un accés diferenciat, definit pel carrer 104 que, des del carrer 

100 porta a una placeta (sector 5) en la qual s’obriria el suposat edifici 6. Aquest fet és 

difícil de confirmar, ja que tota l’àrea va ser excavada d’antic i, per tant, no es compta 

amb dades fiables. La pràctica total manca de separació espacial entre el sector 5 (la 

placeta) i el 6 (el suposat edifici) no ajuda a poder determinar amb certesa si realment es 

tracta d’un recinte diferencial, en el que hi pogués residir un membre o membres 

destacats de la comunitat. Tampoc coneixem acuradament la cronologia. Potser els 

sectors 5 i 6 realment serien una plaça única que obrís l’urbanisme del barri oest, encara 

que aquesta possibilitat és també difícil de defensar. 

No obstant, avui en dia sabem que abans de la construcció de la planta urbana descrita 

més amunt, i probablement també del sistema defensiu, l’indret estava ja ocupat, ja que 

han pogut excavar-se una sèrie de retalls a la roca, reblits un cop amortitzades les 

estructures desaparegudes, per sobre dels quals es va aixecar l’assentament tal i com 

avui en dia el coneixem (Noguera, 2006: 156). És sense cap mena de dubte una dada 

altament interessant, ja que, ara per ara, no comptem amb nivells constructius o  
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Figura 101. Vista general del Castellot de la Roca Roja i restitució efectuada per Francesc 
Riart. Imatges cedides per Carme Belarte, Jaume Noguera i Pau Olmos 
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estructurals datables a partir de meitats del segle VI a.n.e. en tot el tram de l’Ebre des de 

la foia de Móra fins a la desembocadura, a part d’aquests retalls, del segon assentament 

de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre) (Belarte et alii, 2009) i, potser, d’alguns paraments del 

sector domèstic de l’Assut de Tivenys (Baix Ebre), més enllà del cas de la torre T-3 

(Diloli, 2009). Són poques dades, però probablement la continuació de les tasques de 

recerca els propers anys aportarà novetats substancials, a mesura que s’avanci en les 

excavacions dels assentaments protohistòrics del curs inferior de l’Ebre. 

Alguns dels fragments de ceràmica a mà d’aquests nivells recorden, per les decoracions, 

les peces provinents del Coll del Moro de la Serra d’Almos (Tivissa, Ribera d’Ebre) o 

del Mas de Flandí (Calaceit, Matarranya). Però l’element a torn que defineix millor la 

cronologia d’activitat a l’assentament a les darreries del segle VI a.n.e. són un peu i una 

vora de copa jònia del tipus B-2, possiblement produïda a la Grècia de l’Est. En tot cas 

sembla que aquesta freqüentació es podria testimoniar, a tenor de les importacions 

ceràmiques, fins a una línia datacional que arribaria vers el 480 o 475 a.n.e., és a dir, 

molt a inicis del segle V. La troballa en superfície d’una tija d’un kylix type C concave 

lip, com el de la Serra d’Almos (Cela et alii, 1999) i, possiblement, el dels nivells també 

superficials de l’Assut de Tivenys (Diloli, 2009), o del fragment d’una akrocup, poden 

indicar-nos aquesta cronologia (Noguera, 2006: 157). 

No obstant, és difícil de precisar si aquests retalls, o si la presència de ceràmiques de 

finals del segle VI o inicis del V a.n.e. indiquen l’existència d’una trama constructiva 

prèvia al bastiment del sistema defensiu i, presumiblement, de l’assentament, en un 

moment en tot cas anterior a finals del segle V a.n.e. El que sembla clar és la presència 

d’efectius en el lloc ocupat pel Castellot en un moment certament complicat de definir a 

la regió. La qüestió de la dinàmica poblacional de la segona meitat del segle VI a.n.e. 

caldrà treballar-la a partir de l’avançament de les intervencions a Sebes i a l’Assut, i, ara 

per ara, no sembla fàcil de delimitar. 

 

V.4.7.- Sant Antoni de Calaceit I (Calaceit, Matarranya) 

El poblat ibèric de Sant Antoni de Calaceit, a la comarca del Matarranya és, 

possiblement, un dels més coneguts quan es parla de la cultura ibèrica al nord-est 

peninsular. A part de la singularitat del jaciment hi ha contribuït el fet d’haver estat 

descobert i excavat ja fa més d’un segle, esdevenint un dels centres pioners de 

l’arqueologia protohistòrica al nostre país.  

S’ubica en un turó entre els rius Algars i Matarranya, en una posició de control visual 
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gairebé perfecta, ideal. Les primeres excavacions arqueològiques les portà a terme Joan 

Cabré entre els anys 1902 i 1903. En concret va buidar nou àmbits. Però el gruix de les 

intervencions, sota els auspicis de l’Institut d’Estudis Catalans, van ser executades per 

Pere Bosch Gimpera en tres campanyes, entre els anys 1915 i 1919, i completades 

finalment el 1922 amb l’estudi de la gran bassa o cisterna de l’accés i altres 

construccions exteriors (Bosch Gimpera, 1931: 77-80 ; Moret et alii, 2006: 155). 

En quant a la publicació dels resultats de les excavacions, a part dels informes i 

memòries de Cabré i Bosch Gimpera, no existeixen monografies en conjunt del 

jaciment, lamentablement. Tan sols va veure la llum un petit llibre escrit per Francisca 

Pallarés el 1965, amb el títol de El poblado Ibérico de San Antonio de Calaceite 

(Pallarés Salvador, 1965), on es presenta una visió incompleta de l’assentament i, a 

voltes, confusa. L’any 1973 s’efectuaren tasques de manteniment i restauració, pel mal 

estat en què es trobaven les estructures. Aquests treballs foren dirigits per Purificación 

Atrián, que en publicà els resultats (Atrián, 1976: 143). Actualment el jaciment ha 

aparegut formant part d’estudis sobre arquitectura, militar o domèstica, redactats per 

investigadors com, entre altres, Martín Almagro Gorbea, Enric Sanmartí-Grego, 

Francisco Burillo, Jordi Diloli, Ramon Ferré, Samuel Sardà i, sobretot, José Antonio 

Benavente, Pierre Moret i Alexis Gorgues. Aquests darrers signen, el 2006, l’estudi més 

actualitzat, al llibre Iberos del Matarraña. Investigaciones arqueológicas en 

Valdeltormo, Calaceite, Cretas y la Fresneda (Teruel), aparegut a !l-Qann"#, Boletín 

del Taller de Arqueología de Alcañiz, al seu número 11.  

La planimetria de l’assentament és antiga; va ser dibuixada en el transcurs de les 

excavacions de Bosch Gimpera, i completada per Josep Gudiol al finalitzar les 

intervencions (Bosch Gimpera, 1969: 153). Des d’aleshores, amb les seves 

imperfeccions, ha estat seguida pel món de la recerca, amb més o menys retocs. 

Actualment ha estat arranjada (Moret, 2002a: 122 fig. 4 ; Moret et alii, 2006: 156 fig. 

151). Aquesta serà la que seguirem en el present treball.  

El jaciment presenta en planta dos sectors força diferenciats, fet del qual ja se’n va 

donar compte Bosch Gimpera a l’iniciar les intervencions. L’anomenat Barri Alt (Sant 

Antoni I) és més antic que l’altre, el Barri Baix (Sant Antoni II), i posseeix diferències 

substancials en quant al concepte urbà i arquitectònic.  

El Barri Alt és, de fet, un primer assentament clos amb esquema urbà de carrer central. 

Sobre la cronologia hom ha rebaixat considerablement les primeres atribucions d’una 

datació de segle VI a.n.e. proposada per Enric Sanmartí Grego (Sanmartí Grego, 1975:  
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Figura 102. Planta general de Sant Antoni de Calaceit. En requadre vermell, les estructures de 
la primera fase (Barri Alt). A partir de Moret et alii, 2006) 
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116; Sanmartí Grego, 1984) per a deixar-la al V (Burillo, 1987: 89). Posteriorment, 

Pierre Moret ha exposat la dificultat per a precisar una data concreta: “sur ce point il est 

bien difficile de trancher, car les données stratigraphiques font complètement défault, au 

point qu’il n’est même pas possible de savoir de quelle partie du site provient tel ou tel 

tesson de céramique recueilli au début de ce siècle” (Moret, 1996: 424). Sembla ser que 

la part del diari d’excavació de Bosch Gimpera on hauria d’estar l’inventari dels 

materials s’ha perdut, fet que impossibilita en gran manera identificar estratigrafia i 

cultura material. També resulta un handicap la desaparició d’algunes peces completes, 

importants a nivell cronològic. Avui en dia sembla força coherent donar una data de 

començament de l’activitat edilícia al Barri Alt al segle V a.n.e. (Burillo, 1987:89 ; 

Moret et alii, 2006: 159). 

La superfície ocupada d’aquest Barri Alt es trobaria entre els 2000 i els 2200 m2. La 

trama urbana, formada per una trentena de cases, es distribueix, com s’ha indicat, a 

banda i banda d’un carrer que travessa l’assentament des del nord cap al sud. El sector 

més oriental està fortament afectat per l’erosió. En aquest sentit les unitats domèstiques 

es troben en bastant mal estat de conservació. La planta tipus és rectangular, 

allargassada, d’una certa regularitat compositiva. Se’n conserven els sòcols fets amb 

blocs de pedra lligats amb fang, i s’observen diversos envans que separen cambres 

internes. De fet, les unitats domèstiques que, com s’ha indicat, arriben a la trentena, 

estan formades per un total d’una vuitantena d’àmbits i cambres. 

Pel que fa a les fortificacions, sembla ser que al Barri Alt s’hi va poder identificar una 

muralla, de parament únic, a la qual s’hi adossen els àmbits domèstics. Actualment està 

força perduda, encara que és identificable en diversos trams. La seva amplada no és 

excessivament important, ja que varia entre 1 i 1,3 metres. A aquesta primera línia 

defensiva hom hi va adherir dues torres de planta quadrangular en la seva cara oest, 

identificades amb els números d’àmbit o departament 29 i 81. De fet, en un principi 

solament cridà l’atenció com a torre defensiva l’estructura de l’àmbit 81. Francisca 

Pallarès tampoc va identificar l’espai 29 com a bastiment militar, i no ha estat fins fa 

poc temps que, al revisar aquest sector del jaciment, hom l’ha interpretat com una nova 

torre (Moret et alii, 2006: 155). 

La torre de l’àmbit 81 presenta, com ja s’ha indicat, una planta quadrangular 

d’aproximadament 5 metres de costat, i està completament buida. Va ser bastida per a 

protegir el flanc nord-occidental del primer assentament. L’accés s’efectuava a partir de 

l’àmbit 60, passant per uns esglaons tallats a la roca que menaven vers la porta. 
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Posteriorment, al construir-se el Barri Baix, aquesta estructura va quedar al centre de 

l’assentament i va perdre tot sentit militar (Moret, 1996: 424). Pel que respecta a la torre 

identificada recentment a l’àmbit 29, cal indicar que presenta un paral!lelisme formal 

molt fort amb la del departament 81, tant pel que fa a dimensions i sistemes constructius 

com en el camp de la funcionalitat, doncs hauria de servir per a protegir el sector sud-

oriental. De fet, és pràcticament bessona a la interpretada d’antic, encara que presenta 

unes dimensions lleugerament majors. La identificació aniria reforçada pel gruix dels 

seus murs i per la troballa de quatre bases de pal que servirien per a suportar un nivell 

superior. La resta de torres proposades per Francisca Pallarés també han estat 

descartades (Moret et alii, 2006: 157). 

 

V.4.8.- Les Umbries (Calaceit, Matarranya) 

Les Umbries es localitza en un turó no massa elevat, al costat del traçat de l’actual 

carretera que uneix Calaceit amb Vall del Tormo, també a la comarca del Matarranya. 

Des d’aquest punt es poden divisar diverses partides en les quals la presència de restes 

protohistòriques és molt important: les Ferreres, la Vall de Santa Anna, els Anoguerets, 

etc. Va ser intervingut arqueològicament a inicis del segle XX, tant per part del pare 

Furgús com de J. Pijoan i de l’Institut d’Estudis Catalans, que va publicar la seva planta 

(Bosch Gimpera, 1921-1926: fig. 144). Segons es desprèn de la informació que van 

aportar els seus excavadors, així com de la planimetria apareguda, ja en aquells 

moments Les Umbries es trobava en molt mal estat de conservació, amb nombroses 

estructures desaparegudes o fortament erosionades.  

A causa d’aquesta incidència es desconeix la dimensió de l’assentament. Cabré, no 

obstant, va assenyalar que era més petit que el Tossal Redó (Calaceit, Matarranya), i 

que els cultius molt possiblement n’havien destruït una bona part (Cabré, 1908: 227). 

La planta de Bosch Gimpera deixa entreveure un assentament que segueix en el seu 

traçat el comportament orogràfic del turó que ocupa, amb dos espais urbans separats per 

una àrea central buida, semblant a una plaça gran, encara que no es pot descartar que en 

origen hi existissin paraments desapareguts ja quan es va excavar. Cadascun d’aquests 

barris incorporaria una bateria de cases senzilles, de planta rectangular, algunes d’elles 

amb envans interiors. Aparentment, la seva disposició és semblant a la de Sant Antoni 

de Calaceit o a la del Piuró del Barranc Fondo, a Maçalió.  

No es pot determinar de manera fefaent l’existència a Les Umbries de restes 

d’estructures fortificades. Únicament es poden identificar alguns murs llargs, resseguint 
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la cresta del turó, que podien haver actuat, probablement, com a muralles. És possible 

que les unitats domèstiques que s’hi haurien adossat hagin desaparegut. 

Cal fer incís, però, en dos construccions singulars que trenquen la monotonia de 

l’urbanisme de l’assentament. La primera d’elles és un edifici de planta rectangular, 

amb dos semiabsis als extrems, amortitzat per la bateria de cases superior del poblat. 

Ara per ara es desconeix la seva funcionalitat concreta, encara que alguns investigadors 

l’han comparat a la torre de Sant Antoni de Calaceit o als bastions circulars dels 

Castellans de Cretes (Fatás, 2007: 221). La seva cara interior, sembla ser, aniria closa 

per un mur rectilini, molt mal conservat. Certament recorda l’estructura turriforme de 

Sant Antoni, i la dels Castellans, i de ser així, possiblement, caldria datar-la a partir del 

segle III a.n.e. No obstant, s’han de fer una sèrie de puntualitzacions al respecte. La 

presència d’estructures biabsidials al territori, ara per ara, queda reduïda al Turó del 

Calvari de Vilalba dels Arcs (Bea, Diloli, 2005), amb cronologies de primera meitat del 

segle VI a.n.e. La seva disposició, que permetria interpretar diverses alteracions que 

haurien transformat la seva planta, també podria relacionar-se amb l’horitzó 

d’estructures diferencials de la primera edat del ferro, o fins i tot altres com la torre del 

Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta) (Arteaga et alii, 1990) o la del Barranc 

del Mosselló (Flix, Ribera d’Ebre) (Pérez Suñé et alii, 2002), encara que aquestes dues 

últimes no han estat excavades. Tot això no contribueix a donar llum sobre la seva 

atribució funcional i cronològica i, per tant, no caldria descartar cap opció. 

La segona construcció es troba en un dels extrems de l’assentament i és un edifici gran, 

de planta quadrangular, que sembla aïllat de la resta de trama urbana, encara que podria 

vincular-se a un llarg mur que arrenca de l’assentament i que sembla una cortina d’una 

muralla. De ser així, es tractaria d’una potent torre quadrada, amb algunes estructures 

subsidiàries molt arrasades. Fatás ho interpreta de la mateixa manera que l’edifici 

biabsidial, possiblement com a part d’un conjunt fortificat més ampli (Fatás, 2007: 

221). La presència de torres de planta quadrangular al territori en estudi no és comuna, 

podent-se comptar, ara per ara, amb el cas de les dues de Sant Antoni de Calaceit I 

(Moret et alii, 2006) i amb l’exemple compartimentat del Castellot de la Roca Roja 

(Benifallet, Baix Ebre) (Belarte et alii, 2002) i la simple de La Moleta del Remei 

(Alcanar, Montsià) (Garcia Rubert, 2005).  

Sobre les fortificacions quadrangulars, Pierre Moret va cridar l’atenció en el sentit que 

és realment difícil distingir-les dels més comuns treballs trapezoïdals que abunden en 

els registres protohistòrics peninsulars (Moret, 1996: 109). El cas de Les Umbries és 
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molt lleugerament trapezoïdal, fins al punt que podem considerar que la intenció real 

dels seus constructors fou la d’aixecar un bastiment completament quadrat. L’estructura 

de Les Umbries no es correspon a cap de les categoritzacions plantejades per Moret 

(Moret, 1996: 111-112) ja que es tracta d’una torre quadrada d’angles sortints, 

completament rectes. S’ha de considerar, però, la seva identificació com a element 

defensiu des d’un punt de vista molt caut, ja que es compta amb molt poca informació al 

respecte. Cronològicament, tampoc es pot atribuir la seva presència a un període 

concret, ja que se n’han trobat amb datacions que van des de la primera edat del ferro –i 

fins i tot des del bronze final- fins a baixa època ibèrica. De totes maneres, sembla ser 

que les més antigues són les d’angles arrodonits o matats (Moret, 1996: 111), 

emmarcables al bronze final o a la primera edat del ferro, encara que poden perdurar, 

com en el cas proper dels Castellans de Cretes. En aquest sentit, el bastiment de les 

Umbries probablement hauria de datar-se ja en la segona edat del ferro. 

A Les Umbries no s’han localitzat materials ceràmics fenicis, com en altres jaciments 

del Matarranya. S’ha d’indicar, però, que en el registre s’hi va documentar un peu 

ceràmic, molt possiblement pertanyent a un thymaterion, que forma part del conjunt 

estudiat per Luis Fatás (Fatás, 2007: 223-224, fig. 82 U.27). Es tracta d’una base 

lleugerament esglaonada, molt oberta, que sembla poder-se englobar dins de les 

produccions de tipus fenici, com les localitzades, entre altres llocs, al Barranc de Gàfols 

(Ginestar, Ribera d’Ebre) (Sanmartí et alii, 2000). Aquest peu és l’únic fragment 

tornejat que pot atribuir-se al segle VI a.n.e. 

La presència, però, d’algunes peces a mà clarament datables des d’almenys la primera 

edat del ferro pot confirmar l’inici de l’activitat ocupacional, com a mínim, en algun 

moment indeterminat del segle VI a.n.e., sense poder precisar més. 

Entre les produccions que marcarien el segle V a.n.e. possiblement s’hi podria incloure 

un fragment informe de ceràmica àtica de figures negres, pertanyent a una kylix. Es 

tracta d’una peça que ja va publicar el 1908 J. Pijoan (Pijoan, 1908: 241). Posteriorment 

ha estat referenciada per Bosch Gimpera (Bosch Gimpera, 1918: 6), García Bellido 

(García Bellido, 1948: 189), Antonio Beltrán (Almagro Gorbea et alii, 1956: 155) o 

Trías (Trías, 1967: 276). Però qui més profundament l’ha estudiat ha estat Enric 

Sanmartí Grego (Sanmartí Grego, 1975a: 102). Aquest investigador li va atorgar una 

cronologia d’inicis del segle V a.n.e., força correcta, encara que seria possible fer-la 

entrar a les darreres centúries del segle anterior. Sanmartí Grego hi va veure el peu 

d’una Mènade corrent cap a la dreta. 
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La resta de materials ceràmics a torn són ibèrics. De fet, més del 50% del total del 

registre del jaciment pertany a aquest tipus de producció, indicador clar de les 

cronologies avançades, en general, de Les Umbries (Fatás, 2007: 224). No entrarem en 

detall en aquest tipus de ceràmica, ja que no ens resulta significativa, més enllà de 

l’aportació cronològica, per als nostres objectius. Hi destaquen tapadores i, sobretot, una 

important quantitat de fragments de tenalla de vora plana, del tipus Ilduradin, fet que 

ens indicaria un funcionament de l’assentament en èpoques molt avançades.  

Finalment, val la pena citar textualment la descripció que Fatás fa d’una troballa 

certament singular: “Junto a estos fragmentos, disponemos de otros indirectos que 

conocemos a través de Cabré (1908, 227) en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo 

Aragón. Según comenta, en un callejón se encontró una “urna como las de San 

Antonio” tetransada, con las asas geminadas y toda pintada. Ésta contenía “gran 

depósito de ceniza que recubría completamente una lucerna sui generis; tenía tapadera y 

rodaja para sostenerse y rodeábanle cuatro ó cinco vasos y platos negros de barro sin 

cocer, cinco ó seis pondus y una piedra de molino” (Fatás, 2007: 226). Aquest 

investigador no aprofundeix en aquesta troballa, que sembla una tomba, encara que, 

evidentment, no es pot confirmar de cap manera. Però el fet que la urna possiblement 

sigui cinerària, amb el seu contingut de cendres y els materials que l’acompanyaven, 

podrien indicar, de ser certes les descripcions, l’existència d’enterraments més antics en 

el punt on es va aixecar l’assentament. Tombes que, com en aquest cas, podrien haver 

quedat fossilitzades dins la trama urbana. 

En aquest sentit és necessari assenyalar la troballa de tres penjolls de bronze, que 

semblen posseir atribucions de tipus funerari. Un d’ells, el més conegut, va ser estudiat 

per Núria Rafel (Rafel, 1997: fig. 2.9). Actualment està perdut; aquesta investigadora el 

va analitzar a partir d’una fotografia publicada per Bosch Gimpera (Bosch Gimpera, 

1913-1914: fig. 46). Seria, en aquest cas, un penjoll zoomorf en el que es va representar 

el cos d’un corder o d’un boc estilitzat, soldat a tres anelles de les quals és de suposar 

que penjarien cadenetes. D’aquest tipus de penjoll n’existeixen paral!lels més o menys 

similars a Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès) (Bea, 1996: 81) o al Coll 

del Moro de Gandesa (Terra Alta) (Rafel, 1997: fig. 2), datables clarament en contextos 

del segle VI a.n.e., encara que un tercer paral!lel provinent de la necròpolis de Mianes 

(Amposta, Montsià) ha fet rebaixar les seves cronologies fins al segle V, en aquest 

darrer cas (Munilla, 1991: 134). Un darrer exemple prové dels nivells constructius de la 

Torre Cremada (La Vall del Tormo, Matarranya) (Moret et alii, 2006). Fatás ha 
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contrastat aquesta cronologia aportada per Munilla, al considerar que la manca de 

contextos no ha d’obviar la possibilitat que realment el penjoll de Mianes sigui datable 

al segle VI a.n.e., com la resta (Fatás, 2007: 231). 

Cronològicament, com s’ha vist, l’escassedat dels materials, així com el fet que sembla 

que van patir les mateixes vicissituds que els del Tossal Redó de Calaceit, fa que sigui 

difícil atribuir un període ocupacional ben definit. Fatás defensa un inici de la 

freqüentació vers el primer quart del segle VI a.n.e. (Fatás, 2007: 338), encara que no 

considera la troballa de la possible urna cinerària. Si aquesta darrera s’associa a un 

enterrament, difícilment existiria l’assentament abans de finals del segle VI a.n.e., 

encara que, com s’ha indicat, aquest fet no és gens clar. Probablement els penjolls 

zoomorfs han de pertànyer a aquests primers moments, i no deixa de sobtar la seva 

associació a contextos funeraris en altres indrets. El que sembla clar és que Les Umbries 

va funcionar a partir del segle V a.n.e. fins molt possiblement baixa època ibèrica. 

L’estructura quadrangular, si és una torre, seria ibèrica; la biabsidial, però, podria o bé 

ser ibèrica o anterior. De totes maneres, en el cas de Les Umbries, tot entra en el camp 

de la pura especulació. 

 

 
Figura 103. Planta de Les Umbries amb les estructures absidial i quadrangular (Fatás, 2007) 
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V.5.- SEGONA EDAT DEL FERRO. IBÈRIC II. (225-175 a.n.e.) 

El darrer període suposa de nou un canvi en la concepció social i política de les 

comunitats que estructuren el territori del curs inferior de l’Ebre. Els assentaments es 

transformen en bastants dels casos estudiats. Es reformen fortificacions, es creen nous 

espais ocupacionals més grans que els anteriors i, sobretot, s’observa dualitat de 

dimensions en els nous edificis. La intensificació de la producció agrària sembla també 

vinculada a aquest darrer moment. 

Però el fet més significatiu és sense cap mena de dubte l’aparició d’assentaments que 

podem considerar ja com a ciutats, entorn dels quals pivotarà l’estructuració del 

territori. Entre la cubeta de Móra i el mar se’n documenten arqueològicament dos, que 

assoleixen, més que probablement, les quatre hectàrees de superfície: el Castellet de 

Banyoles de Tivissa i Tortosa, identificable amb l’Hibera de les fonts. En el cas del 

Castellet es bastirà un gran assentament de nova planta, fortificat, amb cases de enormes 

dimensions i plantes de tipus mediterrani. El de Tortosa és, però, diferent, ja que ara per 

ara més enllà dels textos les dades arqueològiques es limiten a un potent avantmur que 

clou el Turó de la Suda, però que ens indica l’existència d’una gran fortificació datable 

almenys a les darreries del segle III a.n.e. 

Aquesta situació suposarà una estratègia d’ordenació política nova, molt més complexa, 

que no arribarà a quallar definitivament a causa de l’arribada del nou ordre romà. Però 

esdevindrà la culminació del llarg procés de consolidació sociopolítica que es va iniciar 

al començament del primer mil!lenni. 

 

V.5.1.- Carrer de Sant Domènec/Turó de la Suda (Tortosa, Baix Ebre) 

L’estiu del 2006, durant l’execució d’unes obres d’estesa de serveis, una troballa 

inesperada suposà la documentació, per primer cop, de nivells i estructures 

arqueològiques d’època ibèrica amb garantia de fiabilitat a l’indret que actualment 

ocupa Tortosa (Baix Ebre). Sota la direcció de Ramon Ferré i la coordinació científica 

del GRESEPIA de la URV, dirigit per Jordi Diloli i David Bea, es va poder intervenir 

en un dels angles del carrer de Sant Domènec, just davant de la porta d’accés als Reials 

Col!legis de Sant Jaume i Sant Maties, actual seu de l’Arxiu Històric de les Terres de 

l’Ebre.  

Es localitzà una potent estructura bastida amb un llenç de blocs pseudomegalítics de 

pedra calcària a la seva cara exterior i amb un reompliment de pedres i terra aixafada 

que sembla funcionar a manera d’emplekton. La murada sortia de sota dels Reials 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

 

 

Figura 104. Principals jaciments amb estructures, materials o nivells estratigràfics datables 
durant el període Ibèric II 
 

1-La Moleta del Remei; 2-Tortosa; 3-Les Valletes; 4-Les Planetes; 5-L’Assut; 6-La Torreta; 7-
El Castellot de la Roca Roja; 8-El Castellet; 9-El Coll del Moro de Gandesa; 10-La Gessera; 11-
Sant Antoni de Calaceit; 12-El Tossal Montañés III 
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Figura 105. Vistes del mur defensiu ibèric localitzat al carrer Sant Domènec de Tortosa 
(GRESEPIA) 
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Col!legis, progressava al llarg de més de deu metres i continuava, enterrada, carrer Sant 

Domènec avall, fora de l’àrea d’actuació urbanística. Cal assenyalar que aquest carrer 

ressegueix el barranc del Rastre, i el mur s’alineava perfectament entre la vessant del 

Turó de la Suda i la llera del barranc. Cercava, en aquest sentit, tancar o protegir el Turó 

de la Suda per la seva banda est/sud-est. Es conservava amb una certa potència, 

d’entorn a 1,5 metres d’amplada, encara que en alguns punts tant sols es va poder 

identificar una filada de blocs. 

El material ceràmic que va aparèixer associat a l’estructura en confirma la factura 

ibèrica. Es pot determinar una data per a la seva construcció vers els segles III-II a.n.e. 

Els estrats d’amortització que la cobreixen demostren també que al segle I d.n.e. aquesta 

murada ha deixat ja de funcionar i ha estat enderrocada, deixant-ne, únicament, la 

fonamentació. Un cop amortitzada l’estructura tota la zona sofreix un vast procés de 

sedimentació que, al llarg dels segles I i II d.n.e cobrirà l’antic mur i suavitzarà el 

pendent del turó. 

Sobre l’existència d’un assentament ibèric al Turó de la Suda, o en altres indrets avui en 

dia ocupats per Tortosa, se n’ha parlat molt, encara que l’arqueologia no ha acompanyat 

la tradició historiogràfica i popular que identificaria Tortosa amb la Hibera de les fonts. 

Abans de la troballa de Sant Domènec hom coneixia un lot de materials protohistòrics 

fora de context, procedents de diferents indrets de l’espai actual de la ciutat (Diloli, Bea, 

2005). Alguns d’ells, possiblement, podrien haver estat localitzats al Turó de la Suda, 

sobretot arran de la construcció del Parador Nacional l’any 1974. Sí que es conserva un 

petit fons de ceràmiques ibèriques provinents de l’edifici de la Telefònica, ubicat a la 

Plaça d’Espanya, recuperat l’any 1963 en el transcurs de la construcció d’aquest 

immoble (Diloli, Ferré 2008). En conjunt, però, les dades eren minses i, sobretot, 

tardanes, ja que la ceràmica estudiada no semblava aportar cronologies anteriors als 

segles III o II a.n.e. 

L’ocupació del Turó de la Suda és, però, antiga. Al fons del Museu Municipal de 

Tortosa s’hi conserva un vas fragmentat neolític, possiblement epicardial, recollit al cim 

del turó en el transcurs de les obres del Parador. També sabem que durant els treballs de 

reforma dels Reials Col!legis es recolliren materials ceràmics a mà, avui en dia perduts. 

Àdhuc cal assenyalar que l’estructura del carrer Sant Domènec tallava un nivell més 

antic en el qual l’equip de la URV va poder identificar ceràmiques de la primera edat 

del ferro, entre les quals cal destacar l’àmfora fenícia. Possiblement aquests elements 

s’haurien precipitat des del turó en processos postdeposicionals, i els ibers haurien  
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Figura 106. Punts on s’han localitzat materials protohistòrics a la ciutat de Tortosa: 1. Edifici 
Telefònica ; 2.Àbsis Catedral ; 3. Sant Domènec ; 4. Plaça dels Estudis ; 5. Castell de la Suda ; 
6. Carrer Mercaders ; 7. Plaça d’Alfonso XII ; 8. Carrer de la Mercè ; 9. Carrer Major de Sant 
Jaume ; 10. Carrer Montcada ; 11. Carrer Sant Domènec (2007) (GRESEPIA). 
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retallat el nivell on aparegueren per tal d’encaixar-hi la murada. Malauradament aquesta 

unitat estratigràfica continuava sota les fonamentacions dels murs dels Reials Col!legis 

i, per tant, no va poder ser intervinguda més que en un petit sector. 

Si interpretem com a estructura defensiva aquest mur, cal integrar-lo dins d’un possible 

programa poliorcètic més ambiciós que protegís, almenys a partir del segle III, un 

possible oppidum ubicat al capdamunt del Turó de la Suda. La zona on es localitzà és la 

més susceptible d’albergar fortificacions, atès que ens ubiquem en un punt que no està 

encarat al riu i a més als peus d’un barranc. Els 5,4 metres de llargada excavats en són 

únicament una ínfima part. Aquest tipus de muralla de protecció solament pot tenir 

sentit si rodeja completament el turó i, evidentment, tanca l’assentament que existiria al 

seu interior. Això ens aportaria una àrea emmurallada molt gran, de diverses hectàrees, 

constituint, juntament amb el Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), 

l’assentament més gran al tram inferior de l’Ebre (Ferré, 2007: 25). 

El sistema constructiu emprat es basa en l’adaptació de la murada a la topografia 

complicada de l’indret. D’aquesta manera, no sempre es recolzarà sobre el terreny 

natural. Així, en els punts on atesa a la profunditat de la roca natural els ibers no la 

trobaren, la muralla adopta la funcionalitat d’aterrassament, contenint les terres 

volcades per processos de dejecció i fonamentant-se en el retall ja indicat sobre un estrat 

amb materials ceràmics del segle VII a.n.e. En canvi, en aquells punts on la roca 

emergeix, el mur s’hi fonamenta directament, estretant-se fins a un màxim de 60 cm. 

d’amplada. Al trobar-se, com ja s’ha dit, part de l’estructura sota els Reials Col!legis no 

s’ha pogut observar si existien estances o àmbits adossats per la seva cara interna. 

L’excavació de diverses cates de sondeig al llarg del traçat murari va confirmar la 

diferent cota del terreny natural, existint un punt on aquesta cau diversos metres, que 

apareixen colmatats per estratigrafia altimperial. Això, que pot tractar-se hipotèticament 

d’un fossat, encara que no comptem amb confirmació, provoca de totes maneres una 

inaccessibilitat per aquest punt que fa que el mur, en aquest sector, no tingui la 

necessitat de ser molt ample (Ferré, 2007: 26) 

La cronologia, ben establerta durant l’excavació arqueològica i el posterior estudi dels 

materials, indica que es tracta d’una fortificació més moderna que les de la resta del 

territori, exceptuant, en tot cas, les del Castellet de Banyoles de Tivissa o Sant Miquel 

de Vinebre, a la Ribera, i potser també la de la Torreta del Coll de Som de Benifallet, al 

Baix Ebre, tot i que a partir del registre meramente material es difícil plantejar una 

datació amb cert grau de precisió, donat que la forquilla cronològica s’estén entre els  
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Figura 107. Materials ceràmics protohistòrics i fíbula de bronze localitzats en el transcurs de 
l’excavació del mur defensiu del carrer Sant Domènec de Tortosa (GRESEPIA) 
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segles VII i II a.n.E. A tall d’hipòtesi es pot considerar que el seu bastiment ha de 

relacionar-se amb els fets bèl!lics de les darreries del segle III, és a dir, amb la Segona 

Guerra Púnica o, almenys, amb els moments de canvi que mostra el món ibèric en 

aquesta àrea al llarg del segle III a.n.e. 

Aquesta cronologia més moderna ha aportat a la fesomia constructiva de la murada trets 

menys arcaïtzants que la majoria de fortificacions del territori. D’aquesta manera, la 

utilització de blocs megalítics o pseudomegalítics ofereix a l’observador una imatge de 

potència i de fortalesa, en contrast amb les petites o mitjanes dimensions de les pedres 

usades en la resta de fortificacions ibèriques de la regió (Ferré, 2007: 26). No es pot 

considerar que el mur sigui megalític, a imatge de la muralla republicana de Tarragona, 

ja que solament alguns blocs sobrepassen el metre de llargada, encara que sí que 

superen la necessitat funcional defensiva, garantida amb blocs de menor calibre. Per 

tant, sembla que s’usa aquest pseudomegalitisme per tal d’impressionar. Ens trobaríem, 

d’aquesta manera, davant d’una de les poques concessions que l’arquitectura 

poliorcètica ibèrica del territori faria a les modes i gustos mediterranis en el camp de la 

fortificació. De manera matussera, això sí. 

A la Península Ibèrica es compta amb nombrosos exemples de muralles que conformen 

una fortificació en aterrassament. No les anomenarem totes, ja que n’hi ha bastants 

casos; potser els més significatius siguin els de la Serreta d’Alcoi (L’Alcoià),  datable 

entre el 425/400 i el 300 a.n.e., la Cova Foradada (Llíria, Camp del Túria), que allarga 

el seu funcionament fins a l’Alt Imperi, Niebla (Huelva), emmarcable a grosso modo 

durant l’ibèric ple, El Higuerón (Nueva Cartaya, Còrdova), en funcionament entre el 

400 i el 350 a.n.e. o, en un cas més antic i inscrit al territori en estudi, La Ferradura 

(Ulldecona, Montsià), dels segles VII-VI a.n.e. (Moret, 1996). La Cova Foradada de 

Lliria és un exemple similar al del Turó de la Suda (Gil-Mascarell, 1970: 95) ja que la 

muralla rodeja l’assentament completament i es basteix en un aparell força regular, que 

recorda, salvant les distàncies, el posterior quadratum romà. Davant de la muralla, sense 

connexió física, cap als segles II-I a.n.e construeixen una torre rectangular que, segons 

Pau Olmos, respon a proporcions de raó àurea, en una base de peu itàlic o pes oscus 

(Olmos, 2010: 258). 

Al Baix Aragó, i en general a la vall de l’Ebre, es repeteixen esquemes també similars, 

com a Sant Antoni de Calaceit (Matarranya) o a Valdetaus de Tauste (Saragossa) (Ferré, 

2007: 27). Aquests assentaments presenten fossats, protegits en els seus punts més 

febles per murs situats en vessant, que actuen també com a aterrassaments, en una clara 
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vocació de dificultar l’accés als possibles assaltants (Romeo, 2002). També al Puig de la 

Nau de Benicarló (Baix Maestrat) hom ha interpretat com a avantmurs una sèrie 

d’estructures bastides, a manera de barbacana, en front de la muralla principal (Oliver, 

Gusi, 2005 ; Díes Cusí, 2006 ; Oliver, 2006). Sembla que almenys un d’aquests murs 

actua com a aterrassament (Moret, 1996: 446 ; Díes Cusí, 2006). També al País 

Valencià, al Castellet de Bernabé (Llíria, Camp del Túria) es localitzaren sengles murs 

d’aterrassament o contenció, per tal de suportar una rampa d’accés (Guérin, 2003). 

Com s’ha indicat, aquesta troballa constitueix la primera estructura ibèrica excavada 

amb bones condicions científiques a la ciutat de Tortosa. Desconeixem, però, com 

s’articularia el possible oppidum que estava protegit per aquesta muralla. 

Tradicionalment hom havia identificat el Turó de la Suda com l’indret que hauria estat 

ocupat per l’assentament prerromà (Diloli, 1997). De totes maneres, més enllà de la 

freqüentació continuada de la plataforma superior des d’almenys època romana, a dia 

d’avui encara no comptem amb dades contrastables pel que fa al possible assentament 

ibèric. S’ha excavat, i molt, a la vessant meridional del turó; les intervencions han estat 

dutes a terme pel GRESEPIA en el marc del projecte “Barri del Castell” promogut per 

l’Ajuntament de Tortosa sense que, fins ara, s’hagi localitzat cap estructura anterior a 

època augustea, amb excepció de la murada del carrer Sant Domènec. Per tant, solament 

podem especular amb la possibilitat que la fortificació descoberta protegeixi un 

oppidum de considerables dimensions, ja que la plataforma superior del turó, que avui 

ocupa el Parador Nacional, fa més de 4 hectàrees de superfície. De totes maneres, la 

localització d’aquest mur confirma el que s’ha intuït des de que al segle XVI els primers 

historiadors moderns començaren a preocupar-se per la història antiga de la ciutat: que a 

l’espai que actualment ocupa Tortosa s’hi bastí un assentament ibèric de grans 

dimensions protegit per un sistema defensiu basat en murs i avantmurs, d’una certa 

importància com a obra tècnica d’enginyeria ibèrica. 

Sobre la possibilitat que aquest assentament pugui ésser identificat amb la Hibera de les 

fonts clàssiques, en els darrers anys s’ha reobert la qüestió, sobretot a partir dels treballs 

de Jordi Diloli (Diloli, 1997) restant, avui en dia, en el punt de mira de l’investigació. 

Diloli, a la seva tesi doctoral, va recollir els textos clàssics que esmentaven l’existència 

d’una ciutat anomenada Hibera al tram inferior de l’Ebre. Cal considerar, 

principalment, Tit Livi. La seva cita més interessant és la que parla que els Escipions, 

per tal d’aturar el pas d’Asdrúbal cap a Itàlia, haurien atacat Hibera, “ciutat llavors la 

més rica d’aquella regió i anomenada així per la seva proximitat al riu” (Livi XXIII, 28, 
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9-12). En aquesta part del text de Livi s’anomenarà per primera i única vegada la ciutat 

d’Hibera, que el cronista romà considerava com a centre del territori i, per tant, com a 

molt important. Les referències posteriors, com la de Juli Cèsar, parlen d’una gran 

ciutat, però ja no n’esmenten el nom. No obstant, sembla factible que es tracti de la 

mateixa Hibera que va referir Tit Livi, atès que s’encunyaran monedes entre el 45 i el 

42 a.n.e., de dos tipus diferents, mostrant a l’anvers la llegenda MVN(icipium) 

HIBERA IVLIA i al revers la llegenda ILERCAVONIA. Hom ha assenyalat que 

l’atorgament de la categoria  de municipium a la ciutat es degué al premi ofert per Cèsar 

a l’ajudar-lo els seus habitants en la lluita contra Pompeu (Diloli, 1997: 283). 

Posteriorment, les llegendes del segon tipus numismàtic permeten enllaçar aquest 

MUN(icipium) HIBERA IVLIA ILERCAVONIA amb la Dertosa ja plenament romana. 

D’aquesta manera, abans del 27 a.n.e s’emeten diversos semis als anversos dels quals es 

pot llegir la llegenda DERT(osa) M(unicipium) H(ibera) IVLIA. En temps d’August i 

de Tiberi s’afegeix a la llegenda el mot ILERCAVONIA (Diloli, 1997: 284).  

No aprofundirem en aquest camí, però cal tornar a recordar que totes aquestes 

consideracions, vinculades amb l’aparició del mur del Carrer Sant Domènec, semblen 

confirmar l’existència d’un potent nucli indígena des d’almenys les darreries del segle 

III a.n.e. del qual en derivarà la ciutat de Dertosa. Caldrà, però, esperar noves troballes i 

continuar l’estudi, que se’ns presenta força prometedor. 

 

V.5.2.- L’Assut III (Tivenys, Baix Ebre) 

A l’entorn de l’any 200 a.n.e. l’urbanisme i les formes arquitectòniques de 

l’assentament experimenten una sèrie de profundes transformacions. Potser els més 

radicals d’aquests canvis es produeixen en el sistema defensiu, doncs és l’únic sector 

del poblat on es poden observar traces de destrucció violenta. Concretament la torre T-

3, en peu des del segle VI a.n.e. com hem comentat amb anterioritat, sofreix un violent 

incendi que comporta el seu abandonament definitiu. La resta de la fortificació també 

pateix canvis profunds, doncs el corredor de comunicació que la recorre internament 

fins arribar a parar a la torre T-3 és reomplert parcialment de terra, donant lloc a dos 

sectors diferenciats: T-2 com l’espai reomplert de terra en el sector central de la 

fortificació; i T-1, situat al nord, que forma una cambra o espai de forma irregular, 

separada de T-2 per un mur que conté la terra de reompliment. En un moment 

indeterminat, però que considerem molt tardà, la porta que permetia l’accés a T-1 des de 

l’interior del poblat és tapiada. Tot i que no podem parlar estrictament d’una destrucció  
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Figura 108. Planta general de L’Assut de Tivenys. Emmarcades en vermell, les estructures de 
la fase Assut 3 (GRESEPIA) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

o inutilització completa, el cert és que el concepte original de la fortalesa varia 

radicalment, convertint-se en una muralla massissa, aparentment sense torres - si no és 

que el reompliment de T-2 no respon en realitat a un intent de guanyar solidesa en la 

fonamentació en el moment de buscar una major elevació per a una hipotètica 

construcció que aniria a sobre, i sense la possibilitat d’una comunicació àgil entre les 

diverses seccions de la mateixa. 

És possible que l’única porta coneguda fins ara per a l’accés a l’interior del recinte del 

poblat fos tapiada just en aquests moments. 

Pel que fa a l’àrea d’hàbitat, els canvis no són menys profunds, encara que aquí no hi ha 

cap indici de destrucció, violenta o no, ni tampoc d’abandonament. Els canvis més 

importants detectats fins ara provenen, com no pot ser d’altra manera, del barri nord. En 

les darreres campanyes s’ha comprovat com un àmbit corresponent a una casa de la fase 

anterior, l’àmbit A18, és suprimit. L’edifici és enderrocat i reomplert de sediments per a 

anivellar el terreny. Sobre les seves restes i l’extrem superior del vial que ordena 

l’urbanisme d’aquesta part del poblat es constitueix un espai obert de forma més o 

menys rectangular en forma de petita plaça. En part cobrint l’espai antigament 

corresponent a A18, les cases existents durant la fase anterior que encara mantenen la 

seva individualitat s’amplien en direcció sud-est. Aquesta lleugera ampliació va 

acompanyada d’un reajustament general de les mateixes cases, de manera que el traçat 

dels nous murs, que en cap cas van a fonamentar-se sobre la roca natural, no sempre 

coincideix amb el de les construccions precedents. Si bé en línies generals es pot 

considerar que hi ha un augment net de la superfície d’ús de cada casa, també és cert 

que és un augment modest, que no va acompanyat d’una major complexitat en la 

distribució dels espais interns. Quan les hi ha, les compartimentacions internes 

segueixen apareixent en nombre d’una o dos com a màxim. El registre material 

recuperat de l’excavació d’aquesta bateria de cases no permet anar més enllà de les 

darreries del segle II a.n.e. per a la seva pervivència com a espai d’habitatge, quan són 

abandonades de manera pacífica. En el sector central-meridional del poblat, en canvi, 

sembla ser que la casa A16, ja en peu en el segle V a.n.E., es manté en ús fins ben bé 

mig segle més tard com a mínim. Aquesta casa havia experimentat una ampliació en el 

transcurs del segle III a.n.e., quan se li adossà l’àmbit A17. En aquest darrer espai s’ha 

localitzat un muret en forma d’L, delimitant un petit espai rectangular reomplert amb 

palets de riu, que podria interpretar-se com l’àrea de combustió d’un possible forn. És 

possible que l’àmbit A16 comptés amb d’altres ampliacions pel seu costat sud-oest, tal i 
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com ho suggereix l’existència d’un mur que s’hi adossa per aquest costat. En l’estat 

actual de coneixements no està clar si la pervivència de l’espai A16 amb les seves 

ampliacions respon a una darrera fase d’habitació extensiva a tota o a bona part del 

poblat, o si es tracta d’una mera ocupació residual d’aquest espai en concret. 

Tot i agrupar sota una mateixa fase cronològica aquests diversos canvis i reformes, és 

evident que no tots es produeixen en un mateix moment, ni sembla ser possible que es 

puguin imputar a unes mateixes causes. A priori, és complex relacionar les reformes 

arquitectòniques i urbanístiques detectades en el barri nord amb la destrucció i 

abandonament de la torre T-3, tot i que l’espai temporal entre un i altre fet no seria gaire 

dilatat, fins al punt en que podria tractar-se de dos fenòmens completament 

independents l’un de l’altre, si bé qualsevol opció és a hores d’ara tan acceptable com 

indemostrable. Com dèiem, la torre T-3 és incendiada i abandonada, i el seu contingut 

no va ser mai recuperat, tot i la proximitat immediata de cases habitades, amb tot el que 

això suposa en quant a possibilitats o inclús necessitats d’habilitació i freqüentació del 

seu espai. Val a dir que entre els objectes mobles recuperats de l’interior de la torre 

destaca un important lot d’objectes de ferro, com ja hem indicat, entre els que destaquen 

dos fíbules, dos podalls, diversos fragments d’ast, un ganivet afalcatat, una punta de 

llança, dos regatons de llança, i un soliferreum, entre d’altres (Diloli, 2009). La 

destrucció de la torre T-3 seria una mostra de la destrucció dels símbols de prestigi de 

l’antiga aristocràcia ibèrica, i per extensió de la destrucció de l’autoritat de la mateixa 

aristocràcia ibèrica, per part del nou poder romà, després de la conclusió de la Segona 

Guerra Púnica i de les grans revoltes indígenes que se succeïren a continuació (Diloli, 

2009).   

 

V.5.3.- Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre) 

El cas del Castellet de Banyoles, com a jaciment, més enllà de la singularitat del seu 

projecte poliorcètic i residencial, és especial. Es tracta d’un dels assentaments ibèrics 

més coneguts de Catalunya i possiblement del nord-est peninsular; apareix profusament 

citat als treballs sobre cultura ibèrica, arquitectura o poliorcètica. Malgrat la seva fama, i 

la seva grandiositat, la investigació ha estat intermitent. Les primeres troballes foren, a 

nivell material, ja espectaculars. L’any 1912 un pagès va topar amb un conjunt format 

per deu joies d’or, entre les quals destacaven penjolls i arracades, així com tres 

braçalets, dos anells, dos fragments de fil i vint-i-nou monedes, això darrer de plata 

(Asensio et alii, 2002: 185). Aquest tresoret fou dipositat al Museu Arqueològic de 
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Tarragona, on encara es troba, i va ser publicat en primera instància per Pere Bosch 

Gimpera (Bosch Gimpera, 1913-1914), al seu article aparegut a l’Anuari de l’Institut 

d’Estudis Catalans titulat “Troballes a Tivissa”. Posteriorment, un segon pagès oferí un 

altre lot de materials, en aquest cas al Museu d’Arqueologia de Barcelona, entre els 

quals destacava el bronze dels bous ungits, completant-se amb una fusaiola, una bala de 

fona de plom i tres monedes. Les troballes fortuïtes continuaren, i l’any 1927, el mateix 

pagès que va trobar el tresoret de 1912 localitzà el famós “tresor de Tivissa”, compost 

per un conjunt de peces de vaixella sumptuària en plata, entre les quals calen destacar 

les quatre conegudes pàteres decorades (Asensio et alii: 185). Joan de la Creu Serra 

Ràfols fou qui primer s’adonà de la importància d’aquestes troballes, que va publicar 

conjuntament el 1941 (Serra Ràfols, 1941) en el que podem considerar com al primer 

treball extens sobre el Castellet de Banyoles. Va aparèixer al número 3 de la revista 

Ampurias sota el títol d’“El poblado ibérico del Castellet de Banyoles (Tivissa, Bajo 

Ebro)”. 

Les excavacions arqueològiques havien començat uns anys abans, duent-se a terme tres 

campanyes abans i durant la Guerra Civil de 1936-39. Totes van ser coordinades pel 

mateix Serra Ràfols juntament amb un historiador local, Lluís Brull, als quals s’afegí 

Salvador Vilaseca un cop finalitzada la conflagració. Els treballs se centraren en el barri 

de cases aparegut a tocar de la torre meridional, a l’extrem interior de la gran 

plataforma, en la zona anomenada com a Sector Vilaseca. Els resultats aportats foren 

bastant interessants i, de fet, fins a l’inici de les investigacions de Ramon Pallarés l’any 

1978 i la implicació de la Universitat de Barcelona varen resultar completament vàlids. 

Bàsicament es poden resumir en una memòria d’excavació publicada el 1949 sota el 

títol d’Excavaciones del Plan Nacional en el Castellet de Bañolas, de Tivisa 

(Tarragona) (Vilaseca et alii, 1949) i un darrer article de Serra Ràfols, aparegut el 1965 

al volum 26-27 d’Ampurias: “La destrucción del poblado ibérico del Castellet de 

Banyoles de Tivissa (Bajo Ebro)” 

Els treballs de la UB, sota la direcció, com s’ha indicat, de Ramon Pallarés pretenien 

revisar la informació amb que es comptava fins a inicis de la dècada dels 80 del segle 

passat i “posar ordre” al cas del Castellet de Banyoles. En aquest sentit Pallarés va 

portar a terme diverses cates de sondeig, tant a la zona ja intervinguda per Vilaseca, 

Serra Ràfols i Brull com a l’extrem de la plataforma que es volca sobre l’Ebre al sud-

oest, amb una clara voluntat de delimitar espais. Els resultats d’aquestes campanyes 

configuraren la seva tesi doctoral (Pallarés, 1984a) i serviren per a publicar diversos 
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treballs (Pallarés, 1984b ; Pallarés 1987 ; Gracia et alii, 1991). La desaparició prematura 

de Ramon Pallarés va aturar les tasques arqueològiques, que no foren recuperades fins 

que l’any 1993 s’encarregà a una empresa d’arqueologia l’execució de sondejos de 

delimitació a les àrees marginals de la plataforma, per tal de confirmar les hipòtesis de 

Pallarés en el sentit que en aquestes zones s’hi trobaven evidències d’hàbitat (Codex 

S.C.C.L., 1993). 

Des de l’any 1998 l’equip de la UB encapçalat per Joan Sanmartí i David Asensio, 

conjuntament amb Maite Miró i Rafel Jornet, ha tornat a encetar treballs arqueològics a 

l’extrem de la plataforma, emparats en el projecte “Les estratègies d’ocupació del 

territori i la seva evolució a l’àrea del curs inferior de l’Ebre durant la Protohistòria i 

l’antiguitat” (Asensio et alii, 2002: 187), en el marc del qual s’havien ja excavat 

jaciments paradigmàtics com Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) (Mascort et alii, 1991), 

el Barranc de Sant Antoni (Ginestar, Ribera d’Ebre) (Asensio et alii, 1994-1996), el 

Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) (Sanmartí et alii, 2000) o el Castellot de la 

Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) (Belarte et alii, 2002 ; Belarte, Noguera, 2011).  

La plataforma rocosa en la que s’ubica el Castellet de Banyoles és enorme, arribant als 

42.000 m2 de superfície. Ara per ara s’hi poden distingir dos sectors ocupats, encara que 

no es pot descartar l’existència d’un assentament molt més gran, encara per excavar: 

 

- La zona d’hàbitat perimetral: Conformat pels actuals sectors 1 i 2 al nord-oest de la 

plataforma, així com el Sector Pallarés al sud-oest. Els dos primers es troben en procés 

d’excavació i són descrits en aquest treball. 

- La zona de l’accés: a l’est de la plataforma, format per les dues conegudes torres i pel 

Sector Vilaseca, excavats als anys 40 del segle passat. Darrerament s’hi ha obert un nou 

sector, anomenat Sector 3. 

 

Les intervencions han tret a la llum un important sector d’hàbitat en el sector nord-

occidental de la gran plataforma triangular en la que es troba el Castellet de Banyoles 

(Asensio et alii, 2002 ; Asensio et alii, 2005). Les estructures arquitectòniques es 

localitzen en el punt més allunyat del sistema defensiu format per les torres i els 

accessos, així com dels sectors intervinguts per Salvador Vilaseca als anys 40 del segle 

passat i per la UB a partir de 2008. Això confirmaria les enormes dimensions de 

l’assentament, que esdevindria un centre de primer ordre a partir d’almenys el darrer 

quart del segle III a.n.e. 
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S’hi han pogut localitzar dues agrupacions d’edificis, en uns sectors anomenats 1 i 2. 

Els dos conjunts estarien separats per un espai obert que afavoriria la circulació. La 

bateria de recintes que s’ubica més a prop de la vora de la plataforma presenta en el seu 

esquema tres grans edificis, que per dimensions i composició resulten certament 

singulars en el marc de l’arquitectura ibèrica del nord-est peninsular. El primer d’ells, 

l’Edifici 1, mesura en planta uns 275 m2, mentre que l’Edifici 3, el més occidental, 

posseeix unes dimensions d’uns 260 m2. Però el que realment destaca és l’Edifici 2, 

amb una superfície enorme, que assoleix els 350 m2 de superfície (Asensio et alii, 2005: 

616). Les mesures es corresponen a la planta baixa, però cal pensar que l’existència de 

plantes superiors augmentarien les proporcions de manera considerable. Formalment 

aquests recintes compartirien detalls d’organització interna importants, com pot ser 

l’existència d’un gran pati obert que precediria un conjunt format per entre sis i vuit 

àmbits, depenent del cas. També s’assemblen en la disposició d’equipaments domèstics, 

ja que en els tres casos únicament es localitzarien llars de foc, una o dues, en una de les 

cambres. Això ha fet pensar als seus investigadors que aquestes habitacions 

esdevindrien els espais residencials centrals, mentre que la resta dels àmbits dels edificis 

posseirien funcions més difícils de determinar, entre les que podrien destacar 

l’emmagatzematge o el treball (Asensio et alii, 2005: 616). 

L’Edifici 2 és el que, per als seus investigadors, presenta una planta i una disposició 

interna paradigmàtica d’aquest model de residències, al qual es vincularien també els 

altres dos. En aquest sentit la circulació des de l’exterior cap a l’interior conduiria, a 

través d’una porta molt ampla, de més de dos metres, vers un pati quadrangular. Les 

dimensions de la porta permetrien l’accés al pati de trànsit rodat, esdevenint aquest el 

punt de descàrrega de béns i permetent la seva distribució a la resta d’àmbits de 

l’edifici. Des del pati es podria accedir, per una porta encara més ampla, a un espai 

allargat que ha estat interpretat com a distribuïdor o vestíbul. A partir d’aquí s’entraria a 

tres àmbits adossats en bateria. Els laterals són de planta rectangular (recintes 26 i 28), 

mentre que el del mig és quadrangular i molt més gran, arribant als 40 m2 de superfície 

(recinte 29). Això ha fet plantejar que realment es tractés d’un altre espai a cel obert, és 

a dir, d’una mena de pati interior (Asensio et alii, 2005: 617). 

Des del pati principal s’obriria una segona porta, més petita, amb una amplada que no 

superaria el metre. Estaria precedida per un passadís empedrat i menaria cap a una gran 

cambra allargassada d’uns 44 m2 de planta (recinte 20/21), que apareixeria isolada de la 

resta de l’edifici. Es tractaria en aquest cas de l’espai residencial pròpiament dit, ja que 
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comptaria amb dues llars de foc, a banda i banda d’una estructura molt deteriorada que 

podria identificar-se amb un envà. Entre les parets posteriors d’aquests quatre àmbits 

(els 20/21, 26, 28 i 29) i el mur de tancament de l’assentament s’hi haurien construït 

diversos recintes, dels quals únicament es conservaria relativament bé el número 84. 

En aquesta mateixa bateria de cases s’hi han localitzat, a part dels tres edificis 

esmentats, altres construccions més petites i funcionalment menys complexes. Cal 

assenyalar, principalment, l’Edifici 4, d’uns 180 m2 de superfície, a l’est de l’Edifici 1. 

Les dimensions, no obstant, són respectables. Malgrat semblar-se formalment a l’Edifici 

2 en aquest cas no s’ha pogut determinar l’existència d’un pati interior, doncs el vestíbul 

allargat s’obre directament al carrer (recinte 45). Existeix un segon fet que el diferencia 

dels tres grans bastiments: a la majoria dels recintes hi apareixen una o dues llars de foc. 

També s’hi ha identificat, adossat a la cara externa del vestíbul, un possible forn de 

pedra de planta semicircular.  

Cap a l’est l’Edifici 5 suposa un canvi encara més important en la dinàmica observada 

fins ara, ja que no cobreix més de 100 m2 i és segur que no compta amb pati. La porta 

per la qual s’hi entra des del carrer és convencional, amb poc més d’un metre 

d’amplada, i condueix cap a una cambra rectangular que ocupa tota l’amplada de la casa 

(recinte 48). Des d’aquest espai es pot accedir, per una única porta, a l’àmbit més gran 

de l’edifici (recinte 70), a partir del qual es distribueix la circulació cap a altres cambres 

internes: una habitació allargada, rectangular, amb una banqueta correguda en un angle 

(recinte 71) i dos àmbits més petits (recintes 79 i 80), en la part posterior de la casa, 

utilitzant el parament de tancament de l’assentament com a mur de fons. En aquest cas 

també es localitzen estructures de combustió en la majoria dels recintes. Al recinte 48, a 

més, s’hi ha identificat un gran forn circular, possiblement relacionat amb les activitats 

metal!lúrgiques, doncs s’hi han trobat associades restes de plom fos (Asensio et alii, 

2005: 617). 

La segona agrupació d’edificis s’ha identificat a uns 19 metres a l’interior de la 

plataforma que ocupa l’assentament. Comptaria, almenys pel que respecta a les dades 

publicades, amb un mínim d’unes divuit estances. Tots els habitatges compartirien un 

mur de tancament comú, que esdevé la paret del fons de les cases. Disposen de portes al 

costat meridional; per tant no s’obren vers el carrer de circulació que articula 

l’urbanisme del conjunt de grans edificis al nord. Des d’aquest mur perimetral 

arrenquen una sèrie de paraments en direcció al carrer, delimitant un total de set petits 

recintes (53,52, 51, 50, 49, 61 i 63) de difícil interpretació. El mal estat de preservació 
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d’aquest sector impedeix definir concretament l’existència d’unitats ocupacionals, 

encara que possiblement els recintes 58 i 59 en configurarien una. A l’oest d’aquesta 

casa n’existiria possiblement una altra, articulada per un passadís (recinte 65), i 

conformada pels recintes 60, 61, 64 i 65. En canvi, en la part oriental de la casa 58/59 la 

definició dels espais és molt confusa. Pel que sembla, ens trobaríem davant d’un sector 

més modest que no pas el dels grans edificis descrit més amunt (Asensio et alii, 2005: 

618). 

 

 

 
 

Figura 109. Planta general del sector d’hàbitat perimetral del Castellet de Banyoles. UB-ICAC 

 

Els sectors 1 i 2 presenten un únic nivell estratigràfic de col!lapse, que indica destrucció 

per incendi, i que es podria equiparar amb el documentat per Vilaseca en el sector de 

l’entrada a l’assentament i, com veurem, per l’equip de la UB en el Sector 3, associat a 

la torre septentrional. La cronologia aportada pels seus investigadors se centraria en les 

darreries del segle III a.n.e. o en el trànsit vers la següent centúria. També s’ha proposat 
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un moment de construcció molt proper al de la destrucció, a partir de l’absència de 

reformes arquitectòniques en el conjunt d’edificis excavat fins al moment; és a dir, 

comptarien amb una única fase de funcionament que caldria situar vers el darrer quart 

del segle III a.n.e. (Asensio et alii, 2005: 619). 

Les darreres intervencions en aquests sectors han aportat la localització, ara per ara 

inèdita, d’un edifici de planta rectangular pavimentat amb tovots, possiblement 

identificable amb un recinte de culte, a l’estil, salvant les distàncies, de la plataforma de 

Segeda (Mara, Saragossa)1 

Pel que respecta al sistema defensiu s’ha tornat a intervenir recentment en el sector de 

les torres (Asensio et alii, 2011), encara que a qui més atenció ha suscitat la qüestió ha 

estat a Pierre Moret. Ja des del seu estudi conjunt de les fortificacions ibèriques (Moret, 

1996), aquest investigador ha abordat el tema de la seva filiació formal, així com l’ús 

com a elements poliorcètics vàlids, publicant en els darrers anys un article que ha 

aixecat polseguera a la revista saragossana Salduie: “À propos du Castellet de Banyoles 

et de Philon de Byzance: une nécessaire palinodie” (Moret, 2008). També han estat 

objecte d’anàlisi, en el camp de la metrologia, per part de Pau Olmos en la seva tesi 

doctoral (Olmos, 2010). 

Ja quan Vilaseca, Serra Ràfols i Brull descobriren les torres aquestes cridaren l’atenció 

a la investigació. Per primer cop apareixien a la Península Ibèrica estructures com 

aquestes, que varen ser ràpidament vinculades a patrons originaris del món grec. 

Solament es comptava amb un paral!lel, la torre de la Serreta d’Alcoi (Alcoià), encara 

que recentment ha estat qüestionada la seva ortogonalitat (Olcina, 2005: 169 ; Olmos, 

2010: 188). La cronologia constructiva aportada per Pallarés, de finals del segle III 

a.n.e., en clara vinculació amb la Segona Guerra Púnica, ha fet que es relacioni la planta 

d’aquestes torres amb els plantejaments teòrics de tractadistes poliorcètics com Filó de 

Bizanci o Enees el Tàctic (Olmos, 2010: 188). En aquest sentit s’arribà a afirmar que 

podien haver participat en la seva construcció arquitectes grecs desplaçats des 

d’Empúries amb aquesta missió (Gracia et alii, 1991: 74). Avui en dia, però, s’han obert 

noves qüestions, sobretot en referència a la viabilitat funcional del conjunt defensiu i la 

seva datació. El primer que cridà l’atenció sobre aquest fet fou, com s’ha indicat, Pierre 

Moret: “Mais ce qui est surtout remarquable, c’est que cette adaptation s’est faite au 

détriment de l’efficacité défensive. Les tours pentagonales de Castellet de Banyoles font 
                                                
%!Informació aportada per David Asensio i Jaume Noguera a la ponència titulada “Problemas en 
torno a la destrucción del Castellet de Banyoles”, presentada el novembre de 2011 al II 
Congreso Internacional Iberos del Ebro (Alcanyís-Tivissa).!
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face au seul accès de l’enceinte, une étroite langue de terre bordée d’escarpements; qui 

plus est, leurs axes ne sont pas parallèles, mais convergent vers le chemin d’accès [...] 

Cette situation est d’autant plus aberrante que les tours pentagonales sont, en raison de 

l’étroitesse de la langue de terre, les seules défenses existants sur ce côte du site” 

(Moret, 1996: 217). Moret hi tornà a insistir en altres articles (Moret, 2000-2001 ; 

Moret, 2001), i diversos autors seguiren la seva iniciativa (Müller, 1996: 101 ; Quesada, 

2001: 148). 

Per tal d’intentar donar resposta a aquestes i a altres incògnites, es varen plantejar 

diversos estudis metrològics de les dues torres. Un altre cop qui primer ho va dur a 

terme fou Moret. Arribà a la conclusió que les plantes d’aquestes estructures 

delimitaven un triangle equilàter adossat a un cos quadrangular, usant-se un patró, itàlic, 

de 24 pedes osci de 0,275 metres, fet que conforma un total de 6,6 metres (Moret, 1998: 

89 ; Moret, 2002c: 206 ; Olmos, 2010: 189). Jaume Noguera va revisar les dades 

aportades per Moret, sobretot en referència als triangles equilàters, proposant l’ús d’un 

altre patró, concretament un peu de 0,315 metres (Noguera, 2002: 124). Com es pot 

veure, aquesta darrera mesura s’acosta a la usada presumiblement en estructures 

poliorcètiques clarament ibèriques com les del Castellot de la Roca Roja o Les Planetes.  

Moret havia utilitzat una planta escalada publicada per Pallarés (Pallarés, 1987) com a 

base del seu estudi, tenint en compte que, malgrat que les mesures eren excessivament 

aproximades, podien ser vàlides per al seu anàlisi (Moret, 2008: 202). Al donar-se 

compte d’aquest fet distorsionador, juntament amb l’existència d’una evident 

divergència entre la seva proposta i la de Noguera, l’octubre de 2007 va visitar el 

jaciment i va prendre in situ diversos amidaments per tal de fer finalment un estudi 

completament acurat. 

El primer que va constatar fou que les mesures dels cantons dels becs triangulars de les 

dues torres (6,55 i 6,90 metres respectivament) sobrepassaven gairebé en un metre les 

aportades per Noguera. El segon fet que va demostrar fou que els dos elements van ser 

bastits usant una planta triangular equilàtera adossada a un cos quadrangular de costats 

regulars (Moret, 2008: 202). Certament, existeixen diverses irregularitats en les dues 

torres que provoquen que aquesta dada no sigui exactament així; possiblement 

l’explicació calgui cercar-la en que les deformacions dels angles nord-oest i sud-oest de 

les estructures es deguin a la necessitat d’encaixar els seus talons en un mateix eix nord-

sud. Els eixos de les torres convergeixen vers l’est, mentre que els seus murs posteriors 
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Figura 110. Planta del sector d’accés al jaciment, amb les noves estructures intervingudes. 

Observi’s la nova porta lateral a l’est de la Torre Nord (Asensio et alii, en premsa)
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discorren en paral!lel. Moret aventura una explicació a aquest fet: és probable que 

existís, en una fase anterior, una muralla de traçat rectilini que hagués estat aprofitada 

en la construcció de les estructures turriformes (Moret, 2008: 202).  

Per a la deformació del bec de la torre sud-est, en canvi, l’explicació no és tan fàcil, i es 

proposa un error de càlcul a l’hora de la construcció, per part del mestre d’obres. 

Arribats a aquest punt cal recordar, seguint les pautes expressades per Pau Olmos, que, 

atesa la manca d’ortogonalitat de les torres qualsevol estudi metrològic ha de ser 

considerat com a aproximatiu (Olmos, 2010: 190). Moret ha fet incís també en aquesta 

qüestió, proposant una forquilla de patrons que aniria des dels 26 fins als 35 cm. per al 

peu i 40 i 53 cm. per al colze. Per a arribar a aquesta  relació va aplicar càlculs sobre els 

valors de 27,5 cm. (+/-0,7), 30,1 cm. (+/-0,8), 31,4 cm. (+/-0,9) i 34,8 cm. (+/-0,9). 

D’aquesta manera els ajustaments que proposa aporten una certa variabilitat sobre el 

peu de 27,5 cm. (+/- 0,7 cm.) que suposà en els primers estudis, resultant que les 

mesures de l’estructura quadrangular aportarien uns costats exteriors de 24 peus, un 

espai interior de 15 per 15 peus (enlloc de 16) i una amplada de murs de 4,5 peus (abans 

hauria mesurat 4 peus). Aquest fet li va fer pensar que es va aplicar una base de mesura 

que partiria d’un colze de 41,3 cm. (+/- 1 cm.) multiplicat en una relació de 3, 5, 8, 10 i 

16, aplicable a tota aquesta estructura (Moret, 2008: 202). Cal indicar, però, que els 

altres patrons també resultaren factibles: “Il faut alors se porter vers un autre critère: la 

cohérence des valeurs obtenues et ce qu’on pourrait appeler leur praticabilité, une fois 

converties en pieds ou en coudées. En effet, il ne faut jamais perdre de vue que, dans le 

contexte bien particulier du chantier d’une fortification antique, l’application d’un 

schéma métrologique ne s’est jamais fait pour l’amour de l’art. Quand on parle de 

métrologie, à propos d’ouvrages utilitaires bâtis avec un soin tour relatif, on oublie trop 

souvent que les schémas qu’on restitue ne sont rien d’autre que la traduction 

géométrique, abstraite, d’un processus opératoire d’une grande simplicité: ce que l’on 

cherche à retrouver, en fait, c’est le geste d’un maçon qui, muni d’une baguette en bois 

ou d’une corde graduée par des nœuds, dessine une forme sur le terrain avant de poser 

sa première assise. Les rapports dont nous parlons sont, très concrètement, ceux qui ont 

permis par exemple aux constructeurs de la tour [a Beòcia] de rapporter la diagonale 

d’un carré sur les côtés du bec triangulaire en faisant pivoter une corde tendue à partir 

de l’un des angles du carré” (Moret, 2008: 202-204). 

La utilització del peu de 27,5 cm. o bé la de 30,1 cm., a tenor dels resultats obtinguts en 

l’estudi de Pierre Moret, semblen ser els més plausibles; estem d’acord amb aquesta 
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afirmació, que sembla, en el fons, descartar la hipòtesi plantejada per Jaume Noguera 

(un peu de 31,5 cm. com a patró de mesura). Encara que aquesta darrera seria factible, 

segons Moret desvirtuaria la composició arquitectònica de les torres (Moret, 2008: 204). 

El que sembla força clar és que la proposta constructiva de les estructures turriformes a 

partir d’un quadrat de 24 peus de 27,5 cm. (+/-0,7 cm.) i d’uns becs triangulars també 

de 24 peus de costat és la que més encaixa amb la realitat. Olmos es mostra també 

d’acord amb aquesta apreciació, afegint, això sí, algunes matisacions. L’esperó 

quedaria, així, conformat per un triangle equilàter amb un angle d’obertura de 60°. Per a 

Olmos, el plantejament constructiu parteix d’una base geomètrica complexa, però 

senzilla d’aplicar si es comptava amb una corda que actués de compàs. D’aquesta 

manera,  si es tracen dues circumferències amb centre a cadascun dels costats del cos 

quadrangular i es pren com a radi la mesura del costat, s’obtindrà una secant on el punt 

on es tallin les circumferències esdevindrà el rectangle equilàter de 24 peus de costat.  

Aquesta dada li fa pensar que ens trobaríem davant d’un projecte constructiu unitari, 

resultant difícil pressuposar quina part es concep abans, si el quadrat o el triangle 

(Olmos, 2010: 191). 

Un cop analitzada la geometria constructiva de les torres, resten aspectes importants a 

tractar com la seva possible filiació, la resolució arquitectònica definitiva i, sobretot, la 

seva cronologia de bastiment. Com s’ha vist, ja des de l’inici de les investigacions la 

genuïnitat dels seus programes constructius havia cridat fortament l’atenció. Sense 

massa dubtes hom acceptava la pentagonalitat de la seva planta i l’origen ideològic 

d’aquest fet en la poliorcètica hel!lenística. En són fruits significatius els treballs de 

Ramon Pallarés (Pallarés, 1987) o de Francesc Gràcia, Glòria Munilla i el mateix 

Pallarés (Gracia et alii, 1991). En un treball posterior es presentava una proposta de 

restitució, dibuixada per Francesc Riart, en la que es dissenyaven dues torres 

pentagonals, cobertes per teulades a dos aiguavessants, amb petites finestretes que 

guaitaven vers els barrancs i l’accés, protegit per un avantmur (Gracia et alii, 2000). 

Jaume Noguera, en la seva tesi doctoral, suposava també una tipologia pentagonal per a 

les torres (Noguera, 2006: 204). Els primers treballs de Pierre Moret també es 

decantaven en aquest sentit. N’és significativa la següent cita: “En bref, nous sommes 

en présence de tours pentagonales qui font penser à des ouvrages hellénistiques (d’un 

type au demeurant fort rare), mais qui ne reproduisent pas leur plan exact et qui les 

mettent en œuvre au mépris des préceptes de la poliorcétique et de l’architecture 

militaire grecques. On est donc, me semble-t-il, fondé à les interpréter comme des 
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constructions d’apparat dans lesquelles l’effet ostentatoire l’emporte largement sur la 

fonction défensive” (Moret, 2006: 210) 

Es partia de la lectura dels poliorcetes clàssics, bàsicament, com s’ha indicat, de Filó de 

Bizanci. En aquest sentit, aquest tractat ha esdevingut una base de treball molt utilitzada 

i, a vegades, s’ha arribat a abusar d’ell. En el cas de la fortificació del Castellet de 

Banyoles, de nou ens hem de referir al treball de Pierre Moret per tal d’identificar el seu 

funcionament tècnic. Si aquest autor va defensar un vincle entre les torres i els sistemes 

de fortificació hel!lenístics, identificant-les com a pentagonals en els seus primers 

articles, a partir del reestudi elaborat el 2007 i publicat el 2008 (Moret, 2008) es va 

replantejar profundament aquesta afirmació, a partir d’una lectura molt més acurada del 

Llibre V de la Sintaxis Mecànica de Filó. Seguirem, doncs, a partir d’ara l’article de 

2008. La traducció que va utilitzar fou la publicada per Yvon Garlan el 1974 (Garlan, 

1974), considerada com a una de les millors. Filó no aprofundeix de manera important 

en les virtuts de les pentagônoi purgoi, de les torres pentagonals. De fet, aconsella als 

arquitectes que les situïn sempre combinades amb les torres normals al centre de les 

cortines, encara que no precisa de quin tipus haurien de ser ni aquestes darreres ni les 

torres a l’ús (Moret, 2008: 194). Garlan va afirmar que presumiblement les cortines 

haurien de definir un semicerle (Garlan, 1974: 357), encara que Filó solament es 

refereix a aquesta solució vagament en paràgrafs anteriors al que aborda la combinació 

de torres normals i pentagonals. Sembla que prefereix la utilització de cortines de dents 

de serra, encara que, al final, no descriu explícitament quines són les adients. 

Més endavant Filó passa a parlar d’un altre tipus de fortificacions, anomenades purgoi ê 

bareis, és a dir, torres o bastions, que haurien de construir-se al centre d’un tipus de 

cortines anomenades mikron ekklinonta, és a dir, “lleugerament cenyides” segons la 

traducció de Garlan; encara que la interpretació del verb ekklinein és ambigua, Moret li 

dóna una idea de “desviació” o “inclinació”, és a dir, d’una “corbatura” (Moret, 2008: 

195). La diferència radica en que en aquest cas es descriu la forma de les cortines, que 

semblen diferents de les anteriors: “Le rôle des ouvrages pentagonaux est ici plus 

clairement expliqué : ils permettent de “frapper de flanc” les machines de siège de 

l’assaillant [...] et de “frapper sur leur côté découvert ceux qui progressent vers la 

muraille”” (Moret, 2008: 195). Per tant, deixa clara la funció de les obres pentagonals: 

atacar de costat la maquinària de guerra de l’enemic i incordiar els assaltants, deixant-

los el flanc descobert. Pierre Moret ens mostra, en interpretar el text de Filó, la validesa 

de les torres pentagonals com a sistema de defensa i atac. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

El principal problema de les torres convencionals, que generalment haurien de ser de 

planta quadrangular en la poliorcètica grega, serien els angles morts. Per tal de resoldre 

aquest inconvenient, agreujat per la millora constant de les tècniques i de la maquinària 

d’assalt, Filó proposa l’ús d’obres pentagonals. Per a Moret, la mateixa expressió 

perifràstica purgoi ê bareis ens indicaria que les torres pentagonals serien més grans que 

les convencionals, i que la solució més viable a l’existència de punts de visió nuls 

hauria de ser, parafrasejant a Filó, la combinació, a les cortines, de torres normals o a 

l’ús amb d’altres d’esperó o bec triangular, més grans i amb major profunditat de camp. 

La conservació de torres de planta quadrangular ha de ser interpretada a partir de la 

necessitat, en la guerra hel!lenística, de crear plataformes per a ubicar artilleria 

defensiva (Moret, 2008: 195). 

Fins aquí arriba la descripció de Filó de les estructures pentagonals. El problema 

principal radica, però, en que aquest sistema tan acurat no compta amb aplicacions 

fefaents, doncs la seva utilització, molt escadussera, es limita al sistema defensiu de 

Samos (Grècia), on es bastí una única torre pentagonal entre un total de 35 torres 

defensives. Sembla ser que a Dura Europos (Síria) es localitza un altre bastió 

pentagonal, amb angle obtús, encara que la seva cronologia no és clara. Tampoc la 

poliorcètica romana usà aquesta solució. Per tant, sembla que la proposta de Filó no 

sortí del seu llibre (Moret, 2008: 195). 

Arribats a aquest punt, Pierre Moret entra a tractar el cas concret de les estructures del 

Castellet de Banyoles. Afirma, creiem que amb tota la raó, que l’esquema de Filó no és 

el que s’aplica al jaciment ebrenc, doncs les torres solament flanquegen l’accés a 

l’assentament, resulten inútils en el cas de defensar les cortines de la muralla, i no 

sembla que hagin existit mai torres quadrangulars que s’hi poguessin combinar. 

Atribueix el seu error inicial a una mala interpretació del text de Filó, adonant-se en la 

relectura que el tractadista ja no usarà més en el seu llibre la paraula pentagônos, però 

descobreix, més endavant, un paràgraf relacionat amb la refecció de les fortificacions 

antigues on creu veure la clau per a resoldre l’entrellat del sistema defensiu del 

Castellet: “Devant les tours tétragones, il faut en construire d’autres qui soient 

triangulaires, attenantes aux premières, massives et en forme de triangle équilatéral 

(sunecheis kai stereous apo isopleurou trigônou), pour qu’en atteignant l’angle en 

saillie, qui est massif et résistant, les lithoboles fassent ricochet et ne renversent pas les 

tours” (Garlan, 1974: 298 ; Moret, 2008: 196). 

Molt possiblement aquesta és la clau per a comprendre el programa constructiu i 
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funcional de les torres del Castellet de Banyoles. En aquest sentit, l’acurat article de 

Pierre Moret esdevé bàsic, i és per aquest fet que hem considerat oportú presentar-lo 

amb precisió al nostre treball, atès que, per primer cop, trenca amb un plantejament 

pressuposat (la pentagonalitat de les torres) i, amb dades a la mà, aporta una nova 

interpretació que considerem molt encertada. Les deduccions que extreu del text de Filó 

tenen com a conseqüència una nova hipòtesi de treball, que pot agradar o no, però que 

es presenta a bastament documentada. Així, Moret creu que el que dissenya Filó en el 

paràgraf més amunt citat és una torre amb dos cossos. Per una banda es compta amb un 

mòdul quadrangular, buit, al qual se n’adossa un segon, amb planta de triangle equilàter. 

Per tal d’afirmar aquesta composició doble, interpreta un verb del text, sunecheis, com a 

“unit” o “contigu” (Moret, 2008: 196). Per tant, les estructures del Castellet de Banyoles 

serien, tant formalment com funcionalment, radicalment diferents de les dels bastions 

pentagonals; la seva funció, lluny de formar part de cortines i de protegir els seus flancs, 

seria més aviat la de presentar un pla oblic al tir dels possibles assaltants, que haurien de 

disparar contra un obstacle perpendicular, no vertical com en el cas de les torres 

pentagonals (Moret, 2008: 197). El disseny de les torres del Castellet, per tant, segons 

Moret presentaria un cos quadrangular elevat del que sortiria un esperó triangular 

equilàter força més baix. El cos més elevat seria el que comptaria amb les finestres de 

tir, obertes al bec triangular, com s’observa en diversos exemples grecs, com les torres 

de Samos i d’Œnoanda de Lícia (Moret, 2008, 197). 

La proposta de Pierre Moret, sota el nostre punt de vista, és molt interessant. La 

minuciositat de l’estudi metrològic i l’acurada interpretació del text de Filó, juntament 

amb la contrastada experiència científica d’aquest investigador en el camp de la 

poliorcètica antiga certifiquen l’estudi, i li donen un gran valor. El resultat al que arriba 

ens fa plantejar algunes consideracions, que suposen una reforma al que fins ara s’ha 

escrit sobre les torres del Castellet: 

 

- La utilització d’una mesura de 24 peus, tant en la volumetria externa dels cossos 

quadrangulars com en els becs triangulars equilàters concorda amb alguns dels 

exemples grecs d’estructures pentagonals hel!lenístiques o, almenys, amb les que 

compten amb esperons triangulars, usant-se un peu d’entorn els 31 cm. És el cas de la 

torre d’Akraiphia (Akraiphion, Beòcia) (Garlan, 1974) o la d’Hyllarima (Mu"la, Cària) 

(Brun, 1994). Les dues torres presenten dimensions idèntiques. La peça quadrada, en 

ambdós casos, té 24 peus de costat, resultant-ne una diagonal de 17 peus. Els costats 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#"!

dels triangles equilàters, en canvi, mesuren cadascun d’ells la meitat de la diagonal 

(Moret, 2008: 200-201). Malgrat la variabilitat en els peus, es poden observar intencions 

mètriques similars entre aquests exponents hel!lenístics i les torres del Castellet. De fet, 

aquestes estructures no apareixen isolades, sinó que arrenquen de les cortines, fet que 

també s’observa a la torre d’ Œnoanda (Incealiler, Lícia) (McNicoll, 1997). En canvi, la 

de Samos s’uneix a la muralla amb un apèndix que funcionaria com a camí cobert 

(Kienast, 1978). En el món itàlic hom pot tenir també en consideració la torre 19 de la 

muralla de Paestum (Blum, 1988). Malgrat que varien en dimensions (la de Œnoanda i 

la de Samos són més grans que els dos primers exemples), la concepció és la mateixa. 

- Cal cercar, com a elements de discontinuïtat entre tots aquests models de torres l’angle 

del triangle. Mentre que les d’Akraiphia, Hyllarima i Œnoanda dissenyen els seus becs 

en un angle recte, la de Samos ho resol amb un accentuat angle obtús. Les del Castellet 

són les úniques que posseeixen esperons en angle agut, fet sorprenent si comparem els 

models anteriorment presentats. Cronològicament, possiblement la més antiga sigui la 

de Samos, pressumiblement bastida entre el 310 i el 290 a.n.e. (Kienast, 1978: 96), 

mentre que la més recent seria la d’Œnoanda, d’entre el 188 i el 159 (McNicoll, 1977: 

156). Moret, però, suposa una major proximitat cronològica entre les dues, ja que 

possiblement s’hauria de rebaixar la datació de la de Samos fins a ben entrat el segle III 

a.n.e. (Moret, 2008: 201). Per tant, aquest fenomen poliorcètic seria representatiu del 

segle III als seus territoris d’origen, perllongant-se la seva construcció, si atenem les 

consideracions de McNicoll, fins al segon quart del segle II a.n.e.  

- Hi ha un fet que també es repeteix, i que és de clara concepció poliorcètica: les torres, 

o els seus cossos quadrangulars, són buides. La d’Akraiphia presenta una estructura en 

angle recte al seu interior, un possible reforç, mentre que la resta són completament 

buides. En el cas de les del Castellet l’espai transitable queda reduït a les estructures 

quadrades, mentre que els esperons són massissos. Això es deu a la necessitat de bastir 

plataformes de tir, observables per les espitlleres que en algunes, com les d’Œnoanda i 

Samos, es poden encara veure. Aquestes plataformes per a l’artilleria han de situar-se a 

partir del primer nivell, mai en planta baixa, com ens recorda Filó (Moret, 2008: 199). 

Els becs han de ser massissos, atès que la seva funció radica en dificultar el dispar dels 

assaltants i el treball dels sapadors. L’espai interior dels cossos quadrangulars és 

certament petit, ja que ha de contenir únicament un giny de guerra, com s’observa en les 

portes bessones de Goritsa a Macedònia (Bakhuizen, 1986 ; Moret, 1996: 134). En el 

cas de la torre d’Œnoanda es pot veure perfectament que la plataforma de dispar s’ubica 
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encara també en un primer pis, conservant-se’n encara un de superior, utilitzable 

(McNicoll, 1997 ; Moret, 2008: 200). Al Castellet, doncs, cal interpretar l’existència 

dels esperons massissos lligats a les torres quadrangulars, amb una possible plataforma 

de tir en una cota elevada que, evidentment, miraria vers l’accés i no pas als barrancs. 

L’alçada dels esperons hauria de dotar de suficient cota de foc a les torres quadrangulars 

i obligar als assaltants a disparar en oblic2. 

- La veritable funcionalitat del complex del Castellet sembla també quedar definida. Si 

fins recentment, a l’acceptar la pentagonalitat de les torres, quedava clar que la seva 

validesa com a elements de protecció i d’ús militar era més aviat minsa, amb els nous 

plantejaments de Pierre Moret la cosa canvia. Si recordem la restitució feta en el dibuix 

de Francesc Riart (Gracia et alii, 2000) l’angle de tir que plantejaven les torres era 

militarment inservible, doncs apuntava directament a l’accés; les petites finestretes o 

espitlleres, a l’integrar-se en una base pentagonal, estaven orientades cap a la porta i cap 

als barrancs laterals, que són punts infranquejables i, evidentment, inútils de defensar. 

Aquest fet s’havia solventat proposant que haurien estat bastides com a elements de 

prestigi, no pas com a sistema poliorcètic. El mateix Pierre Moret havia defensat 

aquesta postura en la seva tesi; René Rebuffat ja mostrà en aquells moments 

l’estranyesa davant la possibilitat que la comunitat del Castellet edifiqués unes obres de 

tal calibre únicament com a justificació de prestigi (Moret, 2008: 198). La proposta 

d’unes torres amb cos quadrat elevat i esperó triangular més baix i compacte suposen la 

seva conversió en elements vàlids per a la defensa del lloc. Ara, les espitlleres es poden 

col!locar en les façanes que miren fora del poblat, i l’artilleria pot actuar amb efectivitat 

davant d’un setge. Els barrancs passen a ser objectius secundaris i el foc es concentra en 

el camí que porta a l’accés, creuant-se les línees imaginàries de dispar a uns 100 metres 

de les estructures. Per tant, podem suposar que quan es bastiren, els mestres d’obres 

ibers, convertits en enginyers militars, pensaren un projecte que se suportava sobre la 

necessitat de construir una fortificació utilitzable, vàlida. La qüestió del prestigi restaria, 

doncs, en segon terme. Aquest fet suposa una reorientació total pel que fa a la 

implicació ideològica en la creació de les torres. 

 

                                                
%!Aquesta afirmació ha estat recentment qüestionada per David Asensio i Jaume Noguera a la 
ponència “Problemas en torno a la destrucción del Castellet de Banyoles”, a partir de l’estudi 
del pes i el cal!libre dels projectils localitzats a l’interior de les torres. El seu volum, sembla ser, 
necessitaria de màquines de guerra de dimensions majors a la possible plataforma de tir, 
invalidant, doncs, la proposta de Moret. Cal esperar a la publicació d’aquesta ponència per tal 
d’avançar en aquesta qüestió.!
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Figura 111. Comparativa entre la restitució de les torres feta per Francesc Riart (1) (Gracia et 
alii, 2000) i Pierre Moret (2) (Moret, 2008) 
 

Resta una qüestió molt important, que és la cronologia de la construcció de les torres. És 

en aquest punt en el que majors controvèrsies es mostren entre les investigacions de 

Pierre Moret i les de l’equip que està excavant el jaciment. 

Les dades estratigràfiques fornides per excavacions antigues han resultat magres, poc 

clares i excessivament unificadores. El sistema defensiu va ser bastit sense excavar 

trinxeres de fonamentació, és a dir, sobre el terreny natural; per tant, no s’ha pogut datar 

per vincles amb els materials ceràmics. Ramon Pallarés va recopilar tota la informació 

al respecte i va suposar que les estructures turriformes, a l’igual que els altres elements 

que ell hi va associar, com el famós epikampion, actualment descartat, varen tenir que 

ser construïts en un moment posterior als nivells fundacionals de l’assentament, que 

emmarcà en el segle IV a.n.e. Per tant, va tancar una cronologia que ha estat –i és 

encara- àmpliament acceptada: finals del segle III a.n.e., dins del context bèl!lic de la 

Segona Guerra Púnica (Pallarés, 1984b: 119). 

Els materials que van aparèixer en el sector de les torres durant les excavacions de 

1942-43 van ser revisats (Asensio et alii, 1996). Es va testimoniar la troballa d’un vas 

àtic de vernís negre datable al segle IV, mentre que el segle III estava representat per 
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una peça del taller de les petites estampetes i dues del de Roses. El volum de material 

importat més representatiu era, però, la campaniana A, amb dues copes de la forma 

Lamboglia 28ab, una Lamboglia 27B, tres copes amb nanses Morel 68 i dos platets 

Lamboglia 5. Finalment, la campaniana B hi era poc present, amb dos fragments de 

copes de la forma Lamboglia 2. Tot això ens dóna un espectre molt ampli; si deixem de 

banda la peça àtica, les ceràmiques importades mostren un ventall que va des de meitats 

del segle III fins a inicis de l’I a.n.e. Cal destacar, entre la ceràmica ibèrica, la presència 

d’una certa quantitat de kalathoi del taller de Fontscaldes, amb cronologies 

emmarcables al segle II que, com fa notar Pierre Moret, són percentualment els que més 

sencers es localitzen (Moret, 2008: 208). 

Els materials estudiats més amunt no presenten localització estratigràfica clara, encara 

que se sap que es trobaren en el sector de l’accés a l’assentament. Com s’ha vist no 

serveixen per a precisar la data de construcció possible de les estructures turriformes, 

encara que es poden efectuar una sèrie de puntualitzacions, extrapolant-los amb els 

resultats de la intervenció que l’equip de la UB va dur al sector d’hàbitat perimetral: 

 

- No sembla factible atribuir una data de construcció per a les torres anterior al darrer 

quart del segle III a.n.e. Segons l’equip que ha estat investigant la zona d’hàbitat les 

estructures urbanes localitzades pertanyen a un únic projecte constructiu, com s’ha 

assenyalat més amunt, que situen poc abans de finalitzar el segle III (Asensio et alii, 

2005: 619). Per tant, si considerem que les estructures defensives no van precedir 

aquesta fase urbana, la seva datació ante quem no pot anar-se’n més enllà del 225-220 

a.n.e., essent, potser fins i tot, excessivament generosos. 

- El seu sistema constructiu permet també precisar una data post quem d’entorn el 175-

170 a.n.e. Aquest fet es deu a l’absència de morter de calç o, per a ser més exactes, 

d’opus caementicium, en les juntures dels blocs de pedra (Moret, 2008: 208) 

- El jaciment, en la seva totalitat, sofreix una destrucció violenta entre finals del segle 

III a.n.e. i el 190 a.n.e. Aquesta darrera data l’aportaria l’estudi dels atresoraments 

apareguts durant les intervencions arqueològiques de l’equip de la UB al sector 

d’hàbitat perimetral. En aquest sentit, la recerca efectuada per Núria Tarradell-Font 

sobre el conjunt de denaris romans localitzats ha permès determinar que es tracta d’un 

conjunt força homogeni, on les peces més modernes són del 208 i han estat circulades 

(Tarradell-Font, 2004:299,302,307). Per a Tarradell-Font, la data de l’ocultació cal 

situar-la cap a inicis del segle II a.n.e. Aquest fet ha obert un altre dilema. Hom pot 
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pensar, per una banda, que l’amagatall numismàtic pot deure’s a unes circumstàncies un 

pèl anteriors, les revoltes ilergetes del 206-205. Per l’altra cal pensar també en les 

famoses campanyes de Cató del 195. Per a Tarradell-Font aquest darrer és el context, 

mentre que per a l’equip de la UB la inestabilitat del 206-205 és la raó per la qual 

s’amaguen les monedes.  

- Aquest incendi a priori no sembla destruir les torres. No s’observen traces de la 

catàstrofe en el punt de l’accés principal, encara que, com veurem, sí que s’han pogut 

localitzar nivells d’abandonament en una segona porta, lateral, prop de la torre 

septentrional (Asensio et alii, 2011). És possible que el foc no hagués arribat a aquesta 

zona, però sembla poc probable. Per a Pierre Moret resta, doncs, una opció, que és que 

les estructures turriformes hagin estat bastides amb posterioritat a aquest esdeveniment. 

De fet, tant en les intervencions de 1942-43 com en les posteriors de Pallarés i de 

l’equip de la UB s’ha recuperat al jaciment una quantitat important de ceràmiques 

datables al segle II i inicis de l’I a.n.e. En són mostra els kalathoi de Fontscaldes 

esmentats més amunt o la campaniana B. Avui en dia ningú dubta que va existir una 

nova ocupació del jaciment amb posterioritat a la destrucció. No s’han trobat restes 

d’estructures d’aquesta fase, però aquest fet ha de deure’s a l’intensa activitat agrícola 

duta a terme als darrers segles; les torres s’han preservat perquè són força més altes que 

les estructures domèstiques. 

 

A partir d’aquestes observacions, com s’ha assenyalat, Moret ha determinat que les 

torres van tenir que ser probablement bastides després de l’incendi (Moret, 2008: 209). 

Sembla ser, a més, que per tal d’aixecar la torre sud hauria estat necessari desmantellar 

una estructura de planta rectangular anterior, presumiblement datable al segle III. 

Podria, sota el seu punt de vista, doncs, existir un accés més primitiu que s’hauria 

replantejat a partir de la destrucció de l’assentament i la nova ocupació: “Les tours ne 

feraient donc pas partie du systéme défensif de l’oppidum, tel qu’il fut initialement 

conçu” (Moret, 2008: 209).  

L’estudi de Moret va suposar una autèntica catarsi, fins al punt de replantejar el projecte 

d’intervenció arqueològica al Castellet de Banyoles. Fins al 2007 els esforços s’havien 

centrat en la intervenció dels sectors 1 i 2, és a dir, dels barris perimetrals ubicats sobre 

el penya-segat que mira al riu. L’adquisició per part del Museu d’Arqueologia de 

Catalunya d’un terreny exterior al jaciment per a habilitar-lo com a aparcament de 

vehicles, deixant fora de funcionament l’antic, a l’interior del Castellet, i, sobretot, la 
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publicació de l’article de Moret, van forçar a l’equip que treballa al jaciment a intervenir 

el sector de les torres i de l’accés, que han anomenat com a Sector 3 (Asensio et alii, en 

premsa). Fruit d’aquesta tasca ha estat la redacció d’un article, encara en premsa, titulat 

“La ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles: resultats de l’excavació del sector adjacent 

a les torres pentagonals (2008-2010)”3. Es pot considerar com el treball de resposta a les 

tesis de Pierre Moret. 

Un dels objectius clars d’aquestes intervencions al Sector 3 ha estat comprovar si encara 

es conservaven restes d’estratigrafia sense tocar al voltant o cobrint la torre 

septentrional. Els resultats, però, han estat negatius; a l’entorn de l’estructura els 

sondejos han aportat la troballa de terra remoguda en temps recents fins arribar a la roca 

natural. S’ha pogut confirmar, però, un fet bàsic per al coneixement del jaciment: les 

torres van ser reconstruïdes durant les intervencions del segle XX i, per tant, les 

suposades restes de tovots o de tapial conservades per sobre són estratigràficament 

modernes. La clau ha estat la revisió efectuada per Jaume Noguera de la documentació 

sobre les intervencions antigues que es conserva al Fons Salvador Vilaseca del Museu 

Salvador Vilaseca de Reus. En aquest sentit s’ha pogut localitzar correspondència entre 

Vilaseca i Brull en la que es confirma la restauració de les torres. Cal citar una carta del 

9 d’octubre de 1944 en la que es diu que les readequacions “simplemente han consistido 

en igualar, mediante la recompostura, las porciones más bajas de los muros o paredones 

de las torres, a las porciones más altas que se han conservado, y cubriéndolos luego 

estos muros de un grueso de tierra apisonado, se defienden mejor de la acción 

destructora de los agentes naturales de erosión y descomposición. La porción 

‘recompuesta’ se distingue facilmente porque se ha hecho de piedra seca, lo cual 

contrasta bien con la parte del muro auténtico en que se hallan unidas con barro [...] 

Este criterio ‘conservador’ no se ha manifestado activo más que en las torres de entrada, 

la parte más notable del poblado, de manera que en el resto del mismo [...] han quedado 

las paredes al descubierto en la forma que han aparecido y la excavación las ha dejado” 

(carta entre Salvador Vilaseca i Lluís Brull, 9 d’octubre de 1944 ; citada a Asensio et 

alii, en premsa). 

De la missiva es poden extraure diverses dades. La més evident és la restauració de les 

torres, però també es pot conèixer el sistema emprat, que va ser el recreixement fet amb 

blocs de pedra seca. Àdhuc és important tenir en compte que aquest arranjament 

                                                
$!Volem donar les gràcies als autors, especialment a Maite Miró, per facilitar-nos l’accés a 
aquest article, encara en premsa.!
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únicament es va dur a terme en l’estructura de les torres, però no a la resta de 

l’assentament. Per tant, tots els murs trobats, tant en les excavacions antigues com en les 

actuals, estarien intactes. De fet el sondeig efectuat sobre la torre nord ha permès 

comprovar l’existència de la restauració. Però la seva pròpia presència ha impedit 

testimoniar fets realment bàsics, com si s’hi localitza un parament de separació entre el 

cos quadrangular i el triangular, tal i com ha proposat Moret. De fet, per als 

investigadors del Castellet, aquesta nova planta quadrada amb esperons és molt factible 

i, per tant, podríem afirmar que no planteja dubtes en el camp de la recerca (Asensio et 

alii, en premsa). 

Però els treballs han aconseguit documentar altres elements inèdits com ara una segona 

porta d’accés, amb estratigrafia bastant intacta. Aquest fet és molt singular, atès que no 

es reprodueix al sud, en l’altra torre. La porta estaria formada per un parament disposat 

en direcció nord-sud, sense cap altre mur que s’hi adossi, paral!lel a un altre que tanca 

la torre nord (Asensio et alii, en premsa). Es va dissenyar, doncs, un passadís d’uns 3,5 

metres d’amplada que permetria entrar per un lateral a l’assentament. Seria en aquest 

pas on es conservaria encara estratigrafia sense tocar, pertanyent a la fase de destrucció, 

amb restes d’incendi sembla que molt evidents. El principal problema, però, seria el fet 

que aquesta estratigrafia no entraria en contacte amb la torre nord, ja que durant les 

excavacions de 1943 es va obrir una rasa entre aquesta i el passadís i es tallà la 

continuïtat dels nivells. El paral!lelisme entre els dos murs que delimiten el passatge és 

la dada que aporten els excavadors del Castellet per a defensar una coetanietat entre tots 

els paraments, incloses les torres. Probablement la rasa efectuada als anys 40 del segle 

passat per tal de destapar el mur adossat a la torre va destruir l’estratigrafia que 

permetria observar el contacte entre el nivell d’abandonament i els dos murs paral!lels 

(Asensio et alii, en premsa), però el fet és que no comptem amb aquest contacte i, per 

tant, caldria arribar a la base de les torres per a poder afirmar que tot el conjunt funciona 

al mateix temps.  

A partir d’aquesta porta lateral arrencaria un mur que tancaria la bateria de recintes que 

definiria el Sector 3. S’hi identificarien tres recintes de planta rectangular, molt estrets, 

amb una amplada que no passaria dels 3,20 metres (R-134, R-135 i R-136). La llargada 

és diferent; mentre que el R-134 és el més llarg (12,80 metres), els altres dos dissenyen 

un quadrat perfecte de 3,20 metres de llarg. Això ha fet plantejar que es va emprar un 

patró constructiu a partir d’un mòdul de 3,20 metres (Asensio et alii, en premsa). 

En paral!lel, a la banda meridional (l’anomenat Sector Vilaseca), es repeteix l’esquema 
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de cambres estretes vinculades a les torres que es desenvolupen just abans de començar 

a aparèixer les cases de l’assentament. El plantejament és molt semblant, succeint-se 

tres recintes també estrets, amb un primer d’allargat i dos de més curts que tendirien a la 

planta quadrada (Asensio et alii, en premsa). L’existència d’un pas que apareix en la 

planimetria entre el primer i el segon recinte ha estat posat en dubte per part dels seus 

investigadors més recents. La diferència més evident entre la bateria meridional i la 

septentrional seria que mentre a la primera existeix un paviment de lloses de pedra, en 

la segona el sòl és de terra batuda. En els recintes del Sector 3 s’hi han trobat, a més, 

equipaments interns com poden ser una gran llar de foc de planta rectangular, molt ben 

acabada, dues de més senzilles, un fornet associat a un gresol, o diverses banquetes. 

La interpretació de les dues bateries resulta complicada. Si bé les primeres 

intervencions, en les que no es coneixia més que el barri meridional, feren pensar que 

els recintes allargats i quadrangulars havien de respondre a unitats domèstiques de 

pobra factura, Pallarés va proposar, juntament amb Gracia i Munilla, la possibilitat que 

es tractés d’una muralla de doble parament, amb un gruix d’uns 3,20 metres. El seu 

interior apareixeria massissat, sobre un llit de lloses que actuarien com a aïllant de la 

humitat. La muralla s’hauria aixecat per sobre dels sòcols mitjançant els tapials, 

reomplint-ne també l’espai entre llenços. Finalment es coronaria el conjunt amb un pas 

de ronda (Gracia, Munilla, Pallarès, 1990). Les intervencions recents han obert una 

tercera via, després que Pierre Moret desestimés la proposta més amunt esmentada 

(Moret, 1996). Els espais de la planta baixa de les dues bateries estarien buides i, per 

tant, serien ocupables. A partir d’elles s’accediria a un pas de ronda conformat per la 

unió de les cobertes d’aquests recintes (Asensio et alii, en premsa). 

Més enllà d’aquestes bateries començarien a aparèixer els recintes d’ús domèstic o 

funcional de l’assentament, és a dir, les cases pròpiament dites. Pel que respecta al 

Sector 3 s’hi ha pogut localitzar un espai arquitectònic, anomenat Edifici 19, conformat 

pels recintes R-137, R-138, R-139, R-140 i R-141, que podria posseir funcions de taller 

metal!lúrgic. Aquest bastiment, juntament amb el pràcticament bessó del Sector 

Vilaseca, tancaria la plaça d’entrada a l’assentament, definida per les dues torres i les 

portes d’accés (Asensio et alii, 2011). 

Els resultats d’aquestes excavacions han aportat dades que, sota el punt de vista dels 

seus investigadors, podrien indicar una destrucció coetània de l’assentament i d’almenys 

la torre nord. L’única manera de determinar aquest fet de manera completa passaria pel 

desmuntatge de les restauracions i l’assoliment per l’interior dels seus nivells 
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fundacionals.  

 

V.5.4.- El Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta). Fases ibèriques de l’assentament 

A diferència de les necròpolis i de la gran torre el!lipsoidal que ja hem comentat 

abastament, l’àrea corresponent al poblat ibèric ha rebut una grau d’atenció relativament 

molt menor per part dels investigadors. Aquest assentament s’estén sobre la vessant 

d’un turó, i està defensat per un mur de tanca del qual es coneixen els panys de l’oest i 

del nord, on s’han identificat tres torres semicirculars. En l’angle format per la 

confluència d’aquestes dos línies fortificades, és on s’ha centrat l’esforç dels 

arqueòlegs, donat que s’hi ha localitzat un complex de tractament de lli i manufactura 

de teixits, que aprofita parcialment l’estructura d’una de les torres semicirculars. En 

aquest taller destaca una estança central rectangular (àmbit 7) que compta amb dos 

dipòsits també rectangulars en la seva cantonada nord. Aquests dipòsits van aparèixer 

impermeabilitzats amb argila, i de l’anàlisi del seu contingut està clar que van contenir 

grans quantitats de lli en maceració. En els estrats corresponents a l’enderroc de la 

superestructura d’aquesta sala es van recuperar un total de 107 peses de teler, que 

procedirien probablement d’un pis superior. Al costat nord-est d’aquest àmbit 7 hi ha 

una escala que condueix a una segona estança quadrangular (àmbit 6), presidida per una 

gran llar de foc, que potser podria estar vinculada d’alguna manera al procés de 

transformació del lli. L’espai semicircular intern format pel traçat del mur de la torre 

pròpiament dita, estava destinat a magatzem, donada l’elevada quantitat de restes de 

tenalles i altres recipients d’emmagatzematge que s’hi han recuperat (Blasco, Rafel 

1994, Rafel et alii 1994). 

Els diversos murs que configuren aquestes estructures, tant les corresponents al 

perímetre fortificat de la muralla i la torre, com les que compartimenten l’espai intern 

del taller, es recolzen directament sobre el sòl natural de roca, sense rasa de 

fonamentació, el que fa molt difícil la seva datació. Aquests murs consten d’un primer 

nivell de pedra, de fins almenys 1,50 m d’altura en algun punt, com a l’extrem sud-est 

de la torre, sobre el que es recolzava un alçat en tovot. Diversos fragments d’argila 

barrejada amb conglomerat de calç presenten marques d’embigat, de manera que se sap 

que el cobriment de la planta baixa s’efectuava amb un forjat de bigues disposades de 

manera transversal. També s’ha pogut establir que les cares internes dels murs estaven 

revestides i pintades de color roig fosc (Blasco, Rafel 1994, Rafel et alii 1994). 

A partir de l’estudi del nombrós lot de materials recuperat de l’àmbit 7, entre els quals 
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destaquen restes de tenalles Ilduradin, un oinochoe de vernig roig ilergeta, un bol de 

vernís negre del taller de les petites estampetes, forma Lamb. 27, i un kalathos pintat, 

els seus excavadors proposen una datació per als darrers moments de funcionament i 

destrucció del taller i de la torre cap a la segona meitat del segle III a.n.e. (Blasco, Rafel 

1994, Rafel et alii 1994). Segons altres investigadors, les funcions com a taller de 

l’edifici en el que se situa el complex no serien sinó la darrera fase d’ús del que 

prèviament hauria estat una gran casa, els límits pel costat sud de la qual no són 

coneguts, i tot el conjunt podria superar els 200 m2 de superfície útil (Gorgues 2010, p. 

155). 

Malauradament, apart del coneixement puntual d’aquest taller, la resta del poblat ibèric 

resta pràcticament desconegut. No coneixem encara res sobre la seva trama urbana, els 

seus eixos viaris, o les característiques bàsiques dels edificis que conté. 

 

                               

 
                            

               Figura 112. Planta del taller de lli (Rafel, Blasco, 1994) 
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V.5.5.- Sant Antoni de Calaceit II (Calaceit, Matarranya) 

Durant la segona de les fases d’ocupació de Sant Antoni, en un moment que encara no 

ha estat datat amb exactitud, es construeix un segon barri, el Barri Baix, que fa 

augmentar la superfície de l’assentament fins aproximadament els 3000 m2. La cota 

d’aquest és força més baixa. No s’abandona el Barri Alt, sinó que s’hi efectuen algunes 

reformes i continua funcionant al mateix temps que el nou plantejament. Existeix un fet, 

però, que diferencia el Barri Baix del superior i que és absolutament significatiu: 

únicament s’hi identificarien nou cases, amb una quarantena d’àmbits,  però les seves 

dimensions són molt més grans que les de la primera fase. S’arriba amb facilitat a 

superfícies distribuïdes entre els 60 i els 110 m2, és a dir, realment grans i comparables, 

potser, salvant la distància, amb els edificis mitjans del barri perimetral del Castellet de 

Banyoles de Tivissa (Ribera d’Ebre) (Asensio et alii, 2005)4. Serien unitats 

ocupacionals de dues plantes, de les que s’han conservat els soterranis. S’hi arriba a 

través d’unes escales retallades a la roca. Almenys en dos d’aquests soterranis (1 i 2 de 

Cabré / A i B de Bosch Gimpera) s’hi desaven una gran quantitat de tenalles del tipus 

Ilduradin, ubicades en forats circulars oberts sobre bancs vassals. Es tractaria, per tant, 

de cellers. Resulta molt interessant recordar que aquestes tenalles, si considerem la 

informació aportada pel pare Furgús (Furgús, 1909: 35), van aparèixer fortament 

fragmentades. Malgrat això Joan Cabré va pensar que es tractava d’urnes funeràries 

distribuïdes al voltant d’un petit altar o ara. Aquesta teoria encara ha estat reflectida en 

alguns treballs moderns (Almagro Gorbea, Moneo, 2000: 166)5, encara que avui en dia 

està plenament descartada (Moret et alii, 2006: 157). 

                                                
#!En aquest cas els edificis més grans presenten plantes establertes en una forquilla entre els 260 
i els 350 m2, però en el rang immediatament inferior n’existeixen alguns al volant dels 100 m2 
de superfície. En tot cas és un fet ara per ara únic al que segueixen, de lluny, les cases del Barri 
Baix de Sant Antoni de Calaceit. 
!
"!“En la parte inferior y occidental del poblado se documentaron dos departamentos (1 y 2) de 
carácter funerario (Cabré 1983-84) [...] En el interior de este ambiente [1], a lo largo de los 
bancos de las paredes y situadas en los hoyos hemiesféricos, aparecieron 30 urnas cinerarias 
(Cabré 1983-84: 21) con tapadera que contenían cenizas, carbones y fragmentos de huesos 
carbonizados [...] El departamento 2, situado al norte del anterior, presenta también un doble 
piso. En la habitación inferior se documentaron bancos corridos; en el centro, un banco ancho 
de argamasa y, en el ángulo Sureste, una estructura cuadrada de adobes de 0,40 m. de alto, 
interpretada como un ara (Cabré 1983-4: 21), con un escalón a sus pies y un adobe de 0,20 por 
0,40 m. estucado y pintado de azul en su cima. Del interior de este ambiente proceden 40 urnas 
[...] La presencia en estos ambientes de un ara, de urnas y de restos de animales ha hecho que 
estos departamentos se hayan relacionado con otros semejantes aparecidos en el Noreste de la 
Península Ibérica fundamentalmente y que se han interpretado como enterramientos (Beltrán 
Llorís 1976-8: 310)” (Almagro Gorbea, Moneo, 2000: 166). La contradicció entre l’afirmació 
de Furgús i la de Cabré, de la que deriva l’exposició de Almagro Gorbea i Moneo, és evident.!
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Figura 113. Planta general de Sant Antoni de Calaceit. En requadre vermell, les estructures de 
la segona fase (Barri Baix). A partir de Moret et alii, 2006) 
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Com s’ha assenyalat més amunt, pel que fa al Barri Baix sembla difícil precisar una 

cronologia estable per a la seva construcció, ja que els materials ceràmics importats que 

han pogut ser ubicats en estratigrafia pertanyen a la fase de destrucció del final de 

l’assentament, cap al segon quart del segle II a.n.e. (Moret et alii, 2006: 161 fig. 155). 

Per a Moret, però, la dada més fiable en aquest sentit, que el porta cap al segle III a.n.e., 

és l’aparell poligonal de l’estructura defensiva de la part baixa, la gran torre nord-

occidental. A més, malgrat l’aparició en el mateix context de ceràmiques datables als 

segles V a.n.e. i IV a.n.e. juntament amb altres clarament del segle III a.n.e. hauria 

d’indicar-nos, més que una ocupació antiga, una pràctica de preservació de béns amb 

valor familiar, tal i com s’ha observat en altres jaciments, com la torre T-3 de l’Assut de 

Tivenys (Diloli, 2009). 

La gran torre constitueix l’element poliorcètic més important d’aquest sector de 

l’assentament. La planta, monumental, és semicircular. Es va construir aixecant un 

potent mur rectilini, de 13,60 metres de llarg, que tanca un espai semicircular definit per 

una cortina en mig cercle. Mentre que el parament va ser dotat d’una forma arrodonida 

per la cara exterior, sense cap mena de dubte per tal de dificultar el treball de l’artilleria 

en cas d’assalt, la cara interior és recta i paral!lela al mur de tancament, dibuixant-se un 

espai buit de tendència trapezoidal. L’espessor d’aquest mur arriba, en el seu eix 

central, a uns impressionants 3,25 metres. L’aparell utilitzat, poligonal en la seva cara 

externa, li dóna un aspecte molt acurat; la cara interior, en canvi, és d’acabat força més 

groller.  

L’accés a l’interior ha plantejat, des de l’època de la intervenció de Bosch Gimpera, 

nombrosos problemes d’atribució funcional. L’estructura turriforme no té cap porta en 

la planta baixa. Pierre Moret, José Antonio Benavente i Alexis Gorgues han publicat per 

primer cop el croquis que va aixecar Bosch Gimpera al seu diari de la torre (Moret et 

alii, 2006: 160 fig. 154). En aquest senzill dibuix, sense massa detall, s’observa 

l’obertura del que sembla un espai de pas en el mur de tancament intern, que mena cap a 

una rampa que Bosch Gimpera anomena “el baixador”. Francisca Pallarés va recollir en 

el seu treball la nota manuscrita que acompanyava aquest croquis, “un baixador fet amb 

trossos de roca i pedres” que mena a l’interior de la torre des d’un “buid que sembla una 

porta” (Pallarés Salvador, 1965: 121 ; Moret et alii, 2006: 157). Aquest suposat accés es 

troba a uns dos metres d’alçada respecte a la cota d’ús. Amb posterioritat, Bosch 

Gimpera canviarà d’opinió respecte a aquest forat i, sobretot, al “baixador”. Si 

primerament parlava d’una possible escala interior que salvés la diferència d’alçades, 
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més endavant se n’oblida i directament considera que “desde la finestra es devia baixar, 

amb una escala de má com la que era precís per pujarhi desde e [l’àmbit o departament 

e], doncs en aquesta part no hi ha cap construcció ni senyals d’havern-hi sigut” (Pallarés 

Salvador, 1965: 128; Moret et alii, 2006: 157). Actualment hom pensa que el famós 

“baixador” no era res més que una estructura muntada pels excavadors per algun motiu; 

quan Bosch Gimpera va adonar-se d’això, va canviar radicalment la seva concepció 

envers el suposat accés a la torre. Realment el forat seria una porta que comunicaria la 

primera planta de la torre, desapareguda, amb els àmbits e I, e II i e III del Barri Baix 

(Moret et alii, 2006: 157). Aquesta possible porta d’entrada al recinte va ser, 

malauradament, tapiada en el transcurs de la restauració de 1973. 

L’aparell regular de tipus poligonal és força estrany en l’arquitectura protohistòrica 

peninsular, i sempre s’usa quan la pedra és fàcil de treballar. En aquest sentit, les 

imperfeccions de la pedra són arranjades no pas tapant amb morter de fang els espais 

entre els blocs, sinó tallant-les en angles reentrants. Solament s’han datat aparells 

similars, a grosso modo dins de l’Ibèric Ple, a Ullastret (Baix Empordà) i a la Torre de 

Foios (Llucena, l’Alcalatén) (Moret, 1996: 90). L’exemple de Sant Antoni de Calaceit 

sembla, però, poder adscriure’s al segle III a.n.e. 

La ubicació en el context de l’assentament d’aquesta torre és, si més no, anòmala a 

nivell defensiu. Va ser bastida en un punt molt baix en la topografia de l’assentament i, 

a priori, sembla molt poc defensable. La resposta està en l’entorn immediat; no està 

sola, sinó que compta amb diverses estructures o construccions de reforç. La més 

interessant d’elles és sense cap mena de dubte una gran bassa o cisterna artificial que va 

ser excavada i folrada en part al nord de l’element poliorcètic. De forma allargada, 

seguint les irregularitats del turó, aquesta bassa tindria dues funcions clares. Per una 

banda seria utilitzada com a eina de captació d’aigües pluvials, per al propi abastiment 

del poblat. Però per l’altra va ser creada per a dificultar també l’accés directe a 

l’estructura turriforme del Barri Baix, delimitant un camí en ziga-zaga, que és l’únic que 

permet entrar a l’assentament. D’aquesta manera, en cas d’assalt, hom hagués tingut que 

fer una important marrada, quedant, a més, amb el flanc descobert. Aquest vial estaria, 

en part, protegit per murs de contenció (Moret, 2005b: 92 ; Moret et alii, 2006: 159 ; 

Diloli et alii, 2009: 238). 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! ""#!

V.5.6.- Els Castellans II (Cretes, Matarranya) 

L’assentament d’Els Castellans es troba situat al terme municipal de Cretes 

(Matarranya), en uns petits turons aplanats. S’hi van identificar dues àrees de 

poblament. La més antiga, ubicada en un d’aquests tossals, no va ser mai excavada 

(Fatás, 2007: 269). Luis Fatás, en la seva tesi doctoral (Fatás, 2007) va estudiar diversos 

dels diaris d’excavació de Pere Bosch Gimpera. Aquesta tasca, sense cap mena de dubte 

ingent i necessària, ha tret a la llum algunes sorpreses, com per exemple que, en contra 

del que fins ara es creia de manera ferma, Pere Bosch Gimpera i Llorenç Pérez 

Temprado, entre 1915 i 1920 solament excavaren el poblat més recent: “[l’assentament 

més antic]...no ha estat encara excavat i el material del qual no coneixem per trobar-se 

ple de mates que dificulten les troballes de superfície” (Bosch Gimpera, Anuari, VII, 

1921-26: 76 ; citat a Fatás, 2007: 269). 

El segon assentament, en canvi, es troba en un altre turó, allargassat, presentant una 

superfície ocupada d’uns 985 metres quadrats (Moret, 1996: 426) i, com ja s’ha indicat, 

va ser excavat totalment per Bosch Gimpera i Pérez Temprado durant la segona dècada 

del segle XX. Com en altres casos, el jaciment no compta amb una monografia 

detallada, encara que ha estat referenciat en nombroses publicacions. A part dels diaris 

manuscrits per Bosch Gimpera, aquest en va publicar una ressenya a “Les 

investigacions de la cultura ibèrica al Baix Aragó”, a l’Anuari de l’Institut d’Estudis 

Catalans de l’any 1931 (Bosch Gimpera, 1931). Més recentment va ser catalogat a la 

Carta Arqueológica de España. Teruel (Atrián et alii, 1980). Fou també objecte 

d’interès per part d’Enric Sanmartí Grego (Sanmartí Grego, 1984) i Francisco Burillo 

(Burillo, 1991). En quant a la seva arquitectura militar fou classificat i estudiat per 

Pierre Moret (Moret, 1996) i, en la referència més recent, per Luis Fatás. 

La topografia urbana del jaciment sembla arrencar d’una planta derivada dels models de 

carrer central. No obstant, cal fer una sèrie de puntualitzacions. La qüestió de 

l’estructura de l’assentament, pel que es refereix a la zona habitable, no és tan senzilla. 

Malgrat que és cert que existeix un carrer al centre que sembla articular l’urbanisme 

aquest es troba tancat per un mur, és a dir, no travessa el poblat de banda a banda. Això 

dotaria als Castellans d’una distribució que podria recordar als esquemes de tipus axial, 

encara que tampoc és correcta aquesta atribució. 

Si revisem la planta de Bosch Gimpera acuradament podem arribar a la conclusió que 

realment en un origen el vial travessava la trama urbana des de la porta fins al sistema 

defensiu que es descriu seguidament. És probable que en algun moment es dugués a 
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terme una reforma que tallaria la circulació prop dels bastions. De fet, l’agrupació 

d’àmbits que s’ajunten amb el sistema defensiu, als quals es dirigeix directament el 

carrer, podria conformar-se com a una única unitat ocupacional, és a dir, una casa 

d’unes dimensions generoses. La rectangularitat que defineixen els murs perimetrals pot 

indicar que, en algun moment, s’anul!là el funcionament del vial i s’ajuntaren en un 

únic fet arquitectònic dues antigues cases antigament a banda i banda de carrer. No 

obstant, l’absència d’estratigrafia descrita ens fa ser molt cautelosos amb aquesta 

afirmació. 

La planta dels diferents àmbits repeteix l’esquema rectangular, amb sòcols baixos de 

pedres lligades amb fang que haurien estat completats amb alçats de tovots o tapial.  

Presenta un sistema fortificat bastant complex. Cal interpretar el gruix del conjunt com 

a un gran bastió de planta semicircular, més que una muralla. S’hi pot accedir a partir 

d’unes escales des del poblat. Aquesta enorme estructura, bastant peculiar, conserva, en 

algun punt, fins a 9,5 metres de gruix.  

El bastió presenta una cortina rectilínia en el seu cos central, d’uns 10 metres de llarg. A 

partir d’aquest bastiment les cantonades d’arrodoneixen, fins a cloure gairebé 

completament l’espai de pas. En conjunt, la cara externa posseeix unes mesures 

impactants: 18 metres de llarg per 9 d’amplada en el punt més ben conservat. 

L’estructura és massissa, exceptuant un àmbit de planta quadrangular situat gairebé a 

l’eix central. Les dimensions d’aquest espai són de 4,5 x 3,5 metres. Al costat d’aquesta 

cambra hom hi va construir dos alvèols en absis, obertes cap a la zona urbana. L’escala 

més amunt esmentada permet accedir des del poblat fins al camí de ronda, la cambra i 

les peces alveolades. Actualment es preserva una altura d’uns dos metres, encara que és 

indubtable que originalment el bastió devia ser més alt (Moret, 1996: 427; Fatás, 2007: 

269-270). 

El sistema va ser completat construint dos avantmurs al front del bastió. El primer d’ells 

es troba a 5 metres de l’estructura, i posseeix una amplada de 3 metres. El segon, que té 

característiques semblants, fou aixecat 5 metres més lluny. Entre els dos es van excavar 

sengles fossats, directament a la roca, no massa profunds. Tot el conjunt va ser 

completat retallant el terreny natural del turó, per tal de donar una major seguretat 

defensiva.  

La tècnica constructiva emprada fou certament depurada, variant segons el punt. Totes 

les estructures van ser bastides directament sobre la roca, sense fonamentacions. El 

bastió és l’element que presenta un treball més acurat; hom hi combinà blocs de pedra 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

calcària amb talla rectangular i ocasionalment poligonal, procurant que l’encaix entre 

aquests sigui òptim. Es poden observar resultats similars a Sant Antoni II, a la torre del 

Barri Baix (Calaceit, Matarranya) o a La Tallada de Casp (Baix Aragó) (Romeo, 2002 ; 

Fatás, 2007: 271). Davant aquesta semblança d’obres, hom ha proposat la possible 

existència d’un taller de constructors de fortificacions al Baix Aragó (Romeo, 2002: 

177-180 ; Fatás, 2007: 271), per a algun moment del segle III a.n.e. Cal recordar que 

l’assentament de La Tallada de Casp presenta un sistema fortificat força similar al dels 

Castellans. Els avantmurs semblen haver estat construïts aprofitant les restes de talla del 

bastiment del bastió. 

Es coneixen dues portes o accessos a l’assentament. La primera d’elles, al sector sud-

occidental, presenta una rampa aterrassada on arrenca una escala que va a parar al 

sistema defensiu, on s’obre, en un espai d’uns dos metres, una porta simple. Aquesta 

escala, segons Bosch Gimpera, estava molt ben construïda quan va ser trobada (Bosch 

Gimpera, 1929: 28). Existeixen en aquest punt diversos murs de difícil atribució que 

van ser interpretats per alguns investigadors com a part d’una possible torre circular, 

avui en dia desapareguda (Atrián et alii, 1980: 149). El segon accés és una poterna 

ubicada al nord, en el punt de més difícil accés a l’assentament. Per tal de construir-lo 

es van excavar una dotzena d’esglaons a la roca, que menen vers un curt túnel, la pròpia 

poterna, permetent el pas cap a una de les peces del recinte urbà. Possiblement, aquesta 

poterna aniria tancada originalment amb una porta de fusta (Bosch Gimpera, 1929: 28 ; 

Moret, 1996: 427 ; Fatás, 2007: 271). 

Segons Francisco Burillo existeix en les immediacions d’Els Castellans un poblat ibèric 

inèdit (Burillo, 1991: 49 ; Burillo, 2001-2002: 169). La dada és molt interessant, atès 

que, segons Luis Fatás, es poden obrir dues hipòtesis: o bé es tracta d’un punt on 

existiria una nova fase d’ocupació o per l’altre costat al recinte d’Els Castellans 

únicament hi residiria un grup d’elit, esdevenint l’altre assentament com la zona 

d’hàbitat de la resta de la població (Fatás, 2007: 271). Alguns investigadors han apuntat 

aquesta possibilitat (Romeo, 2002: 179) que deixaria sense sentit el plantejament fet per 

Enric Sanmartí Grego (Sanmartí Grego, 1984), i seguit per altres (Moret, 1996: 427) 

que ens trobaríem davant d’un fortí de frontera. La clau, difícil d’establir, la té la 

cronologia dels dos llocs. De totes maneres, la idea aportada per Fatás i Romeo és força 

suggerent. 

La cronologia exacta per al bastiment de les estructures avui en dia visibles és 

complicada de determinar, com s’ha indicat. Aquest problema és greu, doncs seria molt 
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interessant confirmar les datacions per tal de poder establir si les hipòtesis de Fatás i 

Romeo són viables. Actualment sabem que la zona fou freqüentada des d’almenys les 

darreries del segle VII o durant el VI a.n.e. Luis Fatás estableix, encara que amb 

reserves, dues fases d’ocupació al jaciment (Fatás, 2007: 340-341): 

 

- La troballa d’un fragment de ceràmica àtica de figures negres aporta una cronologia de 

segona meitat del segle VI, encara que aquesta peça apareix aïllada, ja que fins a meitats 

de la següent centúria no es torna a documentar la presència en el lloc. Únicament una 

miniatura d’espasa en bronze sembla poder emmarcar-se en cronologies tan antigues. 

Aquesta data s’estableix a partir de les ceràmiques d’importació grega aparegudes. 

- La segona fase es podria situar, a grosso modo, a partir de la segona meitat del segle 

IV o bé ja dins del III a.n.e. Un altre cop les importacions de l’esfera grega, juntament 

amb algunes peces ibèriques amb adscripció cronològica, com uns skyphoi amb peus no 

motllurats i possiblement un conjunt de kalathoi, semblen apuntar en aquest sentit. 

Finalment, per a Fatás l’assentament s’abandonaria durant la segona meitat del segle II, 

atesa la presència de campaniana B.  

 

Darrerament s’ha proposat, de manera força correcta, la construcció i funcionament en 

una única fase dins del segle III a.n.e. (Moret et alii, 2006: 255). La precisió s’ha fet a 

partir de l’estudi d’un lot de materials provinent d’una excavació feta als anys vuitanta 

del segle passat en un dels àmbits habitacionals propers al bastió, conservat al Museu 

Municipal de Cretes. En aquest sentit la presència de ceràmiques ibèriques com ara 

copes de vora exvasada, algunes d’elles pintades o alguna imitació d’skyphos 

vincularien aquest material amb el de Sant Antoni de Calaceit, el del Barri Baix, fet que 

assignaria una datació inicial al conjunt que se situaria molt a principis del segle III 

a.n.e. (Moret et alii, 2006: 255). El seu funcionament, com també ha assenyalat Fatás, 

es perllongaria fins a la segona meitat del segle II a.n.e. o fins i tot més endavant, vers la 

primera meitat de l’I a.n.e., com la Torre Cremada (Vall del Tormo, Matarranya) o la 

torre de Sant Antoni II (Moret et alii, 2006: 255).  

El tema de les reformes internes, no obstant, explicaria, com s’ha assenyalat, 

l’amortització o, més ben dit, la transformació del carrer central en un espai que no 

travessaria completament l’assentament. Això no invalidaria les propostes 

cronològiques de Moret, Benavente i Gorges, ni tampoc la de Fatás, encara que caldria 

considerar que els materials més antics indiquen únicament freqüentació, no pas 
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ocupació constructiva, almenys que n’hagi deixat restes. Malgrat tot, la manca de dades 

estratigràfiques concretes no permet confirmar al cent per cent els esquemes proposats 

més amunt.  

 

 
                   Figura 114. Planta d’Els Castellans II segons Bosch Gimpera (1929) 
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Capítol VI 

 

ANÀLISI SOCIOPOLÍTICA 

 
 
 

 

“De los arboles, y peñascos, que formó la naturaleza un monte, 
sabe fabricar una Ciudad el arte, de las ruynas de aquel nacen los 
edificios de esta montaña fuera la Ciudad, si los hombres que la 
hazen habitable no la hizeran abitada, no constituyen una Ciuda 
las piedras, si los hombres que la goviernan; muchos hijos hazen 
la Patria numerosa, muchos Ciudadanos la Ciudad populosa, 
grandes hijos la constituyen grande, y grandes Ciudadanos la 
hazen admirable, los materiales edificios la adornan vistosa, los 
racionales la sustentan firme, è indefectible” 
 

 
Martí Piles (Narcís Feliu de la Penya) Fenix de Cataluña. Compendio de sus antiguas 
grandezas, y medio para renovarlas. En Barcelona: En la Imprenta de Rafael Figuerò, á 
los Algodoneros. Año de 1683. Pàg. 50. 

 
 

VI.1.- EL FINAL DE L’EDAT DEL BRONZE (900-700 a.n.e.) 

 

VI.1.1.- L’ocupació del territori 

La recerca sobre l’inici del procés d’evolució social cap a la complexitat política, ha 

d’arrencar al nord-est peninsular ja des dels inicis del primer mil!lenni, o fins i tot 

potser abans, cap al 1200 a.n.e. Es tracta d’una afirmació força coherent, en la qual 

existeix un cert quòrum. L’estudi de les dinàmiques poblacionals, de les variabilitats 

demogràfiques, ha de constituir-se com una de les raons que expliquen el fenomen. 

Existeixen evidències de pes per a parlar d’un augment del nombre d’assentaments, i 

per tant d’habitants, durant la segona meitat del segon mil!lenni en àrees properes al 

baix Ebre com pot ser la plana occidental catalana (Alonso et alii, 1998: 367). 

S’observen deforestacions, que han de suposar un augment del terreny cultivable. 

L’explicació d’aquest increment demogràfic pot respondre a diversos factors, encara 

que tradicionalment hom ha cercat una explicació basant-se en els moviments 

poblacionals de gents vingudes de més enllà dels Pirineus (Sanmartí, 2004: 13). Joan 

Sanmartí no descarta aquesta idea, encara que la manca de dades arqueològiques no 

contribueix a assegurar-ne la viabilitat (Sanmartí, 2004: 13). Altres autors, en canvi, es 
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mostraran molt crítics amb el mateix concepte de “camps d’urnes”, com hem vist 

(Junyent, 2002). 

En general, la manca d’una densitat de població suficient, malgrat la localització 

d’assentaments de més de 10 hectàrees com Minferri (Juneda, Les Garrigues) (Alonso, 

López, 2000), juntament amb l’absència d’estructures d’emmagatzematge amb unes 

dimensions que justifiquin la preservació d’excedents, ha fet pensar a Sanmartí que fins 

al segle VII a.n.e. els sistemes econòmics, a la zona costanera catalana i també al curs 

inferior de l’Ebre es basen en plantejaments de tipus autàrquic (Sanmartí, 2004: 12). És 

també cert que l’esquema ja s’observa durant el segon mil!lenni a la plana occidental 

catalana. Aquesta organització, dissenyada a partir d’assentaments més o menys 

dispersos, és a dir, de granges que podem considerar familiars, fonamenta la seva 

viabilitat a partir d’explotacions agràries d’artiga, recol!lecció de fruits i pasturatge.  

Les evidències sobre l’existència de vies de transhumància i, sobretot, de 

transterminància, ja són determinables des d’almenys inicis del segon mil!lenni (Diloli, 

Bea, 1995) a partir de l’observació de la ubicació de les coves sepulcrals en passos 

naturals com per exemple la vall del Francolí. També s’han localitzat restes de tancats 

per al bestiar en petits assentaments clarament vinculats al pasturatge com el de La 

Mussara (Rovira, Santacana, 1992), datable al bronze final. Per tant, és presumible que 

la combinació d’artiga i pasturatge transhumant ha de ser la base econòmica d’aquests 

grups, almenys fins al segle VII. El pas del bestiar contribueix també a l’apertura de 

clarianes explotables, un cop cremades. La rica saó provocada pels incendis adobarà els 

camps, fins que el seu esgotament implicarà noves cremes.  

La localització de petits assentaments a la Ribera de l’Ebre, com Barranc de Sant 

Antoni I (Asensio et alii, 1994-1996), Barranc de Gàfols I (Sanmartí et alii, 2000) o Les 

Deveses I (Noguera, 2006),  al terme municipal de Ginestar, respon a aquest tipus de 

patró d’explotació econòmica. Però també és probable que convisquin amb aquests 

petits llogarrets grups de desplaçament seminòmada, que no han deixat de moment 

evidències en altres àrees del tram inferior de l’Ebre com ara el sector existent entre el 

Pas de Barrufemes i el mar (Diloli, 1997). És creïble que aquestes comunitats mòbils 

apliquin l’agricultura d’artiga i, sobretot, el pasturatge. De fet, comencen a aparèixer 

amb comptagotes i en contextos posteriors, generalment de primera edat del ferro, 

alguns elements a la comarca del Baix Ebre que indiquen com a mínim un trànsit durant 

el bronze final, o en tot cas amb anterioritat al segle VII. És el cas del vas tipus “urna 

del Molar” aparegut al poblat de L’Assut de Tivenys durant la campanya de 2010, en 
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una estratigrafia que podria anar-se’n com a mínim al segle VI a.n.e. 

L’organització social i política d’aquestes comunitats, siguin estables o no, respon sense 

dubte a patrons de tipus segmentari. L’estructura familiar dels assentaments sembla 

confirmar aquest fet. En principi, tal i com suggereix Sanmartí, no s’evidencia 

competència entre aquests grups familiars per l’accés als recursos, malgrat que 

l’augment demogràfic cada cop serà més evident, tant per la plana occidental com, 

posteriorment, per a les terres del curs inferior de l’Ebre (Sanmartí, 2004: 12). Cal 

suposar que, seguint encara els vincles familiars, les comunitats cooperaran en el 

coneixement  del territori i la distribució dels recursos o les àrees explotables (Johnson, 

Earle, 2003). Aquesta cooperació hauria de servir per a prevenir riscos en la producció i 

períodes d’escassetat que poguessin conduir a revoltes de tipus violent. No coneixem 

quins serien els mecanismes que concretarien aquesta cooperació, però pràctiques com 

els casaments o els sorgiments de nous assentaments i, per tant, de zones verges per a 

explotar a partir de l’augment de la pressió demogràfica, tenien que jugar un rol 

important.  

L’inici del camí vers el desenvolupament social de les comunitats del bronze final es 

visualitza, entre altres fets, en l’urbanisme més o menys estable. L’exemple 

d’organització de l’espai construït més significatiu és sense cap mena de dubte Genó 

(Aitona, Segrià) (Maya, Cuesta, López-Cachero, 1998). Però també ho serà, 

posteriorment, per exemple, el Barranc de Gàfols. La distribució d’espais més o menys 

igualitaris entre les possibles unitats familiars denoten isonomia, per un costat, i 

planificació calculada per l’altre. És a dir, estructures de parentesc segmentàries que 

col!laboraran en la tria, distribució i bastiment d’un indret on viure, que tindrà en 

compte conceptes com, per exemple, la seguretat, l’accés als recursos i el valor 

d’explotació de l’entorn. 

Aquest model, que esclatarà durant la segona meitat del segon mil!lenni a.n.e. a la plana 

occidental catalana, es desplaçarà cap a les valls dels rius, com l’Ebre, i el sector del 

litoral, a partir del trànsit entre mil!lennis. Sembla ser que se cerquen noves terres de 

conreu, més riques. Possiblement aquesta expansió ha d’anar lligada a l’esmentat 

augment demogràfic que va provocar esgotaments de conreus. És difícil determinar amb 

seguretat quin és l’esquema de desplaçament poblacional que es va usar per a ocupar 

nous territoris. Existeix la possibilitat que ens trobem davant de plantejaments 

colonitzadors, amb amplis moviments poblacionals. Però la densitat baixa 

d’assentaments datables entre els segles X i VII a.n.e. al tram inferior de l’Ebre i, per 
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extensió, al litoral semblen desaconsellar aquesta hipòtesi. La segona probabilitat pot 

respondre a un sistema de wave of advance basat precisament en el creixement de la 

població dels assentaments nuclears i el seu col!lapse en termes de viabilitat de l’espai 

d’ocupació i explotació,  fet que va tenir que provocar escissions de població a curta o 

mitjana distància. És un fet clarament vinculat al creixement dels grups familiars; 

s’arriba a un moment en el qual cal fundar nous assentaments, que ocuparan nínxols 

econòmics propers o relativament propers al punt de partida. Amb aquests 

desplaçaments, evidentment, es mourien les idees sobre les bases de l’explotació 

econòmica i l’organització de l’espai, tant del construït (l’urbanisme) com del no 

construït (l’espai pròpiament dit).  

La presència d’àrees funeràries datables entre el segle IX i inicis del VII a.n.e. és també 

força magra, i en gran part poc estudiada. El cert és, però, que aquestes comunitats que 

bastiren assentaments de cabanes estacionals tingueren possiblement el major vincle 

amb la terra a través de la mort i de les poques evidències que ens han arribat. S’han 

determinat l’existència d’algunes necròpolis, com les tumulars planes del Cabiscol-

Finca Jornet a Amposta (Montsià), en la qual Francesc Esteve Gàlvez va recuperar 

algunes restes d’urnes funeràries digitades o inclús acanalades, amb una cronologia que 

se n’anava entre el 800 i el 600 a.n.e., és a dir, en el trànsit entre el bronze final i la 

primera edat del ferro (Esteve Gàlvez, 1999). S’assemblaria bastant tipològicament a la 

necròpolis dels Castellons de Flix (Ribera d’Ebre), on, en una àrea d’uns 200 m2 s’hi 

han localitzat aproximadament un centenar d’estructures tumulars planes, amb urnes 

cineràries bicòniques, de vora exvasada, base plana i sovint decorades amb acanalats de 

tipus geomètric (Noguera, 2006: 78). Però, a nivell cronològic, únicament es compta 

amb un enterrament datable entre els segles XI i IX a.n.e., és a dir, en el període que 

hom ha denominat com a camps d’urnes antics. Es tracta de l’urna del Castellet de 

Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), col!locada en un retall a les graves quaternàries de la 

terrassa fluvial, sense cista (Noguera, 2006: 79). 

De la lectura de les dades exposades més amunt es pot deduir que les necròpolis en les 

quals la presència d’enterraments és major ja es corresponen al moment de trànsit vers 

la primera edat del ferro, moment al qual hem de vincular també les del Siurana (El 

Molar i la Tosseta dels Guiamets). En canvi, la única evidència realment antiga apareix 

isolada. Molt possiblement hauria de formar part d’una necròpolis més gran, encara que 

si extrapolem, per exemple, les dades de la de les Obagues d’Ulldemolins (Priorat), amb 

cronologia similar, en cap cas es tractaria de grans cementiris, sinó de petites entitats 
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funeràries destinades a rebre les restes d’un grup familiar. En un principi la 

documentació funerària no diferiria massa del tipus de patró ocupacional que es pot 

observar a dia d’avui, tal i com es troba la investigació. El problema, però, radicarà 

potser en la datació de les necròpolis, ja que, per exemple, la cronologia de Cabiscol-

Finca Jornet potser hauria de ser reestudiada. 

 

VI.1.2.- Estructura d’explotació econòmica 

La feble ocupació del curs inferior de l’Ebre prèvia al segle VII a.n.e. ens indica, com 

s’ha assenyalat, l’existència d’un sistema estacional segons el qual els diferents llocs 

d’hàbitat i treball són freqüentats en diversos moments de l’any. Ens trobem, doncs, 

davant d’uns grups que es mouen força, i que, per tant, no presenten fixació a la terra, 

com sí que es veurà en fases posteriors.  

Aquests grups d’agricultors molt possiblement, com s’ha vist, practicarien un tipus de 

conreu basat en la tècnica de l’artiga, tal i com ha assenyalat diverses vegades Joan 

Sanmartí (Sanmartí, 2004 ; Sanmartí, 2007). L’artiga es basa en la creació d’un cicle 

llarg d’explotació, fonamentat en el trasllat dels camps de cultiu, que han estat oberts en 

el bosc i conreats durant un curt període de temps, per tal de que recuperin part de la 

seva vegetació natural, que serà cremada de nou en el moment de reemprendre la 

plantació, fertilitzant d’aquesta manera el camp (Alonso, 1999: 271). El sistema 

garanteix una gran fertilitat durant un període de temps aproximat d’uns 5 o 6 anys. El 

principal problema, però, radicarà en que un cop passat aquest temps fèrtil els camps 

han d’abandonar-se per a la seva regeneració un llarg lapse que pot anar des dels 10 

anys fins als 60 o més, per tal de deixar créixer de nou el substrat arbori del bosc. Si es 

trenca aquesta rutina i no es deixa reposar la terra el temps suficient hom considera que 

s’estableix un sistema de cicle mitjà o arbustiu, que serà, evidentment, productiu per un 

període de temps més curt (Alonso, 1999: 271). 

Generalment, l’aplicació de l’agricultura d’artiga és més eficient en terrenys amb boscs 

densos que no pas en aquells en els quals el domini de la màquia és major. El conjunt de 

treballs a desenvolupar van des de la tria de l’indret fins a la tala dels arbres amb 

destrals o el seu assecament i posterior mort practicant-hi incisions. Cal cremar els 

troncs estesos al sòl, fer pires, recremar les restes, etc. (Alonso, 1999: 271). La sembra 

es fa directament a les cendres, amb un pal de cavar. Si s’usa el cicle llarg la destral no 

és necessària, ja que amb la combustió dels arbres n’hi ha suficient; en canvi, en 

l’arbustiu cal usar una aixada per a acabar de netejar la resta de vegetació (Alonso, 
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1999: 271 ; Boserup, 1967: 40-41 ; Sigaut, 1975: 19 ; Spurr, 1986: 121). 

L’artiga requereix una gran quantitat de terra llaurable, doncs, com s’ha vist, si s’han 

d’aplicar guarets de diversos anys, cadascun dels grups o comunitats ha de disposar 

d’una proporció de terra molt superior a la que està explotant en aquells moments 

(Sahlins, 1984: 53). En general, si anem més enllà del tram inferior del riu, els estudis 

paleocarpològics indiquen que aquestes comunitats desenvolupaven una agricultura 

basada gairebé exclusivament en els cereals d’hivern, amb productes que 

s’emmagatzemarien, en assentaments extensos com Minferri (Juneda, Les Garrigues), 

en sitges (Sanmartí, 2007: 277-278). L’absència d’aquestes estructures 

d’emmagatzematge en els jaciments del bronze final del curs baix de l’Ebre no ha 

d’indicar, sota el nostre punt de vista, una variabilitat en la producció, doncs s’haurien 

d’usar altres receptacles tradicionals a la regió, com les tenalles, en detriment de les 

sitges. L’economia es completaria amb la ramaderia i la recol!lecció (Cubero, 1998: 93-

94). 

L’agricultura itinerant es vincula, generalment, als cicles llargs de conreu i a la 

possessió col!lectiva de la terra (Ampolo, 1980: 19 ; Guilaine, 1991: 47 ; Alonso, 1999: 

271). Aquest fet és força interessant, ja que en els casos de la foia de Móra, i 

possiblement també en els de la desembocadura del riu, existeixen pocs dubtes sobre el 

fet de que l’ocupació de les estructures no és seguida en el curs anual. La itinerància de 

les comunitats familiars que explotarien el territori determinaria, doncs, la utilització de 

cicles llargs en l’artiga, associats més que possiblement a les necessitats de moviment 

dels ramats de bestiar, en un esquema més vinculat a la transterminància de curt o mitjà 

recorregut que no pas a la transhumància. La terra, doncs, seria sota aquest punt de vista 

col!lectiva. La família l’explotaria i en garantiria la viabilitat econòmica, és cert, però 

això no hauria d’implicar la propietat privada. De fet, com ja hem indicat, costa 

defensar en aquest tipus d’explotació econòmica l’existència de vincles d’arrelament 

profunds amb la terra. La mobilitat dels grups seria en principi contrària a aquest fet. 

Francisco Burillo i Julián Ortega, però, han criticat aquest plantejament en els seus 

estudis sobre ocupacions territorials semblants, defensant l’existència de sedentarisme 

total i d’estratègies de cultiu plenament estables i intensives (Burillo, Ortega, 1999: 

124). Joan Sanmartí, en tot cas, aporta dubtes entorn a aquesta afirmació, sobretot en el 

que fa referència a la debilitat demogràfica que acompanya a aquest tipus de poblacions 

i l’escàs desenvolupament, també comú, de les eines associades amb la producció 

(Sanmartí, 2007: 279). En el territori en estudi l’existència de patrons plenaments 
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sedentaris a les darreries del bronze final no és defensable; la pobresa constructiva de 

les estructures domèstiques no permet afirmar un fet tan important com el del 

sedentarisme. Les poques eines de producció que es conserven, com algunes destrals o 

molins de processat, també indiquen l’existència d’una economia subsistencial de fàcil 

mobilitat. Fins al segle VII a.n.e. l’establiment poblacional fix no serà una realitat. 

L’existència, marginal, de l’hàbitat en cova també s’hauria de relacionar amb estratègies 

d’explotació inestables. És fàcil associar aquest tipus d’ocupació amb el pasturatge de 

mig recorregut, sobretot per la vinculació de l’espai domèstic amb l’espai funerari, que 

també mostra freqüentacions irregulars i fases d’abandonament/reocupació que ens 

indicarien la presència de comunitats gens fixades a la terra. Els patrons que s’observen 

per a aquests moments en el curs inferior de l’Ebre no difereixen, doncs, massa dels que 

podem trobar a la costa i a la Catalunya central, amb cabanes o petites agrupacions de 

cases i amb una certa perduració de les coves habitades (Francès, Pons, 1998). Potser, 

l’activitat pastoril, les vies de la transterminància i, en resum, la mobilitat poblacional 

pot esser observada en cabanes com la ja esmentada de La Mussara (Baix Camp) 

(Rovira, Santacana, 1982). 

Els plantejaments sobre l’existència d’un sistema d’artiga de cicle llarg, combinat amb 

la transterminància, en el curs inferior de l’Ebre durant almenys els primers segles del 

primer mil!lenni a.n.e. són molt suggerents i, en gran part, expliquen la baixíssima 

densitat poblacional. Però s’han de tractar, ara per ara, des d’una vessant totalment 

hipotètica. Com indica Natàlia Alonso, les traces que pot deixar en el registre 

arqueològic l’aplicació de l’artiga són discretes, i es troben bàsicament en l’evolució de 

la paleovegetació i en les dinàmiques sedimentològiques i geoarqueològiques (Alonso, 

1999: 271). En aquest sentit no es compta amb un gran volum d’estudis que permeti 

avançar en la qüestió. Cal efectuar estudis palinològics i de microcarbons amplis, que 

permetin determinar l’existència del cicle de l’artiga, tal i com s’ha fet a Escandinàvia a 

partir de l’estudi del sistema anomenat landnám, aplicat per Iversen a Dinamarca 

(Alonso, 1999: 271). El terme landnám és la paraula en noruec antic que es tradueix 

com a “prendre la terra” i que s’associa a les tècniques vikingues de gestió dels conreus. 

Van ser establertes a Islàndia al segle IX en els processos de colonització de l’illa, així 

com a Groenlàndia al segle següent. Les poblacions involucrades en el sistema de 

landnám s’anirien desplaçant amb una gran quantitat de bestiar, com ara cabres, ovelles, 

porcs i cavalls, que a l’estiu serien conduits a les pastures i als llargs mesos invernals al 

redòs dels poblats. Durant els dos primers anys després de la fundació dels assentaments 
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es cremarien els boscos per tal de crear camps de cultiu, en un sistema d’artiga 

(Adderley et alii, 2008). Per tant, el landnám, a l’igual que les propostes per al curs 

inferior de l’Ebre, combinaria artiga i transterminància, dins d’un esquema clarament 

colonitzador, que necessitarà d’un cert temps per a estabilitzar-se. Aquesta és la gran 

diferència; el patró de la colonització, sota el nostre punt de vista, no és gens clar a 

l’Ebre. 

En resum, poques dades tenim sobre el sistema d’explotació agrària que aquestes 

comunitats familiars van desenvolupar fins al segle VII al curs inferior de l’Ebre. 

Evidentment l’opció del cicle llarg d’artiga és la més atractiva, i ni en el fons ni en la 

forma hauria de diferenciar-se massa del que podem trobar en zones veïnes, com la 

plana occidental catalana, per a jaciments de la segona meitat del segon mil!lenni a.n.e. 

En aquest sentit, en l’àrea que els investigadors del GIP han considerat com al context 

del grup Segre-Cinca s’haurien establert, a partir d’aquella data, les bases d’explotació 

d’un tipus d’agricultura mediterrània primitiva, en jaciments com el ja esmentat de 

Minferri o en altres com el de la Cova de Punta Farissa, a Fraga (Baix Cinca) (Alonso, 

1999: 288). La situació d’aquestes comunitats envers la terra, però, sembla diferent a la 

de la foia de Móra i el tram final de l’Ebre, ja que en un principi la gran capacitat 

d’emmagatzematge que presenten els jaciments estudiats ha de vincular-se amb una 

fixació permanent amb aquesta.  

Per a Natàlia Alonso, cal tornar a recordar que el problema del sistema ha de cercar-se 

molt possiblement en l’esgotament dels sòls, que s’empobririen per l’escassetat d’adobs 

o la carència d’un treball adient de la terra. Aquest fet provocaria la necessitat 

d’incorporar nous terrenys de cultiu per part de les comunitats de la plana, és a dir, 

rompre noves àrees boscoses o, per què no, desplaçar-se segments de la comunitat a 

noves zones per a explotar (Alonso, 1999: 288). Es tractaria, sota el seu punt de vista, 

de territoris probablement més abruptes, menys productius, i, sobretot, no colonitzats 

fins al moment, en un procés que ubica cronològicament vers els segles IX i VIII a.n.e.-

XI i X cal. a.n.e. 

El plantejament d’Alonso és molt interessant. Si suposem un progressiu esgotament de 

les terres de la plana occidental, que necessitarien de guarets molt més llargs per a la 

seva recuperació, la possibilitat que efectius provinents d’aquestes terres irrompessin a 

partir del canvi de mil!lenni a la foia de Móra, a través del Segre, i ocupessin noves 

terres, coincidint amb l’aparició dels petits assentaments amb cabanes, seria un punt a 

valorar seriosament. S’acompliria la norma del territori menys productiu i desocupat. 
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No obstant, continuem pensant que parlar de procés colonitzador és massa agosarat, 

almenys en el que respecta al territori en estudi. Potser seria més adequat parlar de petits 

grups familiars en moviment que, això sí, podrien gaudir de vincles amb la plana 

occidental. Seria una explicació potser vàlida per a la cubeta de Móra i la Ribera, que no 

seria incompatible amb una variabilitat d’orígens del fenomen ocupacional tant al 

Siurana com a la desembocadura de l’Ebre i a la plana del Baix Maestrat, zones que, 

potser, no anirien vinculades amb el món del Segre-Cinca, sinó a tradicions com 

l’hàbitat en cova i les cabanes de pastors (Siurana) o el bronze valencià 

(desembocadura). Es tracta, no obstant, d’una teoria que caldrà treballar en un futur. 

 

VI.1.3.- Estructura sociopolítica del territori 

Amb les dades amb que comptem resulta complicat determinar si realment va existir 

una organització de tall sociopolític del territori del curs inferior de l’Ebre durant els 

tres primers segles del primer mil!lenni a.n.e. Com s’ha vist, desconeixem en gran part 

què és el que succeeix realment en moltes de les àrees en estudi. Sabem que les 

muntanyes que limiten la plana del Baix Maestrat estan ocupades, amb fons de cabanes 

al Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat), si ens atenem a les noves propostes 

cronològiques, que fan pujar la construcció d’aquestes cabanes fins a la segona meitat 

del segle VIII a.n.e. (Garcia Rubert, 2005). També la desembocadura de l’Ebre apareix 

com una subregió almenys freqüentada, semblant en aquest sentit a la foia de Móra. 

Però tant el tram del riu entre Barrufemes i l’actual Tortosa com el Matarranya i 

l’Algars resten desocupats fins, com a mínim, el segle VIII a.n.e. Per tant, resulta 

impossible parlar d’un fenomen unitari. 

No obstant, econòmicament no s’haurien de fer excessives distincions entre cadascuna 

de les àrees habitades. El tipus d’agricultura, d’artiga de cicle llarg, de subsistència, 

podria repetir-se, malgrat la manca de dades, en unes zones i en altres. Es tractaria d’un 

esquema de camperols o de pagesos primitius, amb una alta dependència en els recursos 

del pasturatge, on encara no s’ha arribat a un estadi de plena sedentarització, sinó que 

l’estacionalitat és una referència bàsica. 

La densitat de població, en els indrets on ara per ara han aparegut evidències d’hàbitat, 

és realment baixa, com ja s’ha indicat. Assentaments amb una única cabana, com 

Bancal de Torta a Masdenverge o Barranc de Sant Antoni I a Ginestar rarament podien 

acollir més efectius que els que podien configurar una família de poca extensió. El cas 

de la primera fase del Barranc de Gàfols tampoc deixa entreveure la possible presència 
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de comunitats formades per nuclis familiars extensos, i a més en aquest cas es denotaria 

una perduració durant els inicis de la primera edat del ferro. Solament a les darreries del 

període, amb casos com els poblats de carrer central com ara el Roquissar del Rullo de 

Favara (Baix Aragó-Casp) es podria considerar l’existència d’estructures familiars 

realment extenses, encara que el cas del Matarranya-Algars ha de deslligar-se 

completament del que succeeix a la Ribera d’Ebre o a la costa del Montsià.  

El que queda clar és que no es pot pensar en cap cas en l’existència d’un plantejament 

previ a l’ocupació del territori que suposi relacions jeràrquiques. No es crea una base 

política que suposi una ordenació del fenomen, amb assentaments plenament 

especialitzats o d’altres que configurin un rol dominant, que ens podrien indicar una 

jerarquització del territori, encara que aquesta fos incipient. Sembla més factible el 

plantejament d’una ocupació familiar, amb petites granges o assentaments independents 

que cooperarien en una organització territorial de caire heterotòpic. Per a les darreries 

de l’edat del bronze l’absència de plantejaments de base sembla la fórmula més senzilla. 

La poca densitat poblacional, l’absència d’un substracte previ de bronze mig o recent, i 

l’entitat escassa dels petits assentaments sembla poder parlar-nos d’una freqüentació 

aleatòria, en la qual els grups familiars ocuparien les terres que es poguessin explotar, 

condicionades, això sí, pels desplaçaments estacionals del bestiar. En defensa d’aquest 

fet es pot aportar la certesa de la inexistència de conflictes, atesa l’absoluta manca 

d’evidències en aquest sentit, com poden ser les fortificacions. La manca de dades 

funeràries que puguin definir el sorgiment de grups familiars amplis, almenys pels 

moments més reculats de la fase, sembla contribuir a reforçar aquesta hipòtesi. Ens 

trobaríem, doncs, amb territoris força homogenis en els quals es regularien 

probablement els drets d’explotació a partir de les relacions de família i personals, en un 

model que, sota el nostre punt de vista, encara no hauria assolit la categoria equiparable 

als grups locals de Johnson i Earle o les transegalitarian societies de Hayden. En aquest 

sentit coincidim a grans trets amb les propostes fetes per Joan Sanmartí. 
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VI.2.- PRIMERA EDAT DEL FERRO (700-450/425 a.n.e.) 

 

VI.2.1.-L’ocupació del territori. Les primeres formes d’arquitectura diferencial 

L’arrencament de la primera edat del ferro en el tram inferior de l’Ebre, però també al 

nord-est peninsular, s’ha plantejat cronològicament, com ja s’ha assenyalat, des d’un 

rígid encotillament que va des del 650 fins al 575 a.n.e. Bàsicament el que s’ha fet és 

extrapolar la datació tradicional dels productes fenicis sud-penisulars que han anat 

apareixent en els jaciments de la regió. 

El principal problema és força senzill d’endevinar. S’ha pretès emmarcar un procés 

sociopolític de força calat en un període de temps que acusa dos conflictes de base. Per 

un costat cal assenyalar el fet que s’ha utilitzat massivament un producte cultural, un 

fòssil director, per a datar. El segon problema és, sota el nostre punt de vista, més greu, i 

radica en el fet que en els 75 pírrics anys de la primera edat del ferro, és a dir, en 

escassament tres generacions, s’ha passat en el territori de la pràctica desocupació, amb 

l’excepció dels grups de caire familiar que hem descrit en l’apartat anterior, a un 

sistema d’assentaments, en algunes regions com el Matarranya força dens, que sembla 

deixar albirar una xarxa de relacions polítiques molt més complexa. 

Malgrat que la qüestió, com hem assenyalat, és fàcil de veure, la seva resolució sembla 

força complicada. Potser el primer que caldria fer és ajustar les cronologies, sobretot 

d’inici, d’aquesta primera edat del ferro. A nivell de datació ceràmica, poc a poc es 

comença a superar la pivotació única sobre els productes fenicis. Ja fa anys que es tenen 

pocs dubtes per a superar la línia del 650 fins almenys les darreries del segle VIII a.n.e., 

a partir sobretot del reestudi dels vasos a mà acanalats i la seva associació a les àmfores 

fenícies d’alguns jaciments com Barranc de Gàfols I (Ginestar, Ribera d’Ebre). Cal 

recordar que sobre aquest fet ja van cridar l’atenció tant l’equip que va excavar el 

jaciment com Joan Ramon Torres el 1994. Des d’aleshores s’han ajustat cronologies i, 

sobretot, s’ha donat importància al valor cronològic de la ceràmica a mà.  

Ens resta, però, el problema evident del radiocarboni calibrat a dues sigmes. L’equip 

que investiga els Vilars d’Arbeca (Les Garrigues) (Alonso et alii, 2001) ja havia 

plantejat la possibilitat de datar l’inici de la primera edat del ferro a la plana occidental 

vers el segle VIII cal. a.n.e. Les datacions que s’han dut a terme des d’aleshores a l’Ebre 

semblen també apuntar a aquest fet, però evidentment ens trobem amb el greu problema 

de les oscil!lacions en els calibratges. El GIP de la Universitat de Lleida defensa 

fermament el calibratge dues sigmes com a sistema de datació aplicable, però no tots els 
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equips d’investigació pensen el mateix. Ara per ara, som de l’opinió que mentre no hi 

hagi consens serà difícil aplicar aquest sistema de manera universal. No obstant cal dur-

lo a terme, a nivell informacional. Podria donar-se el cas, doncs, que en un futur les 

cronologies ceràmiques s’ajustin a les calibrades. 

Sobre el final d’aquesta primera edat del ferro les coses tampoc són clares, als nostres 

ulls. És evident que a nivell social i polític, almenys en el territori en estudi, la línia del 

575 a.n.e. no indica res. Es tracta d’un moment en el qual alguns dels fenòmens 

arquitectònics i urbanístics iniciats com a mínim a meitats del segle VII a.n.e. es 

reajusten o desapareixen, però n’hi ha d’altres que continuen o es reconverteixen sense 

massa alteració. Creiem, i així ho exposarem, que la primera edat del ferro es 

desenvolupa, amb els conseqüents ajustaments, fins a meitats o tercer quart del segle V 

a.n.e., que seria quan realment s’observaria un canvi important a nivell de cultura 

material, doncs arrriben les priomeres ceràmiques de tradició ibèrica, molt possiblement 

acompanyant altres productes, des del sud o del llevant peninsular. 

En conseqüència, hem escollit en el present treball aportar una cronologia, per a aquesta 

segona fase, que pugi fins a inicis del segle VII a.n.e. el seu inici. Però hem marcat el 

seu final precisament en un moment en el qual els processos sociopolítics sofreixen un 

canvi constatable, més enllà dels reajustaments que es poden observar dins del segle VI 

a.n.e amb el fenomen de les cases fortificades, emmarcable, sota el nostre punt de vista, 

encara dins del que es coneix com a primera edat del ferro. 

 

VI.2.1.1.- El tram inferior del Sénia i el Baix Maestrat. L’anomenat Complex Sant 

Jaume i el nou ordre del Puig de la Misericòrdia 

El cert és que el territori del curs inferior de l’Ebre sofreix un canvi important en la seva 

dinàmica poblacional a partir del segle VII a.n.e. Com s’ha vist, seria possible remuntar 

la presència de materials amfòrics fenicis vers la segona meitat del segle VIII a.n.e., en 

el que hom ha considerat com a una etapa de contactes previs i de temptejos entre 

fenicis i autòctons (Garcia Rubert, 2005). Però a partir de la línia del trànsit entre aquest 

segle i el següent, el VII a.n.e., es produeixen importants transformacions. No es tracta 

d’un procés unitari en tota l’àrea, ni molt menys. Però sí que es poden determinar 

ressorts semblants que indiquen l’inici del viatge vers una complexitat sociopolítica més 

evolucionada. 

Es poden observar densitats poblacionals diferents. D’aquesta manera l’àrea del Baix 

Maestrat i del Sénia sembla que s’ocupa majoritàriament a partir del segle VII a.n.e. El 
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model de poblament més conegut és el plantejat per David Garcia Rubert per a les terres 

de la desembocadura del Sénia en la seva tesi doctoral (Garcia Rubert, 2005; Garcia 

Rubert, Moreno, 2009). Segons aquest investigador –i el conjunt del GRAP- al territori, 

definit pel curs inferior del riu i que contemplaria les muntanyes que dominen la 

depressió d’Ulldecona, s’establiria a partir de mitjans del segle VII a.n.e. una estructura 

territorial complexa, jeràrquica i polinuclear, en la qual un centre, Sant Jaume Mas d’en 

Serrà (Alcanar, Montsià), exerciria el domini sobre una malla territorial d’assentaments 

com La Moleta del Remei, La Ferradura, La Cogula i possiblement el Castell 

d’Ulldecona. La proposta suposa l’existència d’una complexitat política evident, basada 

en un poder de caire aristocràtic (sempre segons la hipòtesi del GRAP) que exerciria el 

control dels mitjans de producció i de l’intercanvi comercial fenici des d’un únic centre, 

en el qual hi residiria un grup familiar preeminent que basaria el seu domini polític en la 

redistribució. És el que s’anomenaria com a Complex Sant Jaume (Garcia Rubert, 

Moreno, 2009: 103). 

San Jaume Mas d’en Serrà, com s’ha vist, és ara per ara un assentament completament 

genuí, sense paral!lels clars en la seva resolució arquitectònica, encara que podria 

inscriure’s en un fenomen més general al curs inferior de l’Ebre que seria el de les 

residències o caserius fortificats. Potser únicament es pot comparar, encara que 

conceptualment, ja que cronològicament Sant Jaume és lleugerament més antic, amb el 

recinte del Puig de la Misericòrdia de Vinaròs (Baix Maestrat) o, potser, amb 

Aldovesta, a Benifallet (Baix Ebre). Més enllà de la tendència a construir un sistema 

defensiu molt ben cuidat, que clou una única residència d’uns 500 m2 de superfície, el 

que cal considerar com a innovador en el cas de Sant Jaume és el seu isolament en un 

punt topogràfic de control absolut de la desembocadura del Sénia. Es tracta d’un cas 

clar d’encastellament, com el que es veurà en la fase posterior amb el cas de les cases 

fortificades. A diferència dels establiments domèstics funcionals del bronze final, a 

partir de meitats del segle VII a.n.e. apareixerà una tendència a l’aïllament per part de 

segments dominants de la societat, que únicament pot interpretar-se des del punt de 

vista de l’eclosió de processos de diferenciació social i política. A més, Sant Jaume 

esdevé un centre no únicament de control del territori, sinó que també exerceix funcions 

de residència de l’elit i de captador i redistribuïdor del producte fenici, bàsicament el vi. 

L’acaparament de vaixelles dedicades al consum, com s’ha vist, sembla indicar la 

necessitat per part dels residents a l’edifici de celebrar banquets redistributius i, més que 

possiblement, justificadors. 
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L’arquitectura de l’edifici és, per al moment, exquisida. Estem d’acord que es pot 

classificar com a una mostra d’arquitectura diferencial, de poder, en el sentit d’haver 

superat la pura funcionalitat dels espais domèstics del bronze final (tant les cabanes de 

la regió com els models de carrer central observables, per exemple, a la plana 

occidental), per a assolir un nou concepte, tendent a la monumentalitat, que ha 

d’expressar l’idiosincràsia política dels seus habitants.  

Sant Jaume Mas d’en Serrà, doncs, és una mostra evident de com es pot plasmar una 

acció política en un disseny arquitectònic. S’escull un lloc privilegiat des del punt de 

vista del domini. En aquest sentit no resulta tant important l’accés fàcil als recursos, 

com l’aigua, ja que se suposa que la càrrega de domini social ha de resoldre aquest 

inconvenient. L’important és construir el símbol del poder. Solament aquest fet ja 

denota que realment el grup d’elit compta amb els ressorts necessaris per a fer-se 

proveir de recursos i béns per part d’elements forasters al seu nucli, és a dir, altres 

membres de la comunitat o de la societat que no configuren el segment dominant. Més 

endavant, es construirà un projecte amb una certa monumentalitat, basada essencialment 

en l’aixecament d’un sistema defensiu d’una certa complexitat, amb una torre i una 

porta, usant tècniques com el doble parament, de tradició antiga. Un edifici, en tot cas, 

que hauria d’usar-se també per a impressionar. 

Segons David Garcia Rubert Sant Jaume Mas d’en Serra controlarà, com s’ha indicat, 

un territori configurat per assentaments de diferent rang: “Considerem que des de Sant 

Jaume hom exercia el control de diversos assentaments propers [...]. Aquesta entitat 

política i social, de caràcter polinuclear i amb trets formals derivats d’un sistema 

d’integració socioeconòmic que entenem significativament jerarquitzat pel que és 

habitual a la zona durant aquest període, vertebra en aquells moments el territori” 

(Garcia Rubert, Moreno, 2009: 102). El caràcter polinuclear esmentat per David Garcia 

Rubert i Isabel Moreno integra, jeràrquicament, un assentament, La Moleta del Remei, 

també a Alcanar, als peus de l’elevació en la que s’aixeca Sant Jaume. En aquest 

esquema La Moleta esdevindria un poblat de dimensions considerables en el qual, en 

principi, residiria un gruix de població que seria subsidiària de l’edifici de Sant Jaume, 

al qual, possiblement, provisionarien, dins del sistema polític de dependència. Una de 

les justificacions que hom ha ofert per a explicar la diferència social entre un 

assentament considerablement gran, amb recursos assequibles (La Moleta), d’un edifici 

relativament monumental i isolat (Sant Jaume) és la diferent proporció d’importacions 

fenícies entre l’un i l’altre. En aquest sentit a Sant Jaume s’arriba, com s’ha vist, a un 
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30% del total del registre, una xifra molt considerable que contrasta amb la de La 

Moleta. 

Els altres assentaments que Garcia Rubert relaciona amb el Complex Sant Jaume són els 

de La Ferradura, La Cogula i possiblement el Castell, tots al terme d’Ulldecona, com 

s’ha assenyalat. Es tractaria de llogarrets petits, dels quals el més conegut és el de La 

Ferradura. Cal fer una sèrie de matisacions sobre aquest assentament. Com s’ha indicat, 

la seva planta es basa en l’axialitat d’una sèrie de departaments, dissenyant un 

plantejament lineal, que més que un assentament pròpiament dit recorda una única 

unitat ocupacional, és a dir, una gran casa, que assoliria els 400 m2. Amb aquesta 

afirmació no volem, sense contrastar-ho, canviar el concepte general de La Ferradura, és 

a dir, l’apreciació que es tracta d’un assentament a l’ús, però sí que volem deixar clar 

que ens sobten alguns elements que no quadren. Per una banda, el primer d’aquests és 

precisament el que hem assenyalat més amunt, és a dir, l’axialitat de la planta, que no 

diferencia espais de circulació més enllà d’un petit pas entre l’accés a les cambres i la 

barrancada. Però potser el fet més significatiu sigui la localització d’un 23% aproximat 

de fragments ceràmics fenicis en el registre del jaciment. 

Si considerem que els percentatges d’importacions és una dada important per a 

determinar el rol sociopolític de Sant Jaume, la considerable presència a La Ferradura 

hauria de ser interpretada, sota el nostre punt de vista, des de paràmetres semblants. 

Aquest fet, de ser cert, tal i com afirmen els seus investigadors, en principi podria 

matisar el plantejament jeràrquic que per al territori del Sénia es proposa amb el 

Complex Sant Jaume. És veritat que en el cas de La Ferradura no es pot documentar 

l’existència d’una arquitectura diferencial, de prestigi o de poder, com a Sant Jaume, ni 

tan sols un sistema de fortificacions mínim, més enllà del mur de tancament dels àmbits. 

Però no deixa de sobtar l’aspecte compacte del bastiment, que fa que s’assembli a un 

únic edifici, així com la relativa poca diferència entre els percentatges ceràmics fenicis 

amb Sant Jaume. Som, de totes maneres, conscients de l’esforç que l’equip del GRAP 

està realitzant per a quantificar de forma correcta els fragments ceràmics provinents de 

les intervencions arqueològiques de Maluquer de Motes, i que la dada percentual pot 

canviar amb l’avançament dels treballs. No obstant, cal tenir-ho en compte. 

A partir del segle VI a.n.e. l’esquema territorial del Sénia i el Baix Maestrat canviarà. 

Sant Jaume desapareixerà com a jaciment vers el 600 a.n.e., encara que la resta 

d’assentaments integrats dins del denominat Complex Sant Jaume continuaran 

funcionant durant un cert temps. El desenvolupament ocupacional del Baix Maestrat, 
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amb jaciments com el Puig de la Nau de Benicarló funcionant des d’almenys el 700 

a.n.e., sembla reorganitzar-se a partir de la reforma soferta al Puig de la Misericòrdia de 

Vinaròs, a l’entorn del qual sembla que continuaran pivotant els jaciments del Sénia, 

amb l’excepció ja esmentada de Sant Jaume. La construcció d’un potent jaciment, el 

corresponent amb la segona fase del Puig de la Misericòrdia, sembla suposar la creació 

d’un nou centre de poder, una veritable residència. Sobre la seva cronologia, Arturo 

Oliver ha proposat un inici de funcionament cap al 550 a.n.e. No obstant, David Garcia 

Rubert ha plantejat el fet de pujar-la cap al 600 a.n.e., en conjunció amb el final del 

desenvolupament de Sant Jaume Mas d’en Serrà. Reprendrem aquesta qüestió més 

endavant. 

 

VI.2.1.2.- El Baix Ebre. Arquitectura diferencial, poblament agrari i necròpolis 

Sobre la implantació urbanística en aquesta fase en el territori que s’estendria des de la 

desembocadura de l’Ebre fins a l’estret de Barrufemes, al terme municipal de Benifallet 

(Baix Ebre), es compta amb una documentació encara força pobra, malgrat la 

localització i excavació d’exemples de gran interès com Aldovesta o L’Assut. El fet 

que, en cronologies força parelles a Sant Jaume, hom basteixi riu amunt un caseriu com 

el d’Aldovesta, a Benifallet, en el qual s’hi concentra una elevada quantitat d’àmfores 

fenícies del Cercle de l’Estret de Gibraltar, generalment, ens pot fer pensar en un 

sistema d’articulació territorial semblant al del tram inferior del Sénia. De totes 

maneres, les diferències són evidents. En aquest cas, com a La Ferradura, el programa 

arquitectònic no presenta variables que puguin fer plantejar-se una intencionalitat 

orientada vers la plasmació d’un esquema justificatiu del poder. És possible que 

Aldovesta, això sí, parteixi, a meitats del segle VII a.n.e., d’un primer projecte basat en 

una torre de planta circular, isolada, a l’estil de les que es bastiran cent anys després. 

Aquest projecte, de ser cert, però, hauria sofert un ràpid replanteig, integrant-se la 

primitiva torre en una estructura que presenta un cert aire orgànic, sense excessiva 

intenció d’ordre constructiu o formal. Aldovesta no és, doncs, un edifici amb una 

arquitectura clarament prestigiosa. 

El que sí que el fa genuí, com en el cas de Sant Jaume, és la seva possible funcionalitat, 

que el faria diferencial. No ens trobem, com s’ha dit des de la seva excavació a inicis 

dels anys 90 del segle passat, davant d’un assentament com pot ser Barranc de Gàfols 

(Ginestar, Baix Ebre). Aldovesta és un únic immoble, amb una especialització evident 

centrada en el comerç amb els fenicis i la redistribució del vi que aquests porten, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

incorporant activitats com, probablement, el processament del metall. És difícil, ara per 

ara, parlar de l’existència d’una elit aristocràtica en aquest jaciment, tal i com els 

investigadors del GRAP fan en el cas de Sant Jaume. Ens manquen dades (d’excavació) 

sobre el poblament relacionat amb Aldovesta durant la segona meitat del segle VII 

a.n.e. Ara per ara comptem amb la presència de dues estructures a L’Assut de Tivenys 

(Baix Ebre), descontextualitzades, que podrien presentar cronologies semblants (Diloli, 

2009). Cal recordar que, durant la campanya de 2011 en aquest assentament, s’han 

identificat en nivells de replanament del segle V a.n.e. fragments amfòrics fenicis. 

Altres punts, sense intervenció arqueològica, com els Tossals d’Aldover (Baix Ebre), 

semblen poder també datar-se vers la segona meitat del segle VII a.n.e. o inicis de la 

següent centúria. Sabem, també, que el Castell de la Suda està ocupat durant la primera 

edat del ferro 6(Diloli, Ferré, 2007). Un darrer punt seria el Pla de les Sitges a Vinallop, 

Tortosa, on una excavació duta a terme pel GRESEPIA ha aportat la localització de 

fragments ceràmics fenicis (Vilà, 2007). Per tant, la densitat poblacional en aquests 

moments no sembla excessivament elevada, encara que aquesta dada pot canviar a 

mesura que avancin les intervencions arqueològiques que actualment es duen a terme. 

En tot cas, Aldovesta representa arquitectònicament un fet de tradició constructiva més 

montagnard que no pas Sant Jaume, i com a tal ha de considerar-se. Existeix un cert 

consens entre la investigació sobre la necessitat de revisar a fons les dades de la 

intervenció arqueològica en aquest jaciment. 

A partir del segle VI a.n.e., i molt possiblement des del 550 a.n.e., comencen a aparèixer 

al territori formes noves, com la casa fortificada, amb l’exemple paradigmàtic de la T-3 

de L’Assut, a Tivenys. No obstant, molt poc coneixem del poblament rural que hauria 

d’associar-s’hi, més enllà d’algun possible nivell estratigràfic al propi jaciment i dels 

retalls constructius farcits amb ceràmiques de la segona meitat del segle VI a.n.e. al 

Castellot de la Roca Roja. 

Cal fer, però, especial incís a la localització, en aquests moments cronològicament 

avançats, de les necròpolis de Mas de Mussols (L’Aldea, Baix Ebre), Mianes (Santa 

Bàrbara, Montsià) i L’Oriola (Amposta, Montsià). Malgrat que aquestes darreres es 

troben avui en dia en la comarca del Montsià, han de tractar-se en aquest apartat, ja que 

la seva vinculació és amb la desembocadura de l’Ebre, no pas amb la regió del Sénia. 

                                                
%! És necessari recordar que en el transcurs de la intervenció arqueològica duta a terme per 
l’equip del GRESEPIA de la URV al carrer de Sant Domènec de Tortosa (Baix Ebre), es van 
trobar, en contextes posteriors, fragments d’àmfora fenícia, possiblement precipitats des del 
capdamunt del Turó de Sant Joan o Castell de la Suda.!
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En conjunt, esdevenen un dels grups de registre funerari més rics de tot el nord-est 

peninsular. A  part de proporcionar dades en quant a la transformació del món de la 

mort a partir de la ritualitat dels camps d’urnes del ferro, les tres necròpolis representen 

la plasmació d’unes pràctiques de major estandarització, basades en la utilització d’un 

nou recipient funerari, l’urna d’orelletes (Sardà, 2010: 643). Són una referència bàsica 

per a entendre com funcionen els processos de complexitat sociopolítica a l’Ebre a 

partir del segle VI a.n.e. fins a la primera meitat del segle V a.n.e. 

La necròpolis de Mas de Mussols es troba situada a la finca de La Palma, al terme 

municipal de L’Aldea, molt prop del riu. L’any 1964 Francesc Esteve Gàlvez hi va 

excavar un total de 17 enterraments, recollint també una gran quantitat de materials 

dispersos que provenien d’altres tombes. El 1966, no obstant, l’Institut d’Arqueologia i 

Prehistòria de la Universitat de Barcelona va endegar el gruix de les intervencions 

arqueològiques, dirigides per Joan Maluquer de Motes. Es van excavar 53 sepultures. 

En conjunt, doncs, el nombre d’enterraments localitzats ascendeix a 70. 

Cronològicament, sembla que podria iniciar el seu funcionament cap a finals del primer 

quart del segle VI a.n.e. Maluquer va situar el seu desenvolupament entre el 580 a.n.e. i 

el 530 a.n.e. (Maluquer, 1984). No obstant, alguns investigadors han matisat aquesta 

datació. Glòria Munilla l’ha emmarcat entre el 575 a.n.e. i el 475 a.n.e. (Munilla, 1991), 

mentre que Florencio Mayoral ha optat per fer pujar el seu inici cap al 600 a.n.e. i  ha 

datat el final, com Maluquer, al 530 a.n.e. (Mayoral, 1995). Sigui com sigui, la 

necròpolis s’enquadra dins d’aquesta fase del nostre estudi. Cal destacar-hi la presència 

d’urnes funeràries de diferents tipologies, destacant de manera important la d’orelletes 

(Mayoral, 1991 ; Mayoral, 1992). La seva implantació generalitzada com a recipient 

funerari ha de situar-se cap a meitats del segle VI a.n.e. (Sardà, 2010: 645). 

Al registre funerari es documenten, encara, algunes formes derivades del repertori 

fenici. Es tracta de les urnes de les tombes T.29 i T.34, sengles vasos amfòrics de base 

plana, relacionables, probablement, amb models documentats a la Penya Negra de 

Crevillent i en alguns punts de l’alta Andalusia; es datarien cap el primer quart del segle 

VI a.n.e. i podrien esdevenir encara una darrera mostra de les relacions amb el món 

comercial semita.  

Tipològicament es tracta d’una necròpolis, com les altres dues, formada per loculi en els 

quals s’hi enterra l’urna i el dipòsit funerari, format per abillament personal, com 

cadenetes, sivelles de cinturó, fíbules, etc. de bronze. En el cas de Mas de Mussols, a 

més, s’hi han localitzat escarabeus, dos aryballoi, un plat i una ampolleta fenícia del 
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tipus Bisi 3. La presència d’elements relatius al consum de perfums és significativa. 

Aquest lot estaria format per aquesta ampolleta, un aryballos grec i un altre d’imitació, 

cinc escarabeus i un anell de plata. No es coneix la seva ubicació exacta, ja que van ser 

recuperats per un grup d’aficionats locals d’Amposta, que els van entregar a Esteve 

Gàlvez, encara que hom ha pogut deduir que provenen d’un mateix sector del cementiri. 

Això ha fet pensar que siguin originaris d’un únic enterrament. Rigoberto Gonzàlez, el 

“Tío Rigo”, un d’aquests aficionats, va excavar una tomba que comptava amb un 

aixovar força singular. Les versions que va donar sobre el seu contingut difereixen. 

Esteve Gàlvez, d’aquesta manera, es refereix a la tomba T.18 assegurant que contenia 

una ampolla fenícia (Esteve Gàlvez, 1999: 61). Maluquer, en canvi, explica que el Tío 

Rigo li va comentar la localització d’una sepultura que comptava amb dos aryballoi, 

una oil bottle, un anell de plata i una urna d’orelletes (Maluquer, 1984: 67). Aquest 

investigador va tornar a excavar l’indret d’on sembla que provenia el lot i va recuperar 

un altre escarabeu i un cinturó de tres garfis. Amb les dades obtingudes, Maluquer va 

suggerir la possible existència d’un enterrament, que anomenà Tomba X, del qual 

provindria, aparentment, una urna d’orelletes, dos aryballoi, una ampolleta fenícia, una 

sivella de cinturó de tres garfis, cinc escarabeus i un anell de plata tipològicament grec, 

decorat amb una sirena. 

Per a Samuel Sardà, més enllà de tractar-se d’un conjunt hipotètic, els dubtes atributius 

són importants (Sardà, 2010: 652). Segons ell, a partir d’aquests materials es podrien 

deduir dos conjunts diferenciats. La clau seria la cronologia, ja que els aryballoi, 

l’ampolleta i l’anell haurien de datar-se entre el 575 a.n.e. i el 550 a.n.e., essent 

generosos, i la sivella, juntament amb l’urna, ja formaria part d’un registre de la segona 

meitat del segle VI a.n.e. Nosaltres encara afegiríem al primer grup el lot d’escarabeus. 

Molt possiblement, doncs, s’haurien agrupat dos enterraments diferents. Raimon 

Graells, no obstant, ha proposat que es tracti d’un únic aixovar, datable a meitats del 

segle VI a.n.e. (Graells, 2008: 319), en un moment en el qual ja no es mourien pel 

territori els efectius comercials fenicis. 

Els perfums s’inclouen dins de l’espectre comercial de les importacions. Es tractaria de 

productes exòtics, l’accés als quals, evidentment, hauria d’estar restringit a un petit 

sector de la societat. Cal assenyalar que la localització de contenidors d’essències i 

perfums en les necròpolis del nord-est peninsular i àdhuc del Llenguadoc és realment 

escassa. Per tant, és sorprenent la troballa a Mas de Mussols d’un lot tant important. 

S’ha d’interpretar en clau social, ja que haurien de pertànyer, si provenen d’un sol 
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enterrament, a un personatge molt destacat de la comunitat, que els exhibiria, 

possiblement, en el transcurs de pràctiques rituals. El seu consum al curs inferior de 

l’Ebre ha de vincular-se, sense cap mena de dubte, a l’emergència d’una aristocràcia 

potent a partir de meitats del segle VI a.n.e. 

La necròpolis de L’Oriola fou excavada per F. Esteve Gàlvez arran de la troballa 

realitzada l’any 1956 quan s’estaven duent a terme treballs agrícoles. L’àrea d’estudi es 

dividí el 5 sectors (A, B, C, D i E) però tan sols s’excavaren el sector B i el C. Es tracta 

d’una necròpolis de llarga durada en que les tombes més modernes es situen damunt 

d’enterraments més antics, destruint-ne les urnes. Fruit d’aquestes investigacions 

arqueològiques es recuperaren una sèrie d’urnes cineràries, en la seva majoria urnes 

d’orelletes, amb decoracions geomètriques formades per bandes paral!leles de gruixos 

diversos i alguna línia vertical ondulada entre la carena i la vora. Deixant de banda el 

material ceràmic, és de destacar el fet que la major part de l’aixovar d’aquests 

enterraments el conformin elements de metall, ja siguin de ferro (fíbules de pont amb 

botó aixecat i puntes de llança i ganivets afalcatats) com de bronze (penjols, sivelles, 

fíbules anulars, d’arc amb peu aixecat, braçalets, polseres, cadenes etc). 

La necròpolis fou datada per Esteve Gàlvez a mitjans del segle V a.n.e., però 

posteriorment el material recuperat fou reestudiat per Glòria Munilla que va ajustar la 

cronologia del camp d’urnes entre mitjans del segle VI  i l’últim quart del segle V a.n.e. 

(Munilla, 1991). 

A l’igual que la necròpolis de l’Oriola, la de Mianes fou trobada al 1970 arran dels 

treballs agrícoles que deixaren a la llum una sèrie d’urnes amb aixovars ibèrics.Els 

vasos ceràmics esmentats són principalment urnes d’orelletes a torn (doble orella 

equilibrada), de gran qualitat, decorades amb motius geomètrics (bandes paral!leles, 

cercles concèntrics, línies ondulades). Pel que fa a aquests, cal destacar el material de 

ferro, format per peces d’armament com ara soliferrea, espases, llances, espases 

d’antenes i falcates i ganivets. De bronze s’han recuperat sivelles (d’un, dos, tres, quatre 

i sis garfis), fíbules de doble ressort, amb ressort d’eix i peu elevat amb botó terminal, 

hispàniques etc, pinces, braçalets i polseres així com algun torque de plata. 

La cronologia proposada per aquesta necròpolis abastaria des de l’últim quart del segle 

VI a finals del segle V a.n.e. amb el moment de màxim esplendor al llarg del segle V 

a.n.e. (Munilla 1991:142) 
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VI.2.1.3.- La foia de Móra i la Ribera d’Ebre. Assentaments i necròpolis 

Pel que fa a la situació del poblament riu amunt, passat l’estret de Barrufemes, a la foia 

de Móra, s’observa per a aquests moments l’aparició de trames urbanes d’una certa 

complexitat en assentaments com el Barranc de Gàfols (en part I, i per al segle VI a.n.e., 

II), a Ginestar, o a Sebes I (Sebes II per al segle VI a.n.e.), a Flix, ambdós a la Ribera 

d’Ebre. La relació entre la fracció més meridional de la depressió i Aldovesta o el 

poblament al Baix Ebre ha de ser evident. De totes maneres algunes dades sobten, com 

la presència d’àmfora fenícia en contextos de la segona meitat del segle VIII a.n.e. al 

Barranc de Gàfols I, fet exposat ja a bastament més amunt. Per tant, hom podria trobar-

se amb el fet que els contactes amb els fenicis, en una fase de tempteig, siguin 

lleugerament anteriors a l’aparició d’Aldovesta. Ara per ara desconeixem la naturalesa 

d’aquestes relacions, i el reestudi d’Aldovesta pot contribuir a donar-nos llum sobre la 

qüestió.  

El que està clar és que, a partir d’inicis del segle VI a.n.e., el Barranc de Gàfols sofreix 

una profunda reforma que coincideix en el temps amb les darreres dècades abans del 

declivi d’Aldovesta. Aquesta segona fase (Gàfols II), per sobre de la construcció del 

bronze final i de l’inici de l’edat del ferro, es basa en l’aplicació d’un fet no 

excessivament usual ni en la regió ni en el moment: la delimitació en la trama urbana de 

diferents illes de cases o parcel!les habitacionals, articulades i relacionades per carrers. 

En aquest sentit la segona fase del Barranc de Gàfols sembla mostrar l’interès per part 

dels seus ocupants de crear una malla mínimament ortogonal, en un ajençament que 

s’allunya tant dels sistemes de carrer central o dels axials per acostar-lo a fenòmens com 

l’ordenament observable en alguns jaciments ibèrics propers com poden ser el Castellot 

de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre), encara que també és evident la seva semblança  

a projectes com el de l’Alto de la Cruz de Cortes de Navarra. És difícil de dir, però 

generalment aquests agençaments “pseudohipodàmics” tenen com a funció delimitar 

cases o espais habitacionals de tipus familiar, fet que podria fer pensar que en casos 

com el de Gàfols II hom trobaria diversos grups, o almenys famílies extenses, en la 

configuració social de la comunitat. 

El cas de Sebes I, a Flix,  és també força significatiu, ja que, malgrat estar força arrasat, 

s’hi ha pogut determinar l’existència d’un assentament que funciona fins a inicis del 

segle VI a.n.e. i que dóna pas, un cop abandonat, a un nou poblat datat ja al llarg 

d’aquesta darrera centúria (Sebes II). De tota manera, una novetat.  

També cal assenyalar que a Sebes s’hi han trobat diverses estructures funeràries 
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tumulars, que van ser acabades d’excavar durant la campanya de 2009. En total hom hi 

ha localitzat un sector funerari que arriba aproximadament als 500 m2, és a dir, amb 

unes dimensions no excessivament grans. La seva ocupació, no obstant, seria força 

densa, ja que en conjunt s’hi han excavat 42 estructures funeràries conservades, que 

poden classificar-se en diferents tipus: estructures tumulars, urnes sense cobertura de 

túmul, deposició de restes òssies sense túmul associat i estructures construïdes de funció 

no determinada. Per als seus investigadors aquest fet indicaria l’existència d’un 

complex sistema de ritus funeraris, que podrien anar variant en relació amb el 

personatge incinerat o amb el propi pas del temps (Belarte et alii, 2009: 92). 

El fet, possiblement, més significatiu seria que, un cop excavades totes les sepultures, 

s’hi han pogut identificar dos agrupacions tumulars clares. La primera d’elles, a la zona 

meridional, està conformada per un total de 14 estructures tumulars i vuit enterraments 

isolats, a la perifèria del conjunt. El segon grup, en canvi, s’ubicaria al nord del sector 

funerari, on s’hi trobarien sis túmuls i nou enterraments aïllats. Entre les dues 

agrupacions s’hi haurien bastit sengles estructures, EC-12 i EC-13, que actuarien com a 

separació. La superposició i l’adossament de tombes indicaria, molt possiblement, tal i 

com es qüestionen els seus investigadors, l’existència de dos grups familiars 

diferenciats, que freqüentarien i reutilitzarien els seus espais funeraris des d’almenys la 

segona meitat del segle VII a.n.e. fins al final del funcionament del primer assentament, 

en el trànsit vers el segle VI a.n.e. 7(Belarte et alii, 2009: 93). El nombre de sepultures 

es podria, en aquest sentit, relacionar força coherentment amb el total d’unitats 

domèstiques observades a l’assentament de Sebes I, és a dir, entre 20 i 40 (Belarte et 

alii, 2009: 92). 

L’anàlisi dels aixovars personals i dels dipòsits funeraris localitzats en els enterraments 

no ha permès determinar la possible existència de diferenciacions socials importants 

(Belarte et alii, 2009: 93). Així doncs, ara per ara, no s’està en condicions de determinar 

la presència, almenys per a aquest assentament i la seva necròpolis, de grups 

competitius políticament parlant, encara que aquest fet pot variar. En relació amb això, 

                                                
$!S’han efectuat dues datacions radiocarbòniques (Belarte et alii, 2009: 91): 
 
-Mostra SBN09 SP27 UE10168: 2350 +/-30. Calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95,4 % (515), 
Límit Superior 95 % (381) cal. a.n.e.  
 
-Mostra SBN09 SP32 UE10116: 2705 +/- 35. Calibrada a 2 sigmes: Límit Inferior 95,4 % 
(915), Límit Superior 95 % (804) cal. a.n.e.  
!
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Figura 115. Sector funerari del complex arqueològic de Sebes (Belarte et alii, 2010). La 
fotografia de les urnes ha estat cedida per Carme Belarte 
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 actualment s’està duent a terme un estudi per tal de relacionar la possible localització 

de túmuls amb ofrenes votives, o analitzar la vinculació entre l’existència o no d’urnes o 

túmuls, o d’aixovar de bronze en els enterraments, entre altres fets (Belarte et alii, 2009: 

93). Els resultats podrien fer variar ostensiblement l’apreciació que sobre la necròpolis 

es té avui en dia. 

En aquest sector de la Ribera d’Ebre és un dels llocs on comptem, de fet, amb un major 

nombre de dades en referència a l’existència de necròpolis que funcionen al llarg de la 

primera edat del ferro. Ja s’ha comentat la troballa a Flix de l’extens cementiri dels 

Castellans, que tindria un desenvolupament més dilatat en el temps, ja que arrencaria 

possiblement al bronze final, assolint el segle VI a.n.e. Poc més se sap d’aquesta 

necròpolis, ja que no han estat publicats els seus resultats, ara per ara. No és aquest el 

cas d’un altre sector funerari, el de Santa Madrona (Riba-roja d’Ebre, Ribera d’Ebre), 

excavat íntegrament els anys 2003 i 2004 sota direcció de Carme Belarte, Jaume 

Noguera i Àlex Ros en el marc del Projecte de recerca arqueològica sobre les 

estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució a les comarques del curs inferior 

de l’Ebre durant la protohistòria i l’antiguitat, desenvolupat per la Universitat de 

Barcelona sota la coordinació de Joan Sanmartí. Els resultats han estat publicats en una 

monografia: La necròpolis protohistòrica de Santa Madrona (Riba-roja d’Ebre, Ribera 

d’Ebre) (Belarte, Noguera, 2007b). 

La cronologia de funcionament de Santa Madrona, com s’ha assenyalat més amunt, es 

desenvoluparia durant la totalitat del segle VII a.n.e. i l’inici del VI a.n.e. Únicament 

s’ha pogut documentar una petita àrea d’enterraments, amb 21 estructures funeràries, 

atès el mal estat general de conservació. Això dificulta la tasca de valorar correctament 

l’extensió original de la necròpolis. A l’igual que la de Sebes, Santa Madrona 

s’organitza en dues àrees clarament separades per una distància intermèdia d’uns cinc 

metres. La resposta a aquest agençament cal cercar-la en els mateixos motius que en el 

cementiri de Flix, és a dir, l’existència d’ordenacions de tipus segmentari o familiar, fet 

que han corroborat els seus investigadors (Belarte, Noguera, 2007b: 77). Existeix, però, 

una diferència important entre les dues necròpolis, ja que en el cas de la de Santa 

Madrona entre cadascun dels dos sectors hi han variacions tipològiques evidents en els 
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Figura 116. La necròpolis de Santa Madrona. Vista general del sector funerari i estructura 
d’enterrament (Belarte, Noguera, 2007) 
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 enterraments, fet que podria indicar una intencionalitat de separació basada en criteris 

socials i/o polítics. D’aquesta manera, mentre que al sector meridional hom hi ha 

localitzat nou enterraments en fossa, juntament amb un vas d’ofrenes, al nord s’hi 

documenten estructures tumulars delimitades per sengles anells de pedra. En ocasions 

aquests túmuls presentaven cistes centrals.  

Els aixovars i dipòsits funeraris en aquesta necròpolis, però, són molt pobres, i estan 

bàsicament constituïts per alguns braçalets i anelles de bronze. No obstant, la 

diferenciació clara d’espais sembla indicar-nos de nou voluntat de segregació, quelcom 

que no s’hauria determinat en les poques mostres funeràries de la fase anterior. La 

convivència de diferents patrons rituals, si ens atenem a la diversitat formal dels 

enterraments, podria indicar també aquesta cerca de la segmentació, assenyalant 

convivència de diversos grups familiars o, més enllà, de diferències socials o polítiques. 

La localització de dos dipòsits d’ofrena al voltant de l’estructura EC12, formats per una 

tasseta globular amb nansa i un vaset de peu elevat dipositat en un retall semicircular de 

la roca (Belarte, Noguera, 2007b: 27) s’interpretaria com a una forma de mantenir un 

vincle, una relació entre la comunitat i els seus avantpassats difunts (Sardà, 2010: 629). 

L’estructura EC12 és, de fet, una plataforma lleugerament rectangular feta amb pedres 

de dimensions mitjanes. Sembla poder identificar-se com a estructura commemorativa, 

relacionable, per conseqüència, amb el conjunt de pràctiques rituals i socials de lligam 

entre el món dels vius i el dels morts, en una clara afirmació comunitària a la terra. A 

Santa Madrona s’hi han localitzat dues estructures rectangulars més, EC14 i EC18 

(Belarte, Noguera, 2007b). 

La continuïtat de l’ocupació del territori en aquest sector durant el segle VI a.n.e. està, 

ara per ara, garantida per l’aparició de l’assentament de Sebes II, a Flix, en el mateix 

conjunt en el qual hom hi ha identificat el poblament de Sebes I i la necròpolis. Ara per 

ara són les úniques dades habitacionals amb aquesta cronologia al nord de la Ribera. 

Malgrat és aviat per a determinar-ne la naturalesa i identificar quina forma urbanística 

adopta aquest jaciment, encara que s’hi ha pogut observar la utilització d’un sistema de 

bateries o barris de cases, separades per un carrer o espai de pas. També cal tenir en 

consideració, com veurem més endavant, l’estructura turriforme del Barranc del 

Mosselló, àdhuc a Flix, que podria identificar-se com a una casa fortificada.  

 

VI.2.1.4.- L’àrea minero-metal!lúrgica del Baix Priorat.  

Durant la primera edat del ferro el Baix Priorat, és a dir, la conca hidrogràfica del 
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Siurana, vinculada amb l’Ebre, va veure l’aparició d’una sèrie d’assentaments on es 

desenvoluparien formes protourbanes com el carrer central, en el cas del Puig Roig del 

Roget al Masroig o plantejaments d’explotació econòmica especialitzada, en el del 

Calvari del Molar. Seria una àrea que comptaria amb poblament anterior, almenys des 

del bronze final, bàsicament testimoniat per la localització de fons de cabanes a l’entorn 

del Puig Roig del Roget o en alguns nivells a l’àmbit III del Calvari, entre d’altres. 

Malgrat que aquesta regió no es pot incloure dins del concepte territorial de les Terres 

de l’Ebre, a l’igual que la conca hidrogràfica del Matarranya, creiem oportú incloure el 

seu estudi en aquesta tesi, ja que és una zona limítrof de gran importància a l’hora 

d’interpretar els processos sociopolítics que es desenvoluparan en aquests moments al 

curs inferior de l’Ebre. 

En el cas del Puig Roig, possiblement del seu abandonament en sorgiria l’assentament 

(Genera, 2003). No obstant, no comptem amb excessiva informació en aquest sentit, i 

poca cosa es pot dir al respecte. Possiblement calgui vincular aquest poblament a grups 

de tipus familiar dispers, d’economia bàsicament fonamentada en el pasturatge, com en 

el cas de La Mussara o dels hàbitats en coves propers a Tivissa, a la Ribera d’Ebre. 

Caldria situar en aquests moments, com es veurà, l’inici del funcionament de la 

necròpolis del Calvari del Molar, en la seva fase més antiga (Molar IA), si fem cas a la 

datació proposada per Pedro V. Castro, ubicada vers la segona meitat del segle IX a.n.e. 

(Castro, 1994) i refermada per Núria Rafel i Xose-Lois Armada (Rafel, Armada, 2005). 

L’equip que més ha estudiat l’esquema de poblament en aquesta àrea ha estat el dirigit 

per Núria Rafel, en el context del projecte d’intervenció arqueològica al Calvari del 

Molar. El treball efectuat ha partit de l’anàlisi des del bronze inicial, ja que és bàsic 

confrontar el fet de l’existència d’una ocupació important amb anterioritat als segles IX 

i VIII a.n.e. en la zona més septentrional del Priorat, juntament amb la colonització de la 

part meridional, la del Siurana, a partir precisament d’aquest segle VIII a.n.e. El 

repoblament aniria vinculat, sembla ser, a l’abandonament dels jaciments anteriors a 

l’Alt Priorat, i suposaria l’aparició de nous assentaments, com els ja esmentats del Puig 

Roig del Roget o del Calvari del Molar, juntament amb altres que encara no han estat 

intervinguts. Caldria esmentar en aquest sentit l’Avenc del Primo (Bellmunt del 

Priorat), el Turó de la Cova del Camat (El Molar) o el de Camp Redó (Marçà). La 

troballa d’evidències sobre el processament dels metalls, com ara un motlle per a 

destrals de cub o d’un altre per a punxons a Capçanes seria especialment significativa 

(Rafel et alii, 2008: 246-247). Ja durant el segon mil!lenni l’explotació de malaquites i 
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atzurites es documenta en jaciments com la Solana del Bepo, mentre que a la Coveta de 

l’Heura d’Ulldemolins s’hi hauren trobat útils miners, rebutjos de foneria i un gresol. 

L’Avenc del Turó del Primo no ha estat excavat, encara que les prospeccions efectuades 

per l’equip que intervé al Calvari del Molar indicarien l’existència d’un assentament 

amb estructures, de cronologies similars a les del Calvari. El Turó de la Cova del 

Camat, en canvi, en prospecció hauria aportat la troballa d’una bona quantitat de 

fragments ceràmics a mà, amb decoració amb cordons digitats, que indicaria una 

datació inicial a finals de l’edat del bronze i un desenvolupament a inicis de la primera 

edat del ferro (Rafel et alii, 2008: 248). 

Aquest panorama determinaria, ara per ara, la viabilitat del control de l’explotació de la 

zona minera del Molar-Bellmunt-Falset des dels dos assentaments intervinguts, el Puig 

Roig i el Calvari (Rafel et alii, 2008: 248). Tant al Puig Roig del Roget com, 

especialment, a l’assentament del Calvari del Molar, s’hi han identificat, com ja s’ha 

indicat, activitats vinculades a l’explotació i a la transformació metal!lúrgica. El Calvari 

és, de fet, un assentament amb una planta i una distribució compositiva que l’acosta més 

a conceptes de tipus compacte o axial. L’adossament d’estructures ocupacionals a banda 

i banda d’un mur que actuaria com a frontissa el dota d’un aspecte massís, més proper al 

d’un gran edifici que al d’un poblat a l´ús. Cal, però, continuar amb la seva excavació 

per a definir-ne de manera completa la seva planta. 

Dos aspectes, però, criden fortament l’atenció en el cas d’aquest darrer jaciment. El 

primer d’ells és la seva clara vinculació amb el traçat de l’Ebre, Siurana avall, que sense 

cap mena de dubte en condiciona la situació i la funcionalitat. El segon és la seva 

proximitat al conjunt de mines Bellmunt. De fet, ambdós aspectes han d’anar 

combinats. Com s’ha indicat, el registre del poblat del Calvari del Molar presenta una 

sèrie d’elements clarament relacionables amb les tasques d’acaparament i transformació 

tant de mineral, plata nadiua i galena argentífera de les properes mines de Bellmunt del 

Priorat, com de manufactures que semblen destinades al reciclatge, almenys en part.  

L’existència d’aquests dos assentaments, que es desenvolupen en cronologies molt 

específiques i que no tenen continuïtat més enllà de la primera edat del ferro, ha de 

vincular-se forçosament a l’explotació de les mines de Bellmunt i a la irrupció del 

comerç fenici a la regió del curs inferior de l’Ebre. Com es veurà en el següent apartat, 

la captació i possible transformació del metall esdevindrà el principal motiu econòmic 

de funcionament del Baix Priorat, i assolirà també les dinàmiques de sosteniment 

d’altres jaciments clarament vinculats al comerç fenici, com Aldovesta. És significativa 
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la desaparició d’aquest tipus d’hàbitat vers meitats del segle VI a.n.e., precisament quan 

aquest tràfec econòmic deixa d’arribar al territori. 

El món funerari al Baix Priorat desenvolupa en aquesta fase un dinamisme molt elevat, 

amb necròpolis referencials com la mateixa del Calvari, associada a l’assentament, o la 

de la Tosseta dels Guiaments (Vilaseca, 1956), fet més que indicatiu de l’existència 

d’un sistema de desenvolupament social de major significança que no pas en altres 

zones. L’àrea funerària del Calvari, al Molar, es va localitzar ubicada en la vessant sud-

occidental del turó del mateix nom, a un centenar de metres del seu coronament, on s’hi 

ubiquen les estructures d’hàbitat. Salvador Vilaseca la va excavar l’any 1930, i en va 

publicar una monografia uns anys després (Vilaseca, 1943). Ràpidament la necròpolis 

es va convertir en un referent de la investigació protohistòrica al nostre país (Almagro 

Gorbea, 1977 ; Ruiz Zapatero, 1985). Com ja s’ha assenyalat en el capítol on s’ha 

tractat l’assentament, l’any 1994 Pedro V. Castro en va reestudiar bàsicament els 

materials (Castro, 1994). Cal indicar també que recentment Samuel Sardà, en la seva 

tesi doctoral, ha analitzat alguns aspectes relacionats amb les pràctiques de consum com 

poden ser els ganivets de ferro (Sardà, 2010). 

En un espai d’uns 250 m2 hom hi va documentar un total de 172 urnes cineràries, totes 

elles enterrades de manera individual. A partir de la documentació de Vilaseca s’ha 

pogut determinar l’existència de diversos tipus de protecció per als enterraments. És 

conegut el fet que el doctor reusenc discriminava les tombes de coberta plana de les 

tumulars (Vilaseca et alii, 1963: 72). Castro, no obstant, ha distingit tres tipus 

d’estructures: enterraments de coberta plana sense protecció, tombes amb estructura de 

protecció simple i tombes amb estructura de protecció complexa (Castro, 1994: 114-

117; Fig. III.2). La forma majoritària és la primera, que de fet es defineixen com a 

loculi, en els quals l’urna estava simplement coberta per una llosa de pedra. En canvi, 

les de protecció simple van aparèixer tapades per un amuntegament de pedres, cobrint 

una cista lateral en la qual s’hi havia disposat el vas funerari. El darrer grup és el que va 

ser construït col!locant lateralment una cista de lloses verticals i bastint un cercle de 

pedres a la manera de túmul pla, com en els casos de les necròpolis de la Ribera d’Ebre. 

Ja hem indicat més amunt que la cronologia d’inici del funcionament d’aquesta 

necròpolis pot remuntar-se fins a les darreries de l’edat del bronze, cap a la segona 

meitat del segle IX a.n.e., en concordança amb la de Les Obagues (Ulldemolins, 

Priorat), datada per Ruiz Zapatero entre el 850 i el 800 a.n.e., amb una possible 

perdurabilitat ja dins del segle VIII a.n.e. (Ruiz Zapatero, 1985: 162). A aquest període 
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inicial correspondrien una sèrie d’urnes bitroncocòniques, de base plana i vora convexa, 

amb carenes poc pronunciades, decorades amb acanalats horitzontals. Seria precisament 

cap a finals del segle VIII, com es veurà en el següent apartat, quan hauria de datar-se 

una de les peces d’aixovar més interessants, una fíbula de pivots apareguda fora de 

context. No obstant, el major nombre d’enterraments ha de situar-se coetàniament al 

funcionament de l’assentament, és a dir, cap a meitats del segle VII a.n.e., estenent-se 

fins a finals d’aquesta centúria (Ruiz Zapatero, 1985: 168). Es tracta de la fase Molar 

IB. En aquests moments les urnes ja han perdut la seva decoració acanalada o 

únicament en conserven d’horitzontals al coll. Però el fet més significatiu és que 

apareixen ja associades als primers elements metàl!lics de ferro, que són els ganivets. 

Finalment, el darrer període d’utilització, la fase Molar II, ha de datar-se entre finals del 

segle VII a.n.e. i inicis del segle següent. Les urnes incorporen peus alts i colls 

marcadament diferenciats, sense traça de decoració acanalada i s’associen ja amb major 

proporció a peces metàl!liques d’aixovar, com les fíbules de doble ressort o les anelles 

de bronze (Ruiz Zapatero, 1985; Castro, 1994). Sardà crida l’atenció en el fet que la 

presència d’ítems de ferro, contràriament al període anterior, és certament minsa (Sardà, 

2010: 639). 

En el cas de la necròpolis del Molar, la distribució dels aixovars i els dipòsits funeraris, 

sembla en alguns casos indicar marcadors de tipus social. La primera dada interessant 

en aquest sentit és que una majoria dels enterraments no presentava cap tipus d’element 

(un 70,5 %) (Castro, 1994: 103). Això sembla vinculat a la mateixa evolució 

cronològica de l’àrea cementirial, ja que no es pot destacar, més enllà de la fíbula de 

pivots, la presència d’ítems d’aixovar en la fase Molar IA. En el següent període, en 

canvi, és important assenyalar la troballa de ganivets de ferro en un percentatge més 

elevat que no pas en els darrers moments de funcionament. No deixa de ser, de totes 

maneres, un instrument extraordinari, vinculat clarament a les pràctiques de consum 

(Sardà, 2010: 639), ja que se’n compten únicament cinc, classificables dins del tipus 

Grand Bassin I. Aquest fet hauria d’interpretar-se en relació amb tasques específiques 

com els sacrificis d’animals o el repartiment de la carn, lligades sota el punt de vista 

d’alguns investigadors amb la ritualitat que envoltaria dites pràctiques (Sardà, 2010: 

641). En aquest sentit, la seva aparició en determinats enterraments, com els U.116, 

U.146, U.150 i U.155 s’explicaria des del prestigi que s’atribuirien determinats 

individus al posseir-los, al tractar-se els difunts de personatges que gestionarien 

determinades pràctiques rituals vinculades a la manipulació i distribució alimentària, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

especialment càrnia. És significativa la seva presència en tombes ubicades en un únic 

sector de la necròpolis, al nord; aquest fet podria indicar, com en els casos de Sebes o 

Santa Madrona, un cert interès segregacionista: “En el cas del Molar, la presència dels 

ganivets sempre es documenta com un element aïllat, fet que ens obliga a interpretar-los 

com un indicador de la distància social intracomunitària a nivell qualitatiu, a diferència 

d’altres tombes que també comuniquen distància, perquè concentren acumulacions de 

determinats objectes d’indumentària personal com els braçalets” (Sardà, 2010: 641). 

Aquesta tesi és també molt interessant. Cal distingir, en el procés de promoció social, la 

possessió qualitativa de la quantitativa; els ganivets de ferro, en aquest sentit, són un 

element clarament exclusiu, de gran prestigi, solament a l’abast d’una part molt petita 

de la comunitat. L’acumulació d’ítems de bronze destinats a l’abillament personal, en 

tot cas, ha de denotar una determinada riquesa, depenent del nombre, però no té per a 

que indicar exclusivitat. D’aquesta manera, enterraments com U.61 o U.65, que 

incorporen una bona quantitat de braçalets de bronze i alguna fíbula de doble ressort, no 

haurien d’incloure’s en el mateix pla interpretatiu que les tombes amb ganivets de ferro. 

No és l’única necròpolis on aquests elements són indicadors de l’existència de 

restriccions en l’accés als béns de prestigi: a la del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta), 

solament se’n localitza un, a la tomba M9, juntament amb una urna Cruz del Negro, en 

un context datable en el trànsit entre el segle VII a.n.e. i el VI a.n.e. (Rafel, 1991: 103). 

L’exclusivitat, en el curs inferior de l’Ebre, que posseirien en les comunitats aquest 

tipus de producte quedaria certificada per la seva raresa, sobretot si ho comparem amb 

els 127 exemplars localitzats a Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental) 

(López Cachero, 2005) o en el fet que a la necròpolis de Vilanera (L’Escala, Alt 

Empordà) els objectes de ferro ja superin en nombre als de bronze (Sardà, 2010: 642). 

L’altra necròpolis localitzada al Baix Priorat és la de la Tosseta dels Guiamets 

(Vilaseca, 1956), apareguda de manera fortuïta el 1952. Quan Salvador Vilaseca hi va 

arribar ja havia estat pràcticament destruïda, i únicament va poder excavar dues tombes 

intactes. Per tant, la informació amb que es compta és molt pobra i fragmentada, encara 

que es va poder determinar l’existència d’almenys 37 urnes cineràries (Vilaseca, 1956: 

844). No obstant, es van recuperar alguns elements significatius, entre els quals cal 

destacar diversos braçalets, torques, fíbules de doble ressort, arracades i botons de 

bronze. Cal assenyalar també la troballa de d’un ganivet de bronze de reblons i un altre 

de ferro (Vilaseca, 1956: 845-846), encara que al no comptar amb una atribució clara a 

enterraments concrets, poc es pot dir sobre la seva interpretació a nivell social. La seva 
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datació ha estat dificultosa, precisament per l’estat de destrucció amb que es va 

intervenir. Ruiz Zapatero, a partir de la comparació amb la del Calvari del Molar, ha 

proposat una cronologia que assoliria tot el segle VII a.n.e., amb dues fases 

diferenciades. En la primera d’elles, anomenada Tosseta I, encara s’observarien en les 

urnes decoracions acanalades, així com incises, en un context semblant al del període 

Molar I; en la segona, en canvi, aquestes decoracions haurien estat substituïdes pels 

acabats llisos, incorporant els vasos els peus elevats. Seria la fase Tosseta II (Ruiz 

Zapatero, 1985: 171). Sardà ha cridat l’atenció sobre la possible troballa d’almenys un 

vas d’ofrenes, l’urna número 3, encara que fora de context (Sardà, 2010: 637). 

 

VI.2.1.5.- Els altiplans de l’interior i les conques hidrogràfiques del Matarranya i 

l’Algars. El poblament i les necròpolis tumulars 

La implantació dels models de poblament en la regió definida per les valls del 

Matarranya i de l’Algars, així com a la Terra Alta, ha estat objecte d’estudis des de 

pràcticament l’inici de les intervencions arqueològiques als assentaments que es 

localitzaren a principis del segle XX. No obstant, a part de la presència d’algun 

assentament que podria remuntar el seu origen al segle VIII a.n.e., o fins i tot al IX, com 

el poblat petit del Tossal Redó (Calaceit, Matarranya) o el Roquissar del Rullo a Favara 

(Baix Aragó-Casp), l’aparició de la malla poblacional que avui en dia coneixem sembla 

ser tardana, en tot cas no anterior a finals del segle VIII a.n.e. o inicis del VII a.n.e. En 

aquest sentit, hom ha cridat l’atenció en el fet que la distribució de la ceràmica 

acanalada, que es pot identificar en una gran part de la vall de l’Ebre entre el segle IX 

a.n.e. i meitats del VII a.n.e., en el cas d’aquest sector baixaragonès sofreix una sobtada 

absència (Moret et alii, 2006: 231). De fet, únicament s’ha pogut identificar a la vall 

baixa de l’Algars, en assentaments com el mateix Roquissar del Rullo o al Tossal del 

Moro de Pinyeres, a Batea (Terra Alta) o bé a la necròpolis del Coll del Moro de 

Gandesa (Terra Alta). A la vall del Matarranya únicament es compta amb alguns 

fragments a les Escodines Altes, a les Escodines Baixes i al Piuró del Barranc Fondo, 

tots tres a Maçalió (Matarranya). Cal indicar, però, que aquest recull s’ha incrementat 

recentment a partir de la identificació per part de Núria Rafel de fragments amb 

decoració acanalada al coll o a la seva base en dues sepultures tumulars: la tomba 7 del 

Mas de Pascual de Jaume i la tomba 2 del Mas de Toribio, prop de l’assentament d’El 

Vilallonc, a Calaceit (Rafel, 2003: 40-42, 47 ; Moret et alii, 2006: 232). De totes 

maneres, en comparació amb el Baix Ebre, el nombre és substancialment alt. 
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Aquesta absència significativa ha estat interpretada per diversos investigadors com 

l’evidència que al Matarranya no hi va existir un poblament mínimament estable durant 

el període de temps en el qual en les àrees veïnes es van manufacturar vasos decorats 

amb acanalats (Ruiz Zapatero, 1985). De fet, sembla que la mateixa vall del 

Matarranya, que es localitza a uns 400 m.s.n.m., marca el límit meridional de la 

distribució d’aquest tipus decoratiu, present al segle VIII a.n.e. en les valls del Regallo i 

del Guadalop, força més baixes (Moret et alii, 2006: 232). La plena sedentarització de la 

vall mitja del Matarranya i de l’Algars no s’hauria produït, tal i com afirma Núria Rafel, 

fins a l’aparició dels enterraments en túmuls de cista excèntrica cap a les darreries del 

segle VIII o inicis del VII a.n.e. (Rafel, 2003: 83). Ruiz Zapatero ha plantejat l’aparició, 

al Baix Aragó en general, de poblacions de “camps d’urnes” que s’haurien desplaçat a 

partir del Segre-Cinca en dues fases: una primera durant el segle IX a.n.e. amb 

assentaments de tipus dispers com el Cabezo de Monleón a Casp (Baix Aragó-Casp) i 

una segona, durant el segle VIII a.n.e., amb una xarxa poblacional més densa en la zona 

de Casp-Alcanyís-Maçalió-Favara, en la qual hi entrarien poblats com el Roquissar del 

Rullo (Ruiz Zapatero, 1984: 53 ; Moret et alii, 2006: 232). 

A partir d’aquestes premisses, doncs, podem suposar de manera bastant ferma que la 

vall mitja del Matarranya i de l’Algars, i probablement també la Terra Alta, no serien 

poblades establement fins com a mínim el trànsit entre el segle VIII a.n.e. i el VII a.n.e. 

Ens manquen dades per a poder confirmar si abans existia un sistema d’ocupació 

semblant al que es pot veure a la foia de Móra o a la desembocadura de l’Ebre al final 

de l’edat del bronze. Existeix, però, una manca, un buit ocupacional que no solament 

afecta aquests primers segles del primer mil!lenni, sinó que també impacta de ple en el 

segon mil!lenni, ja que els assentaments datables al bronze mig són extraordinariament 

escassos.  

Més enllà del vincle que estableix Núria Rafel entre l’aparició dels sistemes funeraris 

tumulars de cista excèntrica i el poblament estable, Pierre Moret, José Antonio 

Benavente i Alexis Gorgues han vist en la desaparició de la ceràmica acanalada el punt 

d’inflexió que ha de determinar l’aparició del poblament a la zona en estudi (Moret et 

alii, 2006: 233). La data proposada es trobaria entre el 700 i el 650 a.n.e., a partir de 

l’apreciació feta per José Ignacio Royo Guillén sobre la mort progressiva d’aquest tipus 

decoratiu en la necròpolis dels Castellets de Mequinensa (Baix Cinca) (Royo Guillén, 

2000: 54). 

El patró d’assentament durant aquesta fase presenta, en aquesta regió, un problema que 
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alguns investigadors han considerat com a greu (Moret et alii, 2006: 233), i que sembla 

derivar de la desigualtat existent en la intensitat de les tasques de prospecció i excavació 

arqueològica. Així, si sobre el paper sembla factible pensar que la malla poblacional 

durant la primera edat del ferro és certament densa, hom pot adonar-se que existeixen 

zones pràcticament buides, com pot ser el curs inferior del Matarranya en el seu camí 

cap a l’aiguabarreig amb l’Ebre, mentre que en altres, com al marge esquerra al sud de 

Vall del Tormo, els assentaments se succeeixen en una constant que no supera el 

quilòmetre entre ells. Associat a aquest inconvenient, cal assenyalar també que la 

tipologia de les implantacions ocupacionals és també enganyosa. Majoritàriament es 

tracta de petits nuclis, que no semblen assolir la categoria de “poblat”, sinó que 

recorden més aviat el plantejament dels caserius o, directament, de les cases fortificades 

(Moret et alii, 2006: 233). De fet, amb aquesta cronologia, únicament es poden 

interpretar com a trames urbanitzades mínimament consolidades els casos de Sant 

Cristòfor de Maçalió o del “poblat gran” del Tossal Redó de Calaceit, en els quals 

l’extensió, la planta (sobretot en el cas de Calaceit) i la mateixa configuració de 

l’assentament permet distingir-los de casos com els de Les Escodines o el Piuró del 

Barranc Fondo.  

Sant Cristòfor és potser l’assentament més estudiat; en tot cas és el que ha estat 

intervingut més recentment. La seva planta, axial, recorda desenvolupaments urbans 

observats en els petits assentaments del Matarranya, com les Escodines Altes, 

bàsicament per la seva absència de vials centrals articuladors de l’urbanisme; no 

obstant, la distribució longitudinal de la bateria de recintes també s’assembla, salvant 

les distàncies dimensionals, amb estructures com la de La Ferradura (Ulldecona, 

Montsià). Com s’ha assenyalat, però, les principals diferències en el cas de Sant 

Cristòfor venen donades per l’existència d’un sistema d’accés complex, juntament amb 

la famosa torre circular i les cambres adossades a la cortina de tancament septentrional. 

Sobre la torre, que únicament posseeix un diàmetre de 2,75 metres, s’han presentat 

dades que han fet suposar que no es tracta precisament d’una estructura de clar caràcter 

defensiu. L’atalussament exterior dels seus murs és el primer que crida l’atenció. Però 

és la seva estretor i el fet que s’integri en un sistema d’entrada més complicat el que ha 

fet plantejar una explicació alternativa (Moret et alii, 2006: 236). La proposta ha passat 

per a vincular aquesta torre a les cambres adossades exteriorment a la muralla, ja que, a 

part d’aparèixer alineades, presenten dimensions semblants. Ja s’ha assenyalat que 

aquestes cambres podrien haver estat usades com a rebosts o magatzems, i que almenys 
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una d’elles (Habitació 2), sembla comptar en el seu registre amb alguns elements 

mobles que com a mínim es podrien considerar com a “especials”. Valorant aquestes 

dades hom ha proposat la possibilitat que les tres estructures formin part d’un sistema 

d’emmagatzematge integrat en una casa gran, relacionant la torre circular amb funcions 

com podrien ser les de graner, encara que no s’ha assegurat de manera definitiva aquest 

darrer punt (Moret et alii, 2006: 236). 

Resta una estructura a interpretar, en el cas de Sant Cristòfor, que pot resultar altament 

significativa. Es tracta del conjunt constructiu aparegut, separat del nucli de 

l’assentament, a l’est del turó. Cronològicament, les intervencions de la Universidad de 

Zaragoza sota la direcció de Luis Fatás han permès datar aquest grup d’estructures, 

aparentment isolades, dins del mateix espectre cronològic que la resta del poblat, és a 

dir, entre el 675/650 i el 550 a.n.e. Actualment es planteja el fet de si es tracta de part 

del mateix assentament o d’una casa forta aïllada, fet que obriria la possibilitat que ens 

trobéssim davant d’una voluntat de segregació social per part d’un dels segments 

comunitaris8. Ara per ara tot plantejament resta obert, encara que no s’ha d’oblidar que 

en sondejos fets per Fatás en altres punts de la plataforma que ocupa Sant Cristòfor s’hi 

han localitzat estructures, allunyades del nucli central, que podrien plantejar o bé 

l’existència d’un poblat més gran (de fet, força més gran) o d’altres centres 

habitacionals o independents o relacionats amb el centre. 

El cas del “poblat gran” del Tossal Redó de Calaceit és també significatiu, i relaciona de 

manera molt més estreta el seu plantejament de distribució constructiva amb els models 

de poblat de carrer o espai central. En aquest sentit seria una bona mostra del fet, 

altrament poc qüestionable, de l’arribada de les formes urbanes a la vall del Matarranya 

des del Segre-Cinca, la plana occidental i l’Ebre mig (López Cachero, 1999 ; Gardes, 

2000; Moret, 2000). Per tant, caldria cercar una explicació diferent a la de l’impacte 

fenici en aquest procés (Moret et alii, 2006: 236). El fet que, al costat del poblat gran 

n’existeixi un altre, el “poblat petit”, ens fa plantejar algunes qüestions interessants. Per 

una banda, la seva estructura, axial, semblant a la de les Escodines Altes de Maçalió o el 

Mas de la Hora de Calaceit, sembla indicar una possible relació més amb els fenòmens 

dels caserius agrupats que no pas amb els dels poblats amb unitats ocupacionals 

diferenciades. La seva cronologia inicial també sembla lleugerament anterior a la del 

poblat gran, que s’ocuparia des del darrer quart del segle VII a.n.e. fins a finals del segle 

                                                
$!Aquesta proposta ha estat plantejada per Pierre Moret en el congrés Iberos del Ebro, 
celebrat a Alcanyís-Tivissa el novembre de 2011   
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VI a.n.e., segons Fatás (Fatás, 2007: 336). Per a aquest investigador no existiria una 

convivència entre els dos sectors ocupacionals; a la contra, cal recordar que Moret i 

Benavente han valorat la possibilitat, més que factible, que no es pugui ajustar tant 

finament la cronologia i que, de fet, hagi estat possible la coexistència entre els dos 

assentaments (Moret, Benavente, 2000). 

Estem bàsicament d’acord amb la afirmació feta per Moret, Benavente i Gorgues que 

existiria al Matarranya una relativa uniformitat pel que respecta a les formes d’hàbitat, 

sense poder determinar-se diferències notables entre els assentaments ni una 

jerarquització clara del territori, encara que caldria considerar les diferents formes 

constructives, com poden ser els patrons de caseriu agrupat, que potser, i a nivell teòric, 

podrien expressar la voluntat de diferenciació. Ja hem cridat l’atenció en el fet que 

aquest tipus d’assentaments semblen més aviat cases grans, que podrien destinar-se a la 

concentració de grups familiars més o menys compactes. La resta de l’urbanisme, la 

mida de les cases i la seva distribució interna no aporta diferenciacions significatives, 

encara que això no té per a que indicar una absència de diferenciacions o de desigualtat 

social (Moret et alii, 2006: 236). 

La localització de materials d’importació fenícia a la regió ha plantejat també diversos 

problemes interpretatius, sobretot centrats en la densitat, la cronologia d’arribada i el 

paper que van jugar les comunitats indígenes en la seva captació i redistribució (Moret 

et alii, 2006: 237-238). El gruix de la comunitat científica ha estat considerant, durant 

bastant de temps, que l’impacte del producte fenici, a nivell percentual, entre les 

comunitats locals de la vall del Matarranya, ha estat menor que en el curs final de 

l’Ebre. En aquest sentit no arribaria la mateixa quantitat d’importacions, en un fenomen 

que s’hauria associat exponencialment a la distància amb la costa mediterrània (Asensio 

et alii, 2000 ; Gracia, 2000). No obstant, els darrers treballs de prospecció han fet 

canviar a alguns investigadors aquesta visió, arribant a la conclusió que la difusió de 

produccions fenícies va ser gairebé tant densa al Baix Aragó com al baix Ebre (Moret et 

alii, 2006: 237). Cronològicament, si ens atenem a les datacions tradicionals de la 

ceràmica fenícia al tram inferior de l’Ebre, les diferències serien també inexistents, a no 

ser que la data de segona meitat del segle VIII a.n.e. per a aquest producte al Barranc de 

Gàfols I sigui, amb el temps, extrapolable a altres assentaments. 

Els tipus de contactes entre l’Ebre i les terres del Matarranya, l’Algars i la Terra Alta, 

les condicions de transport i la freqüència dels intercanvis, són factors que presenten 

una alta variabilitat al llarg de la història i que determinen l’estructuració dels territoris. 
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A la Catalunya meridional, malgrat que les comunicacions amb l’interior han estat 

sempre problemàtiques atesa l’orografia de la vall de l’Ebre, el mateix riu ha suplert 

aquesta manca de camins terrestres revelant-se com una importantíssima via de 

penetració i de comunicació costa-interior, ja sigui amb la plana occidental catalana, a 

través del Segre, o amb el mateix Baix Aragó. La importància indiscutible del riu Ebre 

com a eix del territori i via principal de comunicació es veu multiplicada si considerem 

també el paper que juguen els seus afluents en la xarxa de comunicacions del seu entorn 

(Diloli, 2002).   

Pel que fa específicament a l’articulació del territori al Matarranya i a la Terra Alta i les 

vies de comunicació entre l’Ebre i aquesta regió, comptem amb una sèrie de passos 

naturals que podien haver actuat com a vies de comunicació en època antiga: els més 

importants, el barranc de Les Fonts, el barranc de Xalamera, el riu Sec, el barranc del 

Forn Teuler i el barranc de Voravall-riera de Sant Pau. També es compta amb diversos 

treballs que s’han centrat en aquesta qüestió, sobretot en referència a les comunicacions 

en època romana. Així, cal destacar l’estudi de María Ángeles Magallón sobre les vies 

romanes a l’Aragó, on es descriu l’existència de tres camins, un que seguiria el curs de 

l’Ebre i que no apareix citat a les fonts clàssiques; el segon que, des de Contrebia es 

dirigia a Tarraco, passaria per Leonica i creuaria el Baix Aragó i la Terra Alta, i l’últim 

que també des de Contrebia baixaria fins a Lintibilim, on enllaçaria amb la via Augusta 

per des d’allí continuar fins a Sagunt (Magallón, 1987: 56). En el cas de la segona via, i 

si considerem que Leonica podria trobar-se ubicada a prop del riu Matarranya, tal i com 

han proposat alguns autors (Beltrán Lloris, 1976: 415; Magallón, 1987: 58), el camí més 

fàcil passaria per Gandesa (Diloli, 1997). De fet a la zona de Gandesa es on es troben 

els accessos al barranc del Forn Teuler (que porta a la zona d’Ascó), al riu Sec (que 

assoleix la zona de Móra d’Ebre) i també al barranc de Gandesa (que mena a la zona del 

Pinell de Brai, i d’aqui, al Barranc de Xalamera), passos naturals que permetrien 

enllaçar aquest camí amb l’Ebre.  

També s’ha valorat la pervivència dels lligallos o canyades, els camins de pastura 

utilitzats pel trasllat estacional dels ramats en època medieval. De fet, tal i com ha 

apuntat Jaume Noguera, es tracta de camins que haurien permès comunicar les terres de 

l’interior amb la costa i en realitat podrien tenir el seu origen en èpoques pretèrites. 

Així, sabem per exemple que al Llibre dels Pastorets hi consta un camí que durant el 

segle XIV permetria el trasllat dels ramats del Baix Aragó cap a Tortosa, passant per 

Vall-de-roures, Arnes, Horta, Alfara de Carles i Roquetes (Noguera, 2006: 68). 
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D’altra banda, tal i com ha apuntat Enric Puch, en el segle XVIII es dibuixen dos 

mapes, el Mapa d’Aparici i el Mapa de Catalunya de Garma, que ens informen de 

l’existència d’un camí que seguiria el traçat Tortosa, Aldover, Xerta, Pinell de Brai, 

Gandesa, Batea, Pinyeres, Favara i Casp, que podria ser hereu d’un camí tradicional que 

s’hauria utilitzat des de l’antiguitat. Cal recordar que a Favara, Casp i Xiprana 

existeixen monuments funeraris d’època romana al costat de la via, així com d’altres 

tipus de restes constructives d’aquests mateixos moments (Puch, 1996: 117). 

Tanmateix, s’ha de valorar que les condicions que requereix el transport en època 

protohistòrica, basat en l’ús d’animals de càrrega i de cavalleria, deurien ser diferents a 

les que implica el transport rodat d’època romana (Grau, 2002: 96). Per tant, la 

continuïtat i pervivència de vies i camins deuria ser relativa, atès que, tot i que en un 

primer moment es deurien utilitzar els camins d’època ibèrica, en poc més de dos segles 

la romanització va comportar un canvi profund en el model d’ocupació del territori, un 

fet que va lligat a la industrialització de la producció i a la creació d’una xarxa viària 

planificada que havia de permetre l’enllaç entre els principals nuclis urbans.    

De fet, és per aquest motiu, referent a la fossilització dels camins antics, que es fa 

necessari avaluar les possibilitat reals de les vies que possibiliten la comunicació de la 

línia de l’Ebre amb una zona de cruïlla de camins com és l’àrea de Bot-Gandesa o la de 

Vilalba-La Fatarella-Ascó, doncs es tracta de passos que se sap que s’han utilitzat en 

diversos moments al llarg de la història i que s’han proposat en diverses ocasions com a 

eixos de penetració transversal cap al Baix Aragó (Mascort et alii, 1991 ; Moret et alii, 

2006), però que cal analitzar sobre el terreny per tal de comprovar si es tracta de camins 

potencialment utilitzables en època protohistòrica. 

Per tal de contrastar aquest fet, l’equip del GRESEPIA va encetar l’any 2006 un 

projecte de recerca que ha contemplat la prospecció sistemàtica de diversos barrancs 

que comuniquen el curs inferior de l’Ebre, bàsicament des de les comarques del Baix 

Ebre i de la Ribera, amb la Terra Alta i, conseqüentment, amb la vall del Matarranya i la 

resta del Baix Aragó.  D’aquesta manera, s’han investigat el riu Canaleta i els barrancs 

de Xalamera, del Riu Sec i del Voravall-Sant Pau, en una primera fase. Els resultats han 

estat, en alguns casos, inesperats. Es partia del punt de sortida fonamentat en el 

convenciment que alguns d’aquests cursos d’aigua, com el del Canaleta i el del 

Xalamera, podien haver estat usats des d’antic per tal de facilitar la comunicació entre el 

riu i les terres de l’interior. El plantejament seria lògic des del punt de vista d’evitar la 

bucle del riu, en una navegació que presentaria diverses dificultats.  
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Figura 117. Planimetria indicativa dels barrancs prospectats per l’equip del GRESEPIA 
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 El Canaleta, un cop prospectat, ha resultat impracticable, i aquest fet ha trencat una de 

les suposicions més esteses en el món de la recerca. A pocs quilòmetres de la seva 

desembocadura a l’Ebre, el Canaleta s’encaixona entre roques, eliminant qualsevol 

possibilitat d’obrir-hi un pas o un gual en la llera, ni tant sols en èpoques d’estiatge, en 

les quals el riu circula encara de manera intermitent. En canvi, sí que és possible el pas 

pel veí barranc de Xalamera, que discorre des de la depressió de Bot, a la Terra Alta. Ha 

de ser precisament per això que a la seva desembocadura hom hi va bastir un 

assentament, el Turó de Xalamera, molt possiblement comparable al d’Aldovesta, 

encara que avui en dia no s’ha excavat. El traçat del barranc és ample i transitable, i hi 

existeixen altres evidències d’hàbitat, encara que pobres, datables generalment en època 

romana. 

Des de la foia de Móra es pot accedir a la Terra Alta a través del barranc del riu Sec, 

que discorre des de Les Camposines, a Corbera d’Ebre (Terra Alta) fins a Móra. Es 

tracta d’un pas ample, actualment ocupat per la carretera N-420 que porta cap a 

Gandesa i el Baix Aragó. No obstant aquest fet, la prospecció no va aportar la troballa 

de poblament ni protohistòric ni romà; en canvi, sí que es va poder observar la presència 

de jaciments epipaleolítics i neolítics, en una certa quantitat. De totes maneres no es pot 

descartar la utilització d’aquest pas com a via de comunicació en època antiga. 

Els resultats més interessants, però, han estat els aportats per la prospecció del barranc 

del Voravall-riera de Sant Pau que relaciona l’Ebre, a l’alçada de Riba-Roja, a la 

Ribera, amb Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i, directament, amb el Turó del Calvari. 

Es tracta d’una barrancada llarga, d’uns 25 quilòmetres, per la qual encara avui en dia es 

fa el romiatge més llarga de Catalunya. La investigació ha aportat la troballa de dos 

interessants assentaments, molt possiblement datables com a mínim a la primera edat 

del ferro, que conserven estructures bastides amb ortostats. El primer es localitza 

relativament a prop de l’aiguabarreig que fa el barranc amb l’Ebre, i rep el nom d’El 

Morret de la Presó. El segon, a mig curs, és el petit poblat de les Deveses del Masero.  
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Figura 118. Model digital del terreny que mostra la via de penetració del Xalamera. En la 

fotografia inferior s’observa la impossibilitat de pas del riu Canaleta (GRESEPIA)
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Possiblement aquest darrer continuaria funcionant durant la segona edat del ferro. No 

han estat excavats encara, però indiquen de manera fefaent l’existència d’un camí 

transitat des d’almenys la primera edat del ferro, i, en el fons, justifiquen la pròpia 

ubicació d’el Turó del Calvari. 

Resten per efectuar prospeccions com les del barranc del Forn Teuler o la del curs baix 

del Matarranya i l’aiguabarreig. De totes maneres, es poden determinar diferents 

qüestions. Per una banda, és factible el seu ús com a via de comunicació, generalment, 

encara que el Canaleta, que va ser el primer riu que va ser interpretat en aquest sentit, 

queda fora d’aquest esquema. Una altra cosa seria determinar si realment seria rendible, 

per als fenicis, usar aquests camins per a evitar la corba del riu. Entrarím en un fet bàsic, 

que seria el preguntar-se si els fenicis abandonarien el riu o serien els indígenes els qui 

descendirien de les terres interiors per aquests barrancs per a comerciar amb els 

forasters. 

En aquest sentit, Moret, Benavente i Gorgues han qüestionat l’afirmació feta per Maria 

Eugènia Aubet que el comerç fenici hauria estat orientat cap a les comunitats del 

Matarranya i de l’Algars les quals, des de la seva situació privilegiada, haurien controlat 

les principals xarxes d’intercanvi de la regió, l’accés als recursos i les vies de 

comunicació cap a l’interior (Aubet, 1993: 27). La crítica estaria principalment 

orientada en dos sentits. Per una banda consideren que la proposta d’Aubet atorga un 

excessiu protagonisme als fenicis en aquesta relació comercial, en un context en el qual 

aquests possiblement no comptaven amb una bona posició de domini. Per l’altre costat, 

no resol el problema de quina és la contrapartida econòmica que cerquen en aquesta 

regió, ja que no hi existeixen recursos excedentaris que puguin justificar un interès clar 

per als comerciants semites, a diferència de l’oferta que aporta la mineria del plom del 

Baix Priorat. La resposta a aquestes preguntes s’orientaria vers la possibilitat que els 

agents comercials que fessin arribar el producte fenici a la Terra Alta i al Baix Aragó 

fossin indígenes (Moret et alii, 2006: 238). En tot cas, utilitzant les vies subsidiàries 

practicables, com el Xalamera i el barranc del Voravall-riera de Sant Pau. 

Pel que respecta al món de la mort, el fenomen funerari de les necròpolis tumulàries 

baixaragoneses posseeix una identitat pròpia característica en el món incinerador del 

curs inferior de l’Ebre, ocupant la regió àmplia del Baix Aragó, entenent en el seu sí la 

comarca de la Terra Alta. El que en la bibliografia especialitzada es coneix com a “grup 

tumular de cista excèntrica baixaragonès” s’ha d’integrar, de fet, en la tradició que 

descén per la vall de l’Ebre i conflueix amb els matisos funeraris del Segre-Cinca, 
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cadascun d’ell amb les seves pròpies particularitats.  

El túmul és una estructura construïda. No reiteraríem aquesta evidència si no fos perquè, 

des d’aquest punt de vista, s’ha d’interpretar com a un fet arquitectònic, cosa que no es 

produirà en els camps d’urnes en els que els vasos funeraris se soterren en loculi9. La 

qüestió, difícil de dilucidar, és precisament per què en algunes regions es varen 

construir unitats funeràries de tipus tumular i en altres, veïnes i vinculades, no. I també 

per què és un fenomen, en els llocs on es produeix, que posseeix una data de caducitat.  

Els més complexos són, precisament, els baixaragonesos de cista excèntrica. Es tracta 

d’un bastiment circular format per un parament de blocs o lloses sense lligar, de pedra 

seca, que defineix el contorn. Al seu interior s’hi disposarà una cista de lloses, quadrada 

o rectangular, desplaçada de l’eix axial del túmul, amb unes mesures força canòniques 

que volten entorn als 1,5 per 2 metres. L’espai entre l’anell exterior i la cista es 

reomplirà, i compactarà, amb pedruscall i terra. La cista, que contindrà l’urna funerària i 

el dipòsit, s’orientarà d’est a oest, amb l’accés a ponent.  

Les dimensions d’aquestes construccions oscil!len entre els dos i els sis metres de 

diàmetre, amb cobriments que sense massa problemes poden assolir el metre d’alçada. 

Per tant es tracta d’estructures d’una mesura certament considerable. La gran majoria 

d’ells van ser bastits pensant en una utilització individual, encara que existeixen algunes 

excepcions, com poden ser el túmul número 25 de la Font de n’Oró (Calaceit, 

Matarranya), les cistes dobles de la tomba 36 del Fossanet dels Moros (Cretes, 

Matarranya) i la triple del sepulcre 6 del Mas de Pascual de Jaume (Calaceit, 

Matarranya). Són generalment de planta circular. No obstant, ja des de finals de l’edat 

del bronze es comença a utilitzar, de manera minoritària, les plantes rectangulars o 

quadrangulars, fet que es consolidarà durant la primera edat del ferro, amb exemples 

com els del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta), el Cabezo del Cascarujo (Alcanyís, 

Baix Aragó) o la Loma de los Brunos (Casp, Casp-Baix Aragó). 

La història de la investigació del fenomen tumulari baixaragonès és llarga i, en 

ocasions, antiga, fet que ha dificultat enormement la tasca interpretativa que alguns 

investigadors han intentar dur a terme als nostres dies. Cal vincular l’inici dels treballs a 

la presència en terres baixaragoneses i a la Terra Alta d’efectius de l’Institut d’Estudis 

Catalans desenvolupant una munió de tasques arqueològiques a partir de la implicació 

de Maties Pallarès, originari de Pena-Roja de Tastavins (Matarranya), en institucions 
                                                
$!En aquesta ocasió l’expressió “camps d’urnes” s’ha d’interpretar en minúscula, és a dir, no 
parlem d’Urnenfelder sinó del sistema d’enterrament en loculi, independentment de si aquest es 
produeix al bronze final o durant la primera edat del ferro o, fins i tot a inicis de l’iberisme.!
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com el Centre Excursionista de Catalunya, el Club Muntanyenc i, sobretot, l’IEC. 

Pallarès va posar en contacte els erudits de l’Institut amb els baixaragonesos, com Joan 

Cabré, Llorenç Pérez Temprado, Santiago Vidiella o Julià Ejerique, els quals havien 

promogut, entre el 1907 i el 1909, el Boletín de Historia y Geografia del Bajo Aragón. 

Fruit d’aquesta col!laboració ja el 1908 Josep Pijoan va reprendre les excavacions a 

Sant Antoni de Calaceit iniciades anys abans per Cabré i,  a partir de 1914, Pere Bosch 

Gimpera i Josep Colominas van endegar un veritable programa d’investigacions en el si 

del Servei d’Investigacions Arqueològiques. Hem parlat a bastament en el capítol sobre 

les estructures d’assentament dels treballs desenvolupats per Bosch Gimpera, 

Colominas, Pérez Teprado, Cabré i altres en el territori emmarcat entre el Matarranya, 

l’Algars i els contraforts de Pàndols i Cavalls, en el que podríem considerar com el 

primer projecte de recerca coordinat al curs inferior de l’Ebre en referència al seu 

poblament protohistòric.  

Temps abans de l’inici de la recerca sobre el món tumulari havien aparegut en el comerç 

d’antiguitats uns materials excepcionals provinents d’un sepulcre de la partida de les 

Ferreres (Calaceit, Matarranya), propera a l’assentament de les Umbries: el famós 

suport, la cuirassa, dues espases de ferro, les restes d’una urna i les nanses de bronze 

d’un recipient (Bosch Gimpera, 1915: 837). 

Sabem, no obstant, que les primeres investigacions foren dutes a terme per Bosch 

Gimpera el 1914, ja que va testimoniar als seus diaris la visita als túmuls del Barranc de 

Sant Cristòfor (Maçalió, Matarranya), als de la Font de n’Oró (Calaceit, Matarranya), el 

dels Castellans (Cretes, Matarranya) i, sobretot, a La Clota (Calaceit, Matarranya) 

(Rafel, 2003: 12). El gruix de l’activitat, de totes maneres, es va portar a terme entre el 

1915 i el 1919. El 1920 Bosch Gimpera va publicar alguns resultats d’aquests treballs, 

juntament amb materials del Mas de Flandí, del Mas de Pascual de Jaume, del Mas 

Roig i de Sant Cristòfor de Maçalió.  

La recerca arqueològica vinculada amb els sepulcres tumularis s’anava desenvolupant 

de manera complementària amb l’excavació dels assentaments, en uns treballs que es 

perllongaren  fins al 1922 (Rafel, 2003: 12). El fet que es considerés la seva investigació 

precisament com a una activitat secundària enfront a l’objectiu principal, el d’excavar 

els assentaments, va fer que en nombrosos casos no s’apuntessin en els diaris dades 

bàsiques com per exemple l’any de prospecció. 

Els treballs que amb posterioritat a l’activitat de l’IEC s’han dut a terme en torn als 

túmuls de cista excèntrica s’han centrat bàsicament en les intervencions de Vicente 
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Bardaviu, Pierre Paris i A. Bruhl al Cabezo del Cascarujo d’Alcanyís i de J. J. Eiroa a la 

Loma de los Brunos de Casp. Però el gruix de la recerca s’ha centrat en la 

importantíssima necròpolis del Coll del Moro de Gandesa, inicialment dirigida per 

Salvador Vilaseca, posteriorment per Pedro Berges i Ferrer i més recentment per Núria 

Rafel i Mònica Blasco. Joaquim Tomás Maigí en va localitzar alguns més d’inèdits, 

com són dos enterraments tumularis amb cista excèntrica al barranc de la Madrillera 

(Cretes, Matarranya), tres més prop del paratge conegut com a l’era del Mas de Ricardo 

(Cretes, Matarranya) o un altre al Pla de les Campanes, al cantó dret del barranc de 

Calapatà (Cretes, Matarranya) (Atrián, 1980: núm. 256 ; Rafel, 2003: 18). Dos treballs 

importants de Tomás Maigí varen veure la llum a la revista Caesaraugusta en les 

edicions dels anys 1959 i 1960: “Elementos estables de los túmulos aragoneses de cista 

excéntrica” (Tomás Maigí, 1959) i “Elementos estables de los túmulos aragoneses de 

cista excéntrica: Conclusión” (Tomás Maigí, 1960). 

Finalment, en el transcurs de la redacció de la Carta Arqueològica de Catalunya, l’any 

1983 hom en trobà d’altres inèdits, com els tres de Varavalls (Batea, Terra Alta), 

probablement associats a l’assentament del Coll del Moro del Borrasquer, en el mateix 

terme municipal (Arqueodada 34.02.03 ; Bea et alii, 1995; Rafel, 2003: 19). També se’n 

localitzà un a la Serra de la Gessera (Arqueodada 34.04.05 ; Rafel, 2003: 19) i quatre 

més al Puig (Arqueodada 34.04.03 ; Arqueodada 34.04.04 ; Rafel, 2003: 19), tots ells a 

Caseres, a la Terra Alta. 

Avui en dia es compta amb una monografia, basada en els treballs de l’Institut d’Estudis 

Catalans, que en revisa i actualitza la informació dels diaris d’excavació. Ha estat 

redactada per Núria Rafel el 2003 amb el títol de Les necròpolis tumulàries de tipus 

baixaragonès: les campanyes de l’Institut d’Estudis Catalans al Matarranya, sota els 

auspicis, precisament, de l’Institut. A partir d’aquesta tasca la mateixa investigadora ha 

abordat qüestions específiques en diversos articles, com el publicat el 2002 a la revista 

Complutum titulat “Un trípode de tipo chipriota procedente de la Clota (Calaceite)” 

(Rafel, 2002) o el presentat el 2003 al Congreso Internacional de Protohistoria del 

Mediterráneo Occidental. El Período Orientalizante, “Los soportes de Calaceite y las 

manufacturas ornamentales en bronce del Ibérico Antiguo” (Rafel, 2005). El fenomen 

ha estat també tractat en diferents tesis doctorals, com les ja citades de Raimon Graells 

(Graells, 2008) o Samuel Sardà (Sardà, 2010). 

Menció especial és el cas del Coll del Moro de Gandesa, del qual s’han publicat a 

bastament el resultat de les seves intervencions. Val la pena destacar en aquesta petita  
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Figura 119. La Clota i el fragment de trípode de barnilles (1). Fotografia del MAC. Túmul de 
Pascual de Jaume (2 i 3) (Rafel, 2003) 
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síntesi tres monografies, signades per Núria Rafel: La necròpolis del Coll del Moro de 

Gandesa: les estructures funeràries (Rafel, 1989), La necròpolis del Coll del Moro de 

Gandesa: els materials (Rafel, 1991) i Necròpolis del Coll del Moro. Gandesa, Terra 

Alta: Campanyes 1984 a 1987. 

La implantació territorial del conjunt de sepulcres tumularis és un fet que hauria de ser 

considerat des de la visió del marcador social i, evidentment polític. En aquest sentit 

hom ha observat una sèrie de dades que poden orientar-nos a creure en aquesta direcció. 

Potser el més interessant és la seva escassetat en quant al possible nombre d’habitants 

de la regió entre els segles VII i VI a.n.e., però també n’existeix un altre, que és 

precisament la ratio per a cada sector funerari estudiat. Un 81% dels jaciments 

interpretats posseeixen solament cinc o menys estructures tumulars, superant aquesta 

xifra únicament en tres casos: al Salbimec (Maçalió, Matarranya), al Barranc de Sant 

Cristòfor (Maçalió, Matarranya) i als Castellans-Mas de Ricardo (Cretes, Matarranya), 

en els quals s’hi han identificat una mitjana que assoliria la vintena de construccions 

funeràries (Rafel, 2003: 67). El Salbimec, que compta amb vint túmuls, ha estat associat 

tradicionalment amb el poblat del Piuró del Barranc Fondo. El cas del Barranc de Sant 

Cristòfor, amb un nombre similar d’estructures, ha de vincular-se, evidentment, amb el 

proper assentament de Sant Cristòfor de Maçalió. Finalment, els Castellans-Mas de 

Ricardo, amb les seves diferents àrees d’enterrament, es correspondria amb la 

necròpolis de l’assentament més antic dels Castellans I, que, com s’ha vist, no s’ha 

excavat encara. En la resta el nombre d’enterraments disminueix de manera 

significativa. Potser se n’escapa, encara que no per molt, el cas del Mas de Toribio 

(Arenys de Lledó, Matarranya), amb set sepulcres,  i del Mas del Roig (Calaceit), on se 

n’haurien d’interpretar més de sis. 

Casos especials són, evidentment, els sectors funeraris del Coll del Moro de Gandesa 

(Terra Alta), al territori en estudi, o la Loma de los Brunos (Casp, Casp-Baix Aragó) i el 

Cabezo del Cascarujo (Alcanyís, Baix Aragó), més enllà dels nostres límits però, 

evidentment, dins del grup d’estructures tumulàries baixaragoneses de cista excèntrica. 

La resta  presenta un nombre de poca entitat, amb nombrosos casos on s’hi va 

identificar una única estructura (Mas de Baqué, Camí de Calaceit, Vilallonc, Entre Vall 

de la Cabrera i Vinyets, Cap de la Vall Trobada, Camí de Sant Pol, Cap de les Sendes, 

Cap de la Font d’en Figuera i Massada de la Gasparona), dues (Vinya del Valle, Pla de 

Plan Aigua, Mas de Pascual de Jaume, Prop del Vilallong i Creu dels Forats), tres 

(Escodines, Cementiri, Mas de Felipet i Font de n’Oró), quatre (La Clota i el Mas de 
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Flandí) o cinc (Fossanet dels Moros). Com es pot veure, la gran majoria (14) no superen 

el parell d’estructures.  

Davant d’aquest fet s’obre una incògnita interessant. Semblaria que ens trobéssim 

davant dels enterraments diferencials d’un tipus de poblament dispers i d’escassa 

entitat. N’hi ha que poden vincular-se clarament a un jaciment, com els tres túmuls de 

les Escodines, associat a les Escodines Baixes (Maçalió, Matarranya), els dos de la 

Vinya del Valle, amb el jaciment del mateix nom (Arenys de Lledó, Matarranya), el de 

la Font de n’Oró, amb l’assentament de la Vall de la Cabrera (Calaceit, Matarranya), el 

d’Entre la Vall de la Cabrera i Vinyets, relacionat probablement amb el Tossal Redó 

(Calaceit, Matarranya), la tomba de les Ferreres, que com ja hem assenyalat sembla que 

es va trobar prop de les Umbries (Calaceit, Matarranya) i els tres túmuls del Varavalls, 

relacionats amb el Coll del Moro del Borrasquer (Batea, Terra Alta). Altres 

assentaments, com possiblement el del Vilallonc, a Calaceit, incorporaria en el seu 

territori una certa quantitat d’estructures tumulàries (Fossanet dels Moros, Mas de 

Pascual de Jaume, Mas de Toribio, Vilallong, Prop del Vilallong, Mas de Felipet o Mas 

del Roig). Els casos semblants, potser amb un menor nombre, es repeteixen, en 

assentaments com Sant Antoni de Calaceit (Cap de les Sendes, La Clota), Cap de la 

Font d’en Figuera (Cap de la Font d’en Figuera, Massada de la Gasparona, Cap de la 

Vall Trobada), els Castellans I (Castellans-Mas de Ricardo, Mas de Pavet) o els 

Mollons (Pla de Plan Aigua). Per tant, l’associació entre enterraments tumulars i lloc 

d’hàbitat sembla provada, i cal preguntar-se si realment es tracta d’enterraments 

diferencials, com sembla ser. 

La necròpolis del Coll del Moro de Gandesa pot expressar, precisament, aquest intent de 

diferenciació. Es tracta, sense cap mena de dubte, de l’àrea funerària de tipus 

baixaragonès més coneguda, i amb un major nombre d’enterraments, molt pel damunt 

de la resta de casos excavats o localitzats. Va ser descoberta el 1953 al bastir-se un 

monòlit commemoratiu de la Batalla de l’Ebre. La cronologia d’utilització general, dels 

tres sectors identificats (Teuler, Calars i Maries), aniria des d’aproximadament el 800 

a.n.e. fins al 500 a.n.e. Per tant, té un desenvolupament que ocupa plenament el segle 

VIII a.n.e., per a consolidar-se al llarg del VII i el VI a.n.e. No obstant, malgrat que no 

s’hi han trobat enterraments que puguin datar-se més modernament de la línia d’inicis 

del segle V a.n.e., la troballa de materials descontextualitzats emmarcables en aquella 

centúria i fins i tot en la posterior, en quantitats respectables, ha fet pensar que no es 

tractaria de freqüentacions, sinó de tombes que avui en dia han desaparegut (Sardà, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

2010: 579). 

Com ja s’ha assenyalat, la necròpolis es divideix en tres sectors. Mentre que als de 

Calars i Teuler la successió d’enterraments indica una ocupació seguida des del bronze 

final fins a les darreries del segle VI a.n.e., al de Maries no s’hi troben tombes del segle 

VIII a.n.e., sinó que el gruix estaria constituït per sepultures datables ja en els segles VII 

i VI a.n.e. De totes maneres, el moment més important del seu funcionament 

s’emmarcaria entre aproximadament el 650 i el 600/575 a.n.e., és a dir, dins de 

l’espectre cronològic atribuït a la primera edat del ferro, amb una proporció que 

arribaria al 47% dels enterraments (Rafel, 1991: 135). Núria Rafel ha proposat una 

seqüència de desenvolupament dividida en quatre fases (Rafel, 1991): 

 

1 Fase 1A (800-725 a.n.e.) 

2 Fase 1B (725-650 a.n.e.) 

3 Fase 2 (650-600/575 a.n.e.) 

4 Fase 3 (600/575-500 a.n.e.) 

 

Pel que respecta a les estructures funeràries localitzades, s’hi han pogut identificar fins a 

cinc tipus d’enterraments diferents (Rafel, 1989). Les primeres serien les estructures 

tumulars de planta circular amb cista, és a dir, les més característiques del tipus 

baixaragonès de cista excèntrica. També es documenten estructures secundàries de tipus 

tumular. El tercer tipus el composen les estructures tumulars de planta quadrangular, 

aparegudes també en altres necròpolis baixaragoneses. El conjunt es completaria amb 

les estructures tumulars de planta circular, sense cista i, finalment, els loculi. 

Cronològicament, les primeres en usar-se serien les de tipus tumular amb planta 

circular, en les quals l’urna es dipositaria en una fossa excavada per sota de l’estructura. 

Apareixerien durant la primera meitat del segle VIII a.n.e. Es tracta d’un sistema 

constructiu que s’entroncaria amb la tradició vinculada a la regió del Segre-Cinca, amb 

els seus túmuls plans, o amb les necròpolis de la Ribera d’Ebre, com les ja esmentades 

de Sebes (Flix) o Santa Madrona (Riba-roja d’Ebre). Conviurien amb els de planta 

rectangular, en els quals hom hi va incloure una petita cista per a dipositar-hi el vas 

funerari. A patir del segle VII a.n.e. es documenta la presència dels túmuls de planta 

circular i cista excèntrica, és a dir, els de disseny clàssic baixaragonès, que s’usarien 

aproximadament fins al 550 a.n.e., si no més endavant. El cas dels loculi comptaria amb 

una llarga perdurabilitat, ja que els més antics sembla que es podrien datar al darrer 
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quart del segle VIII a.n.e., augmentant progressivament la seva utilització al llarg dels 

segles VII i VI a.n.e., esdevenint el tipus majoritari al final de la necròpolis, en relació 

amb la desaparició de manera constant dels túmuls de cista excèntrica. Els túmuls de 

planta quadrangular, finalment, apareixerien en el registre del Coll del Moro vers el 

segle VI a.n.e. o com a molt a partir de finals del VII a.n.e., en contraposició als 

rectangulars, més antics, emmarcables cap al segle VII a.n.e. o fins i tot, en alguns 

exemplars, al segle anterior (Rafel, 1989: 81-82). 

A nivell social, és evident que els enterraments del Coll del Moro no representen la 

totalitat poblacional de les comunitats que, des del segle VIII a.n.e., ocuparien aquest 

sector de la Terra Alta. En aquest sentit és de destacar la major antiguitat d’algunes de 

les estructures funeràries de la necròpolis, com els túmuls de planta rectangular o els 

circulars sense cista. Cal recordar que, aparentment, el poblament de la veïna vall del 

Matarranya no seria documentat, en general, fins al segle VII a.n.e., amb comptades 

excepcions al segle anterior, en conjunció amb la implantació dels sistemes funeraris 

tumulars de cista excèntrica a partir de les darreries d’aquesta centúria o el trànsit vers 

la següent. Potser aquest sector de la Terra Alta posseeix una major relació amb la 

franja septentrional de la Ribera d’Ebre i, des d’aquí, amb el món tumular del Segre-

Cinca i aquest fet explicaria la major antiguitat tipològica i cronològica d’alguns 

enterraments. Ens manquen, però, evidències del poblament associat a la necròpolis. En 

tot cas no comptem amb excessiva documentació, més enllà d’algunes dades de la Carta 

Arqueològica, per a identificar aquests assentaments. Una mostra en seria, 

possiblement, el Coll del Moro del Xollat, en el camí entre Gandesa i Vilalba dels Arcs 

i, com s’ha assenyalat més amunt, probablement les Deveses del Masero i el Morret de 

la Presó en el barranc de Voravall-riera de Sant Pau, que certificarien la connexió entre 

la zona del Coll del Moro i la depressió de Bot, i l’Ebre a l’alçada de Riba-Roja, en un 

punt molt proper a l’aiguabarreig amb el Segre a Mequinensa (Baix Cinca). 

La presència de la torre en l’assentament veí, utilitzada des d’almenys el segle VI a.n.e., 

ha de relacionar-se amb el funcionament de la necròpolis, com s’ha indicat al tractar 

aquesta estructura en el capítol sobre els assentaments. Per tant, l’existència d’elements 

de població socialment diferenciada en un indret molt proper consolidaria la idea de la 

utilització del cementiri per part de les primeres elits que controlarien el territori. 

De totes maneres, el panorama que se’ns presentaria seria el d’un poblament dispers, 

d’escassa entitat, que no estaria integrat per assentaments d’una mida mínimament 

considerable, en un sistema de petits llogarrets o de caserius dispersos. És evident, però, 
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que el Coll del Moro esdevindria una necròpolis territorial destinada, almenys en els 

seus períodes més antics, a l’enterrament de segments destacats de la comunitat. Caldria 

determinar, però, si amb la implantació del sistema de loculi, generalitzat a partir de 

meitats del segle VI a.n.e., les coses funcionarien de la mateixa manera. 

La localització d’alguns enterraments que inclouen conjunts que es podrien vincular 

amb les ofrenes de tipus alimentari, així com elements relacionats amb el consum 

d’aliments, com els plats o els ganivets, semblen indicar, com en els casos de la Ribera 

d’Ebre, l’existència de personatges socialment especialitzats o de predominança per 

sobre de la resta de la comunitat (Sardà, 2010: 582). Es tractaria d’evidències que 

podrien associar la utilització de la necròpolis com a espai litúrgic, amb indicadors en 

aquest sentit com poden ser els vasets d’ofrenes dipositats en les àrees exteriors 

d’alguns túmuls. A l’igual que en el cas de Santa Madrona, l’aparició d’estructures 

quadrangulars sense cista podria associar-se també amb pràctiques de tipus cultual. Els 

enterraments més interessants relacionats amb aquest fet serien el C. 2, que en origen 

podria haver incorporat un total de set vasos ceràmics, el C. 7, amb dos vasets votius, 

set braçalets i diversos fragments d’una possible urna, el C. 8, amb tres vasos, el C. 12, 

amb sis peces ceràmiques, el T. 6, que seria un enterrament secundari amb diversos 

atuells ceràmics, entre els quals destaquen fragments fets a mà amb engalba roja, el T. 

57, amb fragments d’un possible vas amforoide fenici amb espatlla carenada i engalba 

roja, M.1. en la qual s’hi va localitzar un plat a mà que imitaria un prototipus d’origen 

fenici, o M. 6, que incorpora els fragments d’un vas de peu reixat (Sardà, 2010: 582-

583). De totes maneres, es tractaria generalment de tombes afectades pels constants 

saquejos que ha sofert la necròpolis i, per tant, cal considerar la parcialitat del registre. 

El sector Maries seria el més interessant a l’hora de determinar la presència d’aquests 

elements socialment diferenciadors, principalment relacionats amb el factor fenici, 

vinculat amb la introducció de productes alimentaris nous, com el vi, l’oli o els salaons, 

així com instruments de consum innovadors en el camp de la vaixella, especialment els 

plats o els ganivets de ferro: “resulta fonamental valorar també, la presència d’aquests 

elements, atès que no podem passar per alt l’elevat potencial simbòlic que deurien 

posseir els vasos i objectes associats al consum d’aquests nous productes” (Sardà, 2010: 

585). 

Voldríem tractar de manera especial en aquest treball dos enterraments summament 

significatius: el de Les Ferreres i la Tomba 2 de La Clota. El cas de la tomba de Les 

Ferreres, a Calaceit, representaria de marera excepcional l’eclosió d’un sistema polític 
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aristocràtic i guerrer, que hom ha vinculat al model de les cases fortificades. La 

sepultura va ser localitzada de manera fortuïta el 13 d’agost de 1903 en una partida molt 

propera a l’assentament de Les Umbries. En una tomba aïllada, sense estructura 

construïda, hom hi va localitzar un important aixovar funerari format per un suport de 

bronze, una cuirassa, unes nanses pertanyents a un recipient metàl!lic, dues espases de 

ferro i diversos fragments de l’urna cinerària (Cabré, 1942). Aquests materials foren 

adquirits per un antiquari de Saragossa, José Palus, i entraren en circulació en el comerç 

d’antiguitats de Madrid. Els materials ràpidament es van dispersar. Per una banda, un 

col!leccionista, Antoni Vives, va comprar la cuirassa. Per l’altra, el suport i algunes 

peces de bronze més ingressaren al Museu del Louvre, a partir de juliol de 1906. La 

cuirassa va pertànyer a la família de Vives fins al 1946, any en que va ser donada al 

Museu de Menorca, on es conserva actualment. El 1941 el suport havia retornat a l’estat 

espanyol, en el marc d’un intercanvi regulat de materials arqueològics entre França i 

Espanya, fruit del qual també va viatjar des del Louvre la Dama d’Elx. Des d’aleshores 

es troba exposat al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, mentre que a França, al 

Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, romanen avui en dia 

alguns bronzes de Les Ferreres en estat molt fragmentari. 

Pierre Rouillard fou qui primer va redactar un estudi dels bronzes, en una monografia 

sobre les peces ibèriques que han format part de les col!leccions del Louvre (Rouillard, 

1997). Recentment, no obstant, en el marc de la seva tesi doctoral, Raimon Graells els 

ha reestudiat, aportant noves i interessants dades (Graells, 2008). També han estat 

analitzats per Núria Rafel (Rafel, 2003) i Samuel Sardà (Sardà, 2010). La revisió de 

Graells ha permès identificar noves peces, fins recentment inèdites, com poden ser unes 

cnèmides i un simpulum. Les nanses localitzades semblen pertànyer amb un tipus de 

cràtera etrusca de perfil obert que incorporaria un omphalos (Graells, 2008: 264-264), 

proposant-se datacions que variarien entre la primera meitat del segle VII a.n.e. 

(Almagro Gorbea, 1992), el segon quart del segle VI a.n.e. (Graells, 2008), meitats 

d’aquesta centúria (Lucas, 1982) o fins i tot dins de la segona meitat del segle VI a.n.e. 

(Moret et alii, 2006). No obstant, darrerament hom ha centralitzat la seva datació entre 

el segon quart i mitjans del segle VI a.n.e., a partir de la comparació dels fragments de 

simpulum amb els mànecs de sengles exemplars provinents de la tomba 8 d’Anglés (La 

Selva) i de Peralada (Alt Empordà) (Sardà, 2010: 621). En quant al suport, els seus 

paral!lels de les necròpolis de Las Peyros (Couffoulens, Auda) i Saint-Julien (Pezenas, 

Erau) es daten vers la meitat del segle VI a.n.e. 
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Les característiques de la localització de la tomba, aparentment isolada, en una vessant 

suau, ha fet que hagi estat comparada usualment amb tombes aristocràtiques com la de 

Llinars del Vallès (Sanmartí Grego, 1993) o la de Corno Lauzo, a Mailhac (Taffanel, 

Taffanel, 1960). Ara per ara no comptem amb dades arqueològiques que permetin 

afirmar que la sepultura no es trobés aïllada; no obstant, cal tenir en consideració 

l’apreciació de Samuel Sardà en el sentit que el mateix topònim de l’indret indicaria la 

constant troballa a la partida d’objectes metàl!lics, circumstància que assenyalaria la 

possible existència d’altres enterraments desapareguts (Sardà, 2010: 622). 

L’aixovar incorpora ítems clarament associables a dos móns, el del banquet (suport, 

simpulum i pàtera) i el de la guerra (espases, cuirasses i cnèmides). Per tant, la tomba de 

Les Ferreres marca un nou espectre sociopolític, que combina la simbologia militar amb 

el banquet clarament aristocràtic. Les elits, doncs, incorporaran en el seu discurs 

legitimador conceptes fins aleshores desconeguts. El banquet vincula el personatge 

enterrat amb pràctiques com les identificades al Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs, 

encara que cal matisar que possiblement aquest banquet és més restrictiu, i 

cronològicament sembla que poden conviure els dos fenòmens, almenys en una bona 

part de la vida de l’edifici de Vilalba.  

Caldria interpretar la presència dels elements de panòplia militar des d’un punt de vista 

d’ostentació més que de coerció, almenys en primer termini. És possible que la 

utilització de cuirasses, cnèmides i espases en aquests moments d’emergència 

aristocràtica s’orienti vers la plasmació d’un simbolisme justificador, a l’igual que el 

banquet, encara que som de l’opinió que amb el temps, ja plenament dins del sistema de 

les cases fortificades, l’augment de la coerció hauria de ser un fet contrastat. La 

combinació amb elements de banquet, clarament vinculats amb la beguda, sembla que 

ja no indicaria la celebració de banquets promocionals, com podríem observar en 

mostres lleugerament anteriors, sinó que es tractaria de pràctiques de consum clarament 

elitistes, restringides a un reduidíssim nombre de participants (Sardà, 2010: 623). 

L’ostentació d’aquests objectes compta amb paral!lels molt significatius en casos com 

els de les pàteres itàliques del segle VI a.n.e., que serien objectes decoratius més que 

pràctics (Cook, 1968). 

Núria Rafel ha cridat l’atenció sobre el suport, proposant la seva circulació com a 

heirloom, és a dir, bé d’extremat prestigi que es transmeten de generació en generació i 

acaba dipositant-se en tombes quan precisament el seu simbolisme ostentador original 

s’hauria perdut o modificat i ja no seria necessària l’exhibició social (Rafel, 2003). 
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Potser el problema més evident d’aquesta teoria és la cronologia, ja que els seus 

paral!lels, com s’ha vist, es daten cap a meitats del segle VI a.n.e. i no sembla que es 

compti amb prou temps per a la seva transmissió com a bé d’herència, i més si 

considerem que la institucionalització d’aquesta pràctica va vinculada amb aquesta 

emergència aristocràtica. 

Tanmateix, una segona tomba que sembla incorporar en el seu registre elements 

significatius, i que podria relacionar-se amb els béns d’herència, és el Sepulcre 2 de La 

Clota, també a Calaceit. Forma part d’un conjunt de quatre túmuls alineats, molt propers 

a Sant Antoni de Calaceit, fet que ha provocat que alguns investigadors hagin suposat 

l’existència d’un possible assentament de la primera edat del ferro en aquest indret 

(Rafel, 2003). La peça més interessant del conjunt són dos fragments de làmina de 

bronze decorat amb triangles calats. Formaria part d’un trípode de barnilles de tipus 

xipriota. Les làmines haurien de pertànyer a un cercle integrat per tres parelles de tiges 

quadrangulars superposades, entre les quals s’intercalarien dues bandes en ziga-zaga. 

Aquest tipus decoratiu el posaria en relació amb exemplars sards, tots ells identificats 

com a imitacions. Es tractaria, tanmateix, d’un trípode en miniatura, semblant als 

trobats en contextos xipriotes, grec i sards, que no superarien els 15 cm. d’alçada, amb 

un diàmetre similar (Rafel, 2003: 57). La cronologia dels exemples mediterranis és 

força antiga, ja que se situaria entre els segles XI a.n.e i X a.n.e., clarament anterior a la 

datació de la tomba de La Clota, que en tot cas no sembla existir abans de finals del 

segle VII a.n.e. o la primera meitat del segle posterior. 

La seva deposició en una tomba de la primera edat del ferro ha fet plantejar que es tracti 

d’un producte provinent del comerç precolonial, tramesa com a heirloom i amortitzada 

un cop hauria perdut el seu simbolisme ostentador. No obstant, els darrers estudis 

semblen indicar que es tracta d’un trípode de fabricació peninsular i, per tant, podria 

posseir una cronologia més moderna que no pas les peces sardes. 

El sorgiment del model d’encastellament associat a les cases fortificades, a partir ja del 

segle VI a.n.e. i, possiblement amb major precisió des de la seva meitat, albirarà un nou 

horitzó organitzatiu, en conjunció amb enterraments aristocràtics com el de Les 

Ferreres. Pel que respecta a l’arquitectura de les residències fortificades es compta amb 

antecedents formals, com l’edifici del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs; hem 

insistit, i ho continuarem fent més endavant, en que la semblança d’aquest recinte amb 

les cases fortificades és únicament formal, als nostres ulls. Però és evident que amb ell 

apareix al territori interior una nova forma constructiva fins aleshores inèdita, encara 
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que les noves troballes al nord del País Valencià poden fer ajustar les cronologies cap 

amunt. Sabem, però, que a partir del 550 a.n.e. (esperant, per a confirmar aquesta 

cronologia, que s’excavin els nivells inferiors de la torre del Coll del Moro) el territori 

s’organitza des de cases fortificades com Tossal Montañés II, a la Vall del Tormo, 

possiblement La Gessera, a Caseres, i d’altres encara per intervenir com La Miraveta de 

Cretes o el Racó del Coll de Sacos, a Vall-de-roures. El model, però, com s’ha indicat 

més amunt, ha superat ja les fronteres del Baix Aragó i dels altiplans de la Terra Alta, 

per assolir l’Ebre, amb l’exemple de L’Assut de Tivenys i, possiblement, del Barranc de 

Mosselló, a Flix. Es pot observar, també, una certa continuïtat ocupacional en jaciments 

com El Vilallonc, a Calaceit, o, en el cas més evident, el Tossal del Moro de Pinyeres, a 

Batea, a la riba de l’Algars. 

Vist aquest panorama, no obstant, cal ser conscients que malgrat els esforços de 

reinterpretació dels materials ceràmics dels jaciments del Matarranya fets per 

investigadors com Luís Fatás (Fatás, 2007), no tenim, ara per ara, clara la qüestió de la 

continuïtat o finalització de l’activitat en molts d’ells durant el segle VI a.n.e. i, fins i 

tot, al llarg de la segona edat del ferro. És necessari no oblidar aquest fet, ja que si algun 

dia es pot confirmar aquesta continuïtat, variaria considerablement la densitat 

ocupacional a la regió. Potser resultaria més senzill aleshores explicar el model de les 

cases fortificades, ja que hom tindria més clara la dinàmica de poblament dels sectors 

no aristocràtics de la comunitat que, evidentment, haurien d’existir. 

 

VI.2.2.- Estructura d’explotació econòmica 

 

VI.2.2.1.- La política d’explotació agrícola 

La qüestió de l’articulació dels processos d’explotació agrícola en aquesta fase es troba 

immersa actualment en un profund treball d’estudi. Els darrers anys el panorama que es 

desprèn del plantejament d’ocupació dels territoris associats al curs inferior de l’Ebre ha 

anat canviant a mesura que s’han encetat i desenvolupat projectes de recerca nous. En 

aquest sentit, la visió amb la que comptem sobre la fixació a la terra de les comunitats i 

el producte d’aquesta es troba en una dinàmica de canvi constant, a mesura que 

ingressem noves dades. 

La regionalització interna dels sistemes de poblament que es documenten a partir de 

l’inici de la primera edat del ferro provoca l’existència d’hipòtesis diferenciades, 

depenent de quina sigui l’àrea que observem. S’ha d’assenyalar, però, que ara per ara no 
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existeixen estudis globals en quant a les polítiques d’explotació econòmica en relació 

amb l’agricultura, encara que es comença a comptar amb un seguit de dades provinents 

de jaciments individualitzats. Són, doncs, importants els treballs a nivell carpològic que 

han anat apareixent en els estudis globals o parcials dels assentaments, així com els 

informes associats a les intervencions. 

No obstant, es poden començar a plantejar temes interessants a partir, sobretot, del 

suposat vincle que les comunitats de la primera edat del ferro poden tenir amb la terra. 

Durant el bronze final, com s’ha assenyalat més amunt, les evidències d’un associament 

per part de la societat a la terra són més aviat dèbils. La presència semiestable d’efectius 

al territori ens descrivia un panorama d’agricultors primitius que practicaven tècniques 

d’artiga, en models estacionals. A partir del segle VII a.n.e., l’aparició d’un urbanisme 

molt més estable, amb assentaments i centres amb arquitectura diferencial, pot indicar 

un canvi tant en els models d’explotació com en la plasmació que els individus de les 

comunitats tenen amb la terra. 

El canvi essencial hauria de partir de l’observació sobre el tipus d’agricultura. 

D’aquesta manera, els agricultors primitius no comptarien amb la necessitat de practicar 

una agricultura de tipus extensiu, ans al contrari, en un sistema a petita escala de tipus 

local (Sherratt, 1980: 315). L’establiment d’assentaments més o menys perennes 

permetria l’aplicació de pràctiques noves, encara que això no tindria per a que suposar 

l’abandonament radical de les tècniques com l’artiga (Alonso, 1999: 275). Les 

comunitats passarien de estar formades per agricultors primitius a un esquema de 

camperolat, segons la visió evolucionista d’antropòlegs com Eric Wolf (Wolf, 1975: 

35), encara que altres investigadors han criticat aquesta visió per simplista, negant la 

relació que Wolf va establir entre l’augment de la demografia i l’aparició de les 

pràctiques intensives (Sherratt, 1981: 290 ; Alonso, 1999: 275). Així, per als sistemes 

d’agricultors primitius no es tenen excessius dubtes sobre l’aplicació d’una fase inicial 

d’horticultura a petita escala, en uns moments en els quals únicament s’usarien 

tècniques de cicles llargs de guaret quan existiria la necessitat d’explotar sòls menys 

rendibles (Sherratt, 1980: 326 ; Alonso, 1999: 275). Cal, doncs, intentar determinar si 

durant la primera edat del ferro continua aplicant-se aquest sistema d’horticultura local 

de manera majoritària. 

L’aplicació dels cicles curts i del guaret en l’explotació agrària suposa la intencionalitat 

de recuperar la fertilitat dels sòls a partir de la utilització de camps de conreu estables i 

l’ús dels fertilitzants: “el pas d’un cicle llarg a aquests sistemes més intensius és 
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possible moltes vegades gràcies a les tècniques de treball intensiu com l’adobament o la 

irrigació” (Alonso, 1999: 272). El plantejament de Natàlia Alonso és clar. El cicle curt i 

el guaret ha de suposar intensificació en la producció, en una pràctica en la qual s’ha de 

donar preeminència al treball del sòl. D’aquesta manera, les terres que no són 

sembrades durant un o dos anys han de ser treballades per a airejar-les i per a eliminar 

les males herbes. De fet, aquesta tècnica seria la que s’anomenaria “guaret”, i no pas el 

propi descans dels camps de conreu. Altres avantatges del guaret passarien per afavorir 

el manteniment de la humitat de la terra, especialment en moments en que les pluges 

són escasses. Si es sembra un any un camp i es deixa un altre descansar en guaret, el 

cicle rep el nom de biennal o guaret altern. Sigaut ha considerat que realment aquest 

cicle biennal és l’associat al monocultiu dels cereals d’hivern (Sigaut, 1976: 633). Per a 

Alonso, el cicle complet del cereal dura entre 14 i 16 mesos i, per tant, l’únic sistema 

aplicable en la sembra del blat és aquest: “és el calendari, doncs, i no una necessitat de 

deixar “reposar” una terra esgotada, el que interessa” (Alonso, 1999: 272). La utilització 

de l’arada és bàsica en aquest procés. L’aplicació del cicle curt implica dos fets 

relacionats directament amb aquesta eina. Per una banda el temps curt no permet que es 

regenerin els arbres arrencats, sinó que únicament creixerien arbusts, que poden 

desaparèixer llaurant. Per l’altra, aquest tipus d’agricultura implica una forta inversió en 

el treball del sòl (Alonso, 1999: 272 ; Mazoyer, Roudart, 1997: 221-223). L’arada, a 

més, augmentarà la quantitat de terrenys explotables, ja que s’usaran animals de tir. 

Els problemes d’aquesta tècnica, segons Alonso, deriven del fet que cal alimentar els 

animals, que provocarà la necessitat de preveure la creació d’una reserva o bé de part 

dels camps com a pastures o d’una porció de la collita com a folratge. Potser existiria 

una tercera possibilitat, que seria l’escurçament del cicle de guaret per tal d’acopiar 

males herbes als camps, que s’usarien com a aliment del bestiar. A més, la utilització 

d’arades simètriques en camps força humits amb sòls rics que generen moltes males 

herbes, difícils d’eliminar, complica la tècnica. La solució passaria per mantenir el 

menor temps possible el guaret, per a evitar l’arrelament de les males herbes, fent 

necessari l’ús d’adobs. Una altra sortida seria, evidentment, mantenir el guaret el màxim 

temps com a camp de pastura. Aquest fet provocaria la intensificació de l’explotació de 

les terres més riques i el conreu de les menys productives en llargs intervals de temps 

(Alonso, 1999: 272). 

Es tractaria, com s’ha indicat, d’un sistema que afavoriria el cultiu del cereal d’hivern, 

en detriment de les lleguminoses. Al no poder regenerar-se els camps de manera natural 
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hom ha plantejat que la utilització dels cicles curts i del guaret suposaria l’existència 

d’un patró d’assentament sedentari, en contra de l’itinerància dels esquemes 

d’agricultors primitius. Seria el moment, doncs, en el que es testimoniaria la intensitat 

de l’acció de les comunitats com a creadores d’un model d’explotació agropequària 

(Alonso, 1999: 272 ; Morales, 1996: 6). 

Els estudis carpològics que fins ara s’han efectuat als jaciments datables en aquesta fase 

indiquen, per al curs inferior de l’Ebre, uns resultats que combinen la presència de 

cereals d’hivern amb lleguminoses.  

A Sant Jaume Mas d’en Serrà s’han analitzat les mostres provinents de l’Àmbit A3, del 

A4 i del Carrer C1 (López Reyes et alii, 2011). Així, a l’Àmbit A3 hom hi ha 

documentat un domini clar dels tàxons de plantes lleguminoses, amb un 64% de 

guíxol/guixa (Lathyrus cicera/sativus), un 21% de pèsol (Pisum sativum), un 9% de 

llentia (Lens culinaris) i un 3% de guixa (Lathyrus sativus). En canvi, la proporció de 

cereal és realment baixa, amb un 3% d’ordi vestit (Hordeum vulgare).   

En contraposició, les mostres provinents de l’Àmbit A4 assenyalen una preponderància 

del cereal, un 77%, enfrontada a un 20% de lleguminoses i a un 3% de fruiters. Entre els 

cereals cal destacar la pisana (Triticum dicoccum), l’ordi vestit (Hordeum vulgare), el 

blat nu (Triticum aestivum/durum) i l’espelta petita (Triticum monococcum). El gruix 

més important està representat per la pisana, amb el 55,4% del registre, el binomi 

expressat per l’ordi vestit i el blat nu, amb un 4,7% cadascun d’ells, i l’espelta petita, 

amb un 0,3%. És destacable, en el cas del blat, l’absència d’evidències de  batuda, fet 

que fa suposar que es trobava disposat per al seu consum (López Reyes et alii, 2011). 

Les lleguminoses són, en aquest cas, minoritàries, i apareixen representades per les 

guixes (Lathyrus sativus), el guíxol (Lathyrus cf. cicera), que seria una varietat salvatge 

de la guixa, les llenties (Lens culinaris), el pèsol (Pisum sativum) i, per primer cop en 

un jaciment datable a la primera edat del ferro, l’erb (Vicia ervilia). 

Els tàxons de fruiters estan també representats al registre de l’Àmbit A4, amb 

evidències de consum de figa (Ficus carica), amb el 0,3%,  i la vinya (Vitis vinifera 

sp.), amb el 3,1%. La presència de raïm és important, doncs representa la cinquena 

planta en proporció al registre de Sant Jaume, per davant dels cereals considerats com a 

secundaris, o de lleguminoses com el pèsol i la llentia. La qüestió entorn a si aquest és 

cultivat o no és de difícil resposta. En gran part, les llavors recuperades a l’Àmbit A4 

presenten una morfologia piriforme amb bec prominent, característica en principi dels 

exemplars cultivats. Biomètricament, segons els índex d’Stummer, el 64% de les llavors 
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posseeix un índex amplada/llargada superior a 70, fet que faria considerar-les com a 

silvestres; la resta, un 36%, té un índex inferior a 70 i, lògicament, s’hauria de 

classificar com a cultivada. No obstant, aquest fet no hauria de tractar-se com a definitiu 

(López Reyes et alii, 2011; Bouby-Marinval, 2001). 

Sembla que també s’hi ha pogut identificar el lli (Linum sp.) que, encara que pugui 

tractar-se d’una planta silvestre, no es pot descartar la possibilitat que sigui cultivada. Es 

tractaria d’un tàxon important; de totes maneres, la resta apareguda es correspon amb un 

exemplar trencat, fet que ha aconsellat classificar-lo com a Linum sp. i no pas com a 

Linum ussitatissimum, que seria l’espècie conreada (López Reyes et alii, 2011). 

En el camp de les males herbes, hom hi ha localitzat cugula (Avena sp.), apegalós o 

rèvola (Galium sp.), margall/raigràs (Lolium cf. perenne/rigidum) i zitzània (Lolium cf. 

temulentum). Finalment, és interessant assenyalar la presència del fong Cenococcum 

geophilium en totes les mostres provinents de l’Àmbit A4. La seva existència en 

contextos arqueològics ha estat interpretada com a indicatiu de l’explotació dels 

recursos vegetals de bosc, arribant als àmbits domèstics possiblement a partir del trasllat 

de troncs de fusta amb arrels, o sòls orgànics (Alonso, López Reyes, 2005). 

Al carrer C1 el registre és també interessant, en el sentit que un 56% dels tàxons 

estudiats es correspon amb glans (Quercus sp.), un 22% amb figa (Ficus carica), un 

11% amb guixa/guíxol (Lathyrus cicera/sativus) i un altre 11% amb ordi vestit 

(Hordeum vulgare). Sembla que les activitats de recol!lecció de fruits hi estan ben 

representades (López Reyes et alii, 2011). 

En quant al Barranc de Gàfols, a Ginestar, les mostres analitzades provenen de 

l’estratigrafia de la segona fase, Gàfols II, datable ja a la primera del VI a.n.e. Cal 

destacar la varietat dels tàxons estudiats, que es repartirien entre les habitacions 2, 3, 4, 

7 i 8 (Cubero, 1998). L’Habitació 2 ha aportat la troballa d’ordi vestit (Hordeum 

vulgare). En l’Habitació 3, en canvi, la varietat és realment gran. En aquest sentit s’hi 

hauria documentat raïm (Vitis sp.), glans (Quercus sp.), figa (Ficus carica), gramínies 

(Gramineae) i fragments de branques. Les glans, de manera destacada, són el tàxon més 

comú, amb 160 fragments. La mostra de l’Habitació 4 és semblant a la de la 3, amb els 

mateixos tàxons, menys les glans, i amb la novetat de la localització d’ordi vestit 

(Hordeum vulgare) i lli conreat (Linum usitatissimum). L’espècie dominant és el raïm 

(Vitis sp.), en principi silvestre. El registre de l’Habitació 8 estaria format únicament per 

tàxons de l’espècie Vitis sp. 

Dos fets criden poderosament l’atenció en el registre estudiat a Gàfols. Per una banda la 
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gran presència de glans. Aquests fruits silvestres maduren entre finals de l’estiu i la 

tardor. Podrien consumir-se, mòltes, en forma de coques i farinetes. L’aparició al 

jaciment podria relacionar-se amb la possibilitat d’activitats estacionals i amb la 

composició de la coberta arbòria propera a l’assentament (Cubero, 1998: 30). De fet, les 

rouredes i alzinars s’han interpretat sovint com una garantia per a la manutenció de les 

comunitats humanes que habiten el seu medi ecològic. Per l’altre costat, si bé és cert 

que s’hi documenta una quantitat important de llavors de raïm, segons les dades 

aportades per Carmen Cubero aquestes pertanyen a la subespècie Vitis sp. Per tant, en 

principi, es tractaria del tàxon no conreat, fet que esvairia la possibilitat que ens 

trobessim davant d’evidències de producció vitivinícola. 

Pel que respecta al jaciment de Sebes, a Flix, la majoria de les mostres estudiades 

provenen de la zona de la necròpolis, datable, com s’ha vist, entre el segle VIII a.n.e. i 

la primera meitat del VI a.n.e. Algunes, no obstant, han estat extretes de llars de foc de 

l’assentament de la primera fase (López Reyes, 2009). Aquestes últimes serien les que 

han aportat resultats. S’hi testimonia la presència de cereals, representats per l’ordi 

vestit (Hordeum vulgare) i el blat (Triticum sp.). La vinya, en principi cultivada, també 

hi seria present (Vitis vinifera), així com les males herbes associades als conreus de 

cereals d’hivern, com el margall (Lolium perenne) o la zitzània (Lolium sp.). Finalment, 

el fong Cenococcum geophilum hi ha estat també documentat. 

Cal apuntar les dades extretes de dos jaciments datables ja  plenament al segle VI a.n.e. 

a la zona de la Terra Alta i la vall del Matarranya: El Turó del Calvari de Vilalba dels 

Arcs (primera meitat) i el Tossal Montañés II de la Vall del Tormo (segona meitat). Els 

resultats del Turó del Calvari han mostrat la presència de raïm (Vitis sp.) a la UE 1102, 

a l’Habitació H-1. (López Reyes, inèdit) Com en el cas de Gàfols II, sembla impossible 

determinar si es tracta de vinya conreada, fet per el que s’ha optat en pensar que el raïm 

seria, potser, silvestre. S’hi van elaborar també columnes pol!líniques, resultant 

significativa la documentació de cereals i del fonc Cenococcum geophilum en el registre 

de l’Habitació H-2 (Burjachs...). Pel que respecta a les analítiques del Tossal Montañés 

II, els resultats aportats indiquen també la troballa de raïm silvestre (Vitis sp.), ordi 

vestit (Hordeum vulgare), malva (Malva cf.), zitzània (cf. Lolium) i una llavor de la 

família Caryophyllaceae, a la UE 185, i glans (Quercus sp.), una altra llavor de 

Caryophyllaceae i dues de cf. Chenopodium, a la UE 206 (Cubero, 2006: 283-284). En 

quant a les llavors de malva, Caryophyllaceae i Chenopodium, en principi serien 

comestibles. En el primer dels casos s’hauria de controlar que no estigui infestada de 
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criptògames, en el segon l’aureola podria transformar-se en coques o pans, i en el tercer 

la llavor pot ser mólta i consumida com a farina (Cubero, 2006: 285). El mateix podria 

succeir, evidentment, amb les glans i el raïm, que s’emmagatzemarien. 

Cal recordar també que a la torre del Tossal Montañés II els anàlisis de fitòlits, midons i 

fibres ha mostrat l’associació de l’ordi vestit i de glans al forn alimentari localitzat; a 

l’artesa també s’hi han trobat restes de midons de Quercus sp. Això testimoniaria, com 

ja s’ha assenyalat al descriure el jaciment en el capítol corresponent, la fabricació de 

pans o coques per al consum. També sembla ser que s’hauria emmagatzemat mel amb 

fruits carnosos, i possiblement cervesa (Juan-Tresserras, 2006: 290). Tot això indicaria 

la voluntat de desar productes vegetals per al consum propi, en un esquema que sembla 

tendent a l’autosuficiència. La presència d’un teler i de fibres de lli (Linum 

usitatissimum), en aquest cas cultivat, aniria a refermar aquesta idea. 

En resum, es pot observar generalment una convivència entre els cereals i les 

lleguminoses, amb una aparent separació d’àmbits d’emmagatzematge en alguns espais 

com els de Sant Jaume Mas d’en Serrà. Com s’ha indicat més amunt, en els cicles curts 

de guaret el cultiu de les lleguminoses es relacionaria, generalment, amb el sistema 

d’horticultura. Sobre el paper, la troballa d’alguns tipus de lleguminoses podria estar 

vinculada a la rompuda de parcel!les noves, a l’estil dels cereals. També podria 

aparèixer com a plantació en les rengleres deixades per la vinya i l’olivera. Però, 

òbviament, no cal oblidar que les lleguminoses poden alternar-se, de manera no 

sistemàtica i limitada en el temps, amb altres productes en una agricultura d’artiga 

(Alonso, 1999: 273). Ara bé, la simple localització de lleguminoses no té per a que 

suposar l’existència d’un sistema d’explotació agrícola encara més sofisticat que el de 

cicle curt, és a dir, el de la rotació dels conreus, com a vegades s’ha suposat 

erròniament. De fet, per a alguns investigadors la única manera de demostrar l’aplicació 

de les rotacions seria la localització de les lleguminoses en combinació amb els cereals 

d’hivern en conjunts arqueològicament tancats (Alonso, 1999: 273).  

Generalment s’observa la clàssica convivència entre ordi vestit i el blat nu. No es pot 

determinar una preponderància entre l’un i l’altre. Aquest és un marcador que es pot 

intuir en la majoria de jaciments protohistòrics de la Mediterrània occidental (Buxó et 

alii, 1997). En assentaments com Sant Jaume Mas d’en Serrà existeix, en les mostres 

analitzades fins al moment, una equivalència percentual entre l’ordi vestit i el blat nu, 

mentre que a Sebes sembla destacar l’ordi vestit. Altres cereals, com la pisana, són molt 

superiors en el registre de Sant Jaume, arribant, com s’ha vist, a un 54% del total 
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percentual de les mostres de l’Àmbit A4. En aquest punt cal reprendre algunes dades 

exposades més amunt, com la localització de la pisana barrejada amb les guixes/guíxols 

a l’Àmbit A4 i la preponderància d’aquesta darrera lleguminosa a l’Àmbit A3. La 

pisana presenta el problema, per al consum, que es tracta d’un blat vestit, fet que 

dificulta la separació del gra de l’espigueta fins i tot després de la batuda. Això hauria 

provocat la seva gradual substitució per cereals nus. La guixa/guíxols també comptaria 

amb un greu inconvenient; malgrat ser comestible, la seva ingestió constant podria 

provocar una intoxicació, el latirisme, fet que ha associat el seu consum a èpoques de 

carestia, com la Guerra Civil de 1936-1939. Segons alguns investigadors, per tal de 

solucionar aquest problema, caldria bullir-la durant molta estona (Mateo, 2005). 

L’explicació que es donaria a la seva localització a Sant Jaume seria la de conformar, 

barrejant les dues espècies, alimentació per al bestiar, és a dir, farratge. S’ha de recordar 

que l’Àmbit A4 hauria estat usat com a estable en la seva planta baixa. De fet, la gran 

concentració de guixes/guíxols es troba sobre el paviment inferior de l’àmbit, desant-se 

al pis superior, en recipients, blat nu, ordi vestit i raïm (López Reyes et alii, 2011). 

L’ordi vestit s’utilitza per a la fabricació de cervesa, testimoniada també, com s’ha vist, 

al Tossal Montañés II. 

Resta per tractar el dilema existent sobre l’aparició del raïm conreat, de la vinya, en la 

regió en estudi. No entrarem en detalls sobre la introducció de la viticultura a la 

Península Ibèrica, doncs s’ha escrit molt sobre el tema. El principal problema, a part de 

determinar si les llavors són cultivades o silvestres, radica en determinar si, en el cas de 

ser conreades, aquest raïm és local o bé ha arribat de fora juntament amb altres 

productes o formant-ne part, com podria ser el cas dels residus dels fons d’àmfores 

fenícies. Ara per ara, les evidències més antigues de vinya cultivada al nostre país 

provenen de Sant Martí d’Empúries (L’Escala, Alt Empordà) (Buxó, 2008) i, sobretot, 

del Turó de la Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès (Alt Penedès) (Lopez Reyes, 

2004), en contextos datables al segle VII a.n.e. i inicis de la següent centúria. Al 

jaciment d’Avinyonet s’hi ha arribat a trobar un gra de raïm que conservava la seva 

polpa i la pell; va ser notícia de premsa a l’estiu de 2011. Existeix, però, una certa 

unanimitat en el món científic en considerar que, per a poder determinar realment 

l’existència de viticultura local cal trobar associats els estris necessaris per a 

desenvolupar-la, com a L’Alt de Benimàquia (Dènia, Marina Alta) (Guerin, Gómez, 

1999 ; López Reyes et alii, 2011). 

Les mostres més antigues al curs inferior de l’Ebre serien les de Sebes I (Flix, Ribera 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#"!

d’Ebre), on sembla que el raïm seria cultivat, i les de Sant Jaume Mas d’en Serrà (López 

Reyes, 2009 ; López Reyes et alii, 2011), datables a la segona meitat del segle VII a.n.e. 

o com a molt dins del primer quart del segle VI. La resta de mostres, en principi, es 

correspondrien amb raïms silvestres, com les de Gàfols (Cubero, 1998), Turó del 

Calvari (López Reyes, inèdit) o Tossal Montañés II (Cubero, 2006).  

Sobre la seva possible introducció com a cultiu, en un esquema aplicable a l’Ebre, s’han 

plantejat algunes hipòtesis força interessants (López Reyes et alii, 2011). Recents 

estudis d’ADN sobre raïms silvestres i cultivats haurien demostrat que en cap cas, a la 

Península Ibèrica, s’haurien aportat plançons de vinya orientals, sinó que s’haurien 

reconvertit els silvestres en conreats (Arroyo et alii, 2002: 1148). A partir d’aquesta 

premissa es pot suposar, doncs, que el que hauria arribat amb els fenicis al curs inferior 

de l’Ebre hauria estat la tècnica, i possiblement les eines, per a la viticultura. Això 

explicaria la diversificació morfomètrica de les llavors de jaciments com el Turó de la 

Font de la Canya, inscrites en un moment de transformació del raïm silvestre en vinya 

cultivada (López Reyes et alii, 2011). No obstant, ens calen dades arqueològiques per a 

confirmar-ho. Potser seria una explicació per als moments més moderns, ja de segle VI 

a.n.e., però ens costa creure que en els primers anys de contactes els fenicis mostressin 

als indígenes les tècniques del conreu de la vinya i la producció conseqüent de vi, ja que 

en principi aniria en contra dels seus propis interessos econòmics. 

Per a finalitzar aquest apartat, els resultats dels estudis, sota el nostre punt de vista, 

semblen indicar més aviat l’existència per al territori, en aquests moments, d’una 

agricultura de cicle curt, amb una presència important de l’horticultura, sense poder, 

però, descartar totalment la desaparició dels cicles llargs i de l’artiga. El que ens sembla 

força clara és la plasmació de la fixació a la terra per part de les comunitats a partir del 

segle VII a.n.e., idea que contribuiria a refermar el plantejament d’explotació agrària 

exposat en les darreres línies. 

 

VI.2.2.2.- La qüestió metal!lúrgica 

Un dels punts claus per a intentar interpretar el procés sociopolític que es produeix al 

curs inferior de l’Ebre durant la primera edat del ferro passa per abordar el tema de 

l’explotació i la transformació del metall, ja que existeixen pocs dubtes en el sentit que 

aquest producte ha de ser la contrapartida que els fenicis reben a canvi dels béns que 

transaccionen en les relacions comercials. La gran pregunta, a risc que sembli simplista, 

és precisament què és el que venen a cercar a les terres de l’Ebre. La producció agrària, 
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sota el nostre punt de vista, és excessivament de supervivència per a assegurar els 

excedents necessaris per a que formin part del cicle comercial. Almenys això és el que 

sembla desprendre’s de la tipologia que mostra el sistema d’ocupació del territori 

exposat en les pàgines anteriors. Per tant, una de les respostes a la senzillesa de la 

qüestió plantejada més amunt ha de trobar-se en el metall. 

La presència de zones mineres es focalitza en dos àrees força concretes, la del Rossell-

Bellestar (Baix Maestrat) i la de Molar-Bellmunt-Falset (Baix Priorat). Per una banda, 

es localitzen vetes de minerals a les muntanyes del Maestrat de Castelló i l’àrea 

d’Ulldecona. En aquesta zona s’hi hauria explotat ferro, argila i calisses. Sobre el ferro, 

al Rossell-Bellestar (Baix Maestrat), es testimoniaria aquesta activitat en jaciments com 

les Carrasquetes, el Mas Nou, el Polsegué, la Font de l’Argent i el Coll del Moro del 

Rossell, amb datacions que arriben al segle VII a.n.e.. Tots ells se situen a una distància 

no superior a 1,7 km. de les vetes de mineral (Oliver, 1996: 89). A la zona d’Ulldecona, 

els jaciments, com Sant Jaume Mas d’en Serrà, La Moleta del Remei, La Cogula o La 

Ferradura en tot cas no s’allunyarien més de 5 quilòmetres de les àrees mineres. 

Comptarien també amb datacions d’explotació força antigues, ja que possiblement 

deixarien de funcionar vers el segle VI a.n.e., amb l’excepció de l’assentament de les 

Ventalles. En l’àmbit del Rossell, sembla que es repetiria aquest esquema, ja que també 

continuaria la seva explotació al llarg de la sisena centúria, tal i com ho denotaria la 

localització d’evidències de foneria al jaciment de Mas de Vito, al mateix terme 

municipal. En canvi, al segle V a.n.e. l’activitat s’hauria traslladat cap al nucli del 

Cementiri, més proper a les mines, en el qual s’hi haurien trobat escòries de ferro. 

L’abandonament definitiu de l’explotació cal situar-la en aquesta centúria, ja que no es 

comptaria amb evidències datables entre el segle IV a.n.e i l’arribada dels romans 

(Oliver, 1996: 89). Arturo Oliver és molt clar en quant al model poblacional associat a 

les mines del Rossell i la seva perdurabilitat: “creemos que tan solo durante el siglo VII 

a. de J. C. el poblamiento está relacionado directamente con la explotación minera, 

mientras que en el resto de la protohistoria de la zona, esta explotación es mínima, 

limitándose a las esenciales, la caliza para la construcción y la arcilla para la alfarería” 

(Oliver, 1996: 90). 

L’explotació del ferro amb cronologies tan antigues hauria, doncs, d’associar-se amb 

aquesta contrapartida que cercarien els fenicis. No comptem amb excessives dades a 

l’hora de poder determinar el calat d’aquesta relació comercial amb el ferro com a 

protagonista, però es pot suposar que seria important. 
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La confirmació, encara que matisada, al model d’explotació del ferro del Rossell-

Bellestar, tant per la seva cronologia com per la vinculació amb els jaciments receptius 

de productes fenicis del curs inferior del Sénia, l’expressa David Garcia Rubert a la seva 

tesi doctoral. Segons l’investigador del GRAP la datació dels jaciments no seria tant 

precisa com la que aporta Arturo Oliver, ja que, en un principi, les evidències de 

l’explotació de les vetes de mineral, malgrat que es tractaria en el cas del ferro d’una 

activitat molt poc intrusiva, serien molt poques. En quant a la relació amb el sector 

definit per l’anomenat Complex Sant Jaume, Garcia Rubert no creu que es pugui 

afirmar rotundament que els poblats del sector Rossell-Bellestar s’encarreguin 

d’extreure els metalls i de redistribuir-los per la via del Sénia, cap als punts on, 

presumiblement, s’establirien els contactes amb els comerciants fenicis, encara que els 

indicis apuntin cap a aquesta possibilitat. Malgrat l’absència d’excavacions en extensió 

en aquests jaciments, la seva extraordinària densitat, la proximitat a les vetes de mineral 

o la pròpia presència de ceràmiques fenícies en el seu registre podrien confirmar 

l’existència d’aquesta relació. Ho testimoniaria el fet que, en el moment 

d’abandonament d’alguns dels jaciments del curs inferior del Sénia, com el Castell 

d’Ulldecona o les Senioles, la majoria dels del Rossell-Bellestar són també deixats de 

freqüentar, especialment en els casos del Mas Nou, la Font de l’Argent, el Coll del 

Moro del Rossell, el Polsegué i les Carrasquetes, restant, com s’ha vist, únicament en ús 

el Mas de Vito. Els jaciments de la plana de Vinaròs i Benicarló, en canvi, continuarien 

funcionant, mostra de l’absència de vinculació entre aquests i la xarxa d’intercanvis del 

Sénia (Garcia Rubert, 2005: 807-808). 

La crítica de Garcia Rubert a l’esquema redistributiu del ferro de Bellestar-Rossell 

plantejat per Oliver qüestionaria el fet, defensat fins al moment, que la sortida natural 

del metall calia cercar-la a la costa del Baix Maestrat, en concret a la fase més antiga del 

Puig de la Nau de Benicarló (Oliver, Gusi, 2005: 256). A partir de l’excavació de Sant 

Jaume, així com del reestudi de jaciments claus del Baix Sènia i de la foia d’Ulldecona, 

com La Moleta del Remei o La Ferradura, s’ha plantejat la possibilitat que aquesta 

explicació no sigui tant senzilla. El problema de les tesis d’Oliver radicaria, segons 

Garcia Rubert, en diversos punts. Així, l’arrasament de les fases datables a la primera 

edat del ferro al Puig de la Nau, i el baixíssim percentatge de ceràmiques fenícies en el 

seu registre (un 1,16%) (Oliver, Gusi, 2005: 124, quadre 2), no ajudarien a confirmar 

l’establiment del jaciment de Benicarló com a punt de sortida del metall. Però l’obstacle 

principal seria la suposició presa com a certa durant bastant de temps sobre el fet que la 
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localització dels materials fenicis en jaciments propers a la costa hauria de procedir 

necessàriament del contacte i intercanvi directe amb els fenicis, malgrat que això no 

tindria per a que ser així (Garcia Rubert, 2005: 810). La via de les interrelacions entre 

assentaments en una xarxa de dependència i jerarquia entre el Rossell-Bellestar i el 

Sénia aniria, doncs, en aquest sentit. La proposta de David Garcia Rubert és força 

interessant i donaria una explicació coherent a la presència de materials fenicis en 

proporcions notables en jaciments com Sant Jaume. 

La segona àrea minera, relacionada directament amb el curs inferior de l’Ebre, és la 

d’El Molar-Bellmunt-Falset, al Siurana, al Baix Priorat. Ja s’ha parlat al tractar el 

jaciment del Calvari del Molar i el del Puig Roig del Roget del Masroig de l’existència 

d’evidències d’explotació de vetes de galena en aquest complex, i la seva íntima relació 

amb la circulació d’efectius comercials semites a la regió. Ambdós assentaments es 

localitzen a escassa distància dels afloraments de mineral superficial o de les mines de 

Linda Mariquita-Llussa, Jalapa i Raimunda-Barranc Fondo, i poden ser controlades 

visualment des d’aquests. De fet, el trajecte a peu des d’El Calvari fins a Linda 

Mariquita o Barranc Fondo no supera els 15 minuts. El control visual és encara més 

excel!lent al Turó de la Cova del Camat, que posseeix una altra possibilitat potser més 

interessant: es troba dominant tant El Calvari com el Barranc d’en Bas, que mena 

directament a l’Ebre. Incorporant a la malla l’Avenc del Primo, es crea una xarxa 

òptima en quant a intervisibilitat entre els quatre assentaments  (Rafel et alii, 2008: 

248). 

L’estudi de la transformació de minerals associada al Calvari del Molar ha estat 

desenvolupat des dels inicis de les intervencions dutes a terme per l’equip de Núria 

Rafel i Xose-Lois Armada10. S’han centrat, bàsicament, en l’anàlisi tant de peces 

fabricades com d’escòries. De les peces manufacturades que participaren en els primers 

estudis (Armada et alii, 2005) únicament una d’elles sembla provenir de la necròpolis, 

encara que va ser trobada fora de context arqueològic. Per la seva singularitat va ser 

incorporada en el conjunt estudiat. Es tracta d’una fíbula de pivots, una peça molt poc 

present en els contextos de finals de l’edat del bronze o inicis de la del ferro en la 

Península Ibèrica. Associades generalment a contextos funeraris, se n’han trobat set a la 

necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), una quantitat 

realment important, a Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià), a Agullana (Alt 

                                                
%&! Volem agraïr l’ajut en la interpretació dels processos químics relacionats amb la 
transformació metal!lúrgica a Fernando Muriel, doctor en química.!
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Empordà), a Nules (Plana Baixa) i a El Ceremeño (Herrería, Guadalajara) (Cerdeño, 

Juez, 2002: 82, fig. 68.5). N’hem pogut consultar una altra, amb agulla independent, en 

una col!lecció privada; sembla ser que prové d’una necròpolis indeterminada localitzada 

a la segona meitat del segle passat prop d’Escatrón (Saragossa), i conserva encara una 

interessant decoració soguejada al pont. 

Sobre l’origen d’aquestes fíbules se n’ha parlat molt, i semblen provenir de Xipre, 

almenys en la idea formal i funcional, passant moltes d’elles pel sedàs sicilià i itàlic. La 

del Molar va ser considerada per Gonzalo Ruiz Zapatero, a l’igual que la de Nules, com 

a una clara evolució local dels tipus xipriotes, atribuint-li una datació de finals del segle 

VIII a.n.e (Ruiz Zapatero, 1985: 951). De fet, aquest investigador recuperava una 

primera aproximació feta per Martín Almagro Gorbea (Almagro Gorbea, 1977: 101), en 

el seu conegut treball sobre el jaciment del Pic dels Corbs de Sagunt (Camp de 

Morvedre), en el qual datava la fíbula de pivots del Molar durant la primera fase de la 

necròpolis, és a dir, entre el 800 i el 700 a.n.e. Més recentment Pedro V. Castro ha 

retocat la cronologia d’aquesta peça i l’ha fet recular fins al 1000 cal. a.n.e. (Castro, 

1994: 140), a partir de la comparació amb els contextos cronomètrics vinculats a 

aquesta classe de fíbules a Palermo II (Casp, Baix Aragó-Casp), Fuente Estaca (Embid, 

Guadalajara) i Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada) (Armada et alii, 

2005: 144). No obstant, sembla indubtable, si considerem els exemplars de Sant Jaume 

Mas d’en Serrà o d’Agullana, el fet que aquest tipus de fíbula continua apareixent en 

ambients clarament datables al llarg del segle VII a.n.e., és a dir, durant la primera edat 

del ferro. De totes maneres és una peça que testimonia directament els contactes 

comercials protocolonials entre el llevant peninsular i la mediterrània central i oriental. 

Pel que respecta a la resta d’objectes, un braçalet sembla provenir de la necròpolis, 

mentre que l’altre va ser recuperat per Vilaseca en l’assentament, sense poder-se 

determinar una ubicació concreta (Armada et alii, 2005: 142). El de la necròpolis és de 

secció rectangular i va ser decorat en un patró de línies corbes, punts i verticals. Va ser 

localitzat, amb dos braçalets més, a la tomba 149 (Vilaseca, 1943: 33, làm. XV.1). 

L’anàlisi ha aportat el resultat que la seva composició seria de bronze binari, amb 

presència constatable de plom (Pb) (Armada et alii, 2005: 144). L’altre, el de 

l’assentament, és de secció quadrangular i no presenta decoració (Vilaseca, 1943: làm. 

XIX.2 ; Rafel, 2000: fig. 12.5). Es tracta també d’un bronze binari, encara que presenta 

percentatges de plom (Pb) bastant més elevats que l’altre, d’aproximadament un 1,2%; 

malgrat això, els seus investigadors no han arribat a considerar-lo com a plomat 
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(Armada et alii, 2005: 144). 

En quant a les seves atribucions formals i cronològiques, més enllà de la classificació 

sobre els braçalets que va presentar Salvador Vilaseca (Vilaseca, 1943: 19-21), qui 

primer va intentar posar ordre fou Ruiz Zapatero, considerant que els de secció 

rectangular de forma ovalada que presentaven decoració geomètrica incisa haurien 

d’englobar-se dins del seu tipus B o “tipo Molá”, atribuïbles a la fase Ib de 

funcionament de la necròpolis (725-675 a.n.e.) (Ruiz Zapatero, 1985: 164, 965). Més 

recentment, Castro va sintetitzar la classificació dels braçalets de la necròpolis, incloent 

el de l’urna 149 dins del tipus de braçalets ovals amb decoració incisopuntillada amb 

temes curvilinis (Castro, 1994: 104). Aquesta dualitat de propostes ha provocat una 

certa controvèrsia; Ruiz Zapatero s’ha ratificat en la seva hipòtesi cronològica, 

distingint els braçalets amb decoració incisa i els soguejats com a característics de la 

primera fase de la necròpolis (Molar I, 800-700 a.n.e.) i els llisos de la segona (Molar II, 

700-600 a.n.e.) (Ruiz Zapatero, 2001: 280 ; Armada et alii, 2005: 145). Sigui com sigui, 

cal donar una cronologia a aquestes peces, aparentment, anterior al trànsit entre el segle 

VII i el VI a.n.e 

S’han recuperat també dues puntes de fletxa, força diferents entre sí. La primera d’elles 

va ser localitzada per Vilaseca en el context de l’àmbit F de l’assentament (Vilaseca, 

1943: 38). Es tracta d’una sageta del tipus C de Ruiz Zapatero, en la seva variant C2, 

també coneguda com a punta Mailhac I, relativament comuna en els jaciments 

protohistòrics de la regió (Ruiz Zapatero, 1985: 934-936). Per exemple, se’n coneix una 

provinent dels nivells exteriors de l’edifici del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs 

(Terra Alta) (Bea, Diloli, 2005: 193, fig. 13); se’n documenten altres al Puig Roig del 

Roget (El Masroig, Priorat) (Genera, 1995: 69, fig. 80) o al Coll del Moro (Gandesa, 

Terra Alta) (Rafel, 1991: 42-43). Es van trobar dues puntes més d’aquest tipus a la 

necròpolis (Armada et alii, 2005: 142-143). 

L’altre punta de fletxa és molt més interessant, ja que es tracta d’una sageta de tipus 

orientalitzant. Va ser trobada durant la campanya de 2002 (Armada et alii, 2005: fig. 5; 

làm. II). Mesura 38 mm. de llarg i 4,5 mm. de secció en el vàstag, que és circular. La 

punta és piramidal, amb quatre cares o talls, amb una llargada de 14,6 mm. i una secció 

màxima de 6,7 mm. És un bronze binari, amb un percentatge una mica superior al 8% 

d’estany (Sn) en la seva composició. Es pot observar que en aquest sentit és 

completament diferent a la punta Mailhac I descrita més amunt, ja que aquesta darrera 

era un bronze plomat (Armada et alii, 2005: 147). En aquest sentit cal destacar que 
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altres peces similars, com les tres aparegudes a la Penya Negra (Crevillent) són també 

bronzes binaris, com altres peces del mateix horitzó (fíbules de doble ressort o pinces 

per a depilar); això ha fet suposar als investigadors del Calvari del Molar que cal pensar 

en una possible integració en la metal!lúrgia local d’aquests productes (Armada et alii, 

2005: 147 ; González Prats, 1983: 287-289 ; Ferrer Albelda, 1994: 38) ; Quesada, 1997: 

446-447).  

Sobre la classificació d’aquest tipus de sageta, que caldria distingir formalment de les 

de doble tall, publicades com a arpons, s’ha seguit de manera més o menys constant la 

taula tipològica descrita per Joan Ramon (Ramon, 1983). Més endavant, Ferrer Albelda 

la va ampliar, recollint la pràctica totalitat d’aquestes formes (Ferrer Albelda, 1996). La 

sageta del Molar es podria classificar dins de la forma 5, tipus 1 de Ferrer Albelda , és a 

dir, de secció quadrada amb quatre talls i cares lleugerament còncaves (Ferrer Albelda, 

1996 ; Armada et alii, 2005: 146). La seva escassetat a la Península Ibèrica és notable. 

Únicament es poden citar fletxes semblants a Écija (Sevilla) i a El Hacho de Benamejí 

(Màlaga) (Durán, Padilla, 1990: 54-55, fig. 4.9 ; Ferrer Albelda, 1996: 51). 

Probablement, la punta trobada recentment a Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, 

Montsià) seria també d’aquest tipus (Garcia Rubert, 2005). Fernando Quesada relata 

una darrera, provinent de Pech Mahó (Auda) (Quesada, 1989: 167). 

No obstant, l’equip que ha estudiat la peça del Calvari del Molar veu en aquesta 

característiques que la distingeixen dels seus paral!lels més propers, com pot ser la 

diferenciació de la fulla respecte al vàstag d’emmanegament, o la mateixa llargària 

d’aquest. El que destaca de la sageta del Molar, i que la diferència de la resta, és que el 

vàstag és massís, mentre que a les altres es troba buit. Això ha fet pensar en una 

imitació o producció local (Armada et alii, 2005: 146).  

La cronologia d’aquests productes orientalitzants ha obert un debat entre els que els hi 

atribueixen una datació que cal situar entre la segona meitat del segle VII i el VI a.n.e. i 

els que consideren que cal pensar en una perdurabilitat llarga. En aquest sentit Quesada 

ha proposat la possibilitat que els exèrcits cartaginesos o les poblacions del Genil i el 

Baix Guadalquivir hagin mantingut la producció d’exemplars de secció triangular fins al 

segle III a.n.e. (Quesada, 1997: 448). La punta del Molar, no obstant, ha d’emmarcar-se 

dins de la primera cronologia presentada, atesa la datació proposada per a l’assentament 

(Armada et alii, 2005: 148). 

Les altres dues peces estudiades el 2005 per l’equip del Calvari del Molar no són atuells 

metàl!lics, però estan clarament relacionats amb la transformació del mineral. Es tracta 
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d’un molí de triturat i d’una tovera de manxa. Del molí únicament es conserva la part 

fixa, que és d’una peça de vaivé; l’anàlisi amb microscopi SEM ha aportat com a 

resultat la presència indubtable de microrresidus metàl!lics, fet que ha suposat que 

s’hagi interpretat com una eina per a la mòlta. Són fragments microscòpics de plom 

(Pb), sulfurs (S) i plata (Ag), que es podrien correspondre amb el matxucat de blocs de 

galena argentífera (PbS) (Armada et alii, 2005: 148). 

En quant a la tovera, aquesta va ser localitzada al sector sud-occidental del “Tall 

Vilaseca”, en un paquet estratigràfic que no havia estat excavat pel doctor reusenc. És 

una peça de forma paral!lelepípede, feta amb argila cuita, que conserva un orifici central 

aproximadament circular, més ample en un extrem que en l’altre, possiblement destinat 

a anar encaixat a un forn. La part estreta hauria de rebre la boca d’una manxa. Les 

dimensions de la peça són de 15,3 x 5,3 x 3,5 cm. La cara exterior no va rebre cap mena 

de tractament, i apareix generalment ennegrida, a diferència del canal interior, 

rubefactat. Prop de l’extrem encaixable al forn apareix un sortint destinat probablement 

a no permetre el moviment enrere de la peça, tal i com s’ha documentat en un taller 

metal!lúrgic a Byrsa (Cartago, Tunis, Tunísia) (Lancel, 1982: 225, fig. 291 ; Armada et 

alii, 2005: 149). 

La presència de toveres de secció rectangular amb un sol orifici és completament 

desconeguda, més enllà de la del Molar (Armada et alii, 2005: 150). De fet, aquesta 

forma substitueix les de secció circular a partir de la constatació del fenomen colonial 

fenici. D’aquesta manera, les més antigues serien les de Morro de la Mezquitilla 

(Algarrobo, Màlaga), procedents del taller de forja de ferro de la fase més reculada del 

jaciment (Schubart, 1983: 109, taula 9 d-f ; Schubart, 1999: 248-249, fig. 4). 

N’existeixen també a l’habitació 3 de Cerro Salomón (Río-Tinto, Huelva) i a Toscanos 

(Màlaga) o a Puerto 9 (Huelva) (Hunt, 2003: 362). Són peces, però, que més enllà de la 

secció quadrangular o rectangular no s’assemblen, en quant al número de canals o a la 

seva disposició, a la del Calvari del Molar. En la seva recerca de paral!lels orientals 

l’equip del Calvari n’ha localitzat en jaciments jordans de la primera meitat del primer 

mil!lenni com ara Tell Hammeh, amb datacions d’entre els segles IX  a.n.e. i VIII a.n.e., 

interpretades com a una expressió local, atesa la seva absència en àrees veïnes 

(Veldhuijzen, van der Steen, 1999 ; Armada et alii, 2005: 150). 

Les anàlisis SEM aplicades a la superfície interna del canal únicament han aportat 

evidències de carbons i de fum, sense poder-se determinar quin tipus d’activitat 

metal!lúrgica s’hi associava. 
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El 2008 es va publicar un nou estudi en el qual s’analitzaven, d’entre altres jaciments, 

les escòries aparegudes durant les excavacions al Calvari. Aquest treball, titulat 

“Caracterización analítica de la producción metalúrgica protohistórica de plata en 

Cataluña” (Montero et alii, 2008) es va inscriure en el subprojecte “Caracterización 

analítica de la producción metalúrgica protohistórica de plata” (HUM2004-04861-C03-

02), en el qual es proposava avaluar la potencialitat de l’aprofitament dels recursos 

minerometal!lúrgics al nord-est peninsular, així com la seva relació amb la producció de 

plata i la tecnologia que es va usar en aquesta durant la protohistòria (Montero et alii, 

2008: 292). 

En el registre del Calvari s’hi van trobar petits fragments d’escòries. La presència més 

aviat minsa d’aquestes en el jaciment ha fet pensar que realment la producció no havia 

de ser una de les activitats principals de l’assentament. Totes les escòries es corresponen 

amb reduccions de minerals de plom. En una de les mostres (CVM-2-11/5) s’han pogut 

detectar boletes de plom-coure, així com zinc en el vidre de replert de la resta. La 

troballa de bari, amb la formació en l’escòria de cristalls d’al!lòfana [(K, Ba)Al(Si, 

Al)3O8], juntament amb el coure i el zinc, han estat interpretats com a la confirmació 

que aquests metalls es trobaven en el metal!lotecte original de la galena (Montero et 

alii, 2008: 298).  

Les pèrdues de plom en les escòries del Calvari són considerables, ja que la major part 

formen els vidres, mentre que una porció menor es troba en la constitució dels segregats 

metàl!lics atrapats. També és destacable el fet que en cap de les mostres analitzades s’hi 

ha trobat evidències ni de mineral argentífer ni de plata metàl!lica. Únicament l’anàlisi 

XRF-ED d’alguna de les escòries ha aportat com a resultat la determinació d’un 

contingut de plata d’uns 200 ppm com a màxim (Montero et alii, 2008: 298). En aquest 

sentit, si hom suposa que tota la plata fos arrossegada pel plom i aquest reduït totalment 

a metall, en escòries amb major pèrdua de plom, del voltant del 50%, que es 

consideraria com la situació més favorable, suposaria un màxim 400 ppm amb relació 

amb el plom, és a dir, 400 grams per tonelada de plom (Montero et alii, 2008: 298). 

Aquesta quantitat ha estat interpretada com el mínim rendible per a una economia com 

la romana (Rovira Llorens, 2000: 317). Els investigadors han apuntat, també, que 

aquestes dades són coherents amb les quantitats de plata trobades en les galenes 

analitzades, tant les presents en vetes geològiques com en les sortides del registre 

arqueològic. 

Tot això ha fet pensar a l’equip de recerca del Calvari que el procés d’obtenció de plom 
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que hom va utilitzar era molt senzill i àdhuc poc eficient i que, en alguns casos com la 

formació d’escòries de “sílice lliure” s’assembla als processos metal!lúrgics de la 

mateixa època al sud-est peninsular, encara que la diferència tècnica entre una àrea i 

l’altra és enorme, ja que al Calvari no es passa d’obtenir vidres molt plomats (Montero 

et alii, 2008: 298). 

La conseqüència directa de l’obtenció d’aquests vidres, per a l’equip integrat en el 

projecte, seria el fet que la transmissió tecnològica existent entre les comunitats del 

Baix Priorat i el món fenici va tenir que ser certament molt limitada. L’altre dada 

important extreta de les analítiques estaria vinculada amb l’evidència que les escòries 

estudiades no semblen estar directament relacionades amb l’obtenció de plata, encara 

que tampoc diferirien excessivament de les que es formarien a partir del processament 

de minerals plumboargentífers (Rafel et alii, 2008: 260). En aquest sentit els resultats de 

les anàlisis de les mostres de l’assentament del Calvari sotmeses a isòtops de plom 

mostrarien la utilització de metalls locals. Això refermaria, segons els seus 

investigadors, la hipòtesi de treball plantejada més amunt. Seria plenament factible 

suposar l’extracció del mineral de les vetes situades a les concessions de Linda 

Mariquita, Jalapa i Barranc Fondo. En canvi, existirien altres ítems que mostrarien la 

utilització de metall foraster en la seva fabricació. D’aquesta manera, les peces 

provinents de la necròpolis mostrarien diverses procedències. Per un costat, l’agulla de 

fíbula i un fragment de braçalet serien associables a l’àrea minera de Linares (Jaén). Per 

l’altre, les denes de cadeneta podrien provenir del sud-est peninsular (Rafel et alii, 

2008: 261). 

Dins del mateix projecte s’han analitzat un petit lingot de plata i una arracada 

tipològicament oriental datats a la segona meitat del segle VI a.n.e., provinents del Coll 

del Moro de la Serra d’Almos (Tivissa, Ribera d’Ebre), i un petit penjoll filiforme de 

plata enrotllat sobre un vàstag de bronze, procedent de la necròpolis del Coll del Moro 

de Gandesa (Terra Alta). Aquesta darrera peça seria potser lleugerament més antiga, 

emmarcable entre el 625 i el 500 a.n.e. Ni el lingot ni el penjoll han aportat resultats 

significatius, però el metall de l’arracada sembla ser originari, amb totes les reserves, de 

l’àrea minera del Baix Priorat, possiblement de Linda Mariquita (Rafel et alii, 2008: 

262; Montero et alii, 2008: 311).  

En resum, es pot afirmar que el jaciment del Calvari del Molar va posseir una 

importància significativa en la producció i distribució del mineral i del metall fins al 

segle VI a.n.e. En aquest sentit, sembla comprovada l’explotació dels minerals de plata, 
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testimoniada a l’arracada del Coll del Moro de la Serra d’Almos i en una altra peça, un 

anell provinent de la necròpolis NE d’Empúries. Les analítiques, però, haurien 

demostrat la poca rendibilitat de l’explotació d’aquest metall (Montero et alii, 2010: 

120). En aquest sentit la galena d’aquesta regió no conté una gran quantitat de plata, i 

aquest inconvenient hauria fet que s’explotés per a l’obtenció del plom per a 

copel!lació, almenys en gran part (Rafel, Armada, 2010: 248). 

El plom del Priorat és de gran puresa (Montero et alii, 2008: 316). Les darreres anàlisis 

indicarien una distribució del plom prioratí més enllà de l’àmbit del nord-est peninsular, 

dins del marc dels contextos fenicis. Durant el període orientalitzant, a Andalusia 

occidental, el benefici de la plata es faria a partir de minerals jarosític, requerint-se 

l’addició de plom per a copel!lar-la (Rafel, Armada, 2010: 248). Les anàlisis 

isotòpiques sobre escòries de sílice lliure de mostres de jaciments com el Cerro de las 

Tres Águilas, el Cerro del Viento, el Cortijo de José Fernández o Tejada la Vieja eren 

inconsistents amb els camps isotòpics característics d’Andalusia occidental. Això va fer 

suposar que el plom de la copel!lació era importat. Un cop s’ha caracteritzat 

isotòpicament la zona minera del Molar-Bellmunt-Falset s’ha pogut deteminar que, 

almenys a Tejada la Vieja, Calle del Puerto, Cerro de las Tres Águilas i Torre del 

Viento, les mostres es poden emmarcar dins del camp isotòpic del Priorat (Rafel, 

Armada, 2010: 249). Per tant, el producte que s’exportaria des del Baix Priorat fins com 

a mínim l’oest andalús tartèssic seria majoritàriament el plom per a la copel!lació de la 

plata. 

I finalment, en el que respecta al coure, al Calvari del Molar s’hi documentarien, com 

s’ha vist, tant ítems clarament locals com altres provinents del sud-est peninsular i de 

l’àrea de Linares. Tal i com indiquen els investigadors vinculats al projecte d’anàlisi, “el 

horizonte que se presenta en estos momentos para la circulación del metal en el nordeste 

peninsular es de una complejidad que no sospechábamos cuando iniciamos el proyecto” 

(Montero et alii, 2008: 317). 

Els camins de sortida d’aquesta producció han estat també estudiats en el marc del 

projecte (Rafel et alii, 2008: 248-251). En aquest sentit, com ja s’ha indicat, la via de 

l’Ebre és la més factible, a través del barranc d’en Bas, però no l’única. Si cal assolir el 

sud del riu, a l’alçada del Castellet de Banyoles, a Tivissa, s’hauria d’usar possiblement 

una ruta més a l’est, travessant el Siurana. Per a arribar a la costa, el camí més senzill 

seria el que menaria cap a l’alçada de l’Hospitalet de l’Infant (Vandellòs, Baix Camp), 

de manera semblant al proposat per Xavier Dupré (Dupré, 2006: 67-68). Cal recordar 
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que prop d’aquesta via es trobaria el Coll del Moro de la Serra d’Almos on, com s’ha dit 

més amunt, s’hi hauria localitzat l’arracada analitzada. En tot cas serien camins a 

considerar a l’hora d’interpretar la relació comercial amb el món fenici. 

En quant a la presència de vetes de minerals explotables a la protohistòria a la resta del 

territori en estudi, la informació amb que comptem és més aviat magra (Diloli, 1997: 

124-125). En aquest sentit únicament es pot especular amb les possibles potencialitats 

metal!logenètiques. Així, les mineralitzacions de laterites més meridionals de Catalunya 

es troben a les comarques de la Terra Alta, el Matarranya i al Baix Ebre, concretament 

als Ports de Tortosa-Beseit. Les més importants són les de Fontespatlla, al Matarranya i 

Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, explotades diverses vegades al llarg del temps. Al 

sud de Gandesa s’hi localitzen hard-grounds del Dogger, també explotades, sense 

massa èxit, com a mines de ferro. Al Baix Ebre, les mineralitzacions de Bítem 

(Tortosa), al barranc de la Mina o riera del Coent, amb un hard-ground amb presència 

d’hematites, goethita, calcita i quars, o les d’Alfara de Carles, amb argiles laterítiques al 

Maset de Limo, són també significatives. Altrament, a la serra del Boix, en el paratge 

conegut com l’Enclusa, hom hi ha identificat concentracions pisolítiques amb hematites, 

goethita i calcita. A Tortosa, a les mineralitzacions del Tall Nou, hi predominarien les 

argiles laterítiques amb presència de goethita, hematites, calcita i quars. En canvi, a la 

base del Tossal del Puig s’hi trobarien petites concentracions de galena, amb barita, 

cerussita i calcita. En una composició similar, a Xerta existirien mineralitzacions de 

plom, per sobre de les calcàries del Muschelkalk, amb presència de galena, goethita i 

calcita. En canvi, a la costa del Baix Ebre s’hi han explotat vetes ferruginoses, com en el 

cas de la Mina Consuelo a l’Ametlla de Mar, productiva fins a meitats del segle XX sota 

la propietat dels Altos Hornos de Vizcaya, o al Perelló, a un quilòmetre del nucli urbà, 

seguint la carretera TV-3022 que mena a Rasquera, s’hi va explotar un hard-ground 

amb presència de goethita, hematites, pirolusita, calcita, siderita i quars (Diloli, 1997: 

124-125). 

Pel que respecta al Montsià, cal assenyalar la troballa de concentracions laterítiques de 

La Sénia, al barranc de la Fou i al Mas Amat, que incorporen goethita, hematites, caolí i 

quars. Al Godall i a Alcanar s’hi localitzen concentracions febles de tipus ferruginós, 

amb pirites, goethita, hematites i calcita. Bayerri indica que a inicis del segle XX a 

Ulldecona es van explotar vetes també de caràcter ferruginós, que incorporarien siderita 

i limonita (Bayerri, 1934: 431). 

Hom va intentar explotar, al Baix Maestrat, els hard-grounds bauxitífers dels Ports, al 
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Boixar, Coratxà i Fredes. També a Alcalà de Xivert s’hi ha intentat donar rendibilitat 

econòmica als minerals de ferro presents. 

No obstant, no comptem amb cap evidència que pugui indicar-nos l’explotació durant la 

protohistòria de les mineralitzacions presentades més amunt. Existeixen, però, notícies 

relativament antigues, com la de la presència de materials de ferro al Toscar-Carles, als 

Ports, constatada des del segle XVI i que va ser confirmada a inicis del segle XX, ja que 

s’hi van trobar “senyals de minerals de carbó, ferro, ciment i altres minerals” (Bayerri, 

1934: 419). Enric Bayerri, de totes maneres, exagera sobre la potencialitat minera del 

sud de Catalunya, a l’afirmar que pràcticament tota la riquesa del nostre país es troba 

allà (Bayerri, 1934: 417). La presència de mineralitzacions de ferro, com s’ha vist, és, 

però, com a mínim constant. En aquest sentit Jordi Diloli ha afirmat que l’extracció del 

ferro dels hard-grounds de Bítem (Tortosa) o de Xerta-Paüls-Alfara podria relacionar-

se amb la necessitat per part dels assentaments de l’Ebre d’autoabastir-se d’un mineral 

tan necessari per a la seva supervivència econòmica, a l’igual que els de la zona 

d’Ulldecona, propers a les àrees del Bellestar-Rossell i de La Sénia (Diloli, 1997: 128). 

Cal recordar que a Les Planetes (Bítem, Tortosa), en un context datable ja durant la 

segona edat del ferro, es va localitzar un lingot de ferro en una llar/cubeta de foneria 

(Diloli et alii, 2003). En tot cas, cal tenir en compte aquestes dades. 
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VI.2.3.- Estructura sociopolítica del territori 

En els estudis sobre la formació i el desenvolupament de les societats protohistòriques 

al nostre país la influència de les tesis plantejades per l’anomenada antropologia 

econòmica han suposat i de fet suposa un pes específic molt important. Ja des dels 

treballs de Polanyi, on es redacta un esquema evolutiu que passa per la reciprocitat de 

les societats segmentàries, la redistribució dels cabdillatges i els estats, i l’intercanvi 

comercial estructurat per llei, associat a l’existència de formes estatals, l’arqueologia 

social ha intentat donar resposta a les hipòtesis sobre les configuracions polítiques 

comunitàries des d’una vessant en molts casos merament substantivista.  

En aquest sentit cal destacar els treballs publicats per Joan Sanmartí (Sanmartí, 2001; 

Sanmartí, 2004). Aquest investigador, partint de la seva extensa experiència en la 

recerca protohistòrica a l’àmbit del nord-est peninsular, ha treballat en la línia de la 

formació de les comunitats socials a partir de la plasmació de sistemes polítics de tipus 

big men durant la primera edat del ferro. Entre els seus treballs més destacats cal 

assenyalar l’article “From local groups to early states: the development of complexity in 

protohistoric Catalonia”, publicat a la revista Pyrenae l’any 2004 (Sanmartí, 2004). Es 

tracta d’un estudi transversal, que té com a plantejament bàsic analitzar les pautes que 

portaran vers la formació de l’estat arcaic, incidint especialment en els processos de 

canvi social.  Un dels fets determinants d’aquest canvi social, per a Sanmartí, serà el 

paper del creixement demogràfic, associat a eventuals moviments poblacionals i a 

l’impacte del comerç colonial. En aquest sentit el rol del vi i de la seva redistribució 

com a actiu polític serà la clau del canvi a partir del segle VII a.n.e. Si bé molt 

possiblement l’inici del procés de diferenciació social cal cercar-lo a partir de la plena 

sedentarització i de la cooperació intragrupal (i també intergrupal) que provoca 

l’augment poblacional durant els darrers estadis del bronze final, la presència de comerç 

colonial fenici a partir del segle VII a.n.e. sense cap mena de dubte accelerarà el procés. 

Els personatges destacats de les comunitats locals que es trobin en millor situació 

competitiva seran els qui adquiriran el rang d’agent comercial d’una manera més ràpida, 

iniciant l’escalada cap nous estadis socials i polítics. La captació d’aquest capital polític 

es formalitzarà en una estructura semblant a la dels big men, segons aquest model, amb 

l’eix redistributiu com a engranatge que permet el sosteniment. 

Sanmartí manté, per al segle VI a.n.e., l’existència en aquesta regió d’una elit de 

caràcter hereditari, que ostentaria un poder basat en la manipulació simbòlica i 

ideològica de les relacions socials (Sanmartí, 2004: 34). El vi, malgrat que encara pot 
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considerar-se un bé de prestigi, molt possiblement ha perdut valor polític a causa de 

l’existència de producció pròpia i al canvi de polaritat sobre la importació d’elements 

sumptuaris. Sanmartí afirma que “in addition, the emerging hereditary elite may have 

underlined its prominent position by restricting the distribuition of the imported 

material and by raising its status” (Sanmartí, 2004: 22). Per tant, seguint aquesta 

proposta, es passaria d’una manera relativament ràpida d’un sistema anàleg al de big 

men, que no implica herència, a un cabdillatge que sembla fonamentar les bases d’un 

esquema aristocràtic per al segle VI a.n.e., restringint en gran manera la redistribució 

dels béns de prestigi importats: “...accumulating prestige capital can be achieved better 

by raising the quality of prestige capital rather than increasing the quantity of prestige 

goods. In order to mantain the values of prestige capital and to secure exclusive access 

to prestige capital the supply and distribution of prestige goods should be restricted” 

(Kim, 2001; citat a Sanmartí, 2004: 22). 

La proposta d’evolució social per als segles VII a.n.e. i VI a.n.e. presentada per Joan 

Sanmartí és força interessant i posseeix, sota el nostre punt de vista, la virtut de posar 

ordre al procés i d’intentar organitzar socialment els canvis que sembla que pateixen les 

comunitats del nord-est peninsular en aquells moments. L’aplicació de conceptes com el 

de la redistribució i l’acaparament de capital de prestigi suposen bases de treball que 

han estat seguides per un bon nombre d’investigadors al nostre país. No obstant, 

considerem que no està exempta de crítica, per diversos motius. Potser el més 

important, per a nosaltres, és el concepte generalista de la tesi. A l’observar les dades 

provinents de les intervencions arqueològiques en les diverses subregions del tram 

inferior de l’Ebre hom s’adona que no podem parlar de processos conjunts i lineals, 

almenys de manera general. Allò que succeeix al Sénia, al Baix Ebre o al Matarranya, 

per citar únicament tres àrees, malgrat submergir-se en un esquema certament comú, 

presenta particularitats que suposen diferències en el sistema social i polític. Cal tractar 

aquestes particularitats de manera individualitzada. 

A partir de meitats del segle VII a.n.e., però, apareixerà un fenomen nou, que és el de 

l’arquitectura diferencial, sovint considerada com de prestigi. El sorgiment d’unes 

formes completament noves, que es diferencien clarament del patró general, suposarà, a 

nivell social i polític, l’existència de marcadors de complexitat creixent. Arribats a 

aquest punt cal fer una sèrie de puntualitzacions sobre com s’ha de vehicular l’estudi 

social de les formes construïdes. Tradicionalment els pressupostos teòrics plantejats per 

la investigació històrica de l’arquitectura s’han emmarcat en una perspectiva pròpia 
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d’un funcionalisme arquitectònic, mecanicista i simplificador, que veu la forma de 

l’edifici com una resposta única a causes físiques (materials de construcció, paisatge, 

clima, etc.) (Mañana et alii, 2002: 16). Aquest plantejament no invalidaria el procés 

proposat, sinó que faria referència a una carència implícita en el mateix: l’escassa 

referència que s’ha donat sobre les conviccions socials que donen forma a l’espai, que 

respon també a exigències culturals. El primer a expressar aquesta “queixa” fou Amos 

Rapoport al seu treball House Form and Culture (Rapoport, 1969)11. D’aquesta manera, 

a partir de plantejaments sociològics com els de Bourdieu, Foucault o Giddens, entre 

altres, i usant el que s’ha anomenat com a arqueologia social d’espais habitats, 

l’arqueologia postprocessual posa sobre la taula la hipòtesi que la construcció, com la 

resta dels elements que conformen la cultura material, és un producte cultural que té 

com a objectiu comunicar una informació que serà usada, de forma conscient i 

inconscient, per la comunitat que la construeix (Mañana et alii, 2002: 17). D’aquesta 

manera es basteix un espai físic en el que es desenvolupa, reproduint-la, l’acció social. 

La forma de la construcció aporta un medi perdurable que ha de servir per a imposar 

esquemes d’organització social, d’aquí que no solament s’hagi d’interpretar en bases 

funcionals, sinó també socials (Mañana et alii, 2002: 17). En aquest sentit, seguint els 

paràmetres postprocessualistes i les teories postestructuralistes de pensadors com 

Foucault, l’arquitectura, com a eina per a la construcció social de la realitat, serveix com 

a un mitjà més del sistema de coneixement-saber imperant a cada context històric per a 

mantenir i reproduir l’ordre social. 

La influència dels plantejaments semiòtics en el postprocessualisme ha permès 

considerar la vessant de l’arquitectura com a “signe de comunicació” (Eco, 1986; 

Mañana et alii, 2002: 17). L’espai construït no es planteja únicament a partir de 

decisions pragmàtiques sinó que es converteix en un objecte simbòlic, ja que transmet 

un missatge que s’assimilarà inconscientment dins del marc teòric de la quotidianitat. 

Aquesta perspectiva s’ha aplicat a l’estudi de l’arquitectura domèstica i monumental, 

posant de manifest l’existència de programes arquitectònics i iconogràfics en societats 

antigues (Eco, 1986 ; Mañana et alii, 2002: 17). 

L’arquitectura diferencial suposa, més enllà de la mostra domèstica, un exemple clar de 

l’aplicació de programes iconogràfics com a símbol de la realitat social i política. Ens 

comunica, com a signe, la possible existència de processos d’implantació política, que 

                                                
$$!Existeix una traducció de l’any 1972, titulada Vivienda y cultura, editada a Barcelona per 
Gustavo Gili.!
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tenen una de les seves justificacions en la creació d’una arquitectura a voltes 

monumental, però sempre diferencial i molt sovint representativa. Albert Speer va 

escriure a les seves memòries: “els meus edificis, tal i com els vaig definir el 1936, no 

solament tenien que expressar l’essència del moviment, no, el meu desig era que 

formessin part del moviment. Amb aquesta afirmació vaig caracteritzar el meu treball 

com a obertament polític” (Speer, 2001). És a dir, l’essència de l’arquitectura 

diferencial de càrrega política és precisament la seva transcendència com a 

representativa de l’essència del règim, i aquest fet és igual d’aplicable als edificis 

diferencials i de prestigi protohistòrics que al projecte Germania de Speer. La base és la 

mateixa. 

 

VI.2.3.1.- L’inici del camí vers la complexitat política (700-550 a.n.e.) 

A partir del segle VII a.n.e., possiblement des de la seva meitat, apareixen, doncs, al 

curs inferior de l’Ebre una sèrie d’elements construïts que semblen reflectir el sorgiment 

d’un nou ordre social i polític. Si fins a aquell moment les mostres d’arquitectura 

habitacional mostraven una senzillesa molt gran, així com una estacionalitat, amb 

l’esclat de la primera edat del ferro les coses canviaran, i, de fet, començaran a emergir 

les primeres formes d’urbanisme estable. Però juntament amb aquests primers 

assentaments, hom bastirà, en algunes subregions, edificis de dimensions considerables, 

fortificats, com Sant Jaume Mas d’en Serrà al Sénia. Per tant, no tenim dubtes a l’hora 

de parlar del naixement d’una arquitectura fortament simbòlica que es dissenyarà 

precisament per a plasmar les noves relacions de poder. 

El cas de les estructures fortificades, tant en la segona meitat del segle VII a.n.e. amb 

l’exemple del jaciment canareu, com en les cases fortificades del segle VI a.n.e., 

expressa perfectament el concepte d’”arquitectura diferencial” en conjunció amb el 

d’”arquitectura de prestigi”. S’ha discutit molt, en una qüestió també oberta per a la 

segona edat del ferro, sobre la funcionalitat real de la poliorcètica en les comunitats 

ebrenques i de les terres adjacents. S’ha considerat la possibilitat que els elements 

defensius serveixin únicament com a ressorts justificadors del poder. Però, sota el nostre 

punt de vista, no es pot obviar la seva disposició justament com al que són, és a dir, 

defenses. En poques paraules, la poliorcètica, més enllà de jugar un rol simbòlic, serveix 

per a evitar assalts o atacs, alhora que per a definir un perímetre urbanitzat enfrontat a 

un món extern de camps i selves. La fortificació, per extensió, en alguns casos com els 

edificis isolats, es convertiria aleshores en una arquitectura de tipus diferencial, al ser 
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clarament discriminable de les formes comuns. Adquirirà el rang de prestigi en el 

moment en que s’arribarà a la categoria de símbol. Un cas clar, en la nostra opinió, és el 

Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs, on l’arquitectura estaria al servei de l’expressió 

del poder i, lògicament, seria prestigiosa. En el supòsit d’edificis com Sant Jaume, més 

enllà del simbolisme polític que pot posseir la fortificació, i que no neguem, caldria 

valorar qüestions com la necessitat de protecció i defensa de la comunitat que hi 

residiria i dels béns de prestigi que hi emmagatzemarien. 

Les mostres d’arquitectura diferencial no queden reduïdes únicament als assentaments 

que s’han pogut identificar com a edificis isolats (per al segle VII a.n.e. Sant Jaume i 

Aldovesta; per al VI a.n.e. el Puig de la Misericòrdia, el Turó del Calvari, la torre del 

Coll del Moro de Gandesa, la T-3 de L’Assut de Tivenys, el Tossal Montañés II i, 

possiblement, el Coll del Moro de la Serra d’Almos). Elements com la torre circular o 

les cambres adossades de Sant Cristòfor de Maçalió poden també respondre a aquest 

esquema. Ja hem cridat l’atenció al llarg del text sobre els assentaments de planta axial. 

En aquests casos (per exemple, les Escodines Altes o el Mas de la Hora), es reuneixen 

diversos aspectes que podrien fer pensar en l’existència d’una arquitectura diferencial. 

El principal és, evidentment, la seva pròpia concepció urbanística compacta, sense 

gairebé espais articuladors de la circulació. Però també és significativa la seva mida 

reduïda. Un cas que permet la comparació és el dels dos poblats del Tossal Redó de 

Calaceit. Si bé coneixem molt malament el petit, sembla que pot emmarcar-se, com s’ha 

vist, en una tipologia configurativa axial. Les diferències de mida entre aquest i el 

poblat gran, de carrer central, són evidents. I la seva possible convivència, oberta a 

discussió avui en dia, encara que possiblement el poblat petit arrenqui abans, pot induir 

a pensar en l’existència de voluntats segregacionistes, a nivell social. Sota el nostre punt 

de vista, caldria revisar profundament el volum d’informació amb que es compta amb 

relació als assentaments axials o compactes, per tal de valorar si ens trobem realment 

davant de cases o caserius d’una certa dimensió. Si fos així, es tractaria de mostres 

evidents d’arquitectura diferencial. 

El món funerari d’algunes subregions del curs inferior de l’Ebre, com la Ribera, les 

valls del Matarranya i de l’Algars, i els altiplans de l’interior, posseeix característiques 

que permeten considerar l’aplicació de programes constructius diferencials. El fet 

tumular és una mostra d’arquitectura, que no es concentra en el concepte d’edifici sinó 

en el de monument, encara que la seva senzillesa en molts de casos no sembli aconsellar 

aquesta definició. Però el fet és que aquestes tombes són monuments construïts, que 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "##!

posseeixen una forta càrrega de simbolisme. L’exclusivitat de l’accés a l’enterrament 

tumular (i de loculi, evidentment), i la segregació grupal que sembla observar-se a nivell 

semi-micro en necròpolis com Santa Madrona de Riba-roja d’Ebre, Sebes, a Flix, al 

Coll del Moro, a Gandesa, o als túmuls de cista excèntrica del Matarranya, va 

íntimament unida a la necessitat de perdurar amb la disposició d’un monument 

construït. 

El fenomen, sense cap mena de dubte, ha d’anar lligat a la plena sedentarització i a la 

construcció de trames urbanes estables. En aquest sentit és important recordar la 

consolidació dels models d’assentament d’espai o carrer central, vinculats formalment a 

la vall de l’Ebre i, sobretot, a la plana occidental, en connexió amb la regió a través de 

la línia Segre-Cinca. Els exemples més antics es troben a l’Algars, amb el Roquissar del 

Rullo de Favara com a exponent clar, relativament proper a l’aiguabarreig entre els rius 

més amunt esmentats i l’Ebre. L’espai central és la forma més senzilla de posar ordre a 

una fórmula urbana estable, i potser cal associar la seva presència a l’aparició de 

poblament en zones com la subregió dels altiplans interiors i del Matarranya-Algars, 

encara que també seria observable en jaciments del Sénia com La Moleta del Remei, en 

la seva fase més important, la de la primera edat del ferro. No obstant, per a alguns 

investigadors, no existeixen masses dubtes en el sentit que cal veure un vincle, una 

relació, entre les formes urbanes de carrer o espai central del Segre-Cinca i les que 

apareixeran, posteriorment, a partir de la vall mitja de l’Ebre, incloent zones com les del 

Baix Aragó (Burillo, Picazo, 1994:106).  

Tanmateix, la trama urbana no presenta un model únic en tot el territori en estudi. 

Existeixen casos com el de La Ferradura a Ulldecona, al Sénia, per tant, que posseeixen 

plantes formades per una única alineació d’espais ocupacionals; es pot comparar amb el 

traçat de Les Escodines Baixes a Maçalió, al Matarranya. Però, com s’ha vist, en 

cronologies que arribarien ja al segon quart del segle VI a.n.e. apareixen formes noves, 

on la voluntat organitzativa recorre a plantejaments diferents, com l’ordre pseudo-

hipodàmic de Gàfols II, a la Ribera, que recorda al de l’Alto de la Cruz de Cortes de 

Navarra (Llanos, 1990). Ordre que, no obstant, sembla que també va ser cercat en la 

distribució interior de Sant Jaume, sota el nostre punt de vista. El principal problema 

amb que comptem és, però, la manca d’intervencions arqueològiques recents al territori 

que ens permetin veure quin és l’impacte real dels plantejaments urbanístics als segles 

VII a.n.e. i VI a.n.e. Cal reconèixer l’ingent esforç que alguns investigadors estan 

portant a terme per tal de reestudiar i reinterpretar les plantes d’assentaments excavats, 
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en molts de casos, fa gairebé un segle, però és necessari augmentar el catàleg amb 

mostres intervingudes en l’actualitat. S’albira un extraordinari dinamisme en el que 

respecta a les formes d’organització urbanística al tram inferior de l’Ebre, però encara 

es compta amb nombrosos dubtes que cal anar resolent a mesura que avancin els 

treballs. 

El territori del Sénia, com s’ha assenyalat, apareix articulat a partir de meitats del segle 

VII a.n.e. per un sistema ocupacional en el qual destaca la presència de Sant Jaume Mas 

d’en Serrà. L’esquema polític plantejat pels investigadors del GRAP proposa 

l’existència del Complex Sant Jaume com a entitat territorial i política complexa, amb la 

presència d’una aristocràcia de caràcter hereditari, sota el seu punt de vista, que 

controlaria el flux de l’intercanvi comercial fenici i, a partir d’aquest fet i de la captació 

de mitjans de producció, s’estructuraria el territori del baix Sénia i de la foia 

d’Ulldecona. Es reuneixen en Sant Jaume diversos aspectes que fan temptadora l’opció 

que hi resideixi una elit aristocràtica de caràcter hereditari, com la mateixa arquitectura 

diferencial i de prestigi. No es coneixen jaciments semblants per a aquest moment, amb 

l’excepció d’Aldovesta, encara que, com s’ha assenyalat, el jaciment de Benifallet no 

compta amb un programa arquitectònic tant elaborat. 

La pròpia situació topogràfica de l’assentament, en un turó dominant la desembocadura 

del riu, posa en relació la costa amb les terres de l’interior, cap a les conques mineres de 

l’àrea de Bellestar-Rossell. En aquest cas sembla evident quina és la contrapartida que 

els comerciants forasters cerquen, és a dir, el mineral de ferro, encara que manca un 

programa acurat d’estudis metal!logràfics com el que s’està duent a terme al Baix 

Priorat. L’aparició del mateix Sant Jaume, vers el 650 a.n.e., és cronològicament 

paral!lela a la irrupció comercial fenícia, almenys dins de les datacions tradicionals. El 

territori, abans, no estava ocupat o presentava baixes densitats; en tot cas, no hi existiria 

un poblament plenament estable. És suggerent associar el sorgiment de Sant Jaume, i de 

la resta d’ocupació de la primera edat del ferro al curs inferior del Sénia, precisament a 

l’establiment de relacions comercials amb els fenicis. De totes maneres, resta un 

problema per a resoldre: l’aparició d’aquest poblament. En aquest sentit, alguns 

elements de tipus arquitectònic presents a la zona poden ajudar a resoldre dubtes. Ens 

referim, bàsicament, a la tècnica dels paraments adossats o múltiples, presents en la 

tradició constructiva des de la Manxa fins al bronze valencià. La seva utilització tant a 

Sant Jaume com a La Moleta del Remei podria vincular-se a l’aparició de poblament 

provinent del nord del País Valencià. Dos fets podrien ajudar a dilucidar aquesta 
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qüestió: la localització d’estructures de paraments múltiples al Puig de la Nau de 

Benicarló (Baix Maestrat), i la recent troballa, a la zona de La Menarella (Alt Maestrat), 

d’estructures bastides amb la mateixa tècnica (Vizcaíno, González Villaescusa, 2007). 

En el cas del Puig de la Nau, però, les cronologies s’emmarquen ja dins del segle V 

a.n.e., encara que cal assenyalar que aquesta fase s’aixeca per sobre de fons de cabana 

datables com a mínim a la primera edat del ferro. Els paraments múltiples del segle V 

a.n.e. poden respondre a la continuïtat de tradicions constructives antigues. L’exemple 

de La Menarella, en estudi, posseeix l’interès de relacionar les zones mineres amb la 

vall del Guadalop i, des d’allí, amb l’Ebre mig (Vizcaíno, González Villaescusa, 2007). 

Posteriorment els trobarem també funcionant al segle VI a.n.e. al Puig de la 

Misericòrdia de Vinaròs i, encara més recentment, conformant les estructures 

poliorcètiques d’assentaments del Baix Ebre com l’Assut de Tivenys o el Castellot de la 

Roca Roja de Benifallet. La seva absència, en general, en les tècniques constructives de 

la resta de territoris en estudi pot reforçar la idea que el poblament del Sénia tindria un 

origen al nord valencià, en franca associació amb l’inici de l’explotació i el trànsit del 

ferro de l’Alt Maestrat. Cal, de totes maneres, ser cautes i continuar treballant per a 

confirmar o rebutjar aquesta hipòtesi. D’aquesta manera, resta oberta la possibilitat 

plantejada per David Garcia Rubert que el poblament del Sénia pugui provenir del Baix 

Aragó o, més concretament, del curs mig de l’Ebre, en la dinàmica observable a la resta 

del curs inferior de l’Ebre (Garcia Rubert, 2005: 944). La complexitat arquitectònica de 

Sant Jaume no admetria experimentacions, sinó que es basaria en l’aplicació de 

conceptes ja coneguts, recreats i polits, segons aquest investigador. Ara per ara, les dues 

opcions estan al damunt de la taula d’estudi. 

L’existència d’evidències de banquet o consum corporatiu i, potser, promocional a Sant 

Jaume és un altre dels indicadors de l’emergència d’una elit. La concentració de 

productes com el vi, usat com a capital de prestigi, explicaria la presència d’elements 

socialment destacats, que acumularien progressivament poder. Cal recordar la 

identificació de vitis vinifera en el registre del jaciment. És impossible d’afirmar, però 

és més que probable que les llavors trobades vinguin de fora, o bé en el fons de les 

àmfores o bé com a panses. Una altra explicació, en termes de sostenibilitat de les 

relacions comercials, no podria defensar-se. El vi suposa el producte entorn al qual es 

construeix el nou ordre social, el capital que pot ser redistribuït, sota la gestió de l’elit, i 

que ha de garantir l’estabilitat. Ara bé, quin tipus d’elit seria la que residiria a Sant 

Jaume i articularia el corpus relacional al baix Sénia?. Doncs aparentment es tractaria 
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d’un sistema de cabdillatge, encara que ens manquen dades en quant a l’excavació i 

estudi d’un major nombre d’assentaments. Si ens atenem a les propostes de l’equip del 

GRAP, existiria un esquema polinuclear plenament jeràrquic centralitzat a partir de Sant 

Jaume, amb un model de poder aristocràtic de tipus hereditari. La concentració de gran 

quantitat de pondera explicaria precisament l’aplicació de polítiques coercitives en 

quant a la producció, i contribuiria a refermar la idea apuntada més amunt. 

El principal problema, sota el nostre punt de vista, és que ens manquen dades que 

puguin confirmar l’existència d’un sistema aristocràtic d’herència. L’absència de 

necròpolis, fins al dia d’avui, no contribueix a aclarir aquest inconvenient, ja que és 

difícil determinar qüestions com l’establiment d’una estirp o d’un llinatge en els òrgans 

de govern sense poder estudiar les seves tombes o els seus monuments. A més, la 

durada de Sant Jaume, escassament dues generacions, tampoc afavoreix el creure que el 

poder s’ha consolidat de tal manera que es transmet per herència. No volem amb això 

afirmar que els personatges destacats de Sant Jaume es comportin seguint paràmetres de 

big men, ans al contrari. Aquest concepte polític és de difícil aplicació, per diversos 

motius, que poden resumir-se en la seva associació a grups de tipus segmentari i al fet 

que, realment, aquests personatges no són elements de poder polític, no formen llinatges 

i, per tant, no tenen herència. Possiblement, si Sant Jaume no s’hagués cremat cap al 

600 a.n.e., l’elit resident hauria assolit el rang d’estirp o llinatge, però ara per ara, sota el 

nostre punt de vista, és difícil d’assegurar. 

El que sí que sembla factible és el pensar en una estructura jeràrquica a partir de la 

residència de Sant Jaume per a explicar quin tipus de poder s’hi concentra. Sota el 

nostre punt de vista el jaciment podria ser el centre d’un sistema de cabdillatge, que 

comptaria amb les eines de control sobre la resta del territori del Baix Sénia, justificades 

per la concentració de capital de prestigi, a partir de la relació preeminent dels membres 

d’aquesta elit en l’esquema de comerç amb els fenicis. De totes maneres resta obert el 

tema de la presència d’un 23% de ceràmiques fenícies a La Ferradura, que potser es 

podria justificar a partir de la polinuclearitat del model. 

El territori del Baix Ebre i de la Ribera, en canvi, presentaria ressorts sociopolítics 

diferents. Les dades no són abundants; pràcticament totes provenen de l’edifici 

d’Aldovesta i dels assentaments com Barranc de Gàfols i Sebes I, ja a la Ribera, encara 

que com s’ha vist existirien altres punts ocupats encara per definir, com són els casos de 

l’Assut I a Tivenys, els Tossals d’Aldover o el Barranc de Xalamera, que podrien ajudar 

a configurar una malla d’ocupació territorial més densa. En tot cas és més que evident el 
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fet que aquesta zona del riu seria la que comptaria amb majors contactes amb el món 

minerometal!lúrgic del Baix Priorat, la veritable raó de la presència comercial fenícia, o 

tartèssica, a la regió. Tartèssica en el sentit que les dades analítiques d’escòries de plom 

aparegudes al sud-oest andalús poden determinar una relació directa entre aquest món i 

el de l’Ebre final. No comptem, però, amb cap evidència clara que ens pugui fer pensar 

que el sistema polític per a aquests moments es basi en una estructura, a nivell 

territorial, de tipus jeràrquic. Aldovesta és, certament, un caseriu especial, en el qual 

l’altíssima concentració de producte fenici, és a dir, bàsicament de vi, però també 

possiblement salaons o oli, aconsella a tractar-lo de manera especial. Però 

arquitectònicament, com s’ha indicat al llarg del nostre discurs, les diferències 

conceptuals amb casos com el de Sant Jaume Mas d’en Serrà són clares. El seu 

creixement orgànic no ajuda a l’hora de determinar l’aplicació de programes 

constructius basats en el prestigi. Potser caldria, però, fer l’esforç de revisar, continuant 

amb l’interessant treball encetat per Jaume Noguera, la concepció formal del jaciment i 

la possible existència d’una estructura circular datable cap a meitats del segle VII a.n.e. 

que, de ser viable, faria recular fins a aquests moments l’aplicació de modulacions 

circulars en el territori, més enllà de fets constatats com la muralla de Sant Jaume o la 

torre de Sant Cristòfor de Maçalió. L’aparició en el jaciment de senyals de treball 

metal!lúrgic pot contribuir a relacionar Aldovesta amb les activitats dels jaciments 

miners del Baix Priorat, esdevenint una de les sortides més senzilles del plom del 

Siurana. 

Com es pot explicar l’elevada presència d’àmfores fenícies a Aldovesta?. Les opcions 

són diverses. La que ha presentat una major acceptació és la de la captació d’aquest 

capital per part de la comunitat resident, en el sistema de relacions comercials amb els 

efectius sud-peninsulars, i la seva posterior redistribució com a capital de prestigi, fet 

que hauria d’afavorir l’emergència sociopolítica d’una elit. No obstant, l’enriquiment 

personal d’aquest grup humà no té per a què suposar, sota el nostre punt de vista, la 

consolidació d’un sistema de control jerarquitzat del territori. Potser les coses són més 

senzilles i el funcionament d’Aldovesta únicament s’articularia des del punt de vista de 

l’agent comercial, que redistribuiria el producte solament com a contrapart en un 

esquema de bescanvi de béns que afavoriria l’arribada, per exemple, del producte fenici 

en regions com les del Matarranya i l’Algars, en les quals no existirien interessos 

atractius per als comerciants forasters. Si ens atenem a aquesta proposta, aquest 

intercanvi evidentment faria augmentar el propi capital de la comunitat d’Aldovesta, 
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però no tindria que suposar, almenys a priori, la implantació d’un sistema jerarquitzat 

de control del territori des de paràmetres basats en l’aristocràcia i en la consolidació de 

llinatges i/o herència. És una qüestió que deixem a l’aire. 

En tot cas, Aldovesta s’inscriu en un sistema territorial basat sobre una societat de 

camperols, amb assentaments com el de Gàfols, que explotarà el territori sobre una base 

econòmica ja diferent de la de la fase anterior, en la qual la fixació a la terra suposa un 

canvi en la relació existent entre les comunitats i el sòl. Malgrat que no es pot descartar 

que encara s’apliquessin tècniques d’artiga i de cicle llarg en l’agricultura, la 

combinació de cereals i lleguminoses, en les proporcions aparegudes, i el mateix 

sedentarisme ple, aconsellarien almenys plantejar-nos l’opció de la implantació d’una 

agricultura de cicle curt, guaret i horticultura que reflectiria la nova relació entre les 

comunitats i la terra. Ja hem assenyalat diverses vegades la feblesa en quant a dades 

amb que comptem per a afirmar l’existència de conreu de vinya en tota la regió del curs 

inferior de l’Ebre i a les terres que s’hi associen, almenys fins al segle VI a.n.e. Cal 

recordar que en una casa fortificada com Tossal Montañés II, al Matarranya, les llavors 

localitzades són de vitis sp. , és a dir, de raïm silvestre, fet que podria relacionar-se, amb 

totes les reserves possibles, amb una introducció tardana del cultiu. No tindria res 

d’estrany; mentre existeixi la xarxa comercial amb els fenicis, la implantació d’una 

viticultura local seria contraproduent per al sosteniment de les relacions. 

Res ens fa pensar, doncs, que la vinculació entre la comunitat i la terra explotable sigui 

la de la privacitat, ans al contrari. La manca d’evidències que indiquin l’existència de 

poders centralitzats forts, en un esquema jeràrquic, aniria en contra de l’emergència 

d’elits hereditàries i, per tant, desaconsellaria afirmar la presència de drets individuals 

sobre la terra. La solució més fàcil és la de la comunalitat. Comunalitat de la terra, no 

dels mitjans de producció, que sí que podrien entrar en una definició de particularitat o, 

per què no, de privacitat. Tampoc sabem res dels drets dels individus o dels grups 

familiars sobre els espais domèstics. La isonomia de les cases o de les cambres, que 

mostren poca diferenciació en general, més enllà d’algun exemple que podríem 

considerar com a especialitzat, i el fet que en molts de casos els projectes constructius 

dels assentaments puguin suposar un únic plantejament (potser matisat amb alguns 

replantejaments puntuals), sembla també indicar una voluntat de repartiment de l’espai 

entre la comunitat. Això, amb les reserves oportunes, únicament es pot interpretar des 

del comunalisme en quant a la propietat. Sota el nostre punt de vista aquesta proposta 

seria aplicable en la totalitat dels territoris que presentem en aquest estudi, com a mínim 
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fins a meitats del segle VI a.n.e. 

El model ocupacional de la Ribera d’Ebre presenta potser matisacions importants, 

sobretot pel fet d’haver pogut localitzar necròpolis tumulàries com les de Santa 

Madrona o Sebes. Ja s’ha comentat el probable vincle existent entre els túmuls plans del 

nord de la foia de Móra i els del Segre-Cinca, i àdhuc els de les fases més antigues del 

Coll del Moro de Gandesa. En aquestes necròpolis, com s’ha assenyalat, hom hi ha 

identificat evidències de possibles agrupacions d’enterraments que podrien associar-se a 

grups diferents, o fins i tot d’alguns que compten amb elements de dipòsit de tipus 

diferencial, com els ganivets de ferro. Ens manca saber què succeeix amb els 

assentaments, doncs comptem amb poques intervencions, com les de Sebes I. De totes 

maneres, aquestes agrupacions funeràries i els ítems que es localitzen en algunes tombes 

esdevenen marcadors que poden parlar de l’existència d’una emergència per part de 

personatges o grups que se segreguen políticament de la resta de la comunitat. La 

mateixa implantació de les necròpolis tumulars, que de per si ja representen una 

exclusivitat de l’enterrament, ha d’interpretar-se com a un fenomen cultural diferenciat 

de les terres del sud de la foia de Móra, del Baix Ebre, del baix Sénia i del Baix 

Maestrat. Però denota una certa koiné amb els territoris dels altiplans interiors, del Baix 

Aragó i, per la vall del Guadalop, dels Ports, amb les espectaculars necròpolis 

recentment intervingudes a la zona de La Menarella (Vizcaíno, González Villaescusa, 

2007).  

De fet, per a la vall del Matarranya, hom ha proposat per a la segona meitat del segle 

VII a.n.e. i fins a aproximadament el 550 a.n.e. l’aparició d’un poblament conformat per 

una societat de tipus segmentari, en la que cadascun dels assentaments es correspondria 

amb un “grup aldeà”, probablement patrilineal, amb una superfície variable, depenent 

del número de famílies que els ocuparien, en una ratio ubicable entre els 20 i els 80 

habitants per a cada localització. Aquest sistema segmentari no suposaria la necessitat 

d’existència d’una estructura de poder supralocal (Moret et alii, 2006: 237). Estem 

bàsicament d’acord amb aquest model; per a sostenir-lo no fa falta crear estructures de 

poder que impliquin una jerarquització i, conseqüentment, la creació d’un cabdillatge 

centralitzat, com el que hom ha proposat per a l’anomenat Complex Sant Jaume. Però sí 

que considerem que la complexitat política interna hauria de ser de major calat si tenim 

en compte el sistema, clarament segregacional, que relaciona les petites agrupacions de 

túmuls de cista excèntrica i els mateixos assentaments. Com hem vist, una gran majoria 

de les necròpolis tumulàries existents en el territori entre el Matarranya i l’Algars no 
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estan formades per una gran quantitat de tombes. La vintena de túmuls del Salbimec, 

que cal recordar que s’ha relacionat amb el Piuró del Barranc Fondo, o el nombre 

semblant dels del Barranc de Sant Cristòfor, associat a Sant Cristòfor de Maçalió, 

marquen un màxim d’enterraments en contraposició amb l’enorme dispersió i la baixa 

quantitat numèrica de la resta de mostres. Únicament destacaria, sobre tot el conjunt, el 

cas del Coll del Moro de Gandesa, on, com s’ha vist, els túmuls de cista excèntrica 

ocupen un nínxol en el que hi existeixen altres tipus, com els de coberta plana. Aquesta 

exclusivitat funerària hauria d’interpretar-se, sota el nostre punt de vista, com a 

l’evidència de la plasmació d’una complexitat social i política creixent en els 

assentaments baixaragonesos a partir de meitats del segle VII a.n.e. Caldria, però, 

interpretar com s’articularia aquest dinamisme sociopolític, en el qual, com a mínim, 

determinats segments socials accedeixen a l’enterrament diferencial. Creiem, amb totes 

les reserves, que les comunitats baixaragoneses del Matarranya i l’Algars, com a mínim, 

han iniciat el camí des de l’organització familiar i de la comunitat local cap a un 

sistema, que hauria de ser heteràrquic, anàleg al cabdillatge simple, mitjançant el qual 

cadascun dels assentaments començaria a comptar amb una jerarquització interna i amb 

una estructura de control territorial que implicaria el domini i l’explotació del territori 

proper i relativament proper a l’assentament. Això no suposaria la creació d’estructures 

de poder supralocal, encara que desconeixem si existirien ressorts entre els nuclis com 

ara la cooperació, encara que es pot suposar. Aquesta promoció política interna es 

veuria expressada en els enterraments, pràcticament isolats, d’alguns dels túmuls 

coneguts que, en tot cas, rebrien les restes d’una porció realment petita de les 

comunitats, sobretot a partir del segon quart o meitats del segle VI a.n.e. 

El model, com amb bon criteri han assenyalat alguns investigadors (Moret et alii, 2006: 

237), s’inscriuria en un context de progressiva colonització d’un territori que encara 

comptaria amb grans àrees despoblades, freqüentades a partir del moment en que la 

tensió demogràfica en els nuclis ja ocupats generés problemes, fundant-se nous 

assentaments, gradualment cap al sud, en una zona que es podria considerar com a “de 

frontera”. La proposta de Moret, Benavente i Gorgues contemplaria l’aparició de 

problemes a partir de meitats del segle VI a.n.e., quan la situació de saturació de l’espai 

hauria generat desequilibris que, segons aquests investigadors, s’intentarien solucionar 

amb l’aparició d’un procés de jerarquització i enduriment de la dependència, reflectit en 

l’emergència de les cases fortificades, de caire aristocràtic (Moret et alii, 2006: 237). 

El col!lapse, en tot el territori del curs inferior de l’Ebre, es perfila a partir de tot un 
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seguit de destruccions que no es produeixen al mateix temps, sinó que semblen arrencar 

vers el 600 a.n.e. i s’allarguen durant la primera meitat del segle VI a.n.e. Sant Jaume 

desapareixerà cap al 600 a.n.e., com a conseqüència d’un gran incendi que farà caure 

forjats i cobertes. Aldovesta, en canvi, presenta una cronologia d’incendi ubicada cap al 

575 a.n.e., en una datació similar a la de Sebes I (en tot cas situada a inicis del segle VI 

a.n.e.). Els assentaments del Matarranya deixarien de funcionar, en alguns casos, com el 

de Sant Cristòfor de Maçalió, també vers el segon quart del segle VI a.n.e. L’explicació 

a aquest fenomen ha estat també diversa. Així, David Garcia Rubert ha atribuït un 

origen exterior a l’incendi de Sant Jaume i el final del Complex Sant Jaume: “La 

destrucció d’aquest [Complex Sant Jaume] ve per una acció agressiva externa, no pas 

(aparentment) per conflictes i contradiccions internes. Pot argumentar-se, en tot cas, que 

la durada del sistema és certament curta, i que l’entrada en escena de la violència 

exterior que acaba de soca-rel amb aquest Complex es produeix tan aviat que impedeix, 

sigui com sigui, comprovar si efectivament s’haguessin pogut desenvolupar finalment 

tensions internes que haguessin posat en perill, en funció exclusivament d’una evolució 

de caràcter intern, aquesta continuïtat” (Garcia Rubert, 2005: 958). Ja s’ha escrit més 

amunt la visió de Moret, Benavente i Gorgues per al Matarranya, basada en les tensions 

demogràfiques. El fet és que el model sembla col!lapsar-se a mesura que s’ha anat 

avançant vers la complexitat política. 

Dit això, creiem que no s’ha d’obviar el fet de la desaparició del flux comercial fenici 

cap al primer quart del segle VI a.n.e. Abandonaments com el dels assentaments miners 

del Baix Priorat únicament es poden interpretar en clau de crisi econòmica, de 

tancament d’un sistema de relacions comercials iniciat gairebé cent anys abans i que ha 

de suposar una reacció en cadena, afectant la dinàmica poblacional de tots els territoris 

associats al curs inferior de l’Ebre. La “pista exterior” defensada pels investigadors del 

GRAP, en cas de ser certa, seria únicament aplicable al baix Sénia i, en tot cas, no 

explicaria la continuïtat en l’ocupació, fins aproximadament meitats del segle VI a.n.e., 

de jaciments importants com La Moleta del Remei o La Ferradura, que en principi 

haurien de conviure amb un altre edifici de concepció diferencial, al sud del Sénia, com 

és el Puig de la Misericòrdia de Vinaròs. Però sí que trobaríem una resposta en el dràstic 

descens del flux comercial fenici, en la desaparició del capital de prestigi que hauria 

aportat el vi del Cercle de l’Estret. Si aquests agents comercials indígenes, que 

marxaven decididament vers la seva consolidació com a elit, que controlaven no 

únicament el comerç amb els forasters sinó també les xarxes de distribució locals, 
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deixaren de rebre producte de manera progressiva durant el primer quart del segle VI 

a.n.e., és lògic pensar que la malla de relacions entre aquests i la resta de comunitats 

s’hauria d’anar deteriorant amb pas ferm, fins a originar conflictes que suposarien 

l’existència de descontentament. Ara per ara es tracta d’una proposta, que caldrà 

treballar en ulteriors estudis. 

Sota el nostre punt de vista, la destrucció de centres com Sant Jaume o Aldovesta 

haurien de denotar l’existència d’unes relacions de poder en les quals el domini i la 

coerció envers la resta de les comunitats encara posseiria un caràcter dèbil, propi en tot 

cas d’un sistema de cabdillatges simple al Sénia i, possiblement, d’una comunitat local 

al curs baix de l’Ebre. És a dir, les elits emergents, sobre les quals ja hem mostrat els 

nostres dubtes en quant a la consolidació de programes polítics basats en l’herència i els 

llinatges, no semblen comptar amb els mitjans necessaris per a salvar la situació de 

crisi; per tant, probablement ens trobaríem davant d’un esquema coercitiu molt dèbil, 

més enllà del que es pugui desprendre del propi capital simbòlic, que no serviria per a 

evitar la destrucció dels centres. De tractar-se de models aristocràtics, no haurien tingut 

prou temps, en dues o a molt estirar tres generacions, de confirmar el seu caràcter 

guerrer, ja que no comptem amb dades en les necròpolis estudiades, anteriors al 550 

a.n.e. en relació amb marcadors com poden ser, per exemple, l’existència de genets. 

 

VI.2.3.2.- Corporació entre elits? El rol polític de l’edifici del Turó del Calvari 

(590-550 a.n.e.) 

L’encavalcament entre aquesta fase de la primera edat del ferro i la següent la trobem en 

l’edifici sumptuari del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs. Moltes són, com hem vist, 

les característiques especials de l’immoble, tant constructives com topogràfiques o 

funcionals. És potser la mostra més evident al territori en estudi de l’existència d’un 

projecte arquitectònic i iconogràfic predeterminat, en el qual no es deixa espai per a la 

improvisació ni la construcció orgànica. Es dissenya l’edifici prèviament, a partir d’un 

acurat estudi topogràfic, amb l’evident voluntat de crear una estructura de caire 

monumental, destinada sense cap dubte a perdurar. La seva geometria, basada en el 

coneixement de la proporció àuria, com hem vist, ha d’indicar la singularitat dins dels 

conceptes compositius del moment, en una modulació, la del cercle de nou metres, que 

més endavant hom aplicarà al Tossal Montañés II. Però també cal considerar dins de la 

seva excepcionalitat l’orientació astronòmica, que el converteix en un veritable 

calendari que marca el pas de l’any i, amb ell, els cicles agrícoles de primavera i tardor. 
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La seva cronologia, com s’ha indicat al llarg del nostre estudi, ha estat fixada de manera 

força ajustada entre el 590 a.n.e. i el 550 a.n.e., és a dir, en un lapse de temps molt curt, 

que no arriba ni a les dues generacions, i que s’encavalca dins dels complexos dos 

primers terços del segle VI a.n.e. Aquest fet és important. Els seus inicis conviuen amb 

els anys finals d’assentaments com Aldovesta i la seva efímera vida s’escola durant els 

moments en els quals diversos jaciments estan escrivint les seves darreres pàgines de 

funcionament. Per tant, el Turó del Calvari no es pot inscriure dins del fenomen de les 

cases fortificades, no solament per cronologia, ja que queda oberta la possibilitat que 

algunes d’aquestes, com la d’En Balaguer 1 al Portell de Morella, als Ports, del qual 

parlarem més endavant (Barrachina et alii, 2011), puguin tenir un inici com a mínim en 

aquesta primera meitat de segle. La veritable raó ha de trobar-se en la seva essència i en 

el seu funcionament, allunyat dels conceptes residencials de les cases fortificades. 

L’absència d’evidències domèstiques, ni dins ni fora de l’estructura, així com la 

sumptuositat de gran part del seu registre moble, han aconsellat de proposar un ús 

certament litúrgic a l’edifici, en tot cas representatiu. Però no és un santuari, encara que 

s’hi desenvolupin certes pràctiques rituals. Ens manquen evidències, sobretot de 

sacrificis. El plantejament que més s’ajusta a la realitat, sota el nostre punt de vista, és 

que l’edifici del Turó del Calvari és un centre territorial, en el qual els poders emergents 

que intenten consolidar-se, apliquen tot un programa de representació basat en el 

consum, probablement ritual, de productes, essencialment vi (Sardà, 2010). La litúrgia 

inclouria diverses pràctiques cerimonials, expressades en la utilització d’altars mòbils 

amb kotiliskoi en el que s’hi cremarien grans de cereals amb oli, i la possible observació 

de fets com el solstici d’estiu, únic moment, com s’ha assenyalat, en el qual la llum 

solar accediria a la petita estructura construïda a l’angle de les cambres H-1 i H-2. 

L’orientació de l’eix de l’edifici cap a l’orto i l’ocàs d’Artur marcaria la primavera i la 

tardor i, per tant, el cicle de la vinya. Al març es llaura i s’aireja, i a partir de la segona 

quinzena de setembre s’inicia la verema. No comptem amb evidències, com hem indicat 

més amunt, per a parlar de viticultura local en aquests moments, però s’ha de recordar 

que en el registre del Turó del Calvari la presència d’àmfora fenícia és molt minoritària 

en contraposició a la de tipus fenici. Potser ens trobaríem davant de les primeres 

evidències de coneixement de la tècnica de la vinya, encara que no sabem si realment 

s’havia ja implantat al territori. S’hauria de ser molt caut ja que no tenim en els registres 

les eines per al seu treball. Alguns investigadors tenen ja pocs dubtes que al segle VI 

a.n.e. el cultiu de la vinya està plenament implantat al curs inferior de l’Ebre (Sanmartí, 
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2004). 

La titularitat de l’edifici és complicada de determinar, ja que, entre altres coses, no 

comptem amb poblament associat, almenys a curta distància. S’ha prospectat el territori 

adjacent sense resultats. Pot ser que aquest hàbitat sigui perible, o de poca entitat, i que 

no hagi deixat evidències. Però costa de creure si ho comparem, per exemple, amb la 

naturalesa del poblament de, per exemple, la vall del Matarranya. Els possibles 

assentaments més propers es trobarien al barranc del Voravall-riera de Sant Pau, i 

caldria comprovar-ne arqueològicament la naturalesa. També caldria comptar amb un 

poblament a la zona de la depressió de Bót, associat a la necròpolis del Coll del Moro, 

que podria haver-se ubicat en el mateix indret on s’aixeca l’assentament ibèric (Rafel et 

alii, en premsa). El fet és, però, que l’entorn immediat del Turó del Calvari està 

desocupat. És evident que l’edifici seria freqüentat estacionalment, ja que l’absència 

d’atuells domèstics, o d’estructures com llars, no sembla indicar una presència constant. 

Davant d’aquestes dades la nostra proposta passa per considerar, com hem escrit més 

amunt, al Turó del Calvari com a un edifici representatiu que podria ser gestionat de 

manera col!legiada per diverses elits del territori, que s’hi reunirien per a la celebració 

de rituals de consum, en els moments de l’any en que es considerés oportú. 

Som conscients que es tracta d’una proposta arriscada, ja que no comptem amb 

paral!lels peninsulars per a aquesta funcionalitat, encara que alguns edificis singulars 

etruscs, com el de Fanum Voltumnae (Bolsena) (Timperi, 2010), salvant les distàncies, 

semblen respondre a paràmetres d’aquest tipus. Però en aquesta hipòtesi hi trobaríem la 

justificació tant a la celebració de banquets de justificació de poder com a la manca 

d’associació amb assentaments propers, al mateix moment que donaria explicació al seu 

isolament. Suposaria també, a nivell social, un nou gir, ja que podria esdevenir el 

símbol de l’intent de plasmació d’una política de cooperació territorial entre les elits 

emergents, representada precisament en el bastiment d’un monument, que s’hauria de 

veure de lluny i que, sobretot, hauria de ser respectat, ja que al seu interior s’hi 

emmagatzemaria com a mínim la vaixella litúrgica. Sabem també que el recinte és 

cuidat i adobat de tant en tant, ja que, per exemple, els revocs i arrebossats són refets 

quan és necessari. La cura amb que es manté l’edifici, sense que hi habiti ningú, sembla 

indicar una voluntat més aviat territorial que local de crear una expressió de 

representació, que als nostres ulls solament es pot vincular a l’intent de consolidació del 

poder. 

Desconeixem, ara per ara, quins són els ressorts de la litúrgia indígena durant la primera 
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edat del ferro en aquesta zona, però el vernís orientalitzant amb que compta el jaciment 

del Calvari apuntaria vers mecanismes de tipus híbrid, observats fins ara de manera 

puntual en alguns jaciments, com la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa (Rafel 

1991) que són usats per les elits incipients com a elements de justificació del seu poder. 

En aquest sentit, parlant de la religió dels etruscs, el professor Pallotino escriu una 

reflexió certament interessant: “Ma non vi è dubbio che nelle forme piú genuine della 

religione etrusca –autentiche perché rilevate dagli antichi e persiste nonostante il loro 

contrasto con le forme religiose piú difusse e familiari al mondo classico- la concezione 

degli esseri soprannaturali è dominata da una certa imprecisione nel numero, nelle 

qualità, nel sesso, nelle apparenze: imprecisione che fa sospettare la credenza originaria 

di forze divine dominanti nel mondo attraverso manifestazioni occasionali e molteplici 

che si concentrano in divinità, gruppi di divinità e spiriti” (Pallotino, 1980: 327-329). Es 

tractaria, doncs, d’una litúrgia antiga que possiblement seria veritable perquè ha estat 

revelada des de temps dels avantpassats. De totes maneres els patrons ancestrals, tal i 

com demostra el registre, són reformats a partir dels contactes amb el món mediterrani, 

creant-se un model sincrètic que esdevindrà possiblement la base del control dels 

mecanismes de poder. A tall d’exemple, Jaime Alvar considera que la utilització 

d’”elements rituals” fenicis en enterraments tartèssics no té per què suposar una adopció 

completa de la religiositat oriental, sinó que simplement serviria per a realçar la 

condició social del personatge en qüestió (Alvar, 1991). Afirmació interessant 

certament extrapolable, salvant les distàncies, al món que edifica el recinte de Vilalba.  

Aquest aspecte de funcionalitat representativa pot resseguir-se en contextos ideològics 

mediterranis. La concentració de poder en mans d’un segment grupal ha de comptar 

amb ressorts simbòlics que permetin la seva pròpia existència; sembla difícil pensar  

que la resta de la comunitat podia permetre aquestes circumstàncies sense l’existència 

d’un basament ideològic que assegurés la pervivència de l’elit més enllà de la 

quotidianitat. S’haurà de considerar la imposició d’un pes ideològic que en la majoria 

de societats tradicionals s’ha basat en l’explotació de models cosmogònics. Conceptes 

com el culte gentilici, que suposarà l’aplicació de sistemes clientelars, el control dels 

béns i la seva distribució limitada, l’heroització d’avantpassats o l’expressió de poder 

representada en símbols com els banquets rituals destinats a l’adoració de la progènie 

heroitzada -els marzeah bíblics, altrament- conformen la nebulosa ideològica en la que 

es pot cercar l’existència de comunitats com les que construeixen l’edifici del Turó del 

Calvari. L’aparició d’elements clarament relacionats amb el banquet en el recinte en 
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estudi podrien apuntar cap a camins similars. 

La construcció d’edificis singulars, ja siguin santuaris, centres de poder o heroa han de 

respondre a aquesta justificació. Per a alguns autors els recintes sacres (podem llegir 

“recintes de poder”), esdevenen un espai explícit del cosmos. La ubicació de molts 

d’ells ha d’estar relacionada amb aspectes cosmogònics: “non solo il tempio è simbolo 

del cosmo, ma che esso rappresenta esattamente il centro del cosmo: l’intersezione di 

cardo e decumanus, il cosmocrator o la coppia generatrice occupanti il punto di mezzo 

delle sfere celesti o dell’universo e, potremmo continuare, la città santa che univa Cielo, 

Terra ed Inferi, lo Ziqqurat, ecc. confermano che il tempio è un “Centro del Mondo”, 

perché è là che passa l’asse dell’Universo, l’Axis Mundi” (Olivetti, 1967: 19-20). La 

situació de monuments, santuaris, centres de poder o temples esdevindrà part d’una 

estratègia d’ocupació i control del territori on la ritualitat o la litúrgia poden jugar un rol 

cabdal. 

Els sistemes de poder poden posseir la clau del disseny, control i explotació del territori. 

Tot això s’ha d’expressar, com ja s’ha indicat, en la construcció de monuments, 

santuaris, capelles o simples espais cultuals, representatius o simbòlics, en resum, 

centres de poder, en una escala de gradació que variarà segons el territori, i que es 

recolzarà en un programa de legitimació. El monument marca un límit, una frontera, 

entre un territori organitzat i la “terra salvatge: parlant dels recintes de culte grecs, “el 

santuario extraurbano se configura como un límite donde se inicia el territorio 

humanizado, convirtiéndose en una muralla simbólica que defiende el órden frente al 

desorden, lo humanizado frente a lo salvaje, la civilización frente al caos” (Molinos et 

alii, 1998: 345). En aquest sentit la construcció de recintes monumentals, siguin sacres 

o no, sembla basar les seves arrels en una estructuració del territori molt més marcada, 

esdevenint justificació de poder enfront de la terra exterior, en un concepte que es 

repetirà al llarg de la segona edat del ferro, expressat en símbols com el disseny tripartit 

del famós Kalathos de l’Arada d’Alcorisa (Terol) o la mateixa distribució d’un territori 

tan conegut com pot ser l’Edetània. Nogensmenys, el model de ciutat dels Magnetes 

(Plató, Lleis) es basa també en un esquema tripartit, on es marquen molt be els límits. 

En justificació de l’exposat, es poden citar les afirmacions fetes per Donald Sanders 

durant un debat titulat Domestic Architecture and the use of space, parlant de les 

marques que definiran el que ell denomina com a boundaries (límits): “A common 

thread in all personal space, territoriality and privacy theories and observations is the 

notion of “boundaries”. In the definitions of personal space and territoriality, humans 
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establish visible and invisible boundaries and zones of interaction; the boundaries are 

marked, and privacy mechanisms can be viewed as a form of boundary control. The 

important concept of boundary control can be used to organize much of the theoretical 

and observational data on people-environment relations” (Sanders, 1990: 51). Els 

científics del comportament han definit diversos tipus de límits; el que ens interessa és 

el que Lavin denomina com a “social” (pertanyent al criteri del grup), mantinguts, com 

s’ha vist, per l’existència de “marcadors simbòlics” que, evidentment, poden 

correspondre’s amb monuments, heroa, santuaris o recintes d’expressió de poder 

(Lavin, 1981). Sembla lògic que el Turó del Calvari pugui haver estat construït sota 

auspicis similars als plantejats.  

El patró de santuaris i heroa rurals grecs es basa en la construcció d’establiments en 

indrets en els quals resulta rellevant algun aspecte del paisatge, terrestre o celeste. Així, 

és garantia de lloc sacre o representatiu l’existència de fonts o surgències d’aigües, la 

troballa de coves o la consagració de boscos, sovint profunds, espessos, que són un límit 

entre l’home i el món salvatge (Birge, 1994). Res de nou; la cristianització ha provocat 

l’aparició de santuaris en indrets similars, justificats en molts de casos per la presència 

d’aparicions marianes. En el cas de Vilalba es repeteixen alguns d’aquests fets. La seva 

ubicació en un turó al capdamunt d’un potent barranc (el Voravall-riera de Sant Pau) 

que s’obre en llengua bífida per tal d’abraçar el Turó del Calvari pot enquadrar-se 

perfectament en aquest esquema. A més, els estudis palinològics efectuats demostren 

l’existència, per a aquesta àrea, d’un clima més humit i pantanós, per al segle VI a.n.e., 

que podria dotar d’un ambient especial la zona del Turó del Calvari i que en podria 

justificar la seva sacralització o plasmació de poder. L’esperit de frontera, entenent 

com a frontera el límit social o polític, també sembla observable a Vilalba. El Voravall 

baixa fins l’Ebre, certament, però aquest està allunyat una vintena de quilòmetres, 

encara que és transitable en la seva totalitat. El rerepaís del Turó del Calvari està 

constituït per turons suaus fins la depressió de Bót i l’actual vila de Gandesa. El camí 

cap a l’Ebre per la via de la Fatarella no sembla excessivament atractiu. Així, 

l’edificació del Turó del Calvari sembla correspondre’s amb paràmetres que escapen a 

la pura raó economicista per esdevenir una plasmació d’un poder incipient en una buffer 

zone o coixí entre l’Ebre i el món baixaragonès que s’emmarca de manera impecable 

dins del concepte de límit que podem aplicar per a la protohistòria. 

S’han plantejat bases històriques i antropològiques que han intentat explicar, des d’un 

punt de vista de disseny del territori, la construcció d’edificis singulars en punts de gran 
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control del territori. La seva articulació en pot dependre; existeixen exemples rituals, 

com la cerimònia vèdica del digvyasthapanam o consagració reial, desenvolupada en un 

indret des d’on es controlaven els quatre punts cardinals (Heesterman, 1957). La 

proclamació del representant del poder des d’un punt on articula el seu territori és 

amplament coneguda. Marco V. García Quintela, en el seu magnífic article “La 

construcción del territorio entre íberos y celtíberos”, ja citat, aporta una interessant 

mostra etnològica  francesa del segle XVIII que presenta un procés de presa de poder 

que podria ser equiparable al que es desenvoluparia en centres de poder com el de 

Vilalba. Es tracta de la presa de possessió d’un territori a l’Auvèrnia per part del 

mouistre, el “senyor”. La cita, textual, és de Funk-Brentano: “Lo elegían en la familia 

principal y casi siempre por derecho de primogenitura…Los Pinon de Auvernia 

celebraban la elección bajo una gran encina, de varios siglos, en medio de una vasta 

pradera separada del camino de explotación por una hilera de colmenas, más allá del 

cual se hallaban los talleres profesionales. Desde allí se descubren hacia el día (Oriente) 

las montañas de Forez; al mediodía (Sur), la Limagne, cuyos campos y praderas se 

mezclan con los viñedos; hacia la noche (Occidente), las cúpulas redondeadas del 

mazizo de Auvernia; al cierzo (Norte), en forma de anfiteatro, el bosque de Saint-

Remy…El nuevo Amo prometía cumplir fielmente su deber, luego les contaba lo que 

sabía de la historia de la gran familia…” (Funk-Brentano, 1953: 55-60 ; García 

Quintela, 1999-2000: 228). És interessant, i val la pena aprofundir en aquest exemple 

etnològic. L’articulació del territori en els quatre punts cardinals fou també observat per 

A. i B. Rees pel que respecta a les quatre províncies històriques irlandeses (Ulster, 

Munster, Leinster i Connaght, ordenats a partir del centre regi de Meath) (Rees, 1961). 

Per tant, l’erecció de centres singulars, santuaris, palaus, heroa, etc. pot respondre a la 

necessitat d’afirmar un poder des d’un punt de control total. A més, és possible que des 

d’aquests indrets es dominessin no solament els assentaments de la comunitat sinó el 

seu espai econòmic, els camps, les pastures o els boscos. És aquest el cas de l’edifici de 

Vilalba?. Evidentment no ho podem saber. Però resulta suggerent l’aplicació en 

l’explicació dels models i exemples etnològics citats més amunt. La celebració de 

litúrgies al Turó del Calvari, lligades al banquet, ja ha estat exposada. El control del 

territori és evident, independentment de si es tracta d’un marcador de límit sota els 

conceptes exposats per Sanders o no. Per tant, i a tall d’hipòtesi, afirmar que el recinte 

de Vilalba pot tenir la seva raó de ser en la plasmació –i possible justificació de la 

possessió- de l’articulació d’un territori sota uns paràmetres polítics nous.  
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Però litúrgia no té per què implicar sacerdoci. L’existència d’una casta sacerdotal, 

almenys en el cas del Calvari, està fora de raó. Per qüestions sociopolítiques i per 

l’absència en el registre de marcadors que ens orientin en aquesta direcció. De fet, cal 

tornar a la comparació històrica, mitològica o etnològica per trobar que en molts casos 

d’afirmació de poder els sacerdots queden fora del joc. Així, en el món celta, per 

exemple, els druides són aliens al compromís per part del governant (individu o part de 

la comunitat) que es pren, i per això no entren en ell (Guyonvarc’h, 1997). En 

definitiva, es tracta de mostrar les possibilitats que els centres de poder –i Vilalba n’és 

un- estan on estan per un o diversos motius i esdevenen llocs de plasmació, justificació i 

articulació d’un territori. 

La mateixa existència, la naturalesa de ser del recinte del Calvari, implica la necessitat 

d’establiment d’una xarxa de relacions de poder i de defensa entre els membres de la 

comunitat. L’edifici de Vilalba, com hem vist, no està habitat constantment però sí 

protegit, és evident. L’existència, com han demostrat les columnes pol!líniques 

efectuades, d’emmagatzematge de productes cerealístics, així com d’àmfores de tipus 

fenici, suposadament de vi o d’oli, implica que el recinte del Calvari ha de comptar amb 

protecció davant possibles actes de pillatge. La preservació pot entrar, en part, i per a la 

comunitat en la qual s’inscriu Vilalba, dins del camp del simbolisme, com s’ha vist, de 

la plasmació d’un poder en la construcció d’un edifici d’ús singular. No s’ataca perquè 

el recinte és sagrat…o és el mateix poder!. Lavin parla de psychological boundaries 

(límits psicològics) definits per symbolic markers (marques simbòliques) i 

característiques com permeability (a moviments o a idees) o sharpness (discontinuïtat 

entre comunitats d’un costat o l’altre del límit) (Lavin, 1981); es tractaria de “mitjans de 

control” que permetrien la preservació d’aquests centres de poder incipients. Però en el 

cas que això funcionés, solament es garantiria la protecció dins dels col!lectius associats 

al Calvari. Per tant, la preservació del recinte havia d’anar lligat a l’existència d’un 

patró o una xarxa de relacions socials mínimament complexes per a garantir-ne la 

sostenibilitat, és a dir, en una estructuració del territori que, sota el nostre punt de vista 

ha d’estar conformat per sistemes similars als plantejats en els darrers paràgrafs. No és 

l’únic element que fa pensar en la seva existència. La mateixa construcció de l’edifici va 

implicar l’ús d’una ma d’obra que fou apartada dels processos productius, sigui 

mitjançant sistemes de treball comunitari o no. Això suposa el funcionament d’una 

xarxa de poder que assegura la supervivència de la comunitat, i que consolida el seu 

domini en la construcció de centres com el del Calvari. Altres exemples al tram final de 
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l’Ebre per a la primera edat del ferro, fins i tot lleugerament anteriors a Vilalba, poden 

confirmar aquesta hipòtesi, com pot ser el cas d’Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre). La 

inexistència de defenses en un centre on s’emmagatzema producte comercial ha de 

suposar l’establiment d’un sistema de protecció dins del grup, que eviti saquejos i 

conflictes per part d’efectius de la mateixa comunitat o externs. 

El seu final és extremadament violent. Hem pogut analitzar els marcadors que han 

deixat l’incendi, en un conjunt afortunadament tancat. Un incendi intencionat d’una 

estructura arquitectònica parteix d’una sèrie de paràmetres que poden ser observats, si 

més no parcialment, en el registre arqueològic. Cal considerar que les destruccions 

d’assentaments o d’edificis, si som capaços com a arqueòlegs de relacionar-les amb 

conflictes armats, molt possiblement poden respondre a conceptes planificats. No s’ha 

de desestimar el coneixement destructiu del foc per part de les poblacions antigues. 

Així, l’incendi que destrueix el recinte del Turó del Calvari, a ran de la informació 

arqueològica recuperada, sembla respondre a una intencionalitat programada, que 

mostra coneixements sobre el poder destructiu de les flames si les controlem i sobretot 

les alimentem.  

Per a començar un incendi provocat necessitarem un punt d’ignició on s’hi haurà vessat 

combustible accelerant, que en el cas de Vilalba pot ser perfectament oli. No cal 

encendre una gerra sencera; amb una fina capa es pot aconseguir l’objectiu pretès. Si 

l’habitació o l’estructura presenta quantitats de combustible (fusta, olis, tela, pèls 

d’animal, cereals, etc.) considerables, així com una tendència a la manca d’oxigen, 

solament cal esperar a que es produeixi l’efecte flashover (ignició conjunta). Sota aquest 

concepte s’emmarca el punt en el qual tot el combustible disponible crema al mateix 

temps; això succeeix generalment quan la temperatura ambiental arriba als 600ºC 

(DeHaan, 2000; Madrzykowski, Vettori, 2000). A l’arribar a aquesta temperatura tota 

l’habitació crema, fins i tot l’aire, incloent els gasos pirolitzats. A partir d’aquí es 

produeix l’efecte postflashover, que ràpidament conduirà cap als 1.000 o més graus 

centígrads. Controlar tot aquest procés requereix coneixements sobre l’acció destructiva 

de les flames i la cremació. En aquest sentit, serà necessari que algú aporti combustible 

necessari, si no és que ja n’hi ha emmagatzemat o formant part de l’estructura, i controli 

l’accés d’oxigen. En un foc d’aquestes característiques com més puja la temperatura 

menys oxigen es necessita. La temperatura no davalla encara que el foc quedi reduït a 

brases.  

De totes maneres, en un incendi, la temperatura no és l’únic element a considerar 
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(Cunningham, 2007: 37), doncs cal tenir en compte altres paràmetres com el Nivell 

d’Emisió de Calor (HRR-Heat Release Rate). Comptabilitza el nivell de transferència 

de calor als objectes i aporta una mesura acurada de la intensitat del foc. Aquesta ratio 

s’ha d’aplicar per a determinar quin tipus d’incendi destrueix una estructura. La 

localització de ceràmiques deformades o que han canviat el color indiquen HRR per 

sobre de 600ºC. Per tant, si en un context arqueològic apareixen associats a destrucció 

per foc elements com els considerats es confirma que s’ha arribat a l’efecte flashover i 

s’ha superat. Com a exemple, en un incendi actual de tipus fortuït en una casa moderna, 

s’arriba a nivell de terra a uns 7 o 800ºC solament per espai d’uns segons. Per tant, la 

intencionalitat d’un incendi ens vindrà mesurada per l’HRR i per la concreció de 

l’existència d’efectes flashover i postflashover (Cunningham, 2007: 37). 

La relació efecte flashover i incendi provocat i regulat a l’Antiguitat és més evident que 

no pas en els incendis –fins i tot intencionals- actuals. Fins a la dècada dels anys 

cinquanta del segle passat aquests conceptes eren estranys i desconeguts en les 

investigacions sobre incendis. Quan es podia determinar l’arribada als 600ºC la 

investigació confirmava evidències d’incendi provocat. Això es devia a que, a l’igual 

que a l’Antiguitat, els mobles i altres elements estaven fabricats amb materials 

cel!lulòsics. Aquests elements compten amb un punt d’ignició baix (flashpoint), però 

també amb un baix HRR. No és fins després de 1950 quan amb la introducció dels 

materials plàstics, especialment el poliestirè, l’arribada a l’efecte flashover és més 

comú, encara que tampoc abundant (Cunningham, 2007: 38). 

Els incendis violents provocats mostren altres paràmetres associats. El més interessant 

és el denominat com a efecte backdraft (efecte succió). El backdraft es produeix quan la 

ventilació es restringeix i el nivell d’oxigen cau per sota del necessari per a mantenir un 

foc amb flama. Encara que no hi hagi foc viu l’aire es manté sobreescalfat, i el 

combustible continua cremant en forma de brasa. Així la temperatura es manté molt 

elevada i un corrent sobreescalfat de monòxid de carboni baixa des del sostre al terra.  

Aquest monòxid s’escalfa més enllà del punt d’ignició i l’únic motiu pel que no crema 

és la manca d’oxigen. El procés gradualment forma un buit, i quan s’obre una porta 

accidentalment o una finestra és xuclada cap a l’interior es produeix una violenta 

explosió que pot arribar a tombar murs o a fer esclatar pedres. L’estudi arqueològic 

acurat pot fer observable aquest procés, com veurem més endavant. Conèixer l’efecte 

backdraft suposarà controlar una força destructiva a voltes descomunal, i no cal deixar 

de banda la possibilitat que a l’Antiguitat s’usessin recursos similars per a augmentar la 
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potència destructiva dels incendis provocats. Casos com els de Palaikastro, a Creta 

(Grècia), semblen apuntar cap a aquesta direcció (Cunningham, 2007: 41). 

En resum, en les evidències arqueològiques poden localitzar-se traces d’incendis 

provocats si seguim el paràmetre d’estudi proposat. El fet, l’objectiu del piròman seria 

intentar arribar sigui com sigui a l’efecte flashover, és a dir, a la línia dels 600ºC que 

faria que tot cremés violentament, i a superar-la. El seu treball és mantenir la flama 

oberta amb combustible suficient per a arribar al punt d’inflexió, que ja és de no retorn. 

Si a més es tenen coneixements físics sobre el backdraft o efecte de succió la 

combinació resultarà letal. En incendis a l’Antiguitat la provisió de combustible no 

sembla certament necessària, i més si es planteja la destrucció de llocs 

d’emmagatzematge, ja sigui domèstic o de representació. La mateixa estructura, amb 

acopis importants de fusta, tela o pells d’animals, facilitarà l’arribada a l’efecte 

flashover i el manteniment d’una temperatura per sobre dels 600ºC crítics. I pel que fa a 

l’ús de tècniques de destrucció similars al backdraft se n’han documentat a jaciments 

minoics com Zakros o Palaikastro, ambdós a Creta (Grècia), on s’han trobat evidències 

de bloquejos intencionals de portes que provocaren explosions del tot, creiem, 

intencionades (Cunningham, 2007). 

Si intentem aplicar els paràmetres exposats en els paràgrafs anteriors al recinte del Turó 

del Calvari en podem extreure conclusions força interessants: 

 

- Evidentment ens trobem davant d’un incendi molt violent i que s’allarga 

considerablement en el temps. Això implica que es va arribar a l’efecte flashover, és a 

dir, que se superaren els 600ºC, mantenint-se de manera continuada.  Aquest fet ens vé 

donat, si més no en part, per la mateixa estructura de l’edifici, on s’hi usaren nombrosos 

elements cel!lulòsics. Cal recordar la presència de bigues i cabirons de sostre, 

encanyissats, una tarima de fusta a H-2 i altres objectes, estructurals o no, que haurien 

servit de combustible. Al mateix temps la concentració de béns com els cereals o l’oli, 

presents en les columnes políniques dutes a terme, així com en el registre ceràmic,  

també suposarien un increment determinant del combustible. Aquests tipus de 

productes, com ja s’ha indicat, tenen un nivell força baix tant de punt d’ignició 

(flashpoint) com una ratio també baixa de HRR. Per tant, encetar-hi un incendi no seria 

massa difícil, i mantenir-lo tampoc seria complicat. De totes maneres ens trobem davant 

d’un foc de proporcions molt violentes, fet que ens orienta a pensar que hom va intentar 

crear un efecte destructiu brutal, i per tant és possible que es cerqués d’arribar al punt de 
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l’efecte flashover mantenint-hi combustible que, evidentment, avui ha desaparegut. La 

fragmentació d’àmfores –vinàries o oleàries- i de pithoi i gerres sembla indicar una 

dispersió, sigui per saqueig o no, de béns combustibles pel terra. 

- L’aparició de fragments ceràmics deformats per l’acció del foc, així com altres que 

han canviat el seu color recolza encara més la idea que el foc va arribar –i es va 

mantenir- a temperatures molt elevades. Aquest fet solament es produeix quan 

s’escampa des del punt original un incendi que arriba i es manté per sobre dels 800 o 

900 ºC, per tant, se supera el punt d’efecte flashover per a mantenir-se dins del 

postflashover. A partir de 1200ºC constants la ceràmica es vitrifica. No tenim 

evidències d’aquest procés al Turó del Calvari, però sí que comptem amb fragments 

ceràmics que han canviat de color per l’acció del foc. S’ha arribat a aquest extrem per 

exposició a temperatures d’entre 1000 i 1200ºC. 

- És possible determinar l’efecte backdraft o de succió. L’esclat violent de la base de 

columna de pedra d’H-1, així com l’esquerdament d’alguns blocs de calcària usats en 

els sòcols dels edificis pot respondre a aquest procés. Ens trobaríem, possiblement, 

davant d’una explosió provocada, que alhora dispersaria elements mobles cap a 

l’exterior de l’edifici, per finestres o portes. La caiguda violenta de les parets pot 

respondre a aquest efecte, encara que no és descartable que aquestes cedissin en arribar 

al punt on la subjecció ja resultava impossible. 

 

Vistes aquestes dades resulta temptador plantejar com a hipòtesi de treball la possible 

destrucció preconcebuda de l’edifici del Turó del Calvari. Arribats a aquest punt cal 

explicar-se. Les evidències arqueològiques semblen apuntar vers la possibilitat que la 

destrucció violenta presentés intencionalitats plantejades d’antuvi per part de qui 

executa l’incendi. Es tracta d’un incendi molt fort i que –sobretot- dura un cert temps. 

S’arriba a temperatures que superen fàcilment els 600°C, tal i com mostra la deformació 

d’algunes ceràmiques, però no s’assoleixen els 1200°C, punt on aquestes es 

vitrificarien. És de suposar que la construcció amb materials cel!lulòsics haurà 

contribuït a arribar a la temperatura on s’encén l’aire. Però el principal problema suposa 

mantenir aquest incendi fins al punt de fer esclatar murs o calcificar blocs de calcària. I 

en aquest moment és quan hom no pot deixar de pensar en intencionalitats calculades; 

es pot mantenir i alimentar un foc de manera voluntària per tal d’aconseguir l’efecte que 

els arqueòlegs hem trobat a l’ excavar el recinte?. Es pot provocar, via efecte backdraft 

una explosió calculada que faci esclatar murs violentament?. El plantejament és 
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suggerent, les respostes complicades en el cas que ens afecta. De totes maneres no 

sembla descabellat pensar -o plantejar directament- que l’incendi és provocat i no pas 

fortuït, i que un cop s’encén la primera guspira, la resta dependrà de la voluntat de 

destruir.  

Vist això és necessari intentar determinar en quines circumstàncies es destruiria 

l’edifici. Si considerem com a viable la possibilitat, exposada a bastament més amunt, 

que es tracti d’un edifici representatiu territorial, emmarcat en el procés creixent 

d’emergència de la complexitat política de les elits de les planes interiors, és de suposar 

que, a mesura que els representants d’aquestes xarxes, heteràrquiques, de cabdillatges, 

anaven consolidant l’herència i el llinatge es perdés el valor de mantenir un nucli 

representatiu de tipus corporatiu. És també probable que factors com l’enfonsament de 

les xarxes comercials establertes a les terres del baix Ebre i del Sénia, que podem 

considerar que abastirien les terres de l’interior, aportant el capital de prestigi necessari 

a les seves elits, contribuïssin a aquesta suposada deflació corporativa. Al mateix temps, 

l’augment del poder de les elits, en camí cap a l’aristocràcia, durant aquesta primera 

meitat del segle VI a.n.e., possiblement hauria fet perdre interès en el manteniment de 

l’edifici. En conseqüència, aquest hauria estat amortitzat i destruït. Dues són les 

possibilitats determinants de la seva cremació. Per una banda, el mateix sentiment de 

descontentament que hauria provocat el final dels centres redistribuïdors del baix Ebre i 

de la costa, i l’abandonament d’assentaments, podria haver estat la causa de la 

destrucció. Però en aquesta hipòtesi hi ha alguns problemes sense, ara per ara, resolució. 

Potser el més important és la violència, l’estudiat incendi que semblen mostrar els 

marcadors més amunt presentats. El fet que les àmfores, o els atuells de vaixella, hagin 

aparegut trencats i en posició secundària, únicament es poden interpretar des del punt de 

vista del saqueig o de la retirada dels productes prèvia a l’incendi. No està clar aquest 

punt. El fet que el  mateix producte amfòric sigui de tipus fenici tampoc ajuda a 

confirmar aquesta opció. Però podria existir una altra possibilitat, que seria el fet que les 

mateixes elits destruïssin conscientment l’edifici un cop aquest hagués perdut la seva 

funcionalitat, en un incendi calculat. S’ha de prendre la nostra proposta amb totes les 

reserves, però existeixen dos fets a favor. Per una banda, la inclusió en el turó que restà 

després de l’incendi d’una urna de tancament hermètic. Per l’altra, la freqüentació que a 

l’indret es fa com a mínim durant la segona meitat del segle VI a.n.e., ja que al seu 

exterior més immediat s’hi han identificat àmfores ja tecnològicament ibèriques, del 

tipus Mañá B-3. És a dir, no s’oblida del tot el seu simbolisme representatiu després de 
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la seva desaparició, en un moment en el qual ja s’ha implantat el model, plenament 

aristocràtic, de les cases fortificades. 

La proposta que els béns ostentadors siguin amortitzats, en una cronologia paral!lela al 

final del Turó del Calvari, en tombes com la de Les Ferreres i, probablement, La Clota, 

aniria també en aquest sentit, sota el nostre punt de vista. El nivell d’elitització hauria 

augmentat tant que edificis de poder, també ostentadors, no tindrien un sentit pel que fa 

a la seva continuació. 

 

VI.2.3.3.- El model del denominat Complex Misericòrdia i de les cases fortificades 

A partir de meitats del segle VI a.n.e., o fins i tot del segon quart d’aquest segle, es 

generarà en gran part del territori un model sociopolític derivat dels processos 

emergents des d’almenys un segle abans. No ens trobarem, tampoc, davant d’un 

esquema uniforme.  

D’aquesta manera, al Sénia, s’observarà un progressiu abandonament dels llocs habitats, 

com poden ser la fase de la primera edat del ferro a La Moleta del Remei o a La 

Ferradura. Paral!lelament, com s’ha assenyalat, a partir probablement d’inicis del segle 

VI a.n.e. l’assentament del Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, ja ocupat des del segle 

anterior, sofrirà una potent reforma apareixent l’estructura ocupacional identificable, 

possiblement, amb una residència fortificada, encara que cal avançar en les 

investigacions en aquest sentit. Segons la proposta de David Garcia Rubert els habitants 

de les terres al sud de la desembocadura del Sénia serien els responsables de la 

destrucció de Sant Jaume i del col!lapse del Complex, i arran d’això es bastiria la 

possible residència del Puig de la Misericòrdia, sobre la qual pivotaria la nova relació de 

poders un cop desaparegut Sant Jaume. És el que ha anomenat com a Complex 

Misericòrdia (Garcia Rubert, 2005: 777). Arturo Oliver ha considerat l’estructura 

d’aquesta segona fase del Puig de la Misericòrdia com a una mostra vinculable amb 

l’arquitectura de prestigi, identificant-lo com a la residència d’un personatge destacat 

que controlaria el poblament i els recursos dels territoris adjacents (Oliver, 1994: 27). A 

partir de l’observació del fet que en el registre de la primera fase del Puig de la 

Misericòrdia no s’hi han trobat materials fenicis (es localitzen, però, restes d’àmfores, 

en baix nombre, en la segona i tercera fases del Puig de la Nau), i que en la segona fase 

sí que hi apareixen morters-trípodes i pithoi, hom ha proposat que l’edifici de Vinaròs 

hauria substituït el nínxol econòmic anteriorment ocupat pel denominat Complex Sant 

Jaume (Garcia Rubert, 2005: 782). Les raons aportades passarien per la suposició de 
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l’existència d’un control ferri dels béns fenicis per part dels jaciments al nord del Sénia 

en contraposició als del sud de la desembocadura. 

Arturo Oliver ha apuntat la possibilitat que, durant la segona meitat del segle VI a.n.e., 

en aquest sector de la plana del Baix Maestrat s’hi hauria desenvolupat progressivament 

una comunitat socialment jerarquitzada, centralitzada en la possible residència del Puig 

de la Misericòrdia. No obstant, David Garcia Rubert ha proposat un inici del fenomen 

lleugerament anterior, en tot cas en conjunció amb un Complex Sant Jaume ja 

plenament consolidat. Un cop amortitzats els jaciments del nord del Sénia, en canvi, 

tant el Puig de la Misericòrdia com el Puig de la Nau continuarien desenvolupant-se 

(Garcia Rubert, 2005: 786-787). 

El segon assentament que, segons l’investigador del GRAP, formaria part d’aquest 

Complex Misericòrdia és, com s’ha indicat, el Puig de la Nau. Oliver va datar la 

primera de les fases (Puig de la Nau I) dins de la primera meitat del segle VII a.n.e. 

(Oliver, 1993a). A partir del reestudi que fa David Garcia Rubert de les ceràmiques 

associades a aquest primer nivell (ceràmiques globulars amb vora còncava i decoració 

acanalada), hom ha proposat una datació més antiga, pujant-la fins a meitats del segle 

VIII a.n.e. (Garcia Rubert, 2005: 791). No obstant, la seva segona fase (Puig de la Nau 

II), que presentaria ja estructures de planta rectangular, sí que comptaria amb una 

cronologia plenament emmarcable dins de la primera edat del ferro, amb evidències 

provinents del comerç fenici com àmfores, pithoi i morters-trípodes (Oliver, 1995: 256). 

Cal recordar, doncs, que aquest jaciment conviuria amb el desenvolupament de la malla 

de poblament del nord del Sénia. 

De totes maneres, seria la tercera fase de l’assentament (Puig de la Nau III) la que 

hauria de funcionar, si més no en connexió cronològica, amb el Puig de la Misericòrdia. 

Els materials, àmfores Mañá-Pascual A-4, algunes ceràmiques àtiques de figures negres, 

de vernís negre o inclús les primeres produccions massaliotes, convivint amb torns ja 

pròpiament ibèrics (Oliver, 1993b: 400 ; Oliver, 1995: 257) aconsellarien una 

cronologia per a aquesta fase ja dins del segle VI a.n.e. Cal assenyalar que continuarien 

apareixent les àmfores fenícies occidentals, així com pithoi i morters-trípodes, potser 

associades als primers moments. El Puig de la Nau sofriria, com el de la Misericòrdia, 

un abandonament entre el 500 a.n.e. i el 450 a.n.e., data en la qual es reformaria l’espai 

profundament i es bastiria la següent fase (IV), que és la que coneixem actualment, en 

gran part. 

Al territori de la plana del Baix Maestrat existirien altres assentaments, encara que no 
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han estat estudiats profundament. Algun d’ells, com La Picossa (Cervera, Baix 

Maestrat), podria comptar amb una superfície ocupacional bastant gran (s’han arribat a 

proposar uns 7.500 m2 de planta). L’únic que estaria funcionant durant la segona meitat 

del segle VII a.n.e. seria, probablement, el dels Castellets (La Jana, Baix Maestrat), 

mentre que els de La Picossa o La Tossa Alta (Benicarló-Càlig, Baix Maestrat) 

desenvoluparien la seva activitat durant la segona meitat del segle VI a.n.e. (Garcia 

Rubert, 2005: 794). Al llistat caldria afegir, potser, la necròpolis d’El Bovalar 

(Benicarló, Baix Maestrat), datada vers la segona meitat del segle VI a.n.e. a partir de 

l’estudi dels bronzes apareguts, depenent probablement de La Tossa Alta, o els 

assentaments d’El Vilarroig (La Jana, Baix Maestrat) i Els Barrancs-El Castellet 

(Peníscola, Baix Maestrat), tots datables durant el segle VI a.n.e., amb una major 

probabilitat al llarg de la seva segona meitat. 

Resta encara molt per a treballar en aquest territori. Independentment de la proposta de 

Garcia Rubert, que conformaria una entitat territorial per al segle VI a.n.e. amb 

semblances, segons ell, amb la del Complex Sant Jaume, es pot intuir la presència d’un 

territori ocupat i, possiblement estructurat i jerarquitzat des de l’edifici del Puig de la 

Misericòrdia, tal i com va apuntar Oliver. Algunes dades són interessants en aquest 

sentit. Així, és de destacar la continuïtat dels materials fenicis durant, almenys, les 

dècades inicials del segle VI a.n.e., tant al Puig de la Misericòrdia com al de la Nau, 

encara que ens manquen dades concretes per a la seva datació exacta. Molt 

possiblement ens trobem davant del final de la seva arribada al territori. Caldria 

precisar, no obstant, si les àmfores fenícies del segle VI a.n.e. són realment això, 

fenícies del Cercle de l’Estret en la seva totalitat o si ens trobem amb produccions de 

tipus fenici. Si considerem que el sorgiment del Puig de la Misericòrdia es produeix en 

coincidència amb el final de l’arribada del flux comercial fenici i, justament, amb 

l’enfonsament de la residència de Sant Jaume Mas d’en Serrà, hauríem de plantejar-nos 

el fet que la seva naturalesa sociopolítica sigui diferent. Existiria, de totes maneres, una 

convivència, que podria assolir fins a mig segle, amb alguns dels jaciments al nord del 

Sénia. També coincidiria amb el final de nombrosos assentaments miners del Rossell-

Bellestar, en el que suposa un veritable canvi en l’orientació sobre l’explotació 

econòmica del territori. 

Dit això, si considerem que, a partir d’inicis del segle VI a.n.e. sorgeix una nova forma 

d’articular el territori de la plana del Baix Maestrat, i possiblement dels jaciments que 

perviuen al nord del Sénia, és lògic pensar que la formulació política partiria del nucli, 
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fortificat, del Puig de la Misericòrdia, en el que sembla la plasmació d’un esquema de 

control polític ja deslligat de les formes de la segona meitat del segle VII a.n.e. (o en 

camí de deslligar-se) i, sobretot, progressivament apartat del comerç fenici, adquirint 

noves fórmules com les transaccions amb productes grecs. 

Desconeixem la naturalesa de la configuració política que es va poder difondre des del 

Puig de la Misericòrdia, encara que l’existència d’una arquitectura diferencial i, 

possiblement, de prestigi, aconsellaria pensar en la implantació d’un sistema jerarquitzat 

de cabdillatge, encara que, com en el cas de Sant Jaume, desconeixem si realment 

s’assoleix la consolidació de sistemes de llinatge i herència. No podem afirmar-ho ni 

negar-ho; cal, sobretot, excavar aquest jaciment, ja que seria necessari acopiar dades, 

més enllà de les que actualment podem valorar. Creiem, no obstant, que es tracta d’un 

fenomen diferent al del denominat Complex Sant Jaume, encara que la relació entre ells 

ha de ser evident, almenys en el que respecta al final d’un centre (Sant Jaume Mas d’en 

Serrà) i el sorgiment d’un altre (Puig de la Misericòrdia). La creació d’un sistema 

jerarquitzat, en aquest cas, estaria vinculat, sota el nostre punt de vista, a la finalització 

de les relacions econòmiques que durant la segona meitat del segle VII a.n.e. i inicis del 

VI a.n.e. havien regulat la vida sociopolítica del Sénia, de la costa del Baix Maestrat i 

de les zones mineres del Rossell-Bellestar. Ara per ara, però, cal ser cautes i les nostres 

propostes no poden passar de meres hipòtesis. 

El segon fenomen que concentra evidències relacionades amb l’arquitectura diferencial 

serà, doncs, el de les cases fortificades. Sota el nostre punt de vista hauríem de deslligar, 

en aquest cas, diferenciació de prestigi, doncs, malgrat la visible fortificació d’aquestes 

estructures, ens mancaria la simbolització que representa el monument. No obstant, és 

cert que les cases fortificades adquiririen un rol de caire coercitiu envers la comunitat 

que no conforma els grups d’elit. Aquest caire s’hauria d’aplicar a partir de 

comportaments socials que interioritzin la gradació social i de poders que existiria, i, 

malgrat la seva absència de monumentalització sí que esdevindrien mostres de 

l’aplicació d’una ideologia possiblement diferent a la de les mostres d’arquitectura 

diferencial i de prestigi de la segona meitat del segle VII a.n.e. i inicis de la següent 

centúria. 

El cas de les estructures turriformes isolades, documentades des del segle VI a.n.e. fins 

aproximadament meitats de la següent centúria, suposa un punt i a part. A partir de 

meitats del segle VI a.n.e. serà quan el model de casa fortificada gaudirà d’un cert èxit, 

un cop edificis com el de Sant Jaume (vers el 600 a.n.e.), Aldovesta (cap al 575 a.n.e.) i 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

el Turó del Calvari (meitats del segle VI a.n.e.), haurien deixat de funcionar. Es 

produiria aleshores un fenomen d’isolació per part de determinats segments, que 

hauríem de suposar com a privilegiats, de la societat. Pierre Moret ha parlat, en aquest 

sentit, d’”aristocràcia guerrera”: “phénomène architectural particulièrement original que 

j’ai proposé de mettre en rapport avec la montée en puissance d’une aristocratie qui 

fonde son pouvoir sur des valeurs guerrières et qui pratique l’ostentation dans son 

habitat comme dans ses tombes” (Moret, 2009: 224). El plantejament que el model de 

casa fortificada es basaria en l’ostentació es fonamentaria, bàsicament, en la cronologia 

que aquest investigador atorga a la tomba de Les Ferreres, ja dins de la segona meitat 

del segle VI a.n.e. Considerem, però, que és arriscat rebaixar-la tant i, sota el nostre 

punt de vista, l’ostentació de béns estaria relacionada amb la fase immediatament 

anterior. 

La característica principal de la seva concepció, l’aïllament, ha d’interpretar-se des del 

punt de vista sociopolític. La necessitat de segregar-se es pot interpretar des de teories 

d’encastellament, encara que la magresa de les possibles defenses d’aquests 

assentaments no ajuda a assegurar-ho. Aleshores, la pregunta seria per què aquestes elits 

decideixen separar-se de la resta de la comunitat. Potser la resposta estaria precisament 

en la desaparició que molts dels assentaments ja ocupats a partir de meitats del VII 

a.n.e. sofreixen entre el 600 i el 550 a.n.e. i el col!lapse provocat per la desaparició del 

comerç fenici. De totes maneres no descartem tampoc que en els mateixos assentaments 

hi visquin elements destacats, ja que l’associació entre aquests i alguns enterraments 

singulars sembla més que evident. El cas més clar és, lògicament, el de Les Ferreres, 

probablement relacionat amb el poblament de Les Umbries. No obstant, cal recordar 

que en aquest assentament s’hi va identificar les restes d’un edifici biabsidial que, amb 

totes les reserves, d’atribució i de datació, podria associar-se amb l’arquitectura 

diferencial de les cases fortificades, amb anterioritat al bastiment del poblat, cap al 450 

a.n.e. 

La domesticitat dels recintes és també una característica que els unificaria com a 

fenomen. Una de les diferències principals, com s’ha indicat, amb el cas del Turó del 

Calvari és precisament aquesta. Les cases fortificades són això, cases. El seu 

encastellament faria necessària una certa autosuficiència productiva, observable en 

edificis com el del Tossal Montañés II, en el qual hom hi ha identificat tota una sèrie de 

tasques productives que anirien des de l’emmagatzematge i transformació de productes 

agrícoles, fins a la confecció de teixits i el processament del metall (Moret et alii, 2006). 
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Però aquesta autosuficiència no suposaria la inexistència de xarxes d’abastiment 

provinents de la resta de les comunitats. Les altres estructures excavades, ara per ara, 

són la T-3 de L’Assut de Tivenys, en la qual no s’hi ha pogut identificar aquesta 

activitat de treball ja que, cal recordar, va ser reutilitzada fins a les darreries del segle III 

a.n.e. o inicis del segle següent (Diloli, 2009), la del Coll del Moro de Gandesa (Rafel et 

alii, en premsa) i la de La Gessera, a Caseres (Moret, 2002). Menys l’estrany cas de La 

Gessera, la del Coll del Moro es pot considerar també com un espai residencial. Moret 

n’afegeix una altra, fora del territori en estudi, que seria la de La Guardia d’Alcorisa 

(Baix Aragó), de planta semicircular, molt semblant a la del Tossal Montañés II, 

inicialment aïllada i integrada en un assentament durant la segona edat del ferro. És 

difícil precisar la seva cronologia, encara que podria datar-se a les darreries del segle V 

a.n.e., entre el 425-400 a.n.e. (Moret, 2009: 230). Si es tractés d’una casa fortificada, 

seria en principi la més moderna, i encavalcaria, almenys al Baix Aragó, el model amb 

la iberització. 

L’aparició d’aquests establiments encastellats ha superat el límit baixaragonès que se li 

va atribuir en un primer moment, per a configurar un model més extens que assoleix les 

terres del Baix Ebre, com s’ha vist, i, probablement, també les de la Ribera i el nord del 

País Valencià. En aquest sentit és interessant destacar la localització d’una veritable 

casa fortificada a les terres de la comarca castellonenca d’Els Ports. Es tracta de l’edifici 

d’En Balaguer 1, al Portell de Morella (Barrachina et alii, 2011). La seva planta, 

absidial, recorda fortament la del Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs, encara que en 

aquest cas no hi ha dubte que ens trobem davant d’un espai domèstic habitat. La seva 

composició constructiva, a partir d’un sòcol fet amb fileres externes de pedres i 

rebliment de terra i blocs, també el fa semblant al de la Terra Alta. No obstant, sota el 

nostre punt de vista, aquí s’acaben les semblances, ja que funcionalment hauria de 

vincular-se més aviat amb les cases fortificades aparegudes a partir de meitats del segle 

VI a.n.e. La seva cronologia de funcionament, però, podria indicar una datació inicial 

dins de la segona meitat del segle VII a.n.e., amb un desenvolupament a la primera del 

VI a.n.e. Creiem, però, que l’absència completa de ceràmiques d’importació fenícies (i 

molt probablement, de torn) no permetria ajustar amb tanta precisió la seva datació. 

Però cal tenir-ho en compte, ja que en aquest cas podria esdevenir l’exemple més antic, 

fent encavalcar aquest model amb el final del de la fase de contactes amb el comerç 

fenici. La presència, entre altres elements, d’atuells relacionables amb el banquet, 

juntament amb l’arquitectura diferencial, ha fet proposar als seus investigadors que 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
PODER, ARQUITECTURA I COMPLEXITAT SOCIAL: FORMES POLÍTIQUES AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT LA PROTOHISTÒRIA 
David Bea Castaño 
Dipòsit Legal: T. 1047-2012 



! "#$!

l’edifici d’En Balaguer 1 seria una residència d’un personatge destacat, i de la seva 

família (Barrachina et alii, 2011: 31), almenys durant la primera meitat del segle VI 

a.n.e. 

Ja hem cridat l’atenció en referència a la riquesa arqueològica de la zona d’Els Ports 

durant la primera edat del ferro. Complexos com els de La Menarella (Vizcaíno, 

González Villaescusa, 2007), amb potents necròpolis tumulars com la de La Lloma 

Comuna o Sant Joaquim (Pérez Milián et alii, 2007) parlen d’un territori amb marcades 

relacions amb el món baixaragonès a partir de la vall del Bergants, que cal recordar que 

desguassa al Guadalop. Durant la primera edat del ferro hom hi ha documentat petits 

assentaments en pla, absents de fortificacions, en conjunció amb altres, en altura, que 

compten amb dispositius defensius (Guardiola, 2004-2005: 104). El traçat del Bergants 

també incorpora pobladets en elevacions (Arasa, 2000: 20). La presència de materials 

fenicis és escassíssima en aquesta regió, i això cal tenir-lo en compte a l’hora de datar 

jaciments com En Balaguer 1. De fet, únicament es referència un plat-trípode provinent 

de la Moleta dels Frares de Forcall (Arasa, 2000: 20). 

Potser aquesta relació entre la comarca d’Els Ports i el Baix Aragó, a través del 

Bergants, vincularia l’aparició del concepte arquitectònic, i sociopolític, de les cases 

fortificades amb els jaciments del Matarranya i, d’allà, cap a la resta del curs inferior de 

l’Ebre. Si realment les datacions de l’edifici d’En Balaguer 1 són, com a mínim, de la 

primera meitat del segle VI a.n.e., amb fins i tot una fase anterior, aquesta seria, ara per 

ara, la mostra més antiga d’aquest model d’encastellament, avançant-se mig segle com a 

poc a cases fortificades com la del Tossal Montañés II de la Vall del Tormo. Cal 

recordar que al territori d’Els Ports existeix, ja des d’almenys el segle IX a.n.e., una 

extraordinària dinàmica ocupacional amb necròpolis de túmuls de cista central com la 

de La Lloma Comuna (Castellfort), datable entre el 900 a.n.e. i el 775 a.n.e. (Cabanes et 

alii, 2010) o la mateixa de Sant Joaquim de la Menarella, en la que es compta amb una 

datació de C-14 que se situa al 2.860 +/- 50 BP, i a la que se li atribueix una segona fase 

entre el 725 a.n.e. i el 600 a.n.e. (Barrachina et alii, 2011: 28). 

Vistes totes aquestes dades, actualment resulta bastant fiable assegurar l’existència d’un 

nou model sociopolític determinat per l’aparició de les cases fortificades, i la seva 

vinculació amb un sistema de caire aristocràtic i, molt probablement, guerrer. Des de la 

seva primera identificació al Matarranya, el catàleg ha anat augmentant progressivament 

i ha definit l’existència d’una corrent arquitectònica nova que, com a mínim, arrencaria 

a inicis del segle VI a.n.e. amb l’edifici d’En Balaguer 1 i el Turó del Calvari, i tindria 
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els seus màxims exponents a partir de meitats de segle, perllongant-se, molt 

probablement, fins a meitats de la següent centúria, amb possibles exemples com els del 

Barranc del Mosselló i La Guardia d’Alcorisa. Ja hem assenyalat que, funcionalment, el 

recinte del Turó del Calvari s’escapa de la domesticitat de la resta, fet pel qual hem 

proposat una nova hipòtesi de funcionament per a aquest. Les cronologies, per tant, no 

són estables per al fenomen, i potser caldria endarrerir el seu origen vers el canvi entre 

els segles VII a.n.e. i VI a.n.e., encara que fa falta continuar treballant en aquest sentit. 

Sembla, no obstant, associable el seu origen amb el col!lapse de les xarxes comercials 

fenícies i amb la desaparició de l’statu quo existent entre el 650 a.n.e. i el primer quart 

del segle VI a.n.e. 

La vinculació de les cases fortificades amb enterraments de caràcter ric o sumptuari 

serviria per a confirmar l’aparició d’un model sociopolític diferent al del període previ. 

En aquest sentit, tombes com la de Les Ferreres, La Clota o l’enterrament de la Torre 

Cremada de la Vall del Tormo (Torre Cremada 1) marcarien la presència en el territori 

del Matarranya de personatges destacats, en un canvi notable amb les costums 

funeràries observades fins al moment. En aquest sentit, hom ha fet incís en la 

circumstància que la inexistència d’aixovars, o la seva pobresa, durant el bronze final o 

els moments inicials de la primera edat del ferro no significaria que la societat no 

comptés amb diferenciacions (Royo Guillén, 2000; Rafel, 2003; Moret et alii, 2006). Ja 

hem tractat nosaltres mateixos aquesta qüestió al parlar de les necròpolis de la Ribera 

d’Ebre o de la del Coll del Moro de Gandesa; compartim plenament aquest 

plantejament. Però el canvi de pràctiques que es produiria a partir de meitats del segle 

VI a.n.e. suposaria l’aparició explícita d’elements diferencials en l’aixovar d’algunes 

tombes especials. Si ja en el moment immediatament anterior no es dubta en que l’accés 

a l’enterrament és exclusiu, a partir de l’aparició del model de cases fortificades aquest 

fet s’intensificarà, en el sentit que es produirà encara una segona diferenciació entre els 

estatus privilegiats, mitjançant la qual uns pocs personatges accediran a enterraments 

encara més selectius. Aquest grup reduït canviaria els esquemes funeraris, introduint la 

costum d’inutilitzar objectes de gran valor patrimonial, que serien retirats de la 

circulació social i econòmica, en el que alguns investigadors han considerat com a 

“alarde de ostentación” (Moret et alii, 2006: 245). 

La localització d’elements d’armament defensiu, com cuirassa, casc i gamberes, a la 

tomba de Les Ferreres, així com l’absència de lloses de protecció i la seva isolació, en 

una plana, ha fet parlar a alguns investigadors de l’existència d’un corrent cultural comú 
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al nord-est peninsular que s’associaria amb l’emergència d’estructures de poder més 

complexes i fortes, a partir de meitats o finals del segle VII a.n.e. i meitats del VI a.n.e. 

en tota la regió, és a dir, d’una aristocràcia militar i eqüestre (Farnié, Quesada, 2005: 

26-28 ; Moret et alii, 2006: 246). Dins d’aquest món s’hi enquadrarien altres 

enterraments com els de Llinars del Vallès (Sanmartí-Grego, 1993) i el de Corno Lauzo, 

a Pouzols-Minervois, al Llenguadoc (Taffanel, Taffanel, 1960), i fins i tot la tomba de 

guerrer de Can Canyís, al Penedès (Bea, 1996). 

La proposta de Farnié i de Quesada, com es pot veure, allargaria el naixement d’aquesta 

aristocràcia eqüestre fins al segle VII a.n.e., incloent-hi en el territori en estudi el cas de 

Sant Jaume Mas d’en Serrà (i, per tant, l’esquema del denominat Complex Sant Jaume). 

Aquests investigadors es basen en indicis com la difusió de les espases de ferro, 

l’aparició del costum de dipositar armes en les tombes, la presència del cavall en la 

iconografia i en la ritualitat domèstica i el sorgiment de les residències fortificades. 

Moret, Benavente i Gorgues fan incís, en aquest sentit, en l’aparició de la llosa de la 

Torre Cremada 1, en la qual, cal recordar, s’hi grafiten diversos cavalls de manera 

esquemàtica (Moret et alii, 2006). Altres investigadors, com Arturo Oliver, han apostat 

per aquesta opció12. 

Aquesta hipòtesi, sota el nostre punt de vista, és força suggerent i, creiem, aplicable a 

partir potser del segon quart del segle VI a.n.e. i més probablement des de meitats 

d’aquesta centúria. Per tant, en la zona en estudi, es podria associar al model de les 

cases fortificades. Però continuem pensant que no comptem amb dades suficients per a 

fer entrar en el model les residències fortificades segle VII a.n.e., és a dir, Sant Jaume 

Mas d’en Serrà o els caserius com Aldovesta. En aquest sentit les mostres funeràries 

amb que comptem, cal recordar, no presenten armament ni ofensiu ni defensiu, i al 

Sénia no s’hi han trobat, ara per ara, necròpolis. Per tant, la proposta de Farnié i 

Quesada seria, sota el nostre punt de vista, aplicable a partir de moments ja avançats 

dins de la primera edat del ferro. 

Al Baix Ebre i a la Ribera sembla també repetir-se un esquema de caire aristocràtic, 

encara que comptem únicament amb un exemple excavat de casa fortificada, la de 

L’Assut de Tivenys, i el seu comportament no és el mateix que la resta, com s’ha vist. 

La documentació en quant a poblament datable al segle VI a.n.e. és, ara per ara, escassa, 

reduint-se a la fase final del Barranc de Gàfols, a les mostres arquitectòniques de Sebes 

                                                
%&!La proposta sobre l’aparició d’elits guerreres vinculada al nou fenomen aristocràtic, feta per 
Arturo Oliver, es troba actualment en premsa. Volem agraïr haver-nos-la fet arribar.!
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Figura 120. Aixovars funeraris de les tombes de Corno Lauzo (1), de Las Peyros (2) i de Les 
Ferreres (3). Figura dissenyada a partir de Graells, 2008 
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 II i, per a la segona meitat, a les magres evidències del Castellot de la Roca Roja. És 

possible que, amb el temps, augmenti el catàleg de jaciments, però ara per ara la mostra 

és petita. No obstant, l’existència de les necròpolis de la desembocadura de l’Ebre, de 

marcat caire diferencial, sembla poder indicar-nos la plasmació de programes 

aristocràtics, encara que en aquest cas l’associació amb les activitats eqüestres o 

relacionades amb el cavall no són tant clares com al Matarranya.  

Diversos són els indicadors, en aquestes necròpolis, sobre el sorgiment d’un programa 

aristocràtic nou. Sota el nostre punt de vista, la localització del lot relacionat amb el 

consum de perfums a Mas de Mussols aniria en aquest sentit. En opinió de Samuel 

Sardà, aquests productes haurien d’associar-se a la celebració de banquets corporatius o 

promocionals per part de les elits (Sardà, 2010: 655). En aquest sentit és important 

cridar l’atenció en el paper que jugaria l’olfacte en aquestes pràctiques, essent 

possiblement un dels jocs rituals més importants: “hem de valorar que el banquet 

representa precisament un escenari social en el qual entren en joc diversos factors 

sensitius (vista, gust, olfacte). La pròpia preparació dels aliments i les elaboracions 

culinàries deurien generar aromes i olors emfatitzats que podien actuar també com un 

camp important de l’acció ritual. Per tant, pensem que l’ús dels perfums es podria 

incloure fàcilment entre el conjunt de símbols o mitjans d’expressió que contribuirien a 

ritualitzar un determinat context de consum” (Sardà, 2010: 655). Continuant amb aquest 

argument, cal cridar l’atenció sobre la presència de contenidors de perfum o essència en 

les necròpolis, que ha de relacionar-se, juntament amb la indumentària personal, amb el 

cos i la personalitat i, per tant, com a reforçament de les expressions identitàries. Això 

explicaria, doncs, la seva associació amb tombes distingides, de clar aire aristocràtic. 

D’aquesta manera, en l’imaginari oriental el perfum es considera la suor o l’aliment dels 

déus, i aquesta importància simbòlica es vincula de manera molt estreta amb la 

immortalitat (Olmos, 1985: 14 ; Sardà, 2010: 656). En conclusió, la seva relació amb la 

mort ha d’interpretar-se no únicament des del punt de vista de l’exclusivitat i de 

l’estatus polític elevat del seu posseïdor, sinó com a un psicopomp, és a dir, com al 

conductor del difunt cap a l’eternitat. 

Per altra banda, les necròpolis de la desembocadura de l’Ebre incorporen en els seus 

dipòsits funeraris armament en ferro, especialment llances, soliferrea i virolles. Però 

també, ganivets de ferro. A Mas de Mussols se’n localitzen diversos, afalcatats, 

generalment associats amb les llances (Maluquer, 1984: 97), en contextos datables ja a 
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partir de la segona meitat del segle VI a.n.e., com a símbols, altre cop, de l’existència 

d’un poder prestigiós que es deixa veure, en els seus enterraments, a partir de la 

deposició en les tombes de la panòplia del guerrer. 

La construcció de la torre T-3 de L’Assut, durant el segle VI a.n.e., i l’aparició de les 

necròpolis de la desembocadura de l’Ebre, especialment Mas de Mussols, han 

d’assenyalar, doncs, la implantació d’un model diferent del d’Aldovesta, i caldria veure 

si existeix una relació directa amb les cases fortificades del Baix Aragó.  

Finalment, cal recordar, a la Ribera, la localització de la torre del Barranc del Mosselló 

de Flix, integrada en un assentament de la segona edat del ferro i amb una planta 

idèntica a la del Tossal del Moro de Pinyeres, a Batea. Aquesta darrera ha estat datada 

dins de la primera meitat del segle VI a.n.e. (Moret et alii, 2006: 245, fig. 220). No 

obstant, ambdues estructures presenten un problema evident, i és que no han estat 

intervingudes arqueològicament. La seva datació ha de ser presa, doncs, amb cautela. 

Sota el nostre punt de vista es podria tractar efectivament de cases fortificades datables, 

a grosso modo, al segle VI a.n.e., sense ser més concrets, encara que resta oberta la 

possibilitat que es tracti també de les mostres més modernes, ja dins del segle V a.n.e. 

Si fos així, s’acostarien extraordinàriament a l’exemple de La Guardia d’Alcorisa, i 

podria fer baixar el model fins, almenys, meitats del segle V a.n.e. Però fins que no 

s’excavin aquestes estructures no es podrà confirmar plenament aquesta hipòtesi. 

L’organització política del territori, seguint aquest esquema dominat per les cases 

fortificades, ha de respondre, doncs, a la consolidació d’una xarxa de cabdillatges de 

base aristocràtica de tipus heteràrquic, sota el nostre punt de vista. No s’observen 

tendències cap a la jerarquització per part de cap de les estructures identificades, sinó 

que sembla que el poder s’organitza des d’un model polinuclear d’un calat similar. Les 

residències aristocràtiques articulen el control de la terra, que potser en aquest cas està 

directament en mans de l’elit. Ja hem cridat també l’atenció sobre la captació de mitjans 

de producció, fet que hauria de confirmar, si es tractés d’un fet generalitzat, aquest 

caràcter heteràrquic que podria descendre de polítiques corporatives com les que hem 

proposat per al Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs. 

En general, aquest model aristocràtic és extraordinàriament efímer, durant no gaire més 

d’un segle, essent generosos. Les causes de l’enfonsament han estat abordades des de 

diferents punts de vista. En aquest sentit, Moret, Benavente i Gorgues han partit, per a 

explicar-ho, de la mateixa naturalesa del fenomen. La societat aristocràtica que es 

construeix al voltant de les cases dortificades fonamenta la seva existència en el control 
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ferri de la riquesa i dels mitjans de producció i, sota el nostre punt de vista, en una nova 

associació amb la terra, que entraria en aquesta relació de control per part de les elits. El 

domini de la transformació dels metalls, en jaciments com Tossal Montañés II, i la seva 

posterior deposició en els enterraments luxosos, en seria un clar exemple. La vall del 

Matarranya, sota el punt de vista d’aquests investigadors, centralitzaria aquest sistema 

de control, ja que els enterraments excepcionals únicament es concentrarien en aquesta 

zona, tenint en compte la seva privilegiada situació en l’enclavament de camins entre el 

Baix Aragó i el Baix Ebre (Moret et alii, 2006: 247). Hom ha cridat també l’atenció en 

el fet que a la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa, en aquest camí cap al Baix 

Ebre, no s’hi han trobat tombes ostentatòries com la de Les Ferreres, la Torre Cremada 

1 o La Clota (Rafel, 1991: Moret et alii, 2006: 247). Aquesta complexitat política, 

fonamentada en el control i, lògicament, en l’aplicació de la coerció, hauria creat 

desequilibri en el plànol social i econòmic, fent inviable el model i provocant la 

desaparició de les cases fortificades i de les tombes riques vers la primera meitat del 

segle V a.n.e. En tot cas, tornant a la problemàtica cronològica, seria lògic que no s’hi 

trobessin tombes ostentatòries, ja que aquestes haurien de datar-se, en opinió nostra, no 

més modernament de meitats del segle VI a.n.e. 

La segona explicació, que es podria vincular en gran manera amb l’exposada més 

amunt, ha estat plantejada per Núria Rafel, David Garcia Rubert i Rafael Jornet (Rafel 

et alii, en premsa). Segons aquests investigadors, a partir de meitats del segle VII a.n.e. 

s’obriria un procés, extensible a tots els territoris en estudi en aquest treball, que 

afavoriria l’obtenció de béns de prestigi, ja siguin objectes o productes de consum, per 

part d’elements comunitàriament destacats. Això motivaria una reorganització de les 

bases socioeconòmiques i ideològiques, observable en la plasmació d’uns primers 

intents de control de la producció, fet que provocaria una desigualtat social creixent, 

així com el sorgiment de formes de dominació alienes a les estructures de parentesc, 

encara que pugui amagar-se darrera d’aquestes. Aquest esquema aristocràtic fracassaria, 

al no culminar-se la dinàmica jerarquitzadora, a partir del fet que les seves pròpies bases 

productives i culturals haurien sofert pocs canvis. La reorganització ideològica i política 

que se’n derivaria sumiria, segons aquests autors, a la regió en una “edat fosca” a partir 

de la desaparició del model de cases fortificades, restant únicament algunes tombes que 

demostrarien, sota el seu punt de vista, la progressiva evolució cap a una nova situació 

aristocràtica en la qual les noves elits no se sustentarien tant sobre l’existència d’un 

avantpassat comú sinó sobre el seu caràcter guerrer. A partir del segle V a.n.e. sorgiria, 
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d’aquest procés, una nova realitat territorial, política i econòmica. 

 

VI.2.3.4.- Noves interpretacions sobre el jaciment del Coll del Moro de la Serra 

d’Almos 

Resta, en aquest apartat, un darrer punt a tractar. L’assentament del Coll del Moro de la 

Serra d’Almos, sota en nostre punt de vista, pot ser reinterpretat, a partir de conceptes 

derivats de l’arquitectura diferencial. Aquesta tasca, no obstant, resulta complicada, per 

les especials característiques del mateix jaciment, on en un petit espai s’agencen 

cambres molt menudes (cal recordar que no superen els 2 m2 de superfície). A més, 

l’absència d’espais de distribució de la circulació interior dificulta encara més el 

plantejament d’hipòtesis. Vilaseca va intuir, de fet, que no es trobava davant d’un 

assentament a l’ús, sinó més aviat que els minúsculs recintes haurien de correspondre a 

espais d’emmagatzematge, sense equipaments domèstics (Vilaseca, 1953: 24). Jaume 

Noguera, però, ha posat damunt de la taula una nova teoria, que vincularia els 

paraments amb contraforts constructius destinats a salvar l’escarpat pendent en el que 

va ser bastit el jaciment (Noguera, 2006: 149). 

El reestudi de les dades que des de l’excavació de Salvador Vilaseca s’han anat 

escrivint en articles i tesis doctorals ens fa replantejar el funcionament proposat per a la 

Serra d’Almos, tant pel que s’ha considerat com a assentament com pel suposat túmul. 

El que proposem, ara per ara, no pot passar de la mera hipòtesi, ja que el jaciment no ha 

estat completament excavat, ni molt menys, però creiem que pot aportar valor afegit a la 

seva interpretació i, sobretot, pot reobrir-ne el debat.  

Pel que respecta al sector considerat com a hàbitat, les seves reduïdes dimensions, les 

cambres minúscules i la total absència d’agençaments domèstics ens orienten a creure 

que no ens trobem davant d’un poblat protohistòric comú. De fet recorda en certa 

manera, sobretot per la petitesa dels recintes excavats, el cas de La Gessera (Moret, 

2002 ; Moret et alii, 2006). En aquest edifici la seva identificació funcional ha resultat 

també dificultosa, proposant-se també una possible atribució com a espai 

d’emmagatzematge, fet, si més no, controvertit. El que no creiem que ofereixi dubtes és 

la seva classificació dins del món de les residències de tipus diferencial, concretament 

en la seva fase de segona meitat del segle VI a.n.e. En el cas de la Serra d’Almos, com 

en La Gessera o, sobretot, com al Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs, la presència 

d’atuells sumptuaris destinats al consum del vi, com el bol o pàtera de bronze ha de 

relacionar-se amb activitats clarament vinculades amb la promoció de les elits al llarg 
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del segle VI a.n.e., i com a tal hauria de ser interpretada en el jaciment tivissenc. La 

riquesa del registre recuperat sembla orientar-nos també cap aquesta proposició. Sota el 

nostre punt de vista, doncs, el Coll del Moro de la Serra d’Almos ha d’identificar-se 

com a estructura aristocràtica; no sabem si hi existeixen sectors d’hàbitat, però ara per 

ara la seva semblança pel que fa al registre amb el Turó del Calvari no deixa de ser 

suggerent. Potser més endavant, si es poden reemprendre els treballs al jaciment es 

confirmarà o es rebutjarà aquesta hipòtesi, però creiem que a la llum de les dades amb 

que comptem avui en dia, el fet que es tracti d’un edifici de poder aristocràtic és força 

factible. 

El suposat túmul funerari és també un fet difícil d’interpretar. Més enllà de la inusualitat 

total de la troballa d’una inhumació en aquests moments, hi ha altres fets sorprenents en 

la descripció i en la documentació gràfica que va publicar el doctor reusenc. El més 

cridaner és l’estranya posició del cadàver. Va aparèixer bocaterrosa, amb el cap al nord-

est i els peus orientats al sud-oest, i mirant cap al sud. Tenia el braç flexionat sota el pit, 

en una postura certament forçada. El crani estava aixafat i rodejat per diverses lloses de 

pedra. I, sobretot, presentava evidències de cremació parcial, just en el punt en el qual 

els ossos es trobaven en contacte amb la capa de cendres. Vilaseca ho va identificar com 

a un procés de tractament funerari que hauria passat per la crema parcial del cos, sense 

arribar a la seva reducció a petits fragments ossis. A l’aparèixer en els nivells que 

cobrien el cadàver diversos materials, alguns d’ells especials o sumptuaris, com s’ha 

vist,  va associar-los amb l’existència d’un dipòsit funerari i va concloure que tot plegat 

era un túmul. 

L’atribució funerària d’aquesta estructura ha esdevingut motiu de debat des d’almenys 

la revisió efectuada el 1999. La qüestió continua, no obstant, oberta. Cela, Noguera i 

Rovira ja van plantejar nombrosos dubtes, a partir de les contradiccions existents entre 

les descripcions estratigràfiques de Vilaseca i els aixecaments planimètrics. Incidiren 

també en diversos problemes com la postura del cadàver o la disposició en diferents 

capes i cotes del suposat aixovar i del dipòsit funerari (Cela et alii, 1999: 107-108). La 

excessiva genuïnitat del túmul de la Serra d’Almos es contraposa amb l’absoluta 

massivitat dels rituals incineradors i de l’enterrament de les cendres i els fragments 

d’ossos en loculi, dins d’urnes. Les possibilitats d’explicar la presència d’aquesta 

estructura i de les restes humanes a l’assentament contempla moltes variants, i 

probablement en gran nombre podrien ser factibles. Des que realment sigui una 

cremació parcial fins a qüestions purament fortuïtes o violentes, és a dir, el que Dedet 
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va anomenar com a “bona/mala mort” (Dedet, 1992: 264), expressió encertadament 

recuperada per Arturo Oliver fa pocs anys (Oliver, 2003-2004). 

La localització de restes humanes en assentaments protohistòrics, o encara més antics, 

no és comuna però sí que es documenta en un lent degoteig de casos. Els més coneguts 

són els enterraments de perinatals, natals i infants, generalment més petits d’un any, en 

contextos domèstics o en les pròpies necròpolis. Però també s’han documentat, en 

comptades ocasions, inhumacions o cremacions parcials en túmul, inhumacions 

col!lectives, enterraments en sitges o, simplement, fragments d’esquelets en espais no 

funeraris (Oliver, 2003-2004). 

Sobre la troballa d’inhumacions en túmul que puguin assemblar-se al de la Serra 

d’Almos un dels casos relativament propers, en el món ibèric, sembla que va ser 

identificat a la necròpolis del Molar de Sant Fulgenci (Baix Segura), referit per J. 

Lafuente (Lafuente, 1929) i molt més recentment per S. Nordström (Nordström, 1973) i 

per L. Abad i F. Sala (Abad, Sala, 1991). Malgrat que la documentació és pobra i 

confussa, es podria identificar aquest exemple amb una tomba on s’hi haurien trobat dos 

individus enterrats sota una coberta de pedres d’estil tumular. 

Més interessant ens sembla la proposta plantejada per Arturo Oliver per a aquest tipus 

d’estructures tumulars. A partir de la semblança de registres amb els casos dels 

denominats com a “lapidats” de la necròpolis d’Acebuchal (Carmona, Sevilla), 

excavada per Bonsor, ha presentat la possibilitat que aquests individus, entre els quals 

es trobaria la dona de la Serra d’Almos, siguin personatges de caire marginal morts per 

lapidació ritual (Oliver, 2003-2004: 397). Identificaria amb aquesta pràctica també els 

casos de la necròpolis de La Joya (Huelva) (Garrido et alii, 2000) o la Cruz del Negro 

de la mateixa Carmona (Maier, 1992). Una de les evidències seria l’aixafament del crani 

observable en tots els esquelets apareguts dins de possibles túmuls o, com a mínim, 

coberts de pedres. La cremació parcial seria, per a Dedet, mostra d’aquesta “mala mort” 

destinada als membres decessos fora de la comunitat, per processos no convencionals, 

execucions, malalties considerades com a malastruc, etc. (Dedet, 1992 ; Oliver, 2002-

2003).  

Existeixen, però, evidències que no ajuden a certificar aquesta hipòtesi d’Oliver. Potser 

la més significativa és la presència de materials especials, abocats per sobre del cadàver, 

en la cobertura de pedres. Costa creure que en una execució, o en un sacrifici ritual, s’hi 

llencin objectes d’aquesta categoria, a no ser que es pugui considerar com a dipòsit 
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votiu, fet darrerament posat sobre la taula per Raimon Graells (Graells, 2008: 246)13. 

Potser en el cas del sacrifici podria tenir una explicació en les pràctiques rituals, però si 

fos un ajusticiament no sembla coherent la troballa d’atuells sumptuaris en associació 

amb el cos. 

L’existència de túmuls amb cremacions parcials tampoc és gens abundant. Potser un 

dels exemples més clars seria el del Tossal del Tancat (La Granja d’Escarp, Segrià) on, 

a l’interior d’una estructura pseudotumular, de coberta tendent a l’horitzontalitat, s’hi 

havien dipositat els cossos de cinc individus parcialment cremats, conservant encara la 

connexió anatòmica, en un context datable entre finals del segle VIII a.n.e. i el VI a.n.e. 

(Gallart, Vives, 1989). Dedet refereix també alguns exemples de les Garrigues, al 

Llenguadoc, en el qual es crema parcialment el cadàver, que mostra, això sí, clares 

evidències de l’acció del foc en el conjunt de l’esquelet (Dedet, 1992: 61-69). Al costat 

de la muralla de Cayla, a Mailhac (Auda), es va trobar també un enterrament en túmul, 

el cadàver del qual tenia una profunda ferida al crani (Dedet, Schwaller, 1990). La 

disposició acurada dels cossos, però, es contradiu amb l’aparent deixadesa del cadàver 

de la dona de la Serra d’Almos. 

Arribats a aquest punt és evident que la hipòtesi que realment es tracti d’una tomba 

presenta nombroses esquerdes. A part de les exposades més amunt (mala disposició del 

cos, presència d’objectes en desordre i en diferents cotes, etc.) n’existeix una darrera, 

que hem apuntat també. Es tracta del nivell de combustió del cadàver, que presenta els 

ossos afectats pel foc únicament en el seu contacte amb la capa inferior de cendres, a 

tenor de la informació aportada per Salvador Vilaseca. En els casos llenguadocians 

referits per Dedet, o en el del Tossal del Tancat, l’acció del foc és molt més constant i 

elevada, i apareix distribuïda per la pràctica totalitat de les restes, fet que ens indica la 

introducció del difunt en una pira i la seva combustió de forma isonòmica, encara que 

per algun motiu es va apagar el foc abans de la destrucció de les connexions 

anatòmiques. La dona de la Serra d’Almos sembla cremada únicament en la part que 

devia contactar amb el nivell d’incendi i, en tot cas, durant un període de temps no 

massa llarg. No aparenta, en cap manera, que s’hagin aplicat pràctiques de tipus ritual, 
                                                
%&!“Si bien para ellos he leído en otras sedes su inclusión como elementos de oferta votiva o 
cultual, una lectura más escéptica podría sugerir una inclusión casual, provocada por la 
extracción de sedimento del mismo poblado. Aunque estoy convencido que el estado de 
conservación general de los materiales hallados entre el sedimento es un argumento suficiente 
para interpretarlos como ofertas votivas, la excepcionalidad y cantidad de los mismos parece 
excesivamente casual para tratarse de materiales extraídos de manera casual para la 
construcción de un túmulo” (Graells, 2008: 246). 
!
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ni que ens trobem davant d’un ustrinum, i menys d’una tomba agençada, sinó que tot el 

conjunt té un aspecte aleatori i fortuït considerable. 

Existeix, però, una darrera explicació que pot funcionar en el cas de la Serra d’Almos. 

En diversos assentaments protohistòrics s’han localitzat, en contextos que no són 

funeraris, restes humanes, fragmentades o, en alguns casos, en connexió anatòmica. 

Més enllà del cas ja exposat dels infants o dels perinatals, curosament enterrats als 

espais domèstics o ubicats com a rituals fundacionals en muralles, com al Puig de la 

Nau de Benicarló (Baix Maestrat) (Oliver, 2006), han aparegut restes com poden ser els 

cranis clavats de l’Illa d’en Reixac d’Ullastret (Baix Empordà) (Campillo, 1978) o del 

Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) (Bosch Gimpera, 1915-

1920b), per citar-ne solament alguns casos. Però el més interessant ha estat la troballa 

de dos cossos, un d’un home d’uns vint anys i l’altre d’una jove d’uns divuit, aixafats 

per la caiguda d’uns murs al Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta) (Arteaga 

et alii, 1990). Els paraments van plegar-se durant la destrucció final de l’assentament i, 

encara que no és fàcil de confirmar, sembla possible que al cedir atrapessin a sota als 

dos individus, matant-los. Aquesta podria ser una explicació força plausible per al cas 

de la Serra d’Almos; la destrucció del complex arquitectònic hauria provocat la mort, 

aixafada, de la dona localitzada per Vilaseca. Això explicaria les ferides del cos, i també 

l’absència d’un incendi potent, sufocat pel col!lapse de les estructures. La manca de 

disposició coherent dels atuells podria indicar, sobretot per la diferència de cotes en que 

es van trobar, la seva precipitació des d’un pis superior o des d’un altell. A part del cas 

del Tossal del Moro de Pinyeres n’existeix un altre semblant, força espectacular, a la 

vil!la romana dels Munts d’Altafulla (Tarragonès) on, en un passadís, es va trobar el cos 

d’un home que duia una bossa de monedes, atrapat per l’enderroc de la casa al fugir de 

l’atac vàndal del 261 d.n.e. 

En resum, la nostra proposta interpretativa passaria per considerar la Serra d’Almos 

com un edifici vinculat amb l’intent d’eclosió de les elits aristocràtiques, segurament a 

partir de meitats del segle VI a.n.e., encara que és possible una ocupació lleugerament 

anterior. La relació amb el consum del vi (bol de bronze, àmfores, pàtera, pithos, etc.) 

sembla força evident, com en el cas de Vilalba dels Arcs. La seva destrucció violenta, 

en el trànsit entre els segles VI i V a.n.e. o en el primer quart d’aquesta darrera centúria 

hauria suposat l’enfonsament d’estructures muràries superposades a l’edifici 

(possiblement una reforma o un pis superior) i l’atrapament d’una dona, que moriria 

aixafada. Això explicaria la descuidada disposició del cos, la seva cremació parcial i el 
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desordre del suposat dipòsit funerari, quedant invalidada, per tant, l’atribució del 

suposat túmul a pràctiques relacionades amb el món de la mort. Però, com hem indicat, 

en el cas de la Serra d’Almos tot s’ha de prendre amb molta cautela i, per tant, la nostra 

proposta no pot passar del mer rang d’hipòtesi. 
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VI.3.- LA SEGONA EDAT DEL FERRO (450-425/175 a.n.e.) 

 

VI.3.1. -L’ocupació del territori: 

El col!lapse observable en el model aristocràtic anterior és el punt de partida per a 

definir aquesta fase. A partir del segle V a.n.e., i més concretament des de la seva 

meitat, al territori es produiran tota una nova sèrie de fundacions d’assentaments que, 

sobtadament, configuraran un augment general de la seva densitat poblacional. El 

nombre de jaciments augmentarà exponencialment. D’aquesta manera, hom ha pogut 

observar l’aparició de nuclis bàsicament des de l’Estret de Barrufemes cap al sud. En 

són exemple, principalment, assentaments al Baix Ebre com el Turó de l’Audí, 

probablement El Martorell, el Castellot de la Roca Roja i La Torreta de Coll de Som 

(tots quatre al terme municipal de Benifallet), Les Valletes (Aldover), les fases Assut II 

i Assut III i la Punta de la Plana de la Mora (Tivenys), el Barranc de les Fonts (Xerta), 

el Mas de Mussols (L’Aldea) o Les Planetes, el Castell de Sant Joan i el Pla de les 

Sitges (els tres nuclis a Tortosa). Al Montsià s’hi identifiquen els assentaments de 

Mianes (Santa Bàrbara), Les Faixes Tancades de l’Antic (Amposta), les fases de la 

segona edat del ferro de La Moleta del Remei (Alcanar), el Castell dels Moros (El 

Godall), o les Esquarterades i el Castell (a Ulldecona). Molts d’ells, com es pot 

comprovar, encara estan per excavar. 

A la Ribera d’Ebre ens manquen dades en quant a jaciments intervinguts datables durant 

la segona edat del ferro, fins que cap al darrer quart del segle III a.n.e. es fundarà el 

Castellet de Banyoles, a Tivissa, una veritable ciutat, com veurem. No és que es pugui 

parlar d’un buit habitacional, doncs se’n coneixen bastants a partir de prospeccions 

(Noguera, 2006) sinó que creiem que és necessari continuar amb les excavacions per a 

solucionar aquest inconvenient. El mateix succeeix amb la Terra Alta, on els únics 

assentaments excavats són el poblat del Coll del Moro de Gandesa i el Tossal del Moro 

de Pinyeres, a Batea. El primer presentaria cronologies avançades dins del segle III 

a.n.e., amb excepció, evidentment, de la seva estructura turriforme.  

El cas del Matarranya sembla respondre, com veurem, a patrons diferents, ja que a partir 

del segle V a.n.e. apareixerà un centre territorial important, Sant Antoni de Calaceit, que 

serà també reformat profundament a partir de meitats del segle III a.n.e. El sorgiment de 

l’assentament fortificat dels Castellans, a Cretes, prop d’un poblat més antic, per 

excavar encara, sembla donar testimoni de la dinàmica ocupacional observable, també, 

a partir de meitats del segle III a.n.e. 
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Per tant, l’augment del nombre d’assentaments és, com es pot veure, considerable, i la 

dinàmica sembla funcionar de manera diferent segons quina sigui la zona que analitzem 

dins de la gran regió del curs inferior de l’Ebre. És indubtable que durant el segle V 

a.n.e. tota la zona es reorganitza, i la població, en gran part, es concentra en centres 

majoritàriament de nova planta, que han estat construïts a partir d’una planificació 

prèvia. De totes maneres aquest fet no explica el gran augment demogràfic observable, 

per exemple, entre l’estret de Barrufemes i la desembocadura del riu, únicament 

constatat a partit del nombre i de la mida dels assentaments. Cal cercar, sota el nostre 

punt de vista, la resposta en altres dinàmiques més àmplies, possiblement com a 

conseqüència de moviments migratoris d’abast, encara, desconegut. 

És summament difícil plantejar aquesta qüestió, sense caure en el simplisme de 

l’invasionisme. No és la nostra intenció orientar l’esquema a partir d’aquest concepte, 

evidentment desfasat. Volem, però, cridar l’atenció a partir d’alguns fets. En aquest 

sentit, és indubtable que a la zona de la plana del Baix Maestrat i del Sénia es 

produeixen abandonaments d’assentaments com el Puig de la Nau, cap al 400 a.n.e., i la 

recuperació d’altres, com pot ser la Moleta del Remei, que és reocupada, sembla ser, 

cap al 425 a.n.e. en una fase que s’allargarà fins aproximadament el 300 a.n.e. Potser, 

en aquest esquema, hi jugaria un rol important el final d’assentaments centralitzadors 

del poder cap al 500 a.n.e., com és el cas del Puig de la Misericòrdia. Al Baix Aragó, 

independentment de la problemàtica ja exposada més amunt de la presència de 

ceràmiques ibèriques en jaciments de la primera edat del ferro, podria produir-se un cert 

moviment de tipus sinecista centralitzat en la primera fase de Sant Antoni de Calaceit. 

No podem descartar, però, que el fracàs dels plantejaments aristocràtics que s’observen 

en tot el territori, amb una major intensitat en el Matarranya, provoqui moviments 

poblacionals de distància relativa que, progressivament, des de meitats del segle V a.n.e. 

colonitzin la regió del Baix Ebre, sobre el substrat poblacional poc dens de la primera 

edat del ferro, i acabin imposant una nova forma d’organitzar un territori que compta, 

com és sabut, amb una important riquesa agrària.  

Com hem indicat, l’explicació a aquest boom demogràfic és de resposta difícil i 

espinosa. En el VI Coloquio Internacional de Arqueología Espacial ja vam intentar 

aportar una mica de llum al tema (Diloli et alii, 2010), a partir d’una proposta que 

suposaria l’arribada de nous contingents poblacionals procedents de fora de la subregió 

del Baix Ebre, condicionats per factors econòmics i socials, seguint els paràmetres del 

model III de Merpet (Ruiz Zapatero, 1983: 151), que comptaria amb una curta duració 
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en el temps però que implicaria grans canvis en l’estructura organitzativa territorial. 

Dins d’aquest, probablement el model d’expansió contínua (wave of advance), que 

explica la migració com a una difusió poblacional amb un avançament en distàncies 

curtes sobre territoris de baixa densitat poblacional (Ammerman, Cavalli-Sforza, 1984 ; 

Ruiz Zapatero, 1983: 154, fig. 3A) podria servir, encara que puntualitzant determinades 

qüestions, per a interpretar el moviment de grups humans, no pas de poblacions 

senceres, que anirien ocupant un territori que es mostraria receptiu, poc poblat, d’una 

manera ràpida (Diloli et alii, 2010: 305). 

La qüestió migratòria en els estudis arqueològics ha estat, i és, un tema de debat obert 

des de les darreres dècades del segle XX. D’aquesta manera, Rouse ha considerat com a 

irrellevants les teories d’antropòlegs socioculturals i de geògrafs que han estudiat les 

migracions antigues (Rouse, 1986: 161-163). Aquesta crítica partia d’un postulat 

plantejat per Zelinsky que considerava que els processos migratoris no varen adquirir 

una gran intensificació fins a després de la Revolució Industrial; per tant, el caràcter 

d’aquesta migració moderna, punt de partida de molts estudis, no seria comparable al de 

les premodernes (Zelinsky, 1971). Però són molts els exemples, com els llistats 

medievals sobre la fixació a la terra de propietaris i enfiteutes, que poden negar 

l’aparent immobilisme de les societats rurals antigues. “There is no reason to suppose 

that these or even earlier migrations operated substantially differently from more recent 

migrations, particularly those of rural or farming populations” (Anthony, 1990: 898). 

Les causes que generen una migració són extremadament complexes, i en el cas dels 

fenòmens prehistòrics i protohistòrics sovint són impossibles de discernir 

arqueològicament. Els investigadors molts de cops les han cercat a partir de 

l’establiment de premisses com l’impuls d’un fet negatiu des de l’origen i l’atracció 

d’un altre de positiu des del destí, mediatitzades des dels efectes derivats dels obstacles 

que hi intervenen (Herbele, 1938 ; Lee, 1966). El pes relatiu d’aquests factors pot ser 

quantificat des d’un anàlisi detallat de costos i beneficis de la migració (Ollsson, 1965) 

o de la interpretació del component atractiu principal (Rodgers, 1970). Com assenyala 

Anthony, a partir dels plantejaments de Swedlund (Swedlund, 1970), la decisió d’iniciar 

un procés migratori podria analitzar-se des del punt de vista de l’oferta i la demanda que 

un territori proposaria (Anthony, 1990: 898). Potser un dels problemes metodològics 

més importants radicaria en la definició dels ressorts decisoris que farien treballar 

aquestes premisses, és a dir, les condicions individuals, de família, poblat o vocació de 

grup. 
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Recentment, però, aquest paradigma, anomenat per Anthony com a “push-pull 

paradigm”, que tendia a focalitzar les causes migratòries en factors causals, ha canviat a 

partir de nous plantejaments que se centren en l’anàlisi d’orígens estructurals i històrics 

més amplis per al fenomen, integrades dins del context de la teoria dels sistemes-món 

(Rhoades, 1978; Camara, Kemper, 1979). Les causes estructurals són factibles de 

detectar en l’anàlisi arqueològic, encara que caldrà un apropament específic (Anthony, 

1990: 898). 

L’anàlisi de la causalitat del fenomen migratori en època antiga ha estat orientat, en 

gran part, vers la recerca de causes econòmiques que justifiquessin l’esclat del model. 

Però no sempre hauria de ser així, o almenys no s’hauria de considerar com a l’únic 

motiu. Els factors ideològics, tanmateix, han de ser igual d’importants. Per exemple, en 

societats en les quals el rol de la masculinitat estaria determinat per l’èxit militar, pel 

tríomf guerrer, els joves cercarien activament oportunitats per al conflicte, és a dir, 

recercarien capital com el de la glòria, i es veurien volcats a emigrar dels nuclis 

originals (Anthony, 1990: 898). Hi ha un exemple molt significatiu d’aquesta política: 

la migració dels Helvetii el 58 a.n.e., descrita per Juli Cèsar (Cèsar, De Bellum Gallico, 

I:2 ; Champion, 1980), que va suposar el moviment d’unes 100.000 persones, partia del 

fet que el seu territori era remot i elevat, i estava rodejat per barreres naturals, 

restringint-se la possibilitat de fer la guerra als veïns. Això va fer suposar als caps 

helvecis, avesats a la guerra, que el seu territori era massa petit: van cremar 12 poblats 

fortificats i 400 llogarrets, i emigraren cap a les Gàl!lies, que els hi eren hostils, 

desafiant la vigilància de l’exèrcit romà, en una marxa que hauria d’augmentar la seva 

captació de capital de glòria. 

La informació amb que compten els grups que decideixen iniciar una migració és 

important, ja que si no es compta amb ella es restringeix en gran manera la possibilitat 

de desplaçar-se. Els factors d’atracció no funcionen aleatòriament, sinó que s’articulen a 

partir del coneixement previ de les àrees a ocupar: “migration is most likely to occur in 

a historical context in which interaction was frequent between the donor and receptor 

groups. Migrants are not likely to move to areas about which they have no information” 

(Anthony, 1990: 900). Si hom sap de l’existència de territoris econòmicament més 

atractius, es pot proposar l’inici d’un procés migratori, i aquest fet, encara que no únic, 

com hem assenyalat, seria encara més important en època antiga. Les diferències 

econòmiques entre dos territoris poden mesurar-se a partir de la densitat de la població, 

la superfície de terra explotable per persona, el consum energètic individual o d’altres. 
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Qualsevol factor que contribueixi a l’augment de les diferències en la productivitat entre 

dos territoris, com pot ser la sequera, els conflictes bèl!lics o la innovació tecnològica, 

pot fer més atractiva la migració. 

Així, els processos migratoris antics sempre es desenvolupen en un context en el qual 

existeix i ha existit interacció prèvia entre els emigrants i els receptors. En molts de 

casos simplement s’apliquen polítiques com la dels casaments, que suposarien un canvi 

de residència (Connell et alii, 1976 ; Anthony, 1990: 901). D’aquesta manera, es pot 

observar un descens de les relacions familiars entre els grups a partir de l’augment de la 

distància entre els nuclis originals i els destinataris. Els moviments de tipus local, de 

curta distància, en aquest sentit, haurien deixat molt pocs rastres en el registre 

arqueològic. El moviment de tipus wave of advance, doncs, és el més utilitzat per a 

intentar explicar les migracions prehistòriques i protohistòriques i gaudeix, generalment, 

d’un ampli consens, ja que no és aplicable a processos moderns. 

En certa manera, aquest model migracionista de curta distància no s’allunyaria massa de 

la proposta feta per Moret, Benavente i Gorgues per a explicar l’ocupació de la vall del 

Matarranya a partir de la primera edat del ferro, explicat més amunt (Moret et alii, 

2006). En aquell cas el creixement dels nuclis explicaria la necessitat colonitzadora de 

territoris que estaven desocupats. En aquest, el tram entre Barrufemes i el mar ja estava 

poblat, encara que la densitat era molt petita i, possiblement, no es pot aplicar la 

fórmula del creixement dels assentaments, sinó que és necessari pensar en una proposta 

de marcat caire sociopolític i econòmic, com podria ser l’enfonsament dels models 

aristocràtics de la primera edat del ferro. 

És probable, doncs, que aquests nous grups, dels quals no podem confirmar, ara per ara, 

la procedència, encara que molt possiblement no haurien de venir d’àrees molt 

llunyanes, podrien entrar en conflicte amb les formes organitzatives observades per al 

segle VI a.n.e. i els inicis del V a.n.e. al Baix Ebre. De totes maneres, aquesta possible 

col!lisió no és observable en el registre investigat per l’arqueologia, si més no com a 

crisi súbita, encara que els nous patrons que s’observen en l’ocupació del territori, 

mostra del qual són assentaments fortificats, de mesures similars, i, sobretot, 

l’abandonament dels usos funeraris anteriors, en les que s’expressava el poder del 

difunt, sí que podrien indicar una transformació progressiva dels conceptes socials i 

polítics. A tot això s’uniria una gradual intensificació de la producció agrària i del 

treball, fet que seria bàsic per a sostenir l’expansió demogràfica necessària capaç de 

suportar una societat estratificada (Sanmartí, Belarte, 2001: 172), que conduiria, al final 
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d’aquesta fase, a la formació de formes estatals o anàlogues, sota el nostre punt de vista. 

Un dels elements de canvi més importants per a aquest període és la sobtada desaparició 

de l’arquitectura de prestigi, que es pot observar en la fase anterior. És cert que els 

assentaments, entre meitats del segle V a.n.e. i el segle III a.n.e., comptaran amb 

mostres d’arquitectura diferencial, però aquestes quedaran reduïdes a les seves 

fortificacions, un patró observable, en general, en la majoria de centres. Els 

assentaments es protegeixen mitjançant sistemes a voltes complexes, com el de L’Assut 

de Tivenys. S’ha considerat, en una proposta que està encara en boga, que la 

construcció de defenses és el reflex d’una política de justificació del poder, basada en 

plantejaments de tipus coercitiu. No podem negar, ara per ara, que en part aquesta sigui 

la funció, però també és possible suposar que les fortificacions comptin amb una 

funcionalitat pràctica, que passi per la protecció i la delimitació dels espais urbanitzats, 

així com el control visual del territori, força evident a partir de l’existència de talaies 

com la de la Torreta del Coll de Som, a Benifallet. La protecció dels centres habitats no 

s’hauria de llegir, almenys fins a les darreries del segle III a.n.e., com a l’expressió de 

moments d’inestabilitat o de conflicte. Tancar un assentament pot servir com a 

profilaxis davant l’existència de grups humans que no pertanyen a la societat, com 

bandolers, dels quals no sabem res però que podem suposar que es mourien pel territori. 

La necessitat de protegir persones i béns faria imprescindible la construcció de muralles, 

torres i bastions. 

L’única font, indirecta i parcial, amb que es compta per a conèixer l’existència de 

bandolers a la península durant època ibèrica és la romana (Vallejo, 1994). En aquest 

sentit es troben abundants referències sobre l’activitat d’individus descrits com a 

latrones o com a praedones, és a dir, com a practicants del saqueig o el robatori dels 

béns aliens. Evidentment, aquest no és un fet exclusiu de la Península Ibèrica, doncs, 

per exemple, Estrabó (XVI, 1, 171-18) en situa a les zones muntanyoses de la Mèdia i la 

Pàrtia, Varró parla del bandidatge sard (De Re Rustica, I, 16) o Florus, del que assotava 

la Dalmàcia (II, 25). Els escriptors romans, no obstant, a vegades s’obsessionen en 

descriure àmplies zones iberes, si no tot el seu món, com a un niu de bandolers (Vallejo, 

1994:166). Plutarc, al relatar els treballs d’eradicació del bandolerisme que Caius 

Màrius va portar a terme a l’Ulterior, escriu explícitament que el bandidatge era 

l’ocupació més formosa dels ibers (Mar., 6). Estrabó arriba a afirmar que els ibers, a 

més de ser guerrers, són bandolers (III, 4, 5). I finalment, una cita molt coneguda de Tit 

Livi (XXVIII, 32, 8-9) qualifica als ilergets de bandits i caps de bandits, de manera 
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clarament despectiva, ja que afirma que aquests solament eren capaços de robar i 

incendiar els llocs habitats, amagant-se després, covardament, sense enfrontar-se en 

combat (Vallejo, 1994: 167). Les cites són exagerades, esbiaixades i políticament 

interessades, encara que no poden amagar un fenomen vigent a tota la Mediterrània. 

El bandidage, doncs, seria una activitat despreciable no únicament pels indrets on hi 

tindrien els caus els seus practicants, és a dir, els boscos espessos de muntanya, que es 

mantenien al marge de la civilització, sinó també per què amb la seva activitat 

s’apropiaven de l’esforç dels qui vivien sota formes establertes per la comunitat 

(Martínez Gázquez, 1975: 107). Malgrat la feblesa d’un registre d’aquestes 

característiques, cal recordar la troballa, a vegades, de ceràmiques ibèriques en llocs 

inhòspits, allunyats de camins i que, en molts de casos, no suposen més que els pocs 

fragments que resten d’un únic recipient. 

La creació de límits ben definits per als poblats hauria de ser una segona causa 

vinculada a l’aplicació de programes poliorcètics. Coneixem, com ja s’ha exposat més 

amunt, diversos documents que asseguren l’aplicació de polítiques d’organització del 

territori en època, com a mínim, ibèrica, en els quals es fa explícita distinció de l’espai 

urbà, periurbà i extraurbà, en una articulació tripartida que no per clàssica i senzilla no 

deixa de ser operativa. L’accés regulat als llocs d’hàbitat, el control de qui hi entra o no, 

i també del que s’hi porta o es treu per a la distribució, ha de resultar bàsic no únicament 

durant aquesta segona edat del ferro, sinó al llarg de tota la protohistòria de la regió. No 

obstant, és cert que a partir del segle V a.n.e. aquest fet adquireix un rang obsessiu, 

possiblement derivat de les polítiques d’explotació organitzada d’un territori en el qual 

s’hi observa, a partir de dades com el descens dels percentatges de pol!len de bosc, una 

major intensificació de la producció, amb majors àrees explotables, en relació, 

precisament, amb l’augment poblacional explicat més amunt (Burjachs et alii, 1999). 

Per tant, sota el nostre punt de vista, l’única pervivència de les mostres d’arquitectura 

diferencial observable a partir del segle V a.n.e. són les fortificacions, que més enllà de 

comptar amb una càrrega política suposen un funcionament eminentment pràctic. 

Existeix una altra dada que, en la nostra opinió, justifica la desaparició de l’aplicació de 

polítiques de plasmació d’un poder prestigiós, com és la sobtada desaparició de les 

necròpolis. És, també, un tema espinós i de difícil explicació, que ha de passar, 

forçosament, en un canvi de les pràctiques rituals al voltant de la incineració, que en tot 

cas no han deixat traces en el registre. És possible que se substitueixi l’enterrament en 

planes elevades o en vessants per un altre en els camps d’al!luvió, i que avui en dia els 
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cementiris es trobin sota metres de sediments del riu. Però és indemostrable, ara per ara, 

i no explica el caràcter generalitzat del procés. Una segona explicació, potser més 

factible, passaria per l’eliminació de les urnes i dels aixovars, dipositant-se les cendres 

en recipients peribles, com la fusta, o aplicant altres pràctiques que no es poden 

documentar. S’ha defensat molt la necessitat de comptar amb un gran capital per part 

dels difunts que justifiqués l’ús d’una gran quantitat de llenya en la cremació, fet que 

limitaria extraordinàriament, segons alguns investigadors, l’accés a la incineració. No 

compartim, almenys com a dogma, aquesta afirmació. Coneixem, a través dels estudis 

pol!línics, la presència en el territori de masses boscoses importants, i la seva explotació 

i destrucció a mesura que augmenta la intensificació dels treballs agrícoles. Per tant, la 

fusta no hauria de ser un greu problema, per la bona quantitat de llenya que es podria 

acumular. Això faria disminuir, evidentment, la quantitat de capital necessari per a 

cremar un difunt. 

No deixa de sorprendre, però, que aquesta desaparició de les necròpolis es produeixi 

gradualment a partir dels canvis demogràfics observables des del segle V a.n.e. Per a 

alguns investigadors, això suposaria una nova mostra de la restricció de les pràctiques 

funeràries a un segment molt petit de la societat (Sanmartí, 2010: 103). Creiem, per l’ 

exposat més amunt, que no es pot demostrar de manera completa aquest fet, en el qual, 

sota els nostre punt de vista, l’exclusivitat del registre funerari no és certificable ex 

silentio. Coincideix bastant ajustadament amb un moment, a partir, gradualment, de 

meitats del segle V a.n.e., en el qual es produeixen profunds canvis sociopolítics. El 

fenomen funerari, almenys en la nostra àrea d’estudi, no tornarà a recuperar les 

fórmules anteriors basades en la disposició d’urnes i dipòsits, almenys fins a les 

darreries del segle III a.n.e., si considerem com a enterrament l’estranya troballa de La 

Carrova, a Amposta, al Montsià (Garcia Rubert, Villalbí, 2002), o la segona fase, 

testimoniada per materials, a Santa Madrona, a Riba-Roja d’Ebre, també de finals del 

segle III a.n.e. o inicis del II a.n.e. (Noguera, 2006: 287). 

Retornant a les dades sobre densitat poblacional, l’àrea que presentarà una major 

ocupació, almenys amb les dades amb que comptem actualment, serà, com ja s’ha 

indicat, el Baix Ebre i el Montsià, és a dir, la porció de riu existent entre Barrufemes i el 

mar, adjuntant-hi, però, alguns assentaments del curs inferior del Sénia i de la foia 

d’Ulldecona. Hem aplicat diversos mètodes, tant proporcionals com d’assignació, per a 

intentar calcular la ratio poblacional en aquests moments. Entre els proporcionals cal 

destacar el de Naroll (Naroll, 1962) i el de Casselbery (1974). Pel que respecta als 
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d’assignació hem aplicat el mètode de Hill (Hill, 1970) i el de Gracia, Garcia, Munilla, 

Playa i Muriel (Gracia et alii, 1996). Els resultats dels nostres treballs serien, per al 

període establert entre el segle V a.n.e. i el III a.n.e, els del quadre següent, ja presentats 

en el VI Coloquio de Arqueología Espacial (Diloli et alii, 2010): 

 
ASSENTAMENT 

 

EXTENSIÓ % UH Num UH. NAROLL CASSELBERY HILL GRACIA 

ET ALII 

Mas de Mussols 1000 m2 600 24 100/60 166/60 146 109 

Mianes 1000 m2 600 24 100/60 166/60 146 109 

Les Valletes 2900 m2 1740 70 290/174 483/290 427 315 

Turó de l’Audí 1100 m2 660 27 110/66 183/110 165 122 

El Martorell -       

Castellot de la Roca Roja 1000 m2 600 24 100/60 166/100 146 109 

La Torreta 1000 m2 600 24 100/60 166/100 146 109 

El Bordissal -       

Barranc de Sant Antoni 1000 m2 600 24 100/60 166/100 146 109 

L’Assut 3500 m2 2100 84 350/210 581/350 511 381 

Punta Plana de la Mora 1200 m2 720 29 120/72 200/120 177 131 

Les Planetes 3500 m2 2100 84 350/210 581/350 511 381 

Castell de Sant Joan 40000 m2 24585 995 4097/2458 6829/4097 6070 4478 

Pla de les Sitges -       

La Moleta del Remei 5000 m2 3110 126 581/311 864/518 769 567 

Les Faixes Tancades 2000 m2 1200 49 200/120 333/200 299 221 

Castell d’Amposta 1000 m2 600 24 100/60 166/100 146 109 

Castell dels Moros 1600 m2 960 39 160/96 267/160 238 176 

Castell d’Ulldecona 3500 m2 2100 85 350/210 583/350 519 383 

Les Esquarterades 2200 m2 1320 53 220/132 367/220 323 239 

 

Cal fer una sèrie de puntualitzacions sobre els resultats obtinguts. Per una banda, de tots 

els assentaments estudiats, únicament un ha estat excavat en la seva pràctica totalitat, el 

Castellot de la Roca Roja. Es tracta d’un poblat de dimensions certament reduïdes, 

encara que entra en un percentatge força comú que no supera els 1000 m2, amb una 

vintena de recintes habitacionals. En general, amb excepcions com L’Assut o Les 

Planetes, al Baix Ebre aquesta mitjana es repeteix de manera constant. El cas del Castell 

de Sant Joan a Tortosa és especial, i considerem que no ha d’interpretar-se en aquesta 

anàlisi, doncs, malgrat que els resultats deixen entreveure un assentament de grans 

dimensions, ara per ara no comptem amb dades que ens permetin confirmar una 

ocupació anterior a finals del segle III a.n.e., malgrat la troballa, en contextos posteriors, 

d’àmfora fenícia. Al Montsià s’observa, no obstant, un lleuger augment de les 

superfícies ocupables, destacant els 5000 m2 de la Moleta del Remei o els 3500 m2 del 

Castell d’Ulldecona, encara que en general ens movem en uns paràmetres similars, 
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d’assentaments no excessivament grans. El principal problema, i volem tornar a fer 

incís en aquesta qüestió, és la manca d’excavacions tancades i, en molts de casos, 

encara per iniciar. 

Una dada interessant que es pot extreure és que la totalitat dels assentaments superen, en 

general, el centenar d’habitants, de forma que ens trobaríem davant d’un patró 

habitacional basat en l’agrupament, amb un fort augment de la densitat de població, que 

se situaria, segons els models de Naroll-Casselbery i Gracia et alii, respectivament, en 7 

o 8 habitants per quilòmetre quadrat, dada que s’aproximaria a la ratio proposada per a 

altres pobles prerromans de l’interior peninsular (Almagro Gorbea, 2001: 51), però 

inferior al que hom ha proposat per a la zona catalana (Sanmartí, 2001: 122-123). Si 

tenim en compte la realitat de la informació arqueològica resultant de la recerca directa 

als assentaments, aproximadament el 12% del total, el volum poblacional encara hauria 

de ser més baix (Diloli et alii, 2010: 302). 

Jordi Diloli, en la seva tesi doctoral (Diloli, 1997 ; Diloli, 1999) va plantejar una 

organització jerarquitzada del territori del Baix Ebre i de la plana litoral de Vinaròs-

Benicarló, a partir de dos tipus de centre. Per una banda, existirien assentaments 

estables de població concentrada, que comptarien amb estructures defensives i amb un 

elevat interès per a controlar el territori, ubicats sobre accidents destacats del relleu, en 

una ubicació propera a terrenys òptims per al cultiu. Des d’aquests es gestionaria la seva 

explotació econòmica. En un segon ordre hi va situar una sèrie de nuclis “dependents” 

dels anteriors, que tindrien com a funció la complementació dels primers, des del punt 

de vista estratègic (control de vies de comunicació i d’àrees productives) o econòmic 

(increment de la superfície d’explotació) (Diloli, 1999: 101-103). Segons aquest 

investigador, “aquesta estructuració funcional, feta en base a un plantejament 

habitacional i de control territorial, precisa de l’existència d’una estructura jeràrquica 

consolidada que determini les formes, tipus i ocupació de cada un dels centres que 

poblen l’àrea geogràfica definida” (Diloli, 1999: 103). 

Amb posterioritat, també en el marc de la seva tesi doctoral, Jaume Noguera ha 

plantejat una situació similar a la proposada per Diloli, incloent en el territori estudiat la 

Ribera d’Ebre (Noguera, 2006). D’aquesta manera, descriu una xarxa territorial 

dissenyada amb petits assentaments fortificats, d’entre 0,1 o 0,5 ha. que, a partir del 

segle V a.n.e. organitzaran de manera regular el territori: “aquests petits poblats 

fortificats conformen l’estructura bàsica del poblament, des d’on les elits aristocràtiques 

exerceixen el seu domini i control. De fet, el reduït nombre d’enterraments datats 
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d’aquest període indica que tan sols un nombre molt restringit d’individus rebien 

sepultura, els quals probablement formaven part d’aquest grup social” (Noguera, 2006: 

409). 

El panorama del poblament entre el segle V a.n.e. i la segona meitat del III a.n.e. a la 

vall del Matarranya sembla indicar una forta expansió demogràfica, fruit de la qual 

s’organitzaria una xarxa de poblats i petits assentaments rurals densa i força ben 

estructurada (Moret et alii, 2006: 252). S’organitzaria en tres nivells. Per una banda es 

bastirien assentaments d’una mida mitjana-gran, amb superfícies d’entre 2500 i 4000 

m2, com el del Cerrao a a Vall del Tormo o el Mirablanc de Valljunquera, i, 

probablement, el primer assentament dels Castellans de Cretes (Castellans I), encara per 

excavar, o el Palao d’Alcanyís, ja fora de la nostra àrea d’estudi. Un segon ordre estaria 

constituït per petits assentaments d’entre 1000 i 2000 m2, amb exemples com el Tossal 

del Moro, les Umbries o el Piuró del Barranc Fondo. Finalment, el tercer nivell seria el 

de les granges o cases de camp, que únicament podrien hostatjar unes poques famílies. 

Se’n documentarien en una ubicació en plana als voltants del Cerrao (Moret et alii, 

2006: 252). Hom ha pogut testimoniar, però, un canvi d’orientació en el plantejament 

ocupacional d’aquests assentaments, en relació a l’observable per a la primera edat del 

ferro. Si en el període anterior les ocupacions es bolcaven i vinculaven directament al 

riu, a partir del segle V a.n.e. s’iniciarà un programa que contemplarà la colonització de 

l’interfluvi, de les conques hidrogràfiques. Les mostres més evidents són, sense cap 

mena de dubte, Sant Antoni de Calaceit, ubicat entre el Matarranya i l’Algars, o el 

Mirablanc, en l’interfluvi entre el Guadalop i el Matarranya. Aquest nou enfoc 

garantiria l’ocupació de la pràctica totalitat de les terres explotables (Moret et alii, 2006: 

252). 

Els investigadors que han treballat intensament aquesta àrea, no obstant, han fet una 

important puntualització sobre la gradació d’assentaments presentada més amunt. 

Caldria no sobrevalorar aquesta jerarquització; no es pot considerar els poblats més 

grans ni com a capitals polítiques ni com a aglomeracions protourbanes. En general el 

poblament mostra un patró modest, amb trames ocupacionals sense barris diferenciats 

no mostres d’especialització en el treball. La seva major dimensió ha estat explicada a 

partir de dinàmiques demogràfiques, diferents segons la comunitat camperola (Moret et 

alii, 2006: 252-253). Aquesta proposta, sota el nostre punt de vista, seria també 

aplicable a la resta del territori que estem analitzant en aquest moment, en tot cas, abans 

de la segona meitat del segle III a.n.e. 
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A partir de la segona meitat del segle III a.n.e., i més probablement del seu darrer quart,  

es produirà un veritable canvi en la dinàmica ocupacional, possiblement el més 

important des dels assajos aristocràtics fracassats durant la primera meitat del segle V 

a.n.e. Molts dels assentaments continuaran funcionant, però alguns dels sistemes 

fortificats sofriran modificacions substancials, com en el cas del de L’Assut, i la 

generalitzada isonomia dels espais residencials es modificarà, a partir de l’aparició, en 

alguns nuclis, d’estructures diferenciades de dimensions majors. En principi, no es 

documentarà, en aquestes cases més grans, l’aplicació de programes arquitectònics de 

prestigi; la forma domèstica continuarà essent, en gran manera, la mateixa. Per exemple, 

a la fase Assut III hom hi bastirà un nou projecte, que amortitza, almenys en el sector 

intervingut, la trama urbana del segle V a.n.e., basat en cases de majors dimensions i, 

possiblement, en una forta reorganització de l’urbanisme, cap a finals del segle III a.n.e. 

o inicis de la següent centúria, coincidint, més que possiblement, amb la destrucció de la 

torre T-3, que portava en funcionament des de la segona meitat del segle VI a.n.e.  

Al mateix temps, al tram de riu que recorre la Ribera i el Baix Ebre, es produirà un 

fenomen completament nou, el sorgiment de la ciutat. Sabem que al Turó de la Suda, és 

a dir, al Castell de Sant Joan de Tortosa, com a mínim s’hi habitaria des de la primera 

edat del ferro, encara que les dades, a nivell arqueològic, de la seva ocupació en 

l’interim entre aquest període i les darreries del segle III a.n.e. són extremadament 

escasses i, generalment, no es troben ubicades en posició primària. És difícil determinar 

quina seria la naturalesa d’aquest assentament durant els segles V a.n.e., IV a.n.e. i la 

primera meitat del III a.n.e., degut a l’impacte de dos mil!lennis de transformació 

urbana. Per tant, únicament es pot especular sobre la gravitació d’una possible 

jerarquització del territori des d’aquest nucli. Les estructures, ara per ara, més antigues 

localitzades són, com ja s’ha exposat, de finals d’aquest segle o d’inicis del següent, i 

mostren una voluntat fortificadora important, almenys en el punt de contacte entre el 

turó i el barranc del Rastre, en el seu pas per l’actual carrer de Sant Domènec. Altres 

troballes, com el lot de materials aparegut a l’edifici de la Telefònica, presenten també 

cronologies avançades (Diloli, Ferré, 2008 ; Diloli et alii, en premsa). Per tant, 

actualment les dades arqueològiques sobre l’ocupació protohistòrica de Tortosa, més 

enllà del mur de Sant Domènec, queden reduïdes a diversos lots ceràmics, bàsicament 

amb datacions emmarcables entre els segles III a.n.e. i II a.n.e., molts d’ells apareguts 

en paquets estratigràfics més moderns, com en els casos de l’Absis de la Catedral, la 

Plaça O’Callaghan (actual Plaça dels Estudis) o el Carrer Montcada. Una altra cosa són 
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les fonts, que en tot cas descriuen una realitat tardana i que cal interpretar amb compte. 

L’aparició del Castellet de Banyoles, a Tivissa, però, sí que ha estat ben datada i 

representa una fundació ex novo i en una sola fase, almenys en l’estat actual de la 

investigació. El Castellet respon al patró de ciutat de manera més que correcta. Les 

seves possibles dimensions (42000 m2), almenys pel que respecta al recinte emmurallat 

justifiquen aplicar-li el nom de ciutat, així com fets significatius com l’aparició 

d’evidències relacionades amb les pràctiques cultuals sumptuàries, quelcom inèdit a la 

resta del territori durant la segona edat del ferro, almenys amb aquest nivell de 

representació. Però també semblen indicar la voluntat de centre urbà evidències presents 

al Castellet com l’escriptura o la possible seca monetària. Dos són els fets claus que 

dotarien, sota el nostre punt de vista, de caràcter ciutadà al Castellet. Per una banda el 

complex sistema defensiu, més enllà del seu possible caràcter funcional o de prestigi. I 

el propi urbanisme. La presència de cases de tipus mediterrani, de dimensions molt 

grans, el diferencien clarament de la resta de les mostres d’organització urbana, podent-

se comparar, salvant evidentment les distàncies, amb la segona fase de Sant Antoni de 

Calaceit. Fins i tot l’augment de la superfície d’alguns recintes en altres jaciments 

datables a les darreries del segle III a.n.e. queden força allunyats del model emprat en el 

jaciment de Tivissa. Hom ha proposat que el Castellet posseiria també un important rol 

en el control de la distribució del mineral del Baix Priorat, en aquests moments 

(Noguera, 2006: 256). Aquesta relació hauria estat recentment constatada (Montero et 

alii, 2008). 

La probable encunyació de moneda al Castellet estaria testimoniada per la seca 

Kertekunte (Villaronga, 1987), documentada al jaciment a partir de la troballa de sis 

dracmes d’imitació emporitana (Noguera, 2006: 256). Una segona seca ha estat també 

proposada. Es tractaria de les emissions de Kum (Tarradell-Font, 2003-2004), una seca 

de la qual s’ha localitzat un conjunt relativament important a l’Ebre. Alguns 

investigadors han valorat també la possibilitat que s’encunyessin al jaciment de Tivissa 

monedes ja romanes (Asensio et alii, 2005: 621). 

La zona del Matarranya, i en extensió la resta del Baix Aragó, deixa entreveure també 

alguns canvis en el patró d’assentament a partir de les darreries del segle IV a.n.e. o 

inicis de la següent centúria. És el període que hom a denominat com a “Ibèric Recent”, 

entre el 325 a.n.e. i el 125 a.n.e. (Moret et alii, 2006: 255-257). En general s’han pogut 

observar, cap a finals del segle IV a.n.e., els abandonaments definitius d’alguns 

assentaments en funcionament fins aleshores, com el Cerrao, el Tossal Montañés III, el 
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Tossal del Moro de Pinyeres, el Vilallonc o el Piuró del Barranc Fondo. També sembla 

que es pot atribuir una datació anterior a inicis del segle II a.n.e. l’aparició de les esteles 

de tipus baixaragonès, de clara filiació aristocràtica, amb casos significatius com la 

localitzada al registre de Sant Antoni de Calaceit, la de la Miraveta de Cretes o les del 

Camí de Santa Anna, molt properes a Sant Antoni (Moret et alii, 2006: 254). 

No obstant, per a entendre la dinàmica del procés ocupacional en aquests moments cal 

posar sobre la taula les dades arqueològiques recuperades en dos assentaments 

paradigmàtics: Sant Antoni de Calaceit i els Castellans de Cretes. En el primer dels 

casos, sembla indubtable que aquest adquireix una preponderància en el control del 

territori entre l’Algars i el Matarranya. Això aniria lligat a la seva reordenació 

urbanística, amb la construcció del Barri Baix, vers la meitat del segle III a.n.e. Dues 

són les innovacions evidents. Per una banda, els espais ocupacionals nous són molt més 

grans que en els del Barri Alt, amb superfícies d’entre 63 i 111 m2, un comportament 

semblant, salvant les distàncies, al que s’ha observat en altres zones del curs inferior de 

l’Ebre. Aquestes mesures situarien les noves cases de Sant Antoni entre les de la tercera 

fase de L’Assut de Tivenys i les extraordinàriament grans –i de concepció mediterrània- 

del Castellet de Banyoles. Com s’ha vist, la segona de les innovacions es basaria en la 

construcció de la potent torre monumental, sobre la singularitat de la qual hom ha cridat 

l’atenció: “La fortificación del siglo III, con su torre curvilínea monumental, resulta 

también excepcional [...]. Servirá de referente para otras edificaciones durante los dos 

siglos siguientes [...], prueba de que esta singular construcción, sin paralelos conocidos 

en la arquitectura militar ibérica, se había convertido en una especie de símbolo de 

identidad para los iberos del Bajo Aragón oriental” (Moret et alii, 2006: 257). 

Els Castellans de Cretes ha resultat, com s’ha indicat, de difícil precisió cronològica, 

encara que sembla bastant probable situar la construcció, almenys del projecte 

observable avui en dia, ja en el segle III a.n.e. La seva concepció ha fet que hom l’hagi 

considerat com a un fortí, encara que no s’hauria d’oblidar la seva possible relació amb 

l’assentament d’els Castellans I, encara per excavar, en una dinàmica que podria 

comptar, amb totes les reserves, amb una voluntat segregacionista entre un espai de 

poder i un d’habitacional. És, però, sota el nostre punt de vista, difícil de determinar 

aquesta possible voluntat, mentre no s’intervingui l’assentament veí al dels Castellans. 

Aquest sistema organitzatiu, per a Moret, Benavente i Gorgues, no hauria de suposar 

l’existència d’un patró semblant al del Baix Ebre i la Ribera a partir de meitats del segle 

III a.n.e. (Moret et alii, 2006: 256). En aquest sentit, Sant Antoni no s’hauria de 
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considerar com a una ciutat, com a una capital, ja que les diferències amb el Castellet de 

Banyoles són evidents, amb un recinte tancat que no sembla poder hostatjar més de 200 

o 300 persones, encara que no es dubta de la preeminència per a aquells moments de 

l’assentament, en un rol, potser, aplicable en altres poblats baixaragonesos com El Palao 

d’Alcanyís, La Guardia d’Alcorisa o el Mirablanc de Valljunquera (Moret et alii, 2006: 

257). El final d’aquest esquema territorial ha de situar-se vers el 200 a.n.e. 

Relacionat amb aquesta organització caldria valorar la fase de la segona edat del ferro a 

l’assentament del Coll del Moro de Gandesa, en els seus nivells ocupacionals del segle 

III a.n.e. (Rafel et alii, 1994), amb els seus bastions i l’excepcional recinte de processat 

de lli, de planta absidial, identificat per alguns investigadors amb les formes 

compositives de les cases torre del segle VI a.n.e (Gorgues, 2010). La reestructuració de 

l’assentament ja s’albira a partir de l’abandonament de l’estructura turriforme com a 

espai habitacional i de la cisterna, al segon quart del segle IV a.n.e. Uns cent anys 

abans, el binomi cisterna-torre ja havia deixat de ser una realitat. La reforma més 

important, no obstant, ha de datar-se també entre meitats i finals del segle III a.n.e., 

testimoniada a partir de la construcció d’una nova línia de muralla que discorreria per 

darrere de la torre i de la cisterna. El seu disseny inclou una cortina amb una torre 

semicircular identificada i dues més de possibles, adossades a espais habitacionals i a 

l’esmentat taller tèxtil (Rafel et alii, en premsa). El jaciment, en aquests moments, 

hauria de funcionar com a un centre amb polaritat política semblant a la de Sant Antoni 

de Calaceit per a l’interfluvi Matarranya-Algars, encara que en el cas del Coll del Moro 

el seu àmbit territorial hauria de restringir-se a les terres de la Depressió de Bót i, 

possiblement, els altiplans interiors de la Terra Alta. 
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VI.3.2.- Estructura d’explotació econòmica 

Al segle V a.n.e., hom es troba davant d’una societat que fonamenta la seva economia 

en el conreu de cereals; així, es continua documentant el binomi agrícola conegut a la 

Mediterrània des del neolític: el blat i l’ordi. Aquesta combinació es veu millorada per 

una tècnica agrícola que barreja el conreu de lleguminoses, en el nostre cas la llentia, 

amb el de cereals.  

Les condicions climàtiques del territori ofereixen unes possibilitats agrícoles 

immillorables, amb unes crescudes del riu que inunden les planes més pròximes deixant 

una aportació al!luvial mol fèrtil. Així doncs les comunitats instal!lades a les ribes del 

riu poden tenir fins a dues collites anuals, fet que propicia l’obtenció d’un important 

excedent cerealístic. D’aquest es pot emmagatzemar bona part, ja sigui en graners o en 

sitges dins dels assentaments, però també es poden elaborar begudes alcohòliques com 

la cervesa sense que això suposi renunciar a tot el gra necessari per l’alimentació. 

Aquest sistema es veuria complementat per altres conreus de plana que no estarien 

destinats estrictament a l’alimentació; ens referim a espècies com el lli i el cànem. Es 

tracta de dos productes destinats a la elaboració de teixits i objectes domèstics, així la 

comunitat es veuria obligada a desenvolupar i perfeccionar aquests conreus. També les 

necessitats d’oli es veurien cobertes pel mateix conreu de lli, dades recolzades pel fet de 

no poder documentar un conreu d’olivera ni cap estructura de transformació d’oli 

d’oliva.  

Hem de dir però que entre els segles V a.n.e. i IV a.n.e., la producció es destina 

bàsicament a l’autoconsum; amb això no volem dir que no sigui excedentària, ja que 

documentem sistemes d’emmagatzematge en atmosfera confinada (sitges) que poden 

conservar el cereal fins a 10 anys. Dins d’aquest sistema productiu hem de dir que la 

recol!lecció també juga un paper important, ja que en èpoques de males collites, els 

productes obtinguts d’aquesta activitat poden garantir la subsistència de la comunitat. 

Així les glans poden ser un substitut molt apte del cereal gràcies a que se’n pot fer 

farina panificable. 

Pel que fa a la ramaderia es documenta un predomini del ramat ovicaprí, i d’entre 

aquest es documenta una majoria important de cabres respecte a les ovelles. Aquest 

predomini d’ovicaprins ens pot fer pensar en el manteniment d’una possible 

transterminància. En aquest sentit les dades zooarqueològiques demostren que la cria 

del ramat es realitzaria fora del poblat (no s’han identificat individus infantils ni 

perinatals), en el cas dels ovicaprins en espais de muntanya o bé en establiments rurals 
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pròxims als camps de conreu. D’altra banda amb la introducció dels suids a partir del 

segle IV a.n.e. – III a.n.e. ens trobaríem davant d’un cas similar: aquests serien criats 

també fora del poblat i segurament estarien estabulats en aquests mateixos espais rurals 

pròxims als camps de conreu, afavorint el trasllat de fems destinats a l’adob dels camps. 

L’evidència faunística demostra una diversificació en la gestió ramadera entre el segle 

IV a.n.e. i el segle III a.n.e., testimoniada a través de la introducció del suid domèstic i 

del cèrvol (espècie derivada de la caça). Així podem fer una afirmació clara, la 

presència d’aquestes dues espècies denota un canvi clar en el sistema de gestió 

ramadera relacionada amb la obtenció de carn i en la millora de la eficiència de la gestió 

agrícola, però en última instància també assenyala un important canvi socio-cultural. 

D’altra banda les dades zooarqueològiques testimonien que els animals només es 

traslladarien al poblat en el moment de ser consumits, vius o morts, ja que el nombre de 

parts anatòmiques identificades demostren que els animals arribaven sencers al poblat. 

La presència de bovins i equins en un índex percentual relativament petit ens marca 

clarament el seu ús com a animals destinats a la força de treball. Una altra qüestió és la 

identificació d’un tàxon com el cavall a La Moleta del Remei i la impossibilitat de 

distingir la resta de tàxons equus entre ase o cavall. Això fa que també càpiga la 

possibilitat que els equins juguin el paper d’animal de prestigi pertanyent a la elit 

ibèrica. 

Cal ressaltar la absència de suids en cronologies antigues, de fet la seva presència 

comença a manifestar-se a partir del segle IV a.n.e. i III a.n.e., com ja hem dit, 

coincidint amb una millora evident en la gestió agrícola. Aquesta coincidència, però, no 

és fruit de l’atzar, sinó d’una major planificació en l’estratègia agrícola i ramadera. 

 

VI.3.2.1.- Model productiu entre els segles III a.n.e. i II a.n.e. 

Entre el segle III i II a.n.e. el model o patró de producció agrícola no varia gens al curs 

inferior de l’Ebre, però sí documentem una intensificació de la producció, una 

diversificació dels conreus i una millora tecnològica que afavoreix el desenvolupament 

agrícola. La diversificació de conreus fa que també existeixi una millora en 

l’alimentació, afavorint la qualitat de vida i l’augment demogràfic. En el mateix sentit 

es detecta també un conreu de determinades espècies destinades a usos específics i 

concrets (blat, ordi, civada, sègol, lli, cànem, vinya, figuera, olivera, etc.), amb la qual 

cosa la producció agrícola s’especialitza. 

El fet que la comunitat ibèrica dediqui bona part dels seus esforços a la intensificació de 
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l’agricultura, posant en pràctiques noves tècniques com la introducció del porc o el 

desenvolupament i evolució de la metal!lúrgia fèrrica, ens fa pensar en un interès més 

que evident per part de la societat en l’obtenció d’un major excedent agrícola. Això pot 

estar causat per un augment demogràfic i per tant, per una necessitat major de gra per 

l’alimentació, tot i que hem de tenir present una qüestió important: la demanda de gra 

d’altres pobles del Mediterrani.  

Per un costat tenim el Mediterrani Oriental, principalment Grècia, deficitària en gra i 

que necessita abastir-se periòdicament. Per l’altre està l’exèrcit romà que a partir del 

segle III a.n.e. comença a moure’s pel Mediterrani i necessita un abastament constant de 

gra tant per les tropes com pels animals. Aquestes dues civilitzacions cercaran el gra per 

tota la Mediterrània; al nord-est peninsular, Emporion, serà el port d’intercanvi on 

arribaran els carregaments de gra de la resta de la Península Ibèrica per ser redistribuïts 

per la Mediterrània. 

Com ja hem indicat, l’impuls de la metal!lúrgia fèrrica en aquest moment es veu 

motivada per la necessitat d’un augment de la productivitat per tal de cobrir les 

demandes comercials forànies. La confirmació indirecta d’aquest augment productiu 

ens la dóna l’aparició al curs inferior de l’Ebre dels camps de sitges, fenomen inèdit fins 

el moment a la zona. És el moment d’aparició del que coneixem avui dia com el Pla de 

les Sitges (Vinallop, Tortosa, Baix Ebre); aquest jaciment se situa de forma molt 

propera al riu, de manera que facilita enormement la creació d’un embarcador o moll de 

càrrega. L’excedent de la producció agrícola possiblement s’emmagatzemava aquí 

després de cada collita, ja que era un emplaçament ben protegit, amb un únic accés per 

via terrestre creat de manera artificial i un fàcil accés per via fluvial.  

En aquest sentit, la creació d’un únic camí de manera intencionada ha de respondre a 

una veritable necessitat de control de la quantitat de cereal que era traslladat i 

emmagatzemat. Aquest control hauria d’estar exercit per una autoritat en forma d’elit 

política o simplement en forma de ciutat que actuaria com un ens administratiu, seria la 

ciutat més important i que d’alguna manera podria exercir funcions de capital; en aquest 

sentit la proximitat de Tortosa al Pla de les Sitges podria confirmar que el gran oppidum 

que s’ubicaria al cim del Turó de Sant Joan o de La Suda exerciria aquest control sobre 

l’excedent agrícola destinat a l’intercanvi, al menys des de finals del segle III a.n.e. 

Un altre aspecte important és el conreu de vinya i en conseqüència la producció de vi. 

Tenim indicis per parlar d’un conreu de vinya des del segle V a.n.e., conreu que 

nosaltres ubiquem a les terrasses del riu, les quals es veurien sistematitzades i 
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condicionades per desenvolupar una potent activitat arborícola. De la mateixa manera, 

l’enorme retrocés de la massa boscosa, entre els segles IV a.n.e. i III a.n.e. (es passa 

d’un 53,8% a un 28’3%), confirmaria el punt de màxim desenvolupament de 

l’arboricultura i l’explotació agrícola en general; així també estaríem davant de la 

màxima antropització de l’entorn natural del curs inferior de l’Ebre i fins i tot podríem 

parlar d’autèntiques terrasses agrícoles, camps de conreu sistematitzats i possibles 

sistemes de rec. 

El conreu de vinya s’ha d’associar necessàriament a una activitat vitícola; malgrat haver 

documentat el conreu de vinya, al curs inferior de l’Ebre no podem confirmar de manera 

fefaent una producció de vi, ja que no tenim documentada cap estructura de 

transformació. En aquest sentit, proposem un possible sistema centralitzat de producció 

de vi al curs inferior de l’Ebre, on la matèria primera es traslladaria per via fluvial a un 

enclavament on es faria la transformació en vi; només tenim dues possibilitats: un 

enclavament rural especialitzat en la producció vitícola que també allotgés instal!lacions 

per fabricar les àmfores de transport, o bé que les estructures de transformació 

s’ubiquessin dins d’un gran oppidum, possiblement la Hibera de les fonts clàssiques. 

Això sí, en èpoques certament avançades. 

En qualsevol dels dos casos, entenem que hauria d’existir un mecanisme de control 

sobre la matèria primera i per tant un mecanisme de redistribució del producte elaborat; 

això confirmaria al vi com un producte de cert prestigi controlat per una elit política o 

social que necessita un producte excepcional, ja sigui com element socialitzador o 

diferenciador social. 

En aquest sentit hem de dir que el paper de les importacions d’àmfora vinària 

centremediterrània o punicoebussitana s’emmarcaria dins de la importació d’un 

producte de major qualitat al de la producció local, que de fet acompanyaria al veritable 

producte demandat per la societat ibèrica, majoritàriament la vaixella fina de vernís 

negre. L’interès ja no està centrat en la beguda alcohòlica, ja que en aquest moment la 

comunitat ibèrica té capacitat suficient per produir el seu propi vi, però si existeix un 

elevat interès en aconseguir marcadors i diferenciadors socials associats al consum 

d’aquesta mateixa beguda o a la pràctica del banquet o “simposi”. D’aquí per tant es 

deriva la necessitat d’importació de vaixella fina associada a aquestes activitats.   

Malgrat aquesta importància donada al vi, em de dir que la cervesa seria la principal 

beguda alcohòlica produïda al curs inferior de l’Ebre. No hem d’oblidar que estem 

davant d’una cultura cerealística molt desenvolupada i perfeccionada ja des del segle V 
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a.n.e., que produeix un excedent que permet a la comunitat ibèrica emmagatzemar 

reserves per l’autoconsum i l’intercanvi i dedicar una altra part a la producció de 

cervesa. Hem de dir que les analítiques de residus realitzades a àmfores ibèriques 

demostren que el seu contingut havia estat cervesa), per tant no només testimoniem una 

producció per l’autoconsum sinó un veritable intercanvi i distribució de cervesa ibèrica. 

De fet creiem que el consum d’aquesta beguda per part de la comunitat també podria 

estar associat a una socialització de la mateixa; el fet d’importar vaixella fina grega, 

majoritàriament elements de beguda,  que com ja hem explicat està destinada en origen 

al consum de vi, no significa que en el món iber complís únicament aquesta mateixa 

funcionalitat, podrien perfectament ser utilitzades pel consum d’altres begudes 

alcohòliques com la cervesa. 

A partir d’aquí hem de dir que la visió de conjunt és que l’element vehicular de les 

pràctiques de comensalitat no és el vi, com podria passar durant la primera edat del 

ferro, sinó que és la beguda alcohòlica en general i l’activitat cinegètica i el banquet en 

particular, com veurem a continuació. 

Pel que fa a l’activitat ramadera, és molt significatiu no només la introducció del porc 

entre els segles IV a.n.e. i III a.n.e., sinó també l’elevat índex percentual de cèrvol 

present als assentaments. Evidentment, amb la introducció del suid domèstic 

s’aconsegueix cobrir totes les necessitats càrnies de la comunitat. Per tant no hi ha una 

necessitat primordial de caçar per complementar aquest aspecte alimentari. L’aparició 

del cèrvol dins del context zooarqueològic del curs inferior de l’Ebre, entre finals del 

segle IV a.n.e. i consolidadament a partir del segle III a.n.e., amb un índex percentual 

similar als suids, l’hem d’entendre com quelcom relacionat a una activitat socio-cultural 

practicada per un segment concret de la comunitat, que a més sembla substituir 

l’activitat guerrera real per l’activitat guerrera figurada a través de la cacera. 

Pel que fa als ovicaprins, segueix sent el ramat predominant dins dels recursos ramaders 

ibèrics, tot i que ara, com ja hem indicat, es destinen en gran part a l’obtenció de llet, 

pell i llana. D’altra banda cal indicar que les característiques de cria i estabulació es 

mantindrien igual que durant els segles V i IV a.n.e.!
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VI.3.3.- Estructura sociopolítica del territori 

La configuració política del període establert entre aproximadament el 450 a.n.e. i el 

175 a.n.e. respon a un patró, sota el nostre punt de vista, variable en el territori, però 

clarament dividible en una primera subfase, que arriba fins al tercer quart del segle III 

a.n.e., i un segon moment, molt més complexe, que assolirà ja el segle II a.n.e. 

El territori del Baix Ebre, entre Barrufemes i el mar, com hem vist presenta una malla 

densa d’assentaments de tamany mitjà o petit, sense una jerarquització clara a nivell 

territorial. El seu sorgiment imposarà un model clarament vinculat amb l’explotació 

econòmica del territori, observable a partir de les evidències de deforestació, que ens 

descriuria un panorama de sòls cultivables treballables a partir d’un cicle curt i de 

guaret, en un principi. Això no el diferenciaria massa del que succeeix durant la primera 

edat del ferro; de fet, no comptem amb dades que ens facin pensar en un esquema 

diferent, basat en altres mètodes d’explotació. La ubicació topogràfica dels 

assentaments, volcats al riu, ens orienta a creure en l’existència de ressorts de control 

fort sobre la terra de cultiu, és a dir, els sòls aluvials de l’Ebre, sadollats de nutrients a 

partir de les crescudes. Aquest panorama cerealístic, de lleguminoses, conjuntat 

possiblement amb vinya i olivera, s’ha mantingut, de fet, fins a meitats del segle XX, 

quan progressivament es van anar introduint els cítrics i es diversificaren els cultius de 

fruiters, en contra de les explotacions tradicionals. Henry Swinburne, al 1779, descriu 

les crescudes del riu i assenyala la importància en l’enriquiment de la terra (Swinburne, 

1779). En aquest sentit, l’esquema general d’explotació agrària del segle XVIII no es 

diferenciaria massa del d’època ibèrica. 

La manca d’estructures habitacionals diferenciades, fins al darrer quart del segle III 

a.n.e., en la gran majoritat dels assentaments del Baix Ebre, sembla indicar, al menys a 

nivell teòric, l’existència d’una complexitat social de calat baix, o, al menys, d’unes 

estructures de poder menys diferencials que les observades durant la primera edat del 

ferro, al menys a partir de la imposició del model aristocràtic de les cases fortificades. 

És simplement un dels marcadors, potser no el més important, però és un fet. Com 

també ho sembla ser la desaparició de l’arquitectura de prestigi, més enllà de poder 

interpretar que, en part, les fortificacions podrien actuar en aquest sentit. Però la manca 

de monuments, de santuaris construïts, i de necròpolis amb estructures conservades, 

tampoc contribueix a definir l’existència per al territori d’aristocràcies políticament 

potents, immerses en un esquema en el qual els models de servitut tinguin una 

preponderància. 
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L’absència clara de centres i de perifèries, és a dir, de jerarquització territorial, també 

seria un marcador que indicaria una situació allunyada de models propers als estats 

arcaics. Ja s’ha fet esment en quant a la problemàtica sobre la identificació arqueològica 

d’un nucli important al Turó de Sant Joan o de La Suda de Tortosa, almenys fins a les 

darreries del segle III a.n.e. Per tal de considerar aquesta subregió com a una estructura 

política complexa, propera o anàloga a l’estat, aquest inconvenient és el més important, 

i ara per ara no podem demostrar la situació privilegiada d’un centre a l’espai 

actualment ocupat per la capital del Baix Ebre. A part de la manca de dades 

arqueològiques, tampoc podem demostrar la presència d’evidències pròpies de la 

centralització en oppida, com el sinecisme, forçat o no, que ens indueixi a pensar en la 

plasmació de programes de servitut. 

Vist això, la nostra proposta de treball passa per considerar aquest territori, al menys 

entre la segona meitat del segle V a.n.e. i el darrer quart del segle III a.n.e. com a un 

espai organitzat heteràrquicament, a l’estil dels models de la primera edat del ferro, en 

el qual no destaca una jerarquia clara. Els assentaments, de diferent escala, evidentment, 

es relacionarien en una malla d’explotació òptima dels sòls agrícoles, i aquesta seria, en 

principi, la seva raó de ser. L’organització interna d’aquests assentaments, i dels seus 

petits nuclis dependents, si és que realment els podem identificar clarament algun dia, 

s’establiria a partir d’un model semblant al dels cabdillatges simples, sense més, amb 

l’existència d’ens de govern molt poc polaritzats, ja que no s’observen preponderàncies 

clares en aquest sentit. 

La definició d’aquests ens de poder com a entitats de tipus aristocràtica és, sota el nostre 

punt de vista, certament espinosa. Quins són els marcadors en aquest sentit?. Reiterem 

les dades presentades més amunt. Ens manquen espais diferencials, arquitectures 

prestigioses clares, enterraments, estructures marcadores del poder com santuaris 

construïts o monuments. No els tenim, ara per ara. Únicament podem observar una 

societat formada per camperols, molt més fixada a l’explotació de la terra, això sí, i poc 

més. La construcció i reforma de fortificacions potser ha de respondre a paràmetres de 

prestigi comunitari, i per tant cal considerar també la seva comunalitat com a concepte, 

és a dir, són estructures de tipus col!lectiu i no pas de patronatge individual, com 

podrien observar-se en societats regides per aristocràcies fortes. Fins i tot podriem 

considerar el seu treball constructiu com a quelcom del que es responsabilitzaria el 

conjunt de la comunitat. En el cas, doncs, de que els cabdillatges tinguin un caire 
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aristocràtic, amb llinatges consolidats per herència, aquests ens han deixat molt poques 

evidències. 

El plantejament per a la zona del Matarranya, i per extensió, del Baix Aragó, tampoc 

sembla presentar una jerarquització clara. Si bé és cert que s’observa una nova pivotació 

en l’ocupació de l’interfluvi Matarranya-Guadalop, amb centres com Sant Antoni de 

Calaceit I, El Cerrao o el Miralblanc, tampoc es pot considerar que es tracti de models 

de poblament en oppidum de dimensions importants o amb una centralitat clara, sinó 

que s’hauria de pensar en la plasmació d’un nou model d’explotació de territoris poc 

valorats durant la primera edat del ferro. 

El que sembla evident és que a partir del segle III a.n.e. avançat, i molt possiblement a 

partir del seu tercer quart, es configurarà de nou políticament el territori, en un 

panorama exportable a totes les seves subregions, encara que amb matitzacions. El 

sorgiment d’oppida de grans dimensions, al Baix Ebre i a la Ribera, suposaran una nova 

realitat polinuclear en la qual la jerarquia territorial i, considerem que també, política, 

dissenyarà per primer cop una realitat molt complexa. Al nord de l’Estret de Barrufemes 

el Castellet de Banyoles, amb els seus 42000 metres quadrats de perímetre tancat, amb 

les grans cases d’estil mediterrani, sembla que farà pivotar les relacions organitzatives 

de la foia de Móra al seu voltant. Al sud del pas, en canvi, la certificació de l’existència 

d’un perímetre també similar al Turó de Sant Joan o de La Suda de Tortosa serà ja una 

evidència arqueològica clara. Així doncs, aquest sistema polinuclear s’acostaria, de 

manera certa, cap a fòrmules properes a les dels estats arcaics. L’aparició de grans cases 

en jaciments com L’Assut semblen indicar la plasmació de poders aristocràtics més 

forts que els constatables durant el primer període d’aquesta segona edat del ferro, i, en 

el cas del Castellet, potser aquestes classes dominants haurien assolit un caràcter 

netament urbà. L’assoliment d’aquesta nova realitat potser és el fruit evolutiu del model 

heteràrquic anterior, a partir de fets com l’intensificació de la producció observable a 

partir de finals del segle IV a.n.e. i del III a.n.e. Evidències com la presència de restes 

de cèrvol en alguns jaciments d’aquestes cronologies, clarament vinculades a activitats 

de cacera aristocràtica, podria esdevenir també un marcador de canvi.  

Ens trobem realment davant d’una estructura estatal per als territoris de la Ribera, el 

Baix Ebre, el Sénia i el Baix Maestrat?. Centralització, aparició de la ciutat, emisions 

numismàtiques, etc. semblen indicar que sí, encara que sota el nostre punt de vista no 

està tan clara la qüestió. Potser el temps de consolidació d’una fòrmula estatal va ser 

extremadament curt; no neguem que, sense conquesta romana, s’hauria assolit aquesta 
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categoria sense masses problemes, però potser el que observem és la seva gènesi, a 

partir de plantejaments anàlegs, com els cabdillatges complexos o alguns tipus de 

confederacions. Cal continuar treballant, excavant, analitzant dades, per a poder arribar 

a conclusions clares sobre aquest fet.  

 

VI.4.- Les bases de la construcció ètnica 

Reprenent el concepte d’estat, José Zafra Valverde, ex-catedràtic de Dret Polític de la 

Universitat de Navarra, el defineix com a un “grupo territorial duradero, radicalmente 

comunitario, estrictamente delimitado, moderadamente soberano frente a otros, que se 

manifiesta como máximamente comprensivo en el plano temporal y en cuyo seno, sobre 

una población, con creciente homogeneidad y sentido de autopertenencia, una 

organización institucional eminentemente burocrática, coherente y jerarquizada, 

desarrolla una compleja gobernación guiada conjuntamente por las ideas de seguridad y 

prosperidad” (Zafra, 1990: 74). 

La creació d’una unitat on el poder es jerarquitza ha de contemplar també la consolidació 

d’uns límits o fronteres més enllà dels quals aquest domini no existeix. És a dir, aquell 

concepte comunitari de poble que existeix en el cas de les comunitats locals o dels 

cabdillatges, que pot presentar límits difusos; en resum, aquella terra dels avantpassats 

gestionada per la comunitat ara adquireix un vincle polític territorial molt més fort i 

compacte. L’estat, arcaic o madur, controlarà un territori al costat del d’un altre estat. 

Possiblement els vincles ètnics seran molt més rígids, encara que no té per què 

identificar-se, com és evident, estat amb ètnia: “es necesario mantener la distinción entre 

estado y etnia porque su confusión ha sido frecuente objeto de error, sobretodo en la 

investigación arqueológica, al construir un mapa de culturas en que con frecuencia se 

pretende mostrar un plano geopolítico” (Ruiz, Molinos, 1993: 245). D’aquesta manera un 

estat pot contemplar en el seu sí diverses ètnies o una ètnia pot estar compartida per 

diversos estats. En el cas de Tartessos, la conquesta de Cartaré, la seva influència sobre 

Mastia o les mateixes cites de Justí sobre el mite de Gàrgoris i Habis o les d’Argantoni i 

els foceus són mostres d’aquesta realitat (Ruiz, Molinos, 1993: 245).  

El que possiblement és cert és que la figura de l’estat tendeix a l’ homogeneïtzació, i no 

es tracta d’un fet exclusiu de l’estat modern o liberal. L’estat arcaic o l’antic afavorirà, 

pel mateix concepte antic o vell de l’arrelament, de la pertinença a la terra dels 

avantpassats més llunyans, la supremacia d’un grup o grups ètnics sobre els altres, de 

manera forçosa o per simple assimilació. La cohesió dels estats es basa en 
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l’autoafirmació de gran part dels seus membres, i aquest fet certificarà, en gran manera, 

la seva viabilitat.  

El mateix concepte d’ètnia, en aquest sentit, és també de difícil resolució. Sovint la 

investigació ha partit de la definició que les fonts fan de termes com ethnos, gens, 

populus o tribus, entre altres, generalitzant-los a tots sota l’accepció de “tribus” (Burillo, 

2008: 16). Caro Baroja, el 1970, al seu treball Organización social de los pueblos del 

norte de la Península Ibérica en la Antigüedad (Caro Baroja, 1970) fou qui primer va 

intentar trencar amb aquesta tendència, entenent que l’apel!latiu “tribus” es devia al seu 

freqüent ús en les traduccions de les Fontes Hispaniae Antiquae, més que a qüestions de 

tipus social o polític. 

Francisco Burillo mostra, al seu llibre Los Celtíberos. Etnias y estados, el poc consens 

existent encara avui en dia en el camp de l’antropologia: “Si bien las investigaciones 

sobre etnias han sido frecuentes, sobre todo en el campo de la antropología, no existe un 

acuerdo sobre su definición, ya que la propia riqueza conceptual de este término lo 

convierte en ambiguo. Siguiendo a Azcona se puede definir una etnia como un colectivo 

humano con conciencia social de grupo, delimitado, al menos en un momento de su 

historia, en el territorio, cuya homogeneidad y heterogeneidad de hábitos y costumbres 

hace creer en la existencia de un origen, de sentimientos y de un destino comunes. Sin 

embargo, hay una gran variabilidad en la forma en que se alcanza este sentido de 

conciencia, y existen discrepancias sobre las circunstancias que determinan el 

surgimiento de dicha identidad” (Burillo, 2008: 17). La referència de la definició és de J. 

Azcona, “Etnia”, a A. Aguirre (ed.) Diccionario temático de Antropología, editat a 

Barcelona el 1988.  

Pierre Moret va abordar també el tema a l’article “Ethnos ou Ethnie? Avatars anciens et 

modernes des noms de peuples ibères” (Moret, 2004: 33-62), al llibre Identidades 

étnicas-Identidades políticas en el mundo prerromano hispano, publicat per la 

Universitat de Màlaga sota la coordinació de Gonzalo Cruz Andreotti i Bartolomé Mora 

Serrano. Moret recull les diverses accepcions del terme “ètnia”, afirmant que “On peut 

cependant en extraire un certain nombre de caractéristiques invoquées de façon 

récurrente: communauté de lange, de coutumes, de valeurs et souvent, mais pas 

nécessairement, de cultes; implantation dans un espace ou un territoire défini; conscience 

d’appartenir à un même groupe (ce qui implique, le plus souvent, la reivindication d’une 

ancêtre commun ou pour le moins d’une affinité de sang); existence d’un nom désignant 

ce groupe” (Moret, 2004: 33-34). De totes maneres, considera també que la definició pot 
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aplicar-se tant a “tribu” com a “nació”, i que, si realment existeixen diferències aquestes 

han de cercar-se en la posició en una escala de valors que, segons ell, encara està per 

definir (Moret, 2004: 34). El terme “ètnia” és de recent creació; es va concretar al llarg 

del segle XIX en els processos de colonització, per tal de “separar” les comunitats pre-

industrials de les “nacions” europees o de Nord-amèrica. Es tracta, per tant, d’un 

neologisme que, en el fons, omet la paraula “raça” per substituir-la, encara que en 

mantingui el seu significat més profund (Moret, 2004: 34). En aquest sentit, J. -L. 

Amselle afirma que “ces définitions de l’ethnie correspondent en fait à un État-nation à 

caractère territorial au rabais. Distinguer en abaissant était bien la préoccupation de la 

pensée coloniale et, de même qu’il était nécessaire de “trouver le chef”, de même fallait-

il trouver, au sein du magma de populations vivant dans les pays conquis, des entités 

spécifiques” (Amselle, 1999: 19 ; citat a Moret, 2004: 34-35). Eriksen, en un sentit 

similar, afirma que l’eticitat apareix únicament quan els pobles entren en contacte amb el 

capitalisme (Eriksen , 1993: 80).      

Trencant l’esquema essencialista amb que s’ha usat el terme “ètnia” fins a meitats del 

segle XX, Amselle proposa una nova concepció que passa per no assignar un sentit únic i 

definitiu a l’etnònim, incidint en la relativitat de les adscripcions ètniques: “Surtout, il 

restitue l’ethnie dans sa dimension historique, comme le résultat d’une interaction entre 

des processus d’intégration ou de disgrégation à l’oeuvre à l’intérieur des sociétés 

indigènes, et des agents extérieurs qui peuvent être de plusieurs natures: soit des réseaux 

marchands dont l’activité induit des bouleversements dans l’équilibre des communautés 

(par exemple, les trafiquants arabes et la traite des esclaves dans l’Est africain), soit un 

pouvoir colonial qui agit sur elles dans un but normatif, classificateur et unificateur” 

(Moret, 2004: 35). 

El concepte d’”etnicitat” que va plantejar Bate va més enllà del d’”ètnia” en el sentit que 

l’etnicitat pot englobar en el seu sí a diversos grups de diferent adscripció política, com 

poden ser les tribus o els estats (Bate, 1984). Per a Burillo, aquest fet contempla el 

significat de cultura en el més ampli dels seus sentits i, per tant, l’etnicitat pot agrupar els 

dos nivells de l’organització social: els qui no han arribat a la complexitat de l’estat i els 

que sí que ho han fet (Burillo, 2008: 17). Aquesta afirmació és important, doncs ens 

deslliura de l’existència d’un estat a l’hora de delimitar els processos ètnics o d’etnicitat. 

Com hem vist, Eriksen va reprendre aquesta orientació més endavant. 

En el cas de la Península Ibèrica en època prerromana, un dels principals problemes que 

se’ns planteja a l’intentar delimitar l’etnicitat de les diverses comunitats és que una gran 
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part de la informació ens arriba a través de les fonts. En elles es parla de comunitats 

ètniques que tenen segles d’existència, en bastants casos, en el moment en què es 

redacten els textos. No existeix una consciència d’unitat, ja que aquesta la creen els 

escriptors clàssics; això no vol dir que no comparteixin trets comuns, que no es 

mantingui un feedback comú entre aquests grups. Els seus topònims, també, són sovint 

creats en aquest moment, i de fet es llatinitzen o se’n creen de nous en la llengua del 

cronista, com en el conegut cas dels misgetes, terme grec creat a partir dels Kanuri  i dels 

Kirdi (Díaz-Andreu, 2004: 74). Per tant, la visió sobre l’etnicitat, o sobre la recerca dels 

seus origens, l’etnogènesi, apareix distorsionada, si no emmascarada, per les fonts en 

molts casos. Aquest fet, juntament amb una interpretació esbiaixada de les dades 

arqueològiques, pot portar a la confusió entre ètnies i àrees culturals (Burillo, 2008: 18). 

En el cas, per exemple, de les ètnies celtibèriques, els seus noms no semblen respondre a 

invencions externes, sinó a traduccions, traslacions o interpretacions de toponímics ja 

existents, sobre els quals es crea un neotopònim unificador però sense raó històrica, el de 

celtíbers (Burillo, 2008: 17).  

L’etnicitat no ha estat un element estàtic, inamovible. Una comunitat, i aquest fet és 

aplicable als ibers en el seu sentit més ampli, pot haver-se desenvolupat com a ètnia 

durant molt temps sense que existeixi la necessitat de plasmar-ho en la seva pròpia 

evolució política. Evidentment l’etnicitat destil!la patrons similars, comuns, entre els 

membres que conformen les ètnies; però en un moment determinat l’estanqueïtat social i 

política en la que una comunitat ha estat immersa pot trencar-se. L’etnicitat emergeix i 

aglutina en el seu sí a diversos grups diferents, com en el cas de la formació dels estats o 

el conegut, per a l’Alta Andalusia, de la configuració dels oppida per sinecisme forçat 

(Ruiz, Molinos, 1993: 265). La comunitat ètnica, però, no desenvoluparà monolíticament 

la formulació política de l’etnicitat, ja que aquella no és mai una entitat homogènia en 

termes de classe (Burillo, 2008: 18 ; Devalle, 1989: 35). Aquesta diversitat de fets ètnics, 

que no tenen per a què mostrar-se com a parts d’una unitat política, ens garanteix que 

determinats trets d’aquesta societat podran reflectir l’etnicitat i, conseqüentment, en 

deixaran traces al registre arqueològic (Burillo, 2008: 18)  

Però, arribats a aquest punt, la pregunta és quan i com es crea l’etnicitat: “Una sociedad 

no es consciente de sí misma hasta que no se percata, generalmente de modo violento 

(guerras, invasiones, conquistas...), de la existencia de “otro” que no es ella. No se crea 

un sentimiento de pertenencia a un grupo si no existe algún otro del que excluirse” 

(Burillo, 2008: 18). En la mateixa línia, segons S. Jones (Jones, 1997: XIII) la identitat 
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ètnica és “aquel aspecto de la auto-conceptulización personal que resulta de la 

identificación con un grupo más amplio por oposición a otros sobre la base de una 

diferenciación cultural percibida y/o una descendencia común” (Ruiz Zapatero, 2009: 

17). Aquesta afirmació no pertany al passat, és certament actual. Julián M. Ortega, al seu 

article “Dilemas de la democracia: “expertos”, celtíberos y neo-nazis” cita les següents 

paraules de Jean Marie Le Pen, ex-líder del Front National francès: “”Chacun d’entre 

nous a des affinités profondes qui déborent du cadre national. Je suis Breton 100%. Je 

suis Celte et c’est chez moi une filiation qui compte”. Además, “On ne peut être Celte 

sans être à la fois anti-marxiste, anti-judaïque (je ne dis pas antisemite) et antichretien”” 

(Ortega, 1999-2000: 112). I en aquesta línia, d’un etnicisme més proper a la racialitat que 

als àmbits socials, cita un altre escrit, aquest en una revista generalista de llarga tirada a 

l’Estat Espanyol, fet més que preocupant: “Las viejas raíces siguen alimentando el tronco 

actual. Al cabo de 80 generaciones y más de veinte siglos, el joven punky vasco y la 

pareja que le mira extrañada –inmortalizados en las calles de Bilbao por el fotógrafo 

estadounidense Robb Kenkrick para el libro-reportaje Un día en la vida de España 

(1987)- todavía tienen los rasgos de nuestros ancestros, según los expertos (Muy 

Especial, 1997: 5-6)” (Ortega, 1999-2000: 115). Tant les declaracions de Le Pen com la 

desafortunada cita de la revista aborden la realitat presentada per Francisco Burillo, a 

partir dels treballs de Cardete (Cardete, 2009: 29-46): per ser conscients de la 

pertanyença a un grup ètnic la manera més senzilla de fer-ho és excluir-se de les altres 

realitats, de manera violenta o no. La demagògia d’extrema dreta de Le Pen, en aquest 

cas, no es diferencia de l’intent per part de Muy Especial d’homogeneitzar la població 

d’un estat europeu modern en una única categoria, la de “los ancestros”, encara que això, 

evidentment, sigui una falsetat històrica, cultural i genètica. I el que és més greu, aboga 

als “experts” per tal de fer una afirmació d’aquest calibre. 

Per a alguns autors com María Cruz Cardete, existeix un problema a l’hora de determinar 

què és l’etnicitat i com s’articula: la confusió que pot presentar amb un altre terme, el de 

la ”identitat” (Cardete, 2009: 31). Defensa que la identitat, a diferència de l’etnicitat és 

una construcció humana derivada de la necessitat “biològica” de pertinença a un grup. 

Parteix de treballs de l’escola nord-americana orientats vers la definició dels trets 

identitaris, sobretot en el món grec (De Voss, Romanucci-Ross, 1982: 17 ; Hall, 2002: 

11). La identitat, doncs, haurà de definir una sèrie de fets o de caràcters diversos, ja 

siguin simbòlics, religiosos, lingüístics, familiars, polítics, etc. que són necessaris perquè 

els individus es considerin com a part del grup, adquirint aquests un sentit de pertinença, 
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unes regles de conducta que al final han d’afavorir la vida en la comunitat “en detrimento 

de la libertad del individuo” (Cardete, 2009: 31). Per tant, la identitat limitarà la capacitat 

de moviment individual per a afavorir la cohesió grupal. No es poden trencar els trets 

identitaris, ja que si es fa es posa en risc al grup i aleshores, per tant, cal eliminar la 

dissidència.  

Existeixen molts grups humans que comparteixen identitat, i no per aquest fet es 

constitueixen en ètnies. Viure en un poble, amb els seus costums, tradicions i festes 

genera identitat; ser d’una “tribu urbana”, com afirma Cardete, també. Però no per això 

han d’acabar transformant-se en ètnia. L’etnicitat neix de la identitat, però posseirà trets 

que no es troben en aquesta, suposarà un pas endavant, una evolució. La conversió des de 

la identitat del grup a l’etnicitat passa per l’existència, sota el punt de vista de Cardete, 

d’un poder polític que ho estimuli, i que dissenyi un programa per tal de sostenir els 

elements bàsics de reivindicació del grup, que han de passar per l’arrelament a la terra 

que consideren pròpia per dret i pel vincle amb els avantpassats comuns que donen forma 

a la consciència del grup ètnic. Estem completament d’acord amb aquesta visió 

plantejada per María Cruz Cardete. Per tal que existeixi, o es consolidi un grup ètnic com 

a tal han de donar-se unes condicions polítiques que no són estrictament necessàries en la 

identitat. Cal ser cautes, no podem llegir “estat” en aquesta proposta. El que sí que 

sembla indubtable és que en l’etnogènesi, que partirà dels trets identitaris comuns d’un 

grup, s’hi ha d’implicar un discurs polític justificador, a partir d’uns interessos comuns 

que han de ser defensats i que, al cap i a la fi, com hem vist abans, diferencia per negació 

unes ètnies de les altres. Remotti, en aquest sentit, assegura que l’afirmació a partir de la 

identitat per part dels grups ètnics pot suposar l’acceptació dels altres, és a dir, el tractar 

les demés ètnies com si no fossin enemics, però en cap cas es pot dubtar del discurs 

ideològic que configura la pròpia comunitat ètnica (Remotti, 1992: 35). 

En resum, Gonzalo Ruiz Zapatero recull, com a síntesi dels trets definitoris principals de 

l’etnicitat, els treballs de Simon James (James, 1999: 76-77 ; Ruiz Zapatero, 2009: 17). 

Els punts principals serien: 

 

- L’etnicitat és una construcció moderna que poc pot haver tingut a veure amb la història 

real de les comunitats humanes. Seria, en poques paraules, el que la gent creu d’ells 

mateixos sobre la seva identitat i les nocions sobre el seu origen. En molts casos, qui crea 

les ètnies és un foraster, o bé un investigador modern que interpreta a partir de dades més 

o menys esbiaixades: “¿Qué podemos inferir legítimamente de los grupos sociales que 
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produjeron la cultura material que constituye la base de la arqueología? Y todavía más 

concretamente ¿Cuándo podemos asumir que estos grupos sociales se consideraron a sí 

mismos distintos de otros grupos sociales contemporáneos?” (Ruiz Zapatero, 2009: 21)  

- No es tracta d’una possessió estàtica que simplement es té, sinó que és el resultat d’un 

procés històric social. L’etnicitat no s’adquireix en un instant. Cal configurar-la al llarg 

del temps, consolidant fets culturals o amortitzar-ne d’altres que el grup ja no considera 

útils. Per tant, el procés històric en el que mouen les comunitats ha de ser el veritable 

creador de l’etnicitat i, evidentment, del propi grup ètnic. 

- Es pot no tenir identitat ètnica, atès que aquesta sorgeix per oposició a les altres. 

L’aïllament, el desconeixement de les realitats socials del medi, pot provocar la manca 

d’identitat ètnica, fet que invalidarà tot el procés d’etnogènesi. 

- Les identitats ètniques són en realitat més diferències que els altres perceben que no pas 

similituds. Certament, en molts casos els observadors externs definim les realitats de les 

identitats ètniques, més que la pròpia societat que les posseeix. Sovint no ens adonem 

d’aquest rerefons cultural i social, i són els “altres” els que ens el fa veure. Existeixen 

nombrosos exemples actuals sobre aquesta afirmació, principalment dins del camp de les 

polítiques nacionalistes. 

- Les identitats ètniques poden ser diverses o múltiples; a banda de gènere i religió hom 

pot comptar amb més d’una identitat ètnica.  

- Una identitat ètnica dins d’un grup pot tenir més importància per a uns individus que 

per a uns altres. És evident que si dins d’una comunitat existeixen personatges que 

fonamenten el seu estatus de domini sobre la identitat ètnica, aquests faran tot el possible 

per a garantir-la. Les postures polítiques de tipus nacionalista en són un exemple, i molt 

possiblement els processos d’estatalització aristocràtica en època antiga es fonamenten 

en gran part en aquest principi. 

- Són escassament homogènies i poden comptar amb una extraordinària complexitat 

interna. Malgrat que l’estat té com a tendència bàsica l’homogeneització, per definició la 

identitat ètnica és heterogènia. Arribats a aquest punt cal recordar la visió normativista, 

per exemple, de la investigació alemanya d’inicis del segle XX, representada 

principalment per Gustav Kossina. Es defensava l’afirmació que els grups ètnics eren 

entitats homogènies, estàtiques, que reflectien de manera sistemàtica la seva identitat en 

la cultura material. Kossina, sota el concepte de kulturgruppe, relacionava poble i cultura 

material, kultur i volk, remarcant-ne la càrrega ètnica (Trigger, 1982: 33). 

- L’aparent semblança en determinats trets culturals no garanteix el pertànyer a la 
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mateixa ètnia o gaudir d’una etnicitat compartida. 

- Les identitats ètniques són situacionals; per tant no s’expressen sempre. Depenent de la 

situació social i sobretot política s’usa la identitat ètnica d’una manera més explícita o 

no. 

- Poden estar canviant constantment. 

- Els seus símbols no estan fixats en naturalesa o valor. 

- Els grups ètnics, generalment, reclamen la seva legitimitat al!legant vincles amb 

profundes arrels històriques. Aquest és un fet important que ja hem tractat més amunt. 

Els ancestres, el passat familiar, el vincle amb la terra mare és un dels pilars de 

l’etnicitat, i com a tal les comunitats tendeixen a posar-los en valor de manera sovint 

explícita. 

- Cada etnicitat es desenvoluparà de manera diferent a tenor de les condicions històriques 

específiques. 

 

Per posar un exemple, un dels investigadors que ha treballat recentment el tema de 

l’etnicitat en època prerromana ha estat Emili Junyent (Junyent, Pérez,  2003), defensant 

una interessant visió, que ens permet vincular etnicitat i projecte polític, per tal de 

delimitar el model d’emergència estatal del món ilergeta. D’aquesta manera, a finals del 

segle III a.n.e. es planteja l’existència d’un estat ilergeta, amb capitalitat o centre polític a 

Iltirta, que exercirà com a civitas, dirigint el territorium del populus ilerget. Junyent 

assimila ètnia amb populus, amb el mateix sentit que en té Tit Livi, per exemple, quan 

afirma que l’objectiu d’Indíbil era, com a cap ètnic, alliberar als ilergets del domini romà, 

foraster, per a retornar-los per sempre als costums dels ancestres (Junyent, Pérez, 2003: 

43). La visió que ens presenta és força propera a la de l’etnicitat defensada per Cardete, 

en el sentit que, per tal de consolidar-se l’estat ilerget, hom parteix d’un projecte polític 

iniciat al segle IV que té com a destí final el desenvolupament de l’estructura social en 

forma de civitas/regulus i la conformació d’un territorium amb fronteres estables, que 

constitueixi l’aspiració màxima en la construcció ètnica ilergeta (Junyent, Pérez, 2003: 

43). No obstant, la seva etnogènesi cal cercar-la en la primera edat del ferro, encara que 

el poble ilerget sigui un producte que arrenca des de l’edat del bronze. En aquest principi 

es pot veure la hipòtesi de treball que va plantejar K. Kristiansen, en quant cal cercar, 

generalment, els orígens ètnics de diverses regions europees a la primera meitat del I 

mil!lenni a.n.e.: “Así Kristiansen ha destacado las correlaciones, estrechas en su opinión, 

entre una distribución territorial, una cultura arqueológica y una lengua en varias 
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regiones europeas, de manera que ve en estas correlaciones de la primera mitad del I 

milenio a.C. la expresión de una “etnicidad definida políticamente y vinculada a la 

formación de estados” y, por comparación a la situación del milenio anterior, “la 

formación de estructuras políticas más jerarquizadas y más delimitadas” (Ruiz Zapatero, 

2009: 15). En aquest sentit Emili Junyent escriu: “Com recordava Gerardo Pereira no 

existeixen pobles ab origine; els pobles històrics de la Península Ibèrica es constitueixen 

en un determinat moment històric i, lluny de ser realitats ancestrals, tenen poc més o 

menys de tres-mil anys” (Junyent, Pérez, 2003: 44). 

A partir de finals del segle V i sobretot al llarg del IV a.n.e. es produeix el procés de 

territorialització ètnica dels ilergets. Si bé amb anterioritat les comunitats controlaven uns 

territoris amb fronteres més o menys difuses sota una concepció de pertinença a un 

mateix grup cultural, a partir d’aquesta data el territori ètnic deixarà pas al territori 

polític, el territorium, que es constituirà com a espai legitimador d’una nova realitat 

política, la civitas, l’estat aristocràtic governat pel regulus i els altres elements dominants 

de la societat. La civitas, en aquest sentit, esdevindrà la forma històrica de l’estat arcaic 

ilerget, i ha d’entendre’s com una realitat territorial i política, més enllà de l’oppidum 

central, que controlarà altres oppida de rang mitjà, així com aldees i llogarrets de clara 

vinculació agrària, o els fortins (Junyent, Pérez, 2003: 48-49). La intensificació agrícola i 

el desenvolupament social i polític que es pot veure al llarg del segle IV consolidaran de 

forma efectiva la nova realitat política, el poder de l’estat territorial, controlat per 

l’aristocràcia i, en el cas de l’Ilergècia, pel regulus (Junyent, Pérez, 2003: 48). 

 

VI.4.1.- La construcció de l’ètnia ilercavona 

La diferenciació ètnica que Ruf Fest Aviè fa a la seva Ora Maritima per als ibers entre 

tartessis, cilbicens i mastiens és, com és sabut, la referència més antiga en referència a 

la configuració ètnica a la península en època prerromana. La cita d’una referència 

territorial datable al segle VI a.n.e. és, en aquest sentit, extremadament interessant, 

malgrat que és bàsic prendre’s amb molta cautela el que l’escriptor romà ens transmet 

sobre un periple gairebé deu segles després de ser, possiblement, codificat per primer 

cop. No obstant es poden obtenir una sèrie de dades toponímiques i geogràfiques que 

poden ajudar a descriure, amb precaució, la regió del curs inferior de l’Ebre. D’aquesta 

manera, per exemple, la primera cita amb que es compta per a descriure el litoral del 

nord del Baix Maestrat, a l’alçada de Benicarló, ens descriu la localització d’Herronesi 

o Cherronesi. La seva definició ha obert un debat intens sobre si considerar 
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Querronesos (aquesta seria la traducció) com a territori o com a ciutat, en una polèmica 

que pot estendre’s a altres topònims de l’Ora Maritima (Pérez Vilatela, 1995: 223). En 

aquest sentit, doncs, Adolf Schulten va escriure que “no hi ha dubte que la Cassa 

Querroneso significa el delta de l’Ebre, doncs els caps de Peníscola i Oropesa són 

massa petits” (Schulten, 1920: 120 ; Diloli, 1997: 276). L’arqueòleg alemany va 

identificar-la com a ciutat (Schulten, 1959: 233), seguint la cita d’Estrabó (Estrabó, III, 

4, 6), ubicant-la a l’actual Peníscola, a partir de la traducció que fa de Cherroneso com a 

“península”, associant-la amb la Hiops d’Hecateu (Diloli, 1997: 276). La identificació 

amb el delta ha gaudit d’un cert èxit, encara que cal recordar que quan s’escriu el 

períple en el qual es basa Aviè, el delta encara no existeix. 

El text anomena quatre ciutats, Hilactes, Hystra, Sarna i Tyrichae per a lloar, després 

les virtuts de l’Ebre com a via de comunicació. Les interpretacions han estat variades; 

Schulten, de nou, va suposar que Hilactes, Histra i Sarna eren ciutats localitzades entre 

Dènia i la desembocadura de l’Ebre, mentres que Tyrichae s’associaria a Tortosa, és a 

dir, a Dertosa (Schulten, 1920: 120-122). N’afegeix una altra al territori ebrenc, 

Lebedontia, a la zona de l’Ampolla (Baix Ebre). No obstant, Jordi Diloli, tot revisant el 

text d’Aviè i les elucubracions de Schulten, ha proposat una identificació per a Hilactes, 

Hystra i Sarna al litoral del Baix Maestrat-Montsià (Diloli, 1997: 276). Aquesta teoria 

ja havia estat plantejada per Enric Bayerri, entre altres, que havia considerat que 

Hilactes s’ubicaria a l’actual Alcalà de Xivert (Baix Maestrat), Hystra seria, de fet, la 

Serra d’Irta, la qual en pendria el nom, i Sarna, la masia de Tolodella (Bayerri, 1933: 

290-307). Va situar, també, Tyrichae entre la Serra d’Irta i la del Montsià, i sobre 

Lebedontia, en sintonia amb Schulten, va escriure que “la circunstància d’haver-se 

trobat dins de l’àrea del poble [de l’Ampolla] restes arqueològiques innegablement 

romanes i antefixes tal vegada de rudimentari art grec, invita a suposar allí mateix el seu 

emplaçament” (Bayerri, 1948: 117). 

Les propostes més actuals, derivades dels estudis filològics, han suposat la plasmació de 

plantejaments com el de M. J. Pena, que ha descartat que aquests topònims siguin 

hel!lenitzacions, sinó que es tractaria veritablement de transcripcions de noms indígenes 

o fins i tot fenicis (Pena, 1989: 11). D’aquesta manera, quan Aviè es refereix a 

Tyrichae, estaria descrivint un assentament que hauria controlat l’intercanvi comercial 

al riu en un passat més o menys remot, perdent-se el topònim al no tornar a aparèixer en 

cap altre font (Pena, 1989: 20). La va associar, a partir d’aquesta teoria, amb un topònim 

actual, Tírig, un poble del Baix Maestrat, encara que va acabar reconeixent que la 
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realitat històrica d’aquesta localitat no pot tenir res a veure amb una hipotètica Tyrichae, 

arribant a afirmar que la conservació de topònims no té per a que implicar la localització 

de l’emplaçament original (Diloli, 1997: 277) 

No obstant, la identificació per a Tyrichae que més èxit ha tingut ha estat, com és sabut, 

la del Castell de Sant Joan o de la Suda de Tortosa, també relacionada amb la Hibera de 

Tit Livi la principal ciutat dels ilercavons, encara que alguns investigadors, com David 

Garcia Rubert, darrerament, han proposat altres possibles localitzacions, a la 

desembocadura del Sénia (Garcia Rubert, 2008). No manquen dades per a fer atractiva 

la proposta tortosina. Així, el fet que quan Aviè redacta el seu llibre Tyrichae ja no 

existís (“fuere propter civitates plurimae”) podria vincular-se amb les dades 

arqueològiques, ja que hauria desaparegut a partir de meitats del segle I a.n.e. al 

reformar els romans l’espai (Diloli, 1997: 277). Quan Diloli va escriure la seva tesi 

doctoral la confirmació arqueològica d’aquesta cronologia era encara una hipòtesi 

llençada a l’aire. Les darreres intervencions a la vessant meridional del Turó de la Suda 

efectuades per l’equip del GRESEPIA de la URV durant els anys 2009-2011 l’ha 

confirmat en gran manera, al localitzar-se evidències de trama urbana datable, com a 

mínim, en època augustea. Avui en dia, de totes maneres, la qüestió de Tyrichae és 

irresoluble i, potser, poc significativa com a identificador d’un territori jerarquitzat en 

cronologies tan antigues com el segle VI a.n.e. 

La relació entre el Turó de la Suda o de Sant Joan i Hibera, però, va per altres camins i, 

potser, la seva confirmació, altrament suposada, pot ajudar a entendre, per al final del 

segle III a.n.e., la plasmació d’un territori fortament organitzat a partir d’aquest centre: 

“L’assimilació entre Tyrichae i el solar on s’assenta avui dia el castell de Sant Joan o de 

la Suda, indret on possiblement estava també ubicada la Hibera de Titus Livi, principal 

entre els ilercavons, podria confirmar-se arqueològicament amb l’estudi que hem 

efectuat de distribució de poblament, de territoris dependents, de funcionalitat i de 

jerarquització, doncs en tots els casos les dades apuntaven –per excés o per defecte- a 

l’existència d’un centre important en el punt on avui es troba establerta l’actual Tortosa 

(Diloli, 1997: 277). 

A efectes del nostre estudi, existeix un segon text que té l’interès d’anomenar, per 

primer cop, un dels pobles que, a partir de finals del segle VI a.n.e., ocuparien la regió 

del curs inferior de l’Ebre: els ilaraugati. Es tracta de la descripció de la costa 

mediterrània feta per Hecateu de Milet. Aquests ibers ilaraugati viurien, segons aquest 

autor, a les vores del riu Ilaraugat. La cita d’Hecateu, que té la virtut d’ avançar-se 
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diversos segles a les que, sobre el territori, faran altres escriptors grecollatins, limita un 

espai per als ilaraugati llindant amb els esdetai al sud i els misgetai al nord, abastant la 

pràctica totalitat del que avui coneixem com a Terres de l’Ebre (Ciprés, 1993: 269). 

Hom ha cridat l’atenció, no obstant, sobre la dificultat existent en el fet de poder 

discernir quin seria el significat que Hecateu va voler donar als ilaraugati i quina seria 

la composició real d’aquests possibles grups humans (Diloli, 1997: 278). 

Si considerem que el text d’Hecateu descriu un panorama ubicable a les darreries del 

segle VI a.n.e., ens situem, tanmateix, en un moment en el qual encara s’articularia 

políticament el territori a partir d’un sistema de cabdillatges aristocràtics, tal i com hem 

proposat més amunt, encara que ja en una fase que, a partir de la primera meitat del 

segle V a.n.e. ha de dur al seu col!lapse i a l’aparició de les noves formes 

heteràrquiques. En el cas del Baix Ebre, la possible aparició de contingents humans més 

o menys considerables seria, en tot cas, posterior a aquesta cita d’Hecateu i, per tant 

aquests possibles ibers ilaraugati haurien de considerar-se, potser, com el substrat sobre 

el qual es consolidaran les noves formes polítiques des de meitats del segle V a.n.e. 

L’existència de residències fortificades de caire aristocràtic, com la torre T-3 de L’Assut 

de Tivenys o el Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, a partir com a mínim del segle VI 

a.n.e. quadrarien cronològicament amb el text de l’historiador de Milet, en un moment 

en el qual, no s’ha d’oblidar, apareix el comerç foceu al territori. 

El canvi que s’observa, a partir de meitats del segle V a.n.e. en el patró d’ocupació del 

territori en el curs inferior de l’Ebre, possiblement suposaria l’aparició de l’ètnia d’els 

ilercavons (Diloli, 1997: 279 ; Burillo, 1992: 199), en un procés que és, no obstant, de 

difícil definició, ja que amb dades arqueològiques a la mà costa de definir l’existència 

d’una jerarquització clara d’assentaments. No tenim cap dubte, no obstant, que 

l’etnogènesi ilercavona ha de poder resseguir-se des d’almenys la segona meitat del 

segle III a.n.e., si considerem que va vinculada a la consolidació d’una ciutat (Iltirca-

Ilerca (Hibera-Ilercavonia), que apareix en els textos clàssics (Livi, XXIII, 28, 9-12) i 

en les emissions numismàtiques, o a un territori organitzat, del qual esdevindria 

l’etnònim. Però, sota el nostre punt de vista, aquesta qüestió és difícil de determinar 

arqueològicament amb anterioritat a aquesta data. L’existència d’una ciutat principal en 

el territori dels ilercavons pot determinar-se a partir de textos com el de Juli Cèsar (De 

bello civili, LX) segons el qual “coneixent la resolució de la seva ciutat, es va passar 

també al seu camp una cohort ilergavona, girant les banderes des del cos de guàrdia on 

estava”. Aquesta ciutat seria Iltirca-Ilerca (Hibera) (Diloli, 1997: 279). Si es tenen en 
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consideració, doncs, les afirmacions dels textos clàssics, la consolidació de ciutats a la 

Ilercavònia seria certament tardana, i l’associació entre ciutat i estat seria un producte 

no constatable amb anterioritat, com a mínim, al tercer quart del segle III a.n.e. (Diloli, 

1997: 280).  

És evident, doncs, la vinculació entre les reformes observables en alguns assentaments 

durant la segona meitat del segle III a.n.e. i la implantació de ciutats al territori del tram 

inferior de l’Ebre, com a mínim entre la foia de Móra i la desembocadura, amb el cas 

del Castellet de Banyoles i el d’Hibera, encara que no ens acompanyin les dades 

arqueològiques en aquest darrer exemple. Això no contradiria la hipòtesi d’una 

etnogènesi ilercavona associada a la consolidació de les ciutats, encara que aquest fet no 

hauria de suposar la inhabilitació d’una consciència ètnica anterior, que potser es podria 

resseguir a partir de la creació de la malla territorial heteràrquica existent des de la 

segona meitat del segle V a.n.e. Tota suposició sobre l’etnogènesi ilercavona és 

complicada de resoldre, i certament espinosa. No obstant, l’associació entre el 

naixement de la ciutat i el de l’ètnia ilercavona, així com amb l’estat, ja ha estat 

plantejada amb anterioritat (Diloli, 1997: 280). 

La proposta més interessant per a explicar el sorgiment de les diverses ètnies que 

ocuparien el territori del curs inferior de l’Ebre passa per a entendre el procés a partir 

dels canvis observables en els models d’ocupació i explotació del territori, que podria 

ser traumàtic, però que actuaria sobre un substrat local preexistent (Diloli, 1997: 280 ; 

Ruiz, Molinos, 1993: 246 ; Rafel, 1994-96: 347). Més enllà del problema que plantegen 

les dades arqueològiques, el silenci de les fonts entre Hecateu i els textos que esmenten 

els pobles del segle III a.n.e., resulta molt difícil, per no dir impossible, determinar si 

aquest substrat és el dels ilaraugati, així com la seva evolució fins a conformar els 

pobles que ocuparien l’extrem occidental i meridional català, és a dir, ilergets, 

ilercavons i ossitans. 

Malgrat que no es poden considerar els textos com a una font plenament fiable per a 

entendre el procés de formació ètnica ilercavona, el cert és que referències com les de 

Polibi, sobre les àrees d’influència entre romans i cartaginesos derivades del tractat del 

226 a.n.e. (Polibi, 28, 5 s.) o les hostilitats del 218 a.n.e. exposades per Livi (Livi, XXI, 

23, 1) contribueixen a confirmar l’existència d’una ètnia ilercavona consolidada cap a 

finals del segle III a.n.e., regulada a partir de la polarització ciutadana. La referència 

indirecta de Polibi,  al relatar els esdeveniments de la Segona Guerra Púnica, ha servit 

per a determinar la realitat d’un territori ilercavó en el qual els romans hi cercaren 
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aliances: “[Cneu Corneli Escipió, des d’Empúries] feia desembarcs i assetjava als 

habitants de la costa que el rebutjaven fins al riu Ebre; en canvi va tractar benignament 

als que l’acolliren, protegint-los de la millor manera possible” (Polibi, III, 76, 2-3). 

Aquest mateix historiador relata també com, després de la batalla de Cisis, Cesse o 

Cissa, Asdrúbal, un cop hauria creuat l’Ebre, va dirigir les seves tropes cap a aquesta 

ciutat, en la qual els romans es trobaven celebrant la seva victòria. Un cop els va vèncer 

es va tornar a retirar al seu territori, a la “província d’Hannó” (Livi, XXI, 60, 5), a la 

dreta del riu. Zonaràs, relatant també aquesta peripècia, escriurà explícitament que la 

frontera entre romans i cartaginesos la marcava el propi riu (Zonaràs, 8, 25). 

Per tant, almenys en aquestes cronologies tardanes, podem resseguir l’existència d’un 

territori ilercavó ètnicament configurat, que es trobaria davant d’un greu problema, ja 

que, atenent als textos, estaria dividit entre les àrees de control dels dos exèrcits 

enfrontats. El dilema dels ilercavons seria a qui recolzar; si considerem com a cert el 

filopunisme dels ilergets, afirmat per Polibi i per Livi, per a alguns investigadors no 

seria descabellat pensar que els habitants del curs inferior de l’Ebre es comportarien de 

manera similar (Diloli, 1997: 285). El possible filopunisme dels ilercavons es 

certificaria a partir d’una referència summament tardana, la de Ptolemeu, el qual, quatre 

segles després dels successos de la Segona Guerra Púnica, citaria com a ciutat 

ilercavona a Carthago Vetus (Ptolemeu, II, 6, 63), la Palaia Carquedon grega (Diloli, 

1997: 285 ; Pérez Vilatela, 1991: 221). 

De totes maneres, la primera referència d’un territori ilercavó la fa Livi quan descriu 

que Asdrúbal, que anava en ajut d’Indíbil, va acampar en un terreny situat al marge 

esquerre del riu Ebre, en territori ilercavó (“agro Ilergavonensium”), d’on va tenir que 

marxar quan els celtíbers van atacar la seva reraguarda (Livi, XXII, 21, 6). Aquesta 

referència confirmaria l’existència d’un territori organitzat per una ètnia, de la qual 

prendria el seu nom. La centralització política d’aquest territori ètnic apareixeria, per 

primer cop, confirmada en els textos també per Livi, quan explica que, al 215 a.n.e. el 

Senat cartaginès va instar a Asdrúbal a desplaçar-se cap a Itàlia per a recolzar a 

Anníbal. Els Escipions, assabentats dels preparatius d’Asdrúbal per a marxar cap a 

Itàlia, van dirigir les seves tropes cap a l’Ebre, iniciant un setge a una ciutat aliada als 

cartaginesos: “Hibera, ciutat llavors la més rica d’aquella regió i anomenada així per la 

seva proximitat al riu” (Livi, XXIII, 28, 9-12). Es tracta de l’única referència amb que 

comptem d’Hibera, que, per la descripció de Livi, seria la ciutat més important del 

territori dels ilercavons i, per tant, el centre (o un dels centres) d’una presumible 
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estructura estatal. 

Com és conegut a bastament, la localització d’aquesta possible Hibera (alguns 

investigadors s’han preguntat si realment es tracta d’Ilerca (Diloli, 1997: 287)) ha estat, 

i, de fet, encara és, un enigma que, ara per ara, no pot passar de meres especulacions, 

algunes amb major fortuna que altres. No obstant, l’única referència que compta amb 

dades arqueològiques que s’hi podrien associar seria, com s’ha vist, el Turó de Sant 

Joan o de la Suda de Tortosa, a l’indret actualment ocupat pel Parador Nacional de 

Turisme. Al capdamunt del turó, les constants reformes romanes, andalusines, 

baixmedievals, modernes i contemporànies han acabat amb les possibles restes 

protohistòriques, però la defensa avançada excavada pel nostre equip al carrer Sant 

Domènec parla de la presència d’una estructura urbana extraordinàriament fortificada 

cap a finals del segle III a.n.e., és a dir, en el moment en el qual es desenvoluparien els 

esdeveniments relatats per Livi. No obstant, la cita d’aquest historiador és confusa, ja 

que possiblement situaria aquesta Hibera a l’altre costat de riu, en la plana que 

actualment ocupa el barri de Ferreries o, si es rebutja la hipòtesi tortosina, més avall, en 

el camí cap a la desembocadura. Cal ser caut, però, amb aquestes referències, ja que 

Livi escriu el seu llibre gairebé dos-cents anys després dels fets que explica. 

 

VI.4.2.- Els límits de la Ilercavònia i l’espai dels ositani 

Les dades aportades pels textos clàssics sobre l’existència, com a mínim des de finals 

del segle III a.n.e., d’un territori, la Ilercavònia, i d’una ètnia associada, els ilercavons, 

són una base de treball important que cal ajustar a les dades arqueològiques, en una 

tasca que, com a poc, és de gran complicació. De totes maneres, a partir de la seva 

lectura atenta, es pot arribar a la conclusió que la fixació d’un territori ètnic podria 

arrencar des de les darreries del segle VI a.n.e. o inicis del V a.n.e. en un moment en el 

qual, tant el curs del riu com la plana del Baix Maestrat i les terres veïnes estaria 

ocupada per l’ètnia dels ilaraugati que, com hem apuntat més amunt, haurien 

d’identificar-se amb el substrat per sobre del qual la possible aportació de contingents 

poblacionals, vers meitats del segle V a.n.e., hauria d’interactuar en la configuració 

ètnica ilercavona. La proposta, sota el nostre punt de vista, és suggerent, encara que 

allunyada, ara per ara, de les dades arqueològiques amb que comptem. La definició d’un 

territori per als ilaraugati, a partir de les dades d’Hecateu de Milet, restaria limitat pel 

Xúquer al sud i el massís del Garraf al nord. Políticament caldria pensar que aquests 

ilaraugati s’inscriurien en el sistema heteràrquic de cabdillatges aristocràtics plantejat 
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per a la segona meitat del segle VI a.n.e., assolint territoris amb enterraments amb 

armes, que denotarien precisament el caràcter guerrer i, possiblement, eqüestre, 

d’aquestes elits. Però poc més es pot dir al respecte. 

Com s’ha assenyalat, els canvis observables a partir de meitats del segle V a.n.e., amb la 

desaparició d’aquesta estructura política i la implantació d’una nova xarxa territorial 

d’assentaments hauria d’associar-se, possiblement, amb la configuració de l’ètnia 

ilercavona, que culminarà amb la plasmació de formes estatals o anàlogues a partir del 

tercer o del darrer quart del segle III a.n.e., amb l’aparició de dues ciutats documentades 

arqueològicament, el Castellet de Banyoles i Ilerca, Iltirca o Hibera Ilercavonia. El 

final d’aquest procés vindrà marcat per la romanització, marcat per la substitució dels 

antics poblats per un nou sistema d’explotació agropecquària de les planes al!luvials 

finalitzant amb l’abandonament tant del Castellet com d’Ilerca, substituïda per una nova 

civitas romana: Dertosa (Diloli, 1997: 293). 

La delimitació d’un territori ilercavó és complicada, en una problemàtica extrapolable a 

la resta de casos en els quals hom ha intentat associar ètnia i territori. Un dels esculls 

més importants és sense cap mena de dubte el decalatge cronològic existent entre les 

Fontes i els suposats esdeveniments que estan relatant. Més enllà de la parcialitat 

política, del sesgament existent entre el text i la realitat, l’espai temporal que els separa 

ha d’indicar distorsions pròpies del mateix sistema. Un segon problema, també evident, 

és la dificultat que existeix a l’hora d’intentar posar límits a un territori ètnic, 

bàsicament per la variabilitat que presenta la pròpia vivència de l’etnicitat i, lògicament, 

la possibilitat de la seva transcendència en el camp arqueològic, de manera que un dels 

primers treballs que cal fer és intentar delimitar l’espai i el moment històric en el qual 

els investigadors fixarem l’estudi (Burillo, 1998 ; Burillo, 2008 ; Diloli, 1997). Un altre 

inconvenient, per altra banda, és la dificultat existent en poder diferenciar el territori 

ètnic del polític, i els seus límits. En aquest sentit, hi hauran límits entre ètnies, sovint 

molt difusos. Però els territoris polítics se separaran a partir de la disposició de 

fronteres, és a dir, espais de transició que marquen un límit de ruptura entre dos entitats 

polítiques diferenciades (Castro, González, 1989: 9 ; Diloli, 1997: 294). A més, dues 

entitats polítiques diferents poden estar ocupades per una mateixa ètnia, o no. La qüestió 

encara es complica més si dues o vàries ètnies que ocupen nínxols polítics diferents 

pertanyen a un mateix grup ètnic. 

Hom ha intentat donar solució a aquest cúmul de problemes a partir, essencialment, de 

l’aplicació d’estudis derivats de l’observació dels patrons d’assentament (Diloli, 1997; 
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Noguera, 2006 ; Grau, 2002 ; Moret et alii, 2006). No obstant, Jordi Diloli ha cridat 

l’atenció sobre les mancances d’aquestes tècniques a l’hora d’intentar limitar espais 

ètnics: “els estudis arqueològics aplicats a la definició d’un territori ètnic són, en alguns 

casos, de difícil resolució, doncs les àrees geogràfiques especificades resulten per la 

seva extensió pràcticament inabastables” (Diloli, 1997: 294). 

Els límits tradicionals de la Ilercavònia han estat situats, tradicionalment, entre els rius 

Millars al sud, que la separarien de l’Edetània i el Coll de Balaguer, al nord, on 

s’iniciaria el territori dels cossetans, encara que caldria considerar aquests límits com a 

quelcom estàtic des del segle III a.n.e. fins a l’I a.n.e. (Diloli, 1997: 294). El principal 

problema s’ha presentat a l’hora d’intentar marcar la seva delimitació cap a l’interior. 

Qui primer s’ho va plantejar seriosament fou Pere Bosch Gimpera, proposant una línia 

interior per al territori ilercavó en les ales orientals del Sistema Ibèric, fins assolir Xerta, 

al Baix Ebre, des d’on, incloent els altiplans de la Terra Alta, s’arribaria fins a Faió i 

l’aiguabarreig del Segre. Des d’allà el límit passaria per les serres del Priorat i de 

Tivissa fins a arribar al mar, al Coll de Balaguer (Bosch Gimpera, 1922; Bosch 

Gimpera, 1948: 83). Salvador Vilaseca fou qui primer va incloure dins d’un teòric 

territori ilercavó el Baix Aragó (Vilaseca, 1953: 79-79), hipòtesi recolzada per Martín 

Almagro Basch a partir de la semblança cultural entre aquesta regió i els territoris del 

curs inferior de l’Ebre. En aquest sentit Francisca Pallarés va estendre la regió 

ilercavona fins a la conca hidrogràfica del Matarranya (Pallarés Salvador, 1965: 11-16). 

Seguint la proposta de Pallarés, Guillermo Fatás va considerar com a vàlid el 

Matarranya per a separar ilercavons de sedetans, argumentant la necessitat per part dels 

primers de protegir la seva frontera a occident d’un poble que es trobaria en procés 

d’iberització (Fatás, 1973: 75). Diversos autors van seguir, sense masses canvis, la 

suposició de l’existència d’un límit al Matarranya (Gimeno, 1976-78 ; Beltrán Lloris, 

1976: 394 ; Sanmartí-Grego, 1984: 40). 

Francisco Burillo, però, va qüestionar, ja el 1993, en la conferència que va impartir al 

cicle L’Arqueologia del territori, aquest dogma assumit a bastament (Burillo, 1998). El 

seu plantejament es basava en una revisió del text de Livi duta a terme per Pierre Jacob 

(Jacob, 1987-88: 135-147), qui va proposar l’existència al nord-est peninsular de dues 

ètnies que compartien etnònim, els ausetans. Burillo va determinar la possibilitat que al 

Baix Aragó i a la Terra Alta s’hi hagués implantat un territori ètnic diferenciat del 

d’ilercavons i sedetans, que va anomenar com a ausetans de l’Ebre, a partir tant del 

reestudi de les Fontes com de l’anàlisi arqueològic del territori. 
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Aquests ausetans de l’Ebre s’identificarien a partir de les cites referides als ositani. 

Burillo ha suposat que el seu espai ètnic coincidiria amb la distribució de les esteles 

baixaragoneses, de les quals no se’n trobarien traces al curs inferior de l’Ebre (Burillo, 

2001-2002). Moret ha desplaçat encara més el límit oriental dels ilercavons, fins a l’àrea 

d’influència del Coll del Moro de Gandesa (Moret, 2002a: 132), basant-se en 

l’existència d’una Ositània amb capitalitat a Osicerda, que podria identificar-se, potser, 

amb totes les reserves, amb el Palao d’Alcanyís. L’àrea de control ositana es trobaria en 

l’interfluvi dels rius Martín, Guadalop i Matarranya (Noguera, 2006: 403). 

Osicerda (Usekerte en les encunyacions monetàries bilingües) seria, doncs la principal 

ciutat del Baix Aragó. A partir de l’estudi numismàtic, segons el qual les monedes més 

antigues duen la llegenda Usekerte en ibèric i OSI en llatí, hom ha plantejat que Osi, 

que seria una llatinització d’Use, seria l’element principal del topònim, mentre que kerte 

seria un sufix, fet que permetria reconstruir un ètnic *Ositani que, com s’ha assenyalat 

més amunt, hauria estat confós fàcilment per les Fontes amb els Ausetani d’Ausa, a 

l’interior de Catalunya (Benavente et alii, 2003: 243 ; Moret et alii, 2006: 269). No 

obstant, com bé han cridat l’atenció aquests investigadors, els ausetans de l’Ebre, ara 

per ara, són tan sols el fruit d’una hipòtesi filològica, que estaria pendent d’una 

confirmació epigràfica tal vegada impossible (Moret et alii, 2006: 269). Per tant, seguint 

aquests paràmetres, resultaria difícil assignar a aquests ositani un fet històric positiu, 

encara que la proposta llançada per Burillo és extremadament atractiva i resol 

l’existència d’un espai diferenciat entre ilercavons i sedetans. Algunes dades 

arqueològiques poden contribuir a resoldre els dubtes, com la presència territorial de les 

esteles baixaragoneses, ja exposada més amunt, a partir d’època republicana, encara que 

s’ha proposat una utilització des d’algun moment anterior, potser des de finals del segle 

III a.n.e (Moret et alii, 2006: 269). Alguns fets, relacionats amb una suposada cultura 

material o amb la plasmació de plantejaments arquitectònics diferenciats, no són, però, 

tan clars en aquest sentit. És el cas de les tenalles de boca plana de tipus Ilduradin, fins 

fa poc associades únicament al Baix Aragó però que avui en dia trobem, en quantitats 

considerables, en assentaments del Baix Ebre com L’Assut de Tivenys o Les Planetes 

de Bítem-Tortosa. La traça curvilínia en les torres també supera sense masses problemes 

el límit del Matarranya, assolint el Baix Ebre. 

Potser la diferència més evident entre el Baix Aragó i el territori tradicionalment 

identificat amb la Ilercavònia es troba en l’aparició, en aquest darrer territori, de 

mostres de traçat protourbà, és a dir, de ciutats, a partir del darrer quart del segle III 
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a.n.e. En el cas del Baix Aragó això no es produeix, doncs assentaments com Sant 

Antoni de Calaceit, que hom ha considerat com a centres polaritzadors del territori, no 

superen els 2000 m2 i, en els casos més espectaculars com el d’el Cerrao, la superfície 

ocupada no passa del doble de Sant Antoni (Moret et alii, 2006: 270). La diferència dels 

plantejaments protourbans sedetans també contribuiria a segregar el territori del Baix 

Aragó, ja que, encara que aquests arrencarien tardanament, ràpidament superarien el 

caràcter baixaragonès, que sofriria un retard considerable en quant a la plasmació de 

trames protourbanes (Asensio Esteban, 1995 ; Moret et alii, 2006: 270). 

Existeix un altre fet, però, que pot ajudar a confirmar l’existència d’un territori osità 

diferenciat d’ilercavons i sedetans. La hidronímia del Matarranya deriva de l’àrab ramla 

matrâniya, és a dir, “la riera de l’arquebisbe” (Coromines, 1994, V: 237). Seria el nom 

que els mossàrabs haurien donat a la frontera entre les diòcesis de Tarraco i 

Caesaraugusta, que seria herència de la divisió en conventus romana. Res impedeix, 

doncs, suposar que els romans, en la seva distribució territorial, podien haver respectat 

les fronteres dels ibers. 

Altres propostes han considerat que el límit baixaragonès s’ha d’ubicar a les capçaleres 

dels rius Aguas Vivas i Huerva, a partir de l’observació de la distribució de les 

ceràmiques d’importació durant el segle VII a.n.e. (Cerdeño et alii, 1999: 266), que 

delimitarien una línia marcada pels rius Segre-Cinca i Matarranya, diferenciació que 

s’hauria mantingut inalterada fins a la conquesta romana (Noguera, 2006: 403). Cal 

cridar l’atenció, relacionant-ho amb aquesta hipòtesi, sobre la diferenciació existent 

entre les zones tumulars i les que no compten amb aquest equipament funerari, almenys 

fins a meitats del segle VI a.n.e. que, en gran manera, coincideix amb el límit proposat 

per Cerdeño, Sanmartí-Grego i García. 

Finalment, Jordi Diloli va aplicar l’estudi de la geomorfologia per tal d’intentar 

respondre a les incògnites plantejades més amunt (Diloli, 1997: 295). D’aquesta 

manera, la franja costanera del territori de l’Ebre queda separada dels altiplans interiors 

pel Sistema Ibèric i la Serralada Prelitoral Catalana, units pels contraforts de Pàndols i 

Cavalls. Diloli va proposar un retorn als plantejaments de Bosch Gimpera, encara que 

matisant-los. Així, va limitar la part de la Terra Alta assignada als ilercavons únicament 

a les vessants orientals de Pàndols i Cavalls, definint la Ilercavònia com a l’espai entre 

les serres de Tivissa i el curs del Millars, separada de les terres interiors pel Sistema 

Ibèric, enllaçat amb la Serralada Prelitoral Catalana. La confirmació d’aquesta proposta 

territorial vindria de la identificació de Lassira amb el jaciment del Mas dels Frares del 
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Forcall (Els Ports) (Alföldy, 1977 ; Arasa, 1987), hipòtesi confirmada també per Jacob 

(Jacob, 1985: 26-28) i Burillo (Burillo, 1998). Si es pren com a viable aquesta 

distribució territorial, l’espai ilercavó tindria com a veïns al nord els cossetans, al nord-

oest els ilergets, a l’est els ausetans de l’Ebre i al sud/sud-est els edetans. 

De totes maneres, Diloli és prou explícit a l’hora de considerar la cautela amb que s’ha 

de prendre aquesta proposta: “Amb això no volem indicar que la separació entre ètnies 

s’hagi d’efectuar mitjançant els condicionants geomorfològics, doncs està clar que, 

almenys en aquesta regió, aquests grans relleus estan travessats per una sèrie de passos 

naturals que comuniquen el baix Ebre amb la Terra Alta i Baix Aragó, no obstant, la 

presència d’uns relleus destacats és un factor que dins d’aquesta problemàtica no es pot 

rebutjar” (Diloli, 1997: 295). Com hem vist, la recerca arqueològica posterior a la 

redacció de la tesi de Jordi Diloli ha confirmat la viabilitat d’alguns d’aquests passos, i 

la impossibilitat d’altres. 
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Capítol VII 

 

CONSIDERACIONS FINALS 

 
 
 

 

“Per llinatge, familia, generacio, y sanch heredada dels Pares, y 
antipassats se alcançan los majors, y mes estimats titols de honor, 
y estos son no sols de les virtuts, y noblesa, sino tambe de tots los 
altres, com de Patria, Officis, Milicias, lletres, que han donat 
gloria, recordació, lloor, respecte, y reverencia a los passats, y per 
ells honrra, y titols de honor, uns, y altres en ser de sanch, y 
llinatge anestimat en gran manera totas las nacions del mon, 
desdels primers Pares” 

 
Andreu Bosch, Summari, Index o Epitome dels admirables, y nobilissims titols de 
honor de Cathalunya, Rossello, y Cerdanya. Estampat en la Fidelissima Vila de 
Perpinya, per Pere Lacavalleria Estamper. Any 1628. Pàg. 71. 
 

 

La configuració política de les societats prehistòriques i protohistòriques suposa el punt 

d’inflexió més important des de l’aparició de comunitats més o menys relacionades amb 

la terra. En aquest sentit, a partir de les primeres mostres d’estabilitat ocupacional, 

s’iniciarà un procés que cada cop serà més complex, culminant amb la consolidació de 

fòrmules d’organització política i social diferents dels sistemes parentals, en un camí 

sense retorn que anirà complicant l’equació a mesura que s’avança cap endavant. Per 

tant, el ple sedentarisme obligarà a organitzar-se d’una manera diferent dels models 

usats mentre les comunitats han estat nòmades o seminòmades, ja que s’adquirirà una 

nova relació, més estreta, amb la terra explotable. El poder, doncs, haurà de pivotar 

entorn a noves realitats que es mouran vers la plamació d’esquemes jeràrquics en 

territoris que podran esdevenir, a voltes, heteràrquics i que tindran la màxima expressió 

en l’assoliment d’estructures de tipus estatal o anàlogues. La implantació de poders 

diferents dels derivats dels models parentals esdevindrà la primera gran revolució 

sociopolítica, i implicarà un punt sense retorn, que variarà sigui quina sigui la 

comunitat. 

En aquest sentit, al nord-est peninsular, la primera edat del ferro (650-450 a.n.e.) 

esdevindrà un període que incorporarà canvis realment substancials en relació amb la 

formulació de nous models polítics. Centrant-nos en el territori ebrenc, l’aparició de 
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formes d’organització protourbana, amb assentaments estables per primer cop, que 

compten amb un agençament intern predeterminat, a partir de meitats del segle VII 

a.n.e., suposarà el punt de partida per a explicar l’aplicació de programes políticament 

complexes. El poblament previ, molt poc constant, no comptaria encara amb les 

motivacions necessàries per a iniciar el procés de complexitat sociopolítica, entre altres 

coses perquè la seva relació amb la terra seria encara molt feble, a nivell d’identificació 

i de fixació. 

S’ha plantejat de manera extensiva quins serien els ressorts que haurien provocat l’inici 

del canvi cap a formes complexes. En aquest sentit, la presència d’efectius comercials 

fenicis a la regió ha estat vista com un dels motius, si no el més important, que va 

provocar la creació de societats complexes. La necessitat, per part d’aquests, de crear 

agents comercials locals hauria resultat en l’eclosió de les elits, a partir del control de la 

redistribució dels productes comercials, com el vi, l’oli o les salaons de peix i carn, i 

àdhuc les manufactures prestigioses. La interpretació sobre la presència d’aquests 

aliments, considerats com a luxury foods, en alguns contextos de consum, podria 

considerar-se com a la potencialitat de l’augment de la segregació sociopolítica, 

vinculada a la presència semita. 

Però s’ha de considerar també la proposta de tipus autoctonista, segons la qual la 

progressió cap a formes d’organització allunyades dels models parentals arrenca 

precisament de la nova relació estable amb la terra, del ple sedentarisme. Això hauria 

provocat que els individus destacats de les comunitats locals s’erigissin com a nous 

líders, cada cop més immersos en polítiques diferencials, a partir justament, de la 

necessitat de gestionar uns recursos estables. Evidentment, l’arribada del comerç fenici 

hauria servit d’estímul a aquests personatges, en un procés, però, que s’hauria assolit 

igualment sense aquests, encara que possiblement d’una manera més lenta. 

Per tant, sota el nostre punt de vista, cal interpretar el començament de la plasmació de 

les noves maneres d’organitzar-se políticament a partir de l’establiment d’una nova 

relació amb la terra. En el cas del territori en estudi, com s’ha exposat al llarg del text, 

durant els darrers moments del bronze final la fixació al sòl de les poques comunitats 

documentades, formades per agricultors primitius, és de molt baixa intensitat. 

L’economia, fins a on podem conèixer, es basaria en sistemes d’explotació 

exclusivament d’artiga, fet que faria necessari l’ús d’una quantitat gens menyspreable 

de terra i obligaria a establir desplaçaments de tipus estacional. No existiria, doncs, a 

priori, una relació especial entre les comunitats i el sòl explotable, sinó que aquestes es 
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mourien segons les necessitats. Petits assentaments, com el Barranc de Gàfols I, el de 

Sant Antoni I, Les Deveses I o el Bancal de Torta descriuen la presència de comunitats 

de perfil social molt baix que no compten amb la intenció, almenys pel que s’observa, 

de crear una societat més fixada a la terra. Únicament els casos baixaragonesos, com el 

Roquissar del Rullo o el Cabezo de Monleón, amb la seva distribució urbanística de 

carrer central, podrien indicar-nos, ja per a fases de segle VIII a.n.e. avançat, la 

intencionalitat de consolidar formes d’establiment plenament sedentari. En quant al món 

funerari, es fa difícil afirmar que existeixen polítiques preconcebudes relacionades amb 

la voluntat de plasmar organitzacions territorials més o menys estables. Potser els casos 

de les fases més antigues del Coll del Moro de Gandesa, de Sebes o de Santa Madrona 

poden assenyalar l’existència de zones funeràries que recollirien els enterraments 

d’aquestes poblacions mòbils i disperses, encara que no es pot descartar, especialment 

en el cas del Coll del Moro, la seva associació amb el sorgiment de les primeres formes 

d’assentament més o menys estable a l’Algars i a l’interfluvi amb el Matarranya. Poc 

podem saber, no obstant, sobre aquest fet. La fase més antiga de la necròpolis del 

Molar, al Baix Priorat, o fins i tot la de Cabíscol-Finca Jornet, així com l’encara poc 

coneguda dels Castellans de Flix, podrien tenir un sentit similar, doncs ens manca 

documentació viable sobre assentament estable al seu entorn. 

Seguint aquesta línia, el comportament funerari observat als territoris veïns del curs 

inferior de l’Ebre ja a partir del segon mil!leni a.n.e., especialment les inhumacions en 

cova, com els casos del Francolí o del Cingle Blanc de l’Arbolí, al Baix Camp, 

descriuen una realitat associada a canyades i passos ramaders, en un sistema que no 

sembla diferenciar-se massa de l’observable per als darrers moments del bronze final. 

Els enterraments es fan en punts de pas, inscrits en el sistema de transterminància del 

bestiar. Els darrers exemples, els de Janet i Marcó a Tivissa, semblen respondre també a 

aquests paràmetres. Les primeres mostres d’incineració, com les de Les Obagues 

d’Ulldemolins, a l’Alt Priorat, tampoc semblen poder lligar-se a polítiques de 

poblament estable. Potser, com hem indicat, les evidències funeràries datables al segle 

VIII a.n.e. podrien indicar l’inici de plantejaments nous, més estables, però ara per ara 

la qüestió no és gens clara. 

Serà a partir del segle VII a.n.e., i de manera més intensa des de la seva meitat, quan 

triomfaran les formes plenament sedentàries i la relació de les noves comunitats amb la 

terra variarà substancialment. El sedentarisme aportarà noves estratègies d’explotació 

del territori, i el sòl assolirà un vincle molt més estret amb les comunitats i amb els 
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assentaments. Al desaparèixer la mobilitat estacional, s’arribarà a una relació molt més 

forta amb la terra i, sota el nostre punt de vista, aquest serà el motiu principal que 

suposarà el començament de la creació i consolidació de noves formes polítiques cada 

cop més desvinculades dels sistemes parentals. El model d’explotació cambiarà sense 

cap mena de dubte, passant a donar una preponderància al cicle curt i de guaret, amb el 

binomi cereals d’hivern (ordi vestit, blat nu, espelta bessona...)-lleguminoses (cigrons, 

llenties, faves...). Per primer cop es documenta, a més, el cultiu de lleguminoses noves, 

com la veça o l’alfals. El cas de la vinya és, com hem vist, especial. Malgrat estar 

representat el tàxon cultivat en assentaments com Sant Jaume Mas d’en Serrà o Sebes I 

no comptem amb cap confirmació arqueològica, si més no en el territori en estudi, per a 

poder afirmar de manera contundent l’existència d’una viticultura local, encara que 

alguns marcadors, com l’orientació astronòmica del Turó del Calvari de Vilalba dels 

Arcs tal vegada pot apuntar cap aquest fet. En tot cas, cal recordar que, sota el nostre 

punt de vista, la implantació de plançons de vinya al curs inferior de l’Ebre en 

cronologies tan reculades com la primera edat del ferro seria contraproduent per als 

interessos comercials del món fenici. L’arribada de nous atuells orientats al consum 

vinari, com els oinochoai o els morters-trípode hauria d’interpretar-se des d’una clau de 

consum de producte importat, si es vol sostenir el sistema relacional establert entre les 

comunitats autòctones i els marxants semites. 

L’aplicació del cicle curt i de guaret expressa de manera molt correcta l’existència 

d’aquesta nova relació amb la terra. La superfície explotable es reduïrà, i caldrà, com 

s’ha vist, tenir cura, adobar i tractar el conreu, donant una importància major al rol del 

bestiar, tant com a força de tir com com a consumidor de les males herbes. Els 

assentaments establiran unes àrees de conreu properes o com a molt a mitja distància 

que seran gestionades des del nucli de la comunitat. És temptador plantejar-se quin seria 

aquest tipus de relació a nivell de propietat, encara que, com hem comentat, és molt 

difícil d’establir. En principi, sota el nostre punt de vista, seria complicat parlar de 

propietat privada o, evidentment, particular, sense l’existència d’un règim aristocràtic 

consolidat, encara que tot són plantejaments hipotètics. Fins i tot en un sistema d’elits 

segregacionista no estaria clara la propietat de la terra; no així la dels mitjans de 

producció, que podrien ser privats. 

Aquesta fòrmula d’implantació d’una nova relació en el camp de la complexitat política, 

com s’ha assenyalat, és fàcilment simplificable a partir de l’aplicació del binomi 

jerarquia-heterarquia (o homoarquia). La distinció, seguint a Carole L. Crumley 
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(Crumley, 2007), cal orientar-la vers la definició de l’organització de poders 

intracomunitària, per un costat, i l’agençament del territori, per l’altra. L’aparició de 

personatges destacats, que assoliran grupalment el caràcter d’elit, ha de vincular-se per 

força a un sistema jeràrquic en el qual l’ostentació i la dació del poder hauria de ser 

fortament restringida. En canvi, el territori, malgrat comptar amb comunitats 

jeràrquicament organitzades, pot distribuir-se com a una sort d’heterotopia. Les xarxes 

heteràrquiques, que suposen una encara feble gradació política, posseeixen un major 

avantatge que no pas els models basats en un sistema purament jeràrquic 

d’assentaments centrals i subsidiaris. Aquestes xarxes poden estendre les seves 

relacions fins a punts insospitats, garantint una major sostenibilitat per al sistema. No 

obstant, els resultats de la nostra anàlisi, per a la primera edat del ferro, han aconsellat 

que presentem, a nivell hipotètic, l’existència de territoris jerarquitzats i d’altres 

heterarquitzats. 

Un dels marcadors més importants que assenyalen l’aparició d’aquestes noves relacions 

de poder i d’organització territorial és observable en el camp de l’arquitectura i de 

l’urbanisme, i aquest ha estat un dels principals punts de treball de la nostra tesi. A 

partir de meitats del segle VII a.n.e. l’aparició de les primeres mostres d’arquitectura 

diferencial ha de vincular-se a l’eclosió d’elits i de personatges destacats, en conjunció 

amb la nova realitat comercial fenícia. El cas més significatiu, per a la segona meitat del 

segle VII a.n.e. allargant-se, tal vegada, fins a inicis del segle següent, és sense cap 

mena de dubte Sant Jaume Mas d’en Serrà. En ell hi conflueix la voluntat de crear una 

arquitectura defensiva força complexa, però també, creiem, la necessitat d’aïllar-se i 

d’ostentar. No considerem que es pugui dubtar sobre el fet que aquest tipus 

d’agençament urbanístic i constructiu ha d’estar relacionat amb la necessitat de segregar 

el poder per part d’un segment social que es convertirà ràpidament en una elit; que 

aquesta es constitueixi en una aristocràcia hereditària és, com ja hem indicat, sota el 

nostre punt de vista, arriscat de defensar. El curt lapse temporal, que no assoleix més de 

dues generacions, no contribueix a afermar la consolidació d’aquesta aristocràcia, 

encara que, si el jaciment no hagués desaparegut, sense cap mena de dubte aquest 

hagués estat el camí a seguir. 

L’associació entre elit i producte fenici és més que evident a Sant Jaume, i ha de 

constituir-se en un dels marcadors socials que indicarien la plasmació de les noves 

relacions de poder, a més de l’existència d’una arquitectura diferencial i molt 

probablement, de prestigi. Altres indicadors, com l’elevada concentració de pondera, 
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interpretada com a la determinació de la captació de mitjans de producció, indicaria 

l’elevada complexitat de les relacions polítiques al baix Sénia durant, com a mínim, la 

segona meitat del segle VII a.n.e. En aquest sentit, és possible pensar en l’existència 

d’un esquema organitzatiu jeràrquic per a aquest territori, encara que la presència 

d’altres jaciments amb una quantitat considerable de materials ceràmics fenicis, com La 

Ferradura d’Ulldecona, que també compta amb un especial disseny arquitectònic, ha 

d’aconsellar el ser cautes i, en tot cas, seguint els plantejaments del GRAP, parlar d’un 

model polinuclear (Garcia Rubert, 2005). Queden serrells importants per resoldre, tal 

vegada derivats de la mostra estudiada, certament petita. Potser el més important és la 

perduració, com a mínim durant 25 anys, de jaciments associats com La Moleta del 

Remei o la mateixa Ferradura, un cop el suposat nucli jeràrquic de Sant Jaume hauria 

desaparegut, en una línia que els seus investigadors situen cap al 600 a.n.e. Tampoc 

queda encara clara la nova relació de poders que s’establiria al baix Sénia i al Baix 

Maestrat quan, en principi substituint el rol polític de Sant Jaume, apareixeria l’edifici 

del Puig de la Misericòrdia II de Vinaròs (Oliver, 1995). 

Les mostres d’arquitectura diferencial, encara que amb una dubtosa atribució en el camp 

del prestigi, es repetirien d’una manera més o menys constant al territori, en aquestes 

cronologies. És el cas, ja analitzat, dels petits assentaments de tipus axial, com Les 

Escodines Baixes de Maçalió, el poblat petit del Tossal Redó de Calaceit i, tal vegada, 

el sector diferenciat de Sant Cristòfor de Maçalió, encara que en aquest darrer cas 

l’assentament gran és també axial. No creiem que ens trobem davant d’una arquitectura 

prestigiosa, però ens plantejem, a tall hipotètic, la possibilitat, oberta, de que siguin 

mostres de voluntats segregacionistes a nivell polític, encara que és un fet complicat de 

determinar, bàsicament per l’antiguitat de les intervencions arqueològiques que no 

permeten observar amb detall la presència de possibles materials ostentatoris o de 

consum privilegiat. Si fos així ens podríem trobar davant d’evidències de programes 

polítics jerarquitzants, tant a nivell comunitari com territorial. Però ara per ara només 

podem suposar, per a la zona del Matarranya, l’Algars i les planes interiors, la presència 

de personatges destacats, representats pels enterraments tumulars de cista excèntrica, en 

un territori amb una baixa diferenciació en quant a la polaritat dels assentaments, en el 

que, potser, podria esdevenir una xarxa heteràrquica de densitat feble. És, en certa 

manera, un plantejament semblant al exposat per Pierre Moret, José Antonio Benavente 

i Alexis Gorgues per al Matarranya, en el sentit de la probable implantació d’un 
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esquema de comunitats locals amb poca segregació política, almenys fins a l’arribada 

del segle VI a.n.e. (Moret et alii, 2006). 

El cas del Baix Ebre i, tal vegada, de la Ribera, és, sota el nostre punt de vista, diferent. 

El caseriu d’Aldovesta presenta, sense cap mena de dubte, un tipus d’arquitectura 

diferencial, però que no creiem que pugui associar-se amb definicions derivades del 

prestigi. El seu aparent organicisme, sense elements defensius clars, sembla descriure 

més aviat un panorama de creixement poc organitzat, que s’establiria a partir de pautes 

derivades de la necessitat puntual i de la pura funcionalitat. Caldrà, però, reestudiar 

profundament el jaciment en un futur, ja que considerem les propostes en aquest sentit 

fetes per Jaume Noguera (Noguera, 2006), com a molt interessants. Si finalment 

plantegem la possibilitat que l’assentament s’originés a partir d’una estructura 

turriforme circular, que en tot cas seria ràpidament amortitzada i reformada, ens 

trobaríem davant d’un panorama que ens indicaria l’aparició d’aquestes formes 

arquitectòniques en una cronologia que hauria de ser considerada com a lleugerament 

anterior a meitats del segle VII a.n.e. i que, no obstant, s’avançaria gairebé un segle als 

altres exemples de filiació semblant com les cases fortificades de meitats del segle VI 

a.n.e. 

La gran quantitat d’àmfores fenícies que s’hi emmagatzemaven semblen indicar el fet 

que Aldovesta es caracteritzaria com a un centre de control de l’intercanvi i la 

redistribució del producte aportat pels comerciants sudpeninsulars. En tot cas, la seva 

situació es confirmaria com a punt de sortida del producte metal!lífer del Baix Priorat, 

la contrapartida que cercarien els fenicis, o els tartessis, al curs inferior de l’Ebre. La 

troballa de metall provinent d’aquesta regió a jaciments d’Andalusia Occidental 

asseveraria aquesta hipòtesi. S’ha de recordar que a la mateixa Aldovesta s’hi han 

documentat evidències de processament de metalls. A més, la probable presència d’un 

assentament bessó a l’altre costat del riu, al Turó de Xalamera, a les boques del barranc 

del mateix nom, en principi garantiria l’accés de les comunitats de l’interior al producte 

fenici, encara que no seria l’únic punt de penetració. El poc interès dels marxants 

sudpeninsulars pels recursos baixaragonesos, a més, donaria sentit al lleuger retràs 

cronològic que presenten aquests materials en aquest món marginal de l’Ebre. Seria un 

fenomen semblant, salvant les distàncies, al que es podria observar a la comarca 

castellonenca dels Ports, amb complexos com els de La Menarella-Sant Joaquim-La 

Lloma Comuna o En Balaguer 1, on la presència de producte fenici és summament 
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testimonial, per sobre d’un substracte culturalment autòcton d’una gran potència 

(Barrachina et alii, 2011). 

Tanmateix, Aldovesta s’hauria d’inscriure en un plantejament territorial conformat per 

comunitats camperoles poc jerarquitzades, amb jaciments com Barranc de Gàfols o 

Sebes I, i d’altres, com els Tossals d’Aldover, encara per excavar. Sota el nostre punt de 

vista, a diferència del cas de Sant Jaume Mas d’en Serrà al Sénia, l’absència de 

polítiques d’ostentació de prestigi clares pot indicar un menor grau d’eclosió política 

dels caps de llinatge que controlarien l’intercanvi comercial. Aldovesta no és un 

assentament prestigiós des del punt de vista arquitectònic, sinó un caseriu creat i 

mantingut única i exclusivament a partir de l’existència del fet comercial fenici. 

S’inscriu, potser, en una xarxa econòmicament molt funcional, que és la de donar 

sortida als metalls del Baix Priorat, a partir dels centres captadors, transformadors i 

distribuïdors a escala propera com el Calvari del Molar o el Puig Roig del Roget del 

Masroig. La resta d’assentaments coneguts tampoc destacarien en aquest sentit. Si bé és 

cert que la distribució urbanística de Gàfols II es fonamentaria sobre un traçat 

pseudohipodàmic, que podria fer-nos pensar en agençaments realment complexos, 

aquest sistema s’observa també en assentaments de la vall alta i mitjana de l’Ebre, com 

el Alto de la Cruz de Cortes de Navarra. En poques paraules, no comptem amb 

marcadors clars, per a aquesta regió del curs inferior del riu, que puguin indicar-nos, 

com en el possible cas del Sénia, la plasmació de programes possiblement 

aristocratitzants, encara que, evidentment, no poden descartar-se. Volem tornar a 

recordar, en aquest sentit, que la captació de capital econòmic que generaria l’augment 

de la concentració de poder en mans de sectors segregats socialment, no té per a que 

representar automàticament la consolidació de llinatges aristocràtics en els quals 

l’herència i/o la particularitat de les relacions siguin el model observable. 

Retornant al món de la mort, no s’ha de dubtar sobre l’exclusivitat de l’accés a 

l’enterrament; es poden observar segregacions espacials en necròpolis com les de Sebes 

o Santa Madrona, així com presència d’elements luxosos o especials, com els ganivets 

de ferro, al Molar o en algunes tombes del Coll del Moro de Gandesa. En el cas del 

Molar, a més, sembla que la seva distribució en la necròpolis pot indicar l’existència 

d’àrees funeràries diferenciades, encara que ho hauríem de considerar com a hipòtesi de 

treball. Malgrat aquesta exclussivitat, que certificaria la presència de grups políticament 

exclussivistes, no comptem amb cap evidència que ens pugui indicar el fixament de 
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llinatges aristocràtics, amb voluntat d’herència i, encara menys, vinculats a models de 

servitud. 

En resum, el període que aniria entre el 700 a.n.e. i el 550 a.n.e. al Baix Ebre i a la 

Ribera seria, al nostre parer, el d’unes comunitats camperoles ja estables, fixades a la 

terra, que comptarien amb elements destacats que es constituirien únicament com a 

agents de l’intercanvi comercial i la redistribució, que es mantindrien a partir de la 

captació del capital del comerç i que gaudirien d’una existència poc problemàtica 

mentres la xarxa d’intercanvis estigués en vigència, i arribés el producte sudpeninsular, 

al cap i a la fi la seva garantia de sostenibilitat. 

El final d’aquest primer procés de complexitat política hauria de relacionar-se, sota el 

nostre punt de vista, amb la desaparició de les xarxes comercials fenícies, encara que no 

ens trobaríem davant d’un esquema general. D’aquesta manera, els investigadors que 

treballen al baix Sénia defensen la desaparició de Sant Jaume Mas d’en Serrà a partir 

d’un fet bèl!lic, és a dir, de la invasió del jaciment (i dels assentaments que s’hi 

associarien, és de suposar) per part de gents provinents de fora, substituint-se 

progressivament la seva polaritat política des d’un nou edifici, el del Puig de la 

Misericòrdia II de Vinaròs, al costat sud del riu. No entrarem a discutir aquest 

posicionament, encara que ens agradaria tornar a fer incís en l’especial naturalesa del 

registre de Sant Jaume Mas d’en Serrà, en el qual la concentració de materials 

provinents del comerç sudpeninsular és molt abundant, d’aproximadament un 30% del 

total de NMI. Caldrà treballar en un futur en dos aspectes que considerem bàsics. Per un 

costat, explicar el decalatge, encara que sigui petit, entre la desaparició de Sant Jaume i 

les cronologies de La Ferradura i de la Moleta del Remei. Per l’altre, potser més 

important, serà necessari intervenir a l’edifici del Puig de la Misericòrdia II, per tal de 

determinar si el seu origen va vinculat temporalment amb l’enfonsament de Sant Jaume, 

i si realment el jaciment de Vinaròs adopta el rol jeràrquic, ja per a la sisena centúria, 

que posseí l’assentament canareu fins a la seva destrucció. Ara per ara, sota el nostre 

punt de vista, la desaparició de l’esquema comercial fenici no pot deixar-se de banda, i 

menys quan podem observar, a la primera meitat del segle VI a.n.e., un descens 

progressiu de l’activitat minera al Rossell-Bellestar, fins a la seva pràctica desaparició a 

les darreries de la primera edat del ferro. 

En canvi, no comptem amb gaires dubtes a l’hora d’aplicar aquest atenuant al fracàs del 

primer intent de consolidació de formes polítiques complexes a la resta del territori en 

estudi. Destruccions com la d’Aldovesta han de relacionar-se, creiem, amb el 
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descontentament general existent quan ha començat a fallar la baula que suportava el 

sistema. El cessament de l’activitat minerometal!lúrgica al Baix Priorat cap a meitats 

del segle VI a.n.e. sembla ser clau, i indicar aquesta possibilitat. Si suposem que l’ordre 

social, des de meitats del segle VII a.n.e., se suportava a partir de l’establiment, per part 

de determinats personatges destacats, d’una xarxa d’intercanvis, i de redistribució, de 

béns d’origen fenici o tartessi, la lògica ens fa plantejar que, a partir del moment en el 

qual el producte comencés a presentar retards en l’arribada o la seva completa 

desaparició, les relacions socials establertes entre qui el captava i qui el rebia, 

mitjançant transaccions o deute social, haurien d’entrar en crisi, deteriorar-se i finalment 

fracturar-se. Sota el nostre punt de vista això seria observable de manera nítida al Baix 

Ebre i a la Foia de Móra, i potser també al Sénia i al Baix Maestrat, però no es definiria 

de manera tan clara a les valls del Matarranya i de l’Algars. L’augment de la pressió 

demogràfica, en aquest darrer cas, hauria de jugar un paper important en l’increment de 

la tensió social, però tampoc podem descartar que el col!lapse comercial fenici hi 

repercuteixi de manera indirecta. En tot cas, al segon quart del segle VI a.n.e. s’observa 

un augment crític de la tensió social que finalitzarà amb destruccions i amb la 

implantació d’un segon model polític encara més complexe, al nostre parer, a partir de 

meitats de segle. 

No obstant, durant la primera meitat del segle VI a.n.e. apareixen al territori fenòmens 

que assenyalen la disponibilitat de crear entitats polítiques complexes, com és el cas de 

l’edifici del Turó del Calvari. Ara per ara es tracta d’una estructura única, sense 

paral!lels clars, més enllà del concepte turriforme existent ja en aquestes cronologies, 

amb casos com el d’En Balaguer 1 al Portell de Morella, als Ports. Les especials 

característiques de l’immoble, amb un concepte arquitectònic i decoratiu predeterminat, 

el converteixen en el millor exemple d’arquitectura de prestigi amb que comptem per a 

la primera edat del ferro. La seva funcionalitat representativa, allunyada del 

domesticisme, ens fa plantejar l’edifici com a un símbol de l’emergència social dels 

caps de llinatge, en camí vers la consolidació d’estructures hereditàries de tipus 

aristocràtic. Però, sota el nostre punt de vista, aquest nivell encara no s’ha assolit, i, de 

fet, no es podrà mínimament observar fins a partir de meitats de segle, amb el patró de 

les cases fortificades i les tombes sumptuàries, així com la progressiva substitució, on es 

pot observar, de les pràctiques tumulàries pels enterraments en loculi. 

El Turó del Calvari es troba al centre de la regió d’altiplans que actualment ocupa la 

Terra Alta, a una distància relativament intermèdia entre l’Ebre, assolible a l’altura de 
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Riba-roja pel barranc del Voravall-riera de Sant Pau, i la vall del Matarranya. 

L’absència de jaciments ocupats en aquest moment a l’entorn de l’edifici és gairebé 

total, i està certificada a partir de prospeccions sistemàtiques. Hem defensat en aquest 

treball la possible ubicació en un lloc de frontera de l’edifici, entenent com a “frontera” 

la terra deshabitada que actua com a “buffer zone” entre l’Ebre i el Baix Aragó. En 

aquest sentit el nostre plantejament sobre la garantia de sostenibilitat de l’edifici passa 

per la hipòtesi de que s’integri en un sistema d’elits corporativistes, segons el qual seria 

gestionat per diversos caps de llinatge com a recinte representatiu i, potser, ritual. La 

celebració de banquets de marcat caire restrictiu podria simbolitzar aquest 

corporativisme, immers en una idea de cooperació en la consolidació dels diferents 

poders segregacionals. Quan aquests haurien madurat suficientment com per establir les 

seves pròpies xarxes relacionals de manera no dependent, el Turó del Calvari hauria 

perdut el seu sentit i hauria deixat d’existir, en un moment coincident cronològicament 

amb l’aparició d’enterraments sumptuaris com la tomba de Les Ferreres o la de La 

Clota, a Calaceit, amb la deposició de probables heirlooms. 

Sóm conscients que la nostra proposta és arriscada, i que cal treballar més el territori en 

global per a poder donar-li forma, però no volem cloure aquesta tesi sense proposar-la, 

amb l’objectiu d’obrir un debat, ja que creiem que la naturalesa del Turó del Calvari pot 

respondre a patrons sociopolítics molt complexos que s’han de considerar. Cal recordar 

el paper de santuaris, heroa i llocs de poder integrats en aquest esperit de frontera; 

Vilalba, altrament, se situa al límit de les tradicions tumulàries. Potser aquesta és 

l’explicació a la absència de poblament als voltants, en tot cas representat únicament, a 

banda de la Depressió de Bót i de l’àrea del Coll del Moro de Gandesa, per les Deveses 

del Masero i el Morret de la Presó, encara per excavar però en el camí cap a l’Ebre. 

L’aparició del model de les cases fortificades significarà la implantació, després de la 

fase de crisi, d’un model de poblament aristocràtic aïllat, d’un encastellament que, en el 

fons, suposa la victòria dels vells plantejaments segregacionals del poder, experimentats 

entre el 700 i el 550 a.n.e. L’esquema territorial és cada cop més ampli, i potser amb un 

naixement com a mínim dins de la primera meitat del segle VI a.n.e. Ja no és un fet 

exclusivament baixaragonès, sinó que la presència de mostres d’aquesta arquitectura als 

Ports o al Baix Ebre-Ribera parla d’un fenomen certament extens. Diversos són els 

motius que ens fan pensar en la plasmació d’un model aristocràtic en el qual l’herència i 

la dació del poder han de jugar un paper cabdal. Per una banda el mateix 

incastellamento del sistema, en petitíssimes comunitats que comptaran amb els mitjans 
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d’explotació i de subsistència necessaris, però que hauran d’integrar-se en una xarxa de 

relacions oberta amb la resta del poblament. Un poblament poc abundant, fins ara, però 

documentat en la continuació de jaciments com el Vilallonc, a Calaceit, o l’eclosió de 

nous, com Sebes II, a Flix, per exemple. Però potser el marcador més important és el de 

les tombes, tant les de prestigi, com les esmentades de Les Ferreres o La Clota, com en 

l’aparició de necròpolis al final de l’Ebre amb sistemes de loculi, armament i ítems 

extremadament luxosos com els perfums, amb l’exemple paradigmàtic de Mas de 

Mussols a l’Aldea. En els territoris tumulars, la progressiva substitució d’aquestes 

estructures per loculi, observable, per exemple, en el sector Maries de la necròpolis del 

Coll del Moro, indiquen el fet de que quelcom està canviant social i políticament a 

partir de meitats, o potser del segon quart, del segle VI a.n.e. A més, l’associació entre 

casa fortificada i tomba sumptuària sembla poder fer-se en el cas de la Torre Cremada I, 

relativament propera al Tossal Montañés II, o en el de Les Ferreres i l’assentament de 

Les Umbries, en el qual s’hi va documentar una estructura biabsidial que podria 

respondre als paràmetres de les cases fortificades. 

Sociopolíticament hom ha defensat, a partir d’aquests enterraments, relacionant-los amb 

altres del centre de Catalunya, com la tomba de Llinars del Vallès, o del Llenguadoc, 

amb l’enterrament de Corno Lauzo i els suports de Las Peyros i de Couffoulens, la 

possible implantació, relacionable amb el model de cases fortificades, d’un sistema 

d’elits aristocràtiques de caire eqüestre i, evidentment, guerrer. Ara per ara els 

marcadors amb que comptem semblen assenyalar una viabilitat a aquesta proposta, fet 

que afermaria l’idea que aquests cabdillatges haurien assolit un grau de complexitat 

política superior als de les comunitats de la segona meitat del segle VII a.n.e. i el 

primer/segon quart del VI a.n.e. En tot cas la nostra proposta, si més no pel que fa al 

Matarranya-Algars i per al Baix Ebre-Ribera, seria la de la implantació d’una xarxa 

completament heteràrquica, a nivell territorial, constituïda per cabdillatges simples de 

tendència aristocratitzant segons els quals cadascuna de les residències fortificades 

comptaria amb un territori de captació en el qual les diferents comunitats es vincularien 

als nuclis de poder. Seria heteràrquica al no comptar amb cap centre jeràrquic en els 

territoris, sinó amb microterritoris fortament jerarquitzats integrats en una malla de 

relacions heteràrquiques. Aquest seria, potser, el model que millor explicaria, 

precisament, el concepte d’heteràrquia i de territori heterotòpic, en una organització 

semblant, salvant evidentment les distàncies de tot tipus, amb la que s’ha observat a 

Extremadura per al postorientalitzant. Restaria, però, per interpretar el cas del Sénia i el 
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Baix Maestrat amb la nova polarització des del Puig de la Misericòrdia II, en el que 

aparentment sembla una continuïtat dels esquemes plenament jeràrquics de la fase 

anterior. 

El model també es col!lapsarà cap a meitats del segle V, amb la destrucció de cases 

fortificades, encara que manca excavar per poder definir amb certesa aquest fet. Com a 

mínim, la T-3 de L’Assut de Tivenys continuarà ocupada fins el trànsit entre els segles 

III a.n.e. i II a.n.e., encara que no podem demostrar si hauria patit una destrucció cap a 

meitats del V a.n.e. per ser reformada posteriorment. Altres, fora del territori, com La 

Guardia d’Alcorisa, potser haurien estat en funcionament fins al tercer quart del segle V 

a.n.e. S’ha intentat donar resposta a aquest col!lapse. S’ha proposat el fet que el control 

ferri de la terra, en una relació cada cop més possessiva per part de les elits de les cases 

fortificades, i dels mitjans de producció, fonamentat en la coerció, hauria generat un 

progressiu augment del descontentament social provocant el fracàs del model (Moret et 

alii, 2006). Aquesta explicació seria aplicable, segons els seus defensors, al Matarranya 

i per extensió al Baix Aragó, ja que és l’únic lloc en el qual s’hi documenten tombes 

ostentatòries. No obstant, creiem que també podria ser assimilable al territori del Baix 

Ebre-Ribera, doncs no cal obviar la importància en la segregació i en la tensió social 

que havien de jugar les necròpolis de loculi de la desembocadura del riu. També s’ha 

intentat justificar des d’un punt de vista d’evolució social autòctona, a l’afirmar que 

mentre els elements socialment destacats anirien augmentant progressivament 

l’obtenció de béns de prestigi, les bases productives serien apartades d’aquesta 

dinàmica. Això suposaria una augment de la desigualtat social creixent, juntament amb 

les formes de dominació alienes als esquemes parentals, portant al fracàs el sistema 

aristocràtic, doncs no es culminaria mai la voluntat jerarquitzadora, a partir del fet que 

les pròpies bases culturals i productives haurien soferts pocs canvis (Rafel et alii, en 

premsa). Precisament això justificaria la presència d’una xarxa heteràrquica en el 

territori que no arribarà a assolir el caràcter jeràrquic cercat. 

No obstant, voldríem posar sobre la taula un altre factor que, almenys pel que es 

refereix al Baix Ebre, pot aportar llum a l’hora d’explicar, juntament amb les propostes 

anteriors, el fracàs del model aristocràtic de les cases fortificades. Es tracta de la 

possible arribada de contingents humans des d’algun territori, potser a mitja distància. 

Ja hem exposat quins són els engranatges que configuren una migració, prehistòrica o 

protohistòrica, a partir de fenòmens de rebuig/atracció, articulada des de plantejaments 

com els de la wave of advance. La poca densitat poblacional observable amb anterioritat 
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a meitats del segle V a.n.e. en aquesta subregió del tram inferior del riu no pot explicar 

l’aparició que documentem d’una malla poblacional força compacta a partir d’aquesta 

cronologia. Més enllà de la localització de jaciments datables al segle VI a.n.e. a Sebes 

II, a Flix, o del funcionament de la segona fase de Gàfols, a Ginestar, que possiblement 

haurien de datar-se encara dins de la primera meitat de segle, les evidències d’aquests 

moments són extremadament febles, i es redueixen als retalls constructius amb 

materials ceràmics de la segona meitat del segle VI a.n.e. al Castellot de la Roca Roja 

de Benifallet i, potser, a algunes unitats estratigràfiques molt pobres que acompanyarien 

la T-3 de L’Assut de Tivenys. En molt poc temps, però, s’establirà un patró 

d’assentaments de dimensions mitjanes (una bona quantitat compten amb uns 1000 m2 

de planta i uns pocs assoleixen els 3000 m2) que, des del pas de Barrufemes fins al mar, 

gestionaran un territori amb una elevada potencialitat agrària. No trobem cap altra 

explicació a aquest boom demogràfic ibèric que no passi per l’aportació de contingents 

humans. Potser la mateixa crisi del sistema aristocràtic en altres territoris hauria 

provocat aquests moviments a baixa escala, vers terres més atractives econòmicament 

parlant en les quals l’impacte del col!lapse no hauria estat tan greu. En aquest sentit cal 

recordar que la casa fortificada de L’Assut continua funcionant, i no comptem amb 

dades que ens indiquin destrucció i reforma. De totes maneres es tracta únicament d’una 

hipòtesi de treball, que caldria confirmar amb estudis profunds ab origine, que 

s’escapen dels objectius d’aquesta tesi. 

La realitat és que la regió s’ocupa densament a partir, aproximadament, del 450-425 

a.n.e. Es tracta d’assentaments fortificats que, com ja hem indicat, posseeixen una mida 

petita o mitjana, sense que cap destaqui clarament sobre els altres. Situats en turons de 

bon control estratègic, semblen respondre al model de hill-fort chiefdoms plantejat per 

Timothy Earle, sense una preponderància clara a nivell jeràrquic territorial. La 

centralitat d’un gran assentament al Turó de Sant Joan o de la Suda a Tortosa no està 

arqueològicament definida; almenys abans de les darreries del segle III a.n.e. Malgrat 

comptar amb talaies com la de Coll de Som, els assentaments són molt semblants o, en 

tot cas, responen a patrons molt similars. Ha desaparegut tota mostra d’arquitectura 

prestigiosa, i, de fet, l’arquitectura diferencial, almenys fins al tercer quart del segle III 

a.n.e., queda reduïda a les pròpies fortificacions. Com s’ha comentat, és possible que 

aquestes comptessin amb una càrrega de justificació política, però a parer nostre es 

construeixen precisament per a defensar els assentaments. La seva utilitat com a límits 

de l’àrea habitada és també constatable; en casos com L’Assut o el Castellot de la Roca 
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Roja clouen l’assentament. L’augment poblacional és possible que acabi generant 

tensions socials que facin sorgir elements que no viurien en comunitat. No es pot pensar 

en la fortificació com a una mostra d’inestabilitat constant, és a dir, de guerra, però sí de 

protecció, encara que puguin imbuir-se d’un caràcter políticament simbòlic. 

En quant als espais urbans, és bàsic destacar que, fins al segle III a.n.e. i en un moment 

molt possiblement avançat, existeix una isonomia general en les dimensions de les 

cases, sense excessives diferenciacions. Sembla respondre a projectes constructius ben 

definits que parteixen de noves plantes i que sofreixen poques reformes entre el 450-425 

a.n.e. i, aproximadament, el 225 a.n.e. Altres marcadors són també significatius a nivell 

sociopolític. D’aquesta manera, la desaparició, cap a inicis del segle IV a.n.e. a molt 

estirar, de les necròpolis ha estat interpretada com a l’expressió d’una implantació 

encara més forta del model aristocràtic, a partir dels suposats costs de la incineració. Ja 

s’han exposat les raons amb què comptem que poden fer-nos dubtar en aquest sentit. La 

deforestació, demostrada a partir dels estudis pol!línics, hauria generat una disposició 

considerable de combustible en forma de fusta, fet que no faria encarir la cremació. El 

que està clar és que, com a mínim, hauríem de considerar un canvi de ritualitat envers el 

tractament de la mort, potser relacionable amb la nova realitat sociopolítica observable, 

a grosso modo, des del 450-425 a.n.e. Tampoc comptem amb monuments justificadors 

del poder, o amb santuaris construïts; el territori s’articula única i exclusivament a partir 

de conceptes funcionals vinculats a l’explotació econòmica. 

Aquest esquema, que perduraria sense massa canvis fins a les darreries del segle III 

a.n.e., hauria d’interpretar-se també sota paràmetres de xarxa de tipus heteràrquic. La 

nostra proposta passa per considerar l’establiment d’un sistema de cabdillatges de tipus 

simple en el qual podem pensar en un control del poder per part d’aristocràcies de perfil 

baix, que no expressen la seva potencialitat política, en tot cas, amb mostres 

d’arquitectura prestigiosa o d’enterrament diferencial. De fet, en les trames 

urbanístiques no destaquen tampoc els espais residencials grans, en relació amb la resta 

de cases; generalment totes posseeixen unes mesures semblants, en el que semblen 

plantejaments constructius executats en projectes únics. El caràcter aristocràtic 

d’aquests cabdillatges és de suposar, però en tot cas no ha deixat rastres evidents en el 

registre. Les fortificacions, sota el nostre punt de vista, poden respondre a treballs de 

tipus comunitari, com la construcció de la resta de l’assentament, i l’absència d’una 

jerarquització clara del territori tampoc contribueix a confirmar l’existència de poders 

forts. El cas del Matarranya, i de la resta del Baix Aragó, tampoc pot interpretar-se des 
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d’una clau de domini jeràrquic, ja que, malgrat observar-se una gradació d’assentaments 

semblant potser a la del Baix Ebre, res pot fer pensar en la presència de centres 

interpretables com a capitals de tipus polític, encara que sí que es documenta un 

augment de la pressió demogràfica i una nova voluntat d’ocupació de l’interfluvi 

Matarranya-Guadalop, allunyant-se dels plantejaments vinculats al riu que hom ha 

observat per a la primera edat del ferro (Moret et alii, 2006). 

En conclusió, el comportament polític observable, en general, des de meitats del segle 

VII a.n.e. fins a les darreries del segle III a.n.e. s’hauria de plantejar, sota el nostre punt 

de vista, des de paràmetres, a nivell d’organització territorial, allunyats de la 

jerarquització, potser amb excepcions com el cas del Sénia i les terres del Baix 

Maestrat. Això no vol dir, evidentment, que les comunitats no s’haguessin gestionat des 

de poders verticals, ja que considerem la hipòtesi de treball que la fòrmula política 

escollida es basa en la voluntat, amb alts i baixos, de consolidar cabdillatges de tipus 

simple en els quals el caràcter aristocratitzant, almenys des de meitats del segle VI 

a.n.e., seria la clau de volta a nivell organitzatiu. Potser la segona edat del ferro, fins al 

225 a.n.e., seria el moment en que costa més determinar aquest nivell 

d’aristocratització, en un període en el qual sembla que la pressió social i política per 

part d’elits destacades sembla menor que en fases més antigues.  

El panorama canviarà, però, a partir del segle III a.n.e., i més concretament, amb les 

dades amb que comptem, vers la seva segona meitat o el tercer quart. Per primer cop, de 

manera general, es produiran canvis en el patró d’assentament i, en determinades 

subregions, es confirmarà la presència de centres políticament dominants. En el curs 

inferior del riu es documentaran centres polítics per primer cop de manera nítida, amb 

l’assentament de nova planta del Castellet de Banyoles a Tivissa i, sobretot, amb la 

documentació d’un gran espai fortificat al Turó de Sant Joan o de La Suda de Tortosa. 

Ara sí que es podrà parlar de l’existència d’un oppidum arqueològicament documentat a 

la capital del Baix Ebre, amb dades a la mà que caldrà valorar profundament en ulteriors 

estudis. Però també s’observaran reformes importants en les trames urbanístiques 

d’assentaments com L’Assut de Tivenys amb el sorgiment d’espais domèstics que 

doblaran en espai ocupacional les dimensions de les cases construïdes a partir de meitats 

del segle V a.n.e. 

El rol que jugarà l’aparició de la ciutat suposarà, com hem indicat, la primera plasmació 

clara d’un sistema d’organització plenament jeràrquic, almenys en el territori que 

s’identifica amb la Ilercavònia, en un model polinuclear en el qual el Turó de Sant Joan, 
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probablement Iltirca-Ilerca-Hibera, esdevindria el centre polític al sud de l’estret de 

Barrufemes i el Castellet de Banyoles jugaria el mateix paper per a la Foia de Móra. 

L’esquema, tal vegada, s’assemblaria al de la Cossetània, amb Kesse-Tarragona i el 

gran assentament del Vilar de Valls, a l’Alt Camp. Al Baix Aragó, la preponderància, 

possiblement, d’El Palao d’Alcanyís hauria d’interpretar-se també com el cap d’un 

territori jerarquitzat, també a partir del segle III a.n.e. Sant Antoni de Calaceit II, amb 

les seves cases grans, els cellers i l’armament en el nivell d’abandonament podria 

respondre també a aquest canvi de dinàmica política, en aquest cas probablement 

associada als ositani. Si considerem que les esteles baixaragoneses poden entrar 

cronològicament dins d’aquesta centúria, el panorama que s’obre podria ser el d’una 

societat amb un poder aristocràtic guerrer fort, o, en tot cas, de major calat que no pas 

l’observable per als dos primers segles de la segona edat del ferro. El paper d’Els 

Castellans II, que recupera la idea d’assentament axial petit amb un fort programa 

poliorcètic, potser representaria la necessitat o bé de segregació per part de grups 

aristocràtics destacats o bé de voluntat de crear fortins avançats cap a l’est, dependents 

de les noves realitats observables al Guadalop i al Matarranya. 

El plantejament sociopolític a partir, en gran manera, de la segona meitat i del tercer 

quart del segle III a.n.e. ha estat interpretat com el d’un estat arcaic. Evidències, més 

enllà de la de la plasmació de models plenament urbans, no en manquen. Al Castellet hi 

ha mostres d’escritura, s’hi localitza una probable ceca Kum i compta amb evidents 

mostres de culte de caire aristocràtic, com ara un possible santuari pavimentat amb 

tovots o el mateix conjunt de vasos de plata recuperats a inicis del segle XX. L’emissió 

de monedes amb la llegenda Usekerte, en el cas del territori baixaragonès, denotaria una 

dinàmica similar. La major evidència és, però, la centralitat del sistema polític, sigui 

polinuclear o no.  

Però les coses no són tan senzilles. És difícil determinar si realment l’esquema polític és 

com el de l’Ilergècia, amb règuls, o si bé encara ens trobem davant de cabdillatges, del 

tipus staple-finance chiefdoms d’Earle o, més concretament, d’un sistema d’entitats 

complexes en el qual els oppida, o els assentaments preponderants, controlen sota el seu 

domini els diferents cabdillatges simples dels segles V-IV i primera meitat del III a.n.e., 

en els quals una figura aristocràtica dominant, a l’estil dels paramount chiefs, controla 

el poder sense haver estat investit dels atributs de la reialesa. Tampoc podem deixar de 

banda la possibilitat de que ens trobem davant de sistemes anàlegs a l’estat arcaic, com 
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ara confederacions, cabdillatges supercomplexos, etc, a l’estil dels plantejats pels 

investigadors de l’escola russa. 

El que sembla clar és que la relació política ha canviat, i la jerarquització del territori i 

de la forma d’organització del poder és molt més forta, coincidint amb les referències de 

les Fontes sobre la consciència ètnica tant d’ilercavons com d’ositans. Consciència 

ètnica que no té perque arrencar en aquests moments; potser la seva genesi precisament 

s’inicia entre els segles V a.n.e. i IV a.n.e., en el model heteràrquic de cabdillatges 

simples. Però sembla força oportú considerar que aquestes ètnies assoleixen la seva 

categoria d’entitat política just quan el territori es jerarquitza, amb comportaments 

diferents, això sí, depenent d’una subregió o d’una altra. 

No obstant, tant si ens trobem davant d’estructures estatals arcaiques com si encara no 

s’hi ha arribat, és també lògic pensar que si no s’hagués produït la conquesta romana, 

aquestes entitats complexes haurien acabat convertint-se en estats fortament 

centralitzats, almenys pel que respecta al cas dels ilercavons. De totes maneres, no 

podem anar més enllà sense fer arqueologia-ficció, encara que, poc a poc, comencem a 

comptar amb dades esclarificadores en aquest sentit. 

En definitiva, en aquesta tesi hem valorat les diverses fòrmules organitzatives a nivell 

socipopolític partint del binomi jerarquia/heterarquia tant a nivell territorial com 

d’organització comunitària, en un territori, el tram inferior de l’Ebre, que se’ns ha 

mostrat com a força divers, amb evidents particularitats entre les seves respectives 

subregions. L’objectiu principal ha estat molt ben definit: aconseguir proposar hipòtesis 

interpretatives sobre com s’articulen les relacions organitzatives en el context ebrenc, a 

partir del seu estudi particular i de l’aplicació dels models teòrics plantejats fins al 

moment. El recull de dades que ha permès presentar les nostres hipòtesis de treball ha 

estat exhaustiu i creiem que absolutament necessari, donada la gran quantitat 

d’informació amb que comptem avui en dia. Ja hem fet referència al moment privilegiat 

que travessa l’arqueologia protohistòrica a l’Ebre; calia aprofitar aquesta avinentesa.  

No obstant volem reiterar, com a colofó, que som plenament conscients que el nostre 

treball és una proposta, un punt de partida cap al debat, que està obert a futures 

revisions, reinterpretacions i aportacions científiques, tot seguint l’avançament de les 

tasques de recerca, que s’albiren com a molt profitoses els anys que vindran. Esperem, 

de totes maneres, haver contribuit, modestament, a donar una mica més de llum sobre 

un procés extremadament complex de la protohistòria ebrenca, i esdevenir el punt de 
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partida que ens condueixi als investigadors cap a una major comprensió dels processos 

sociopolítics. 

         Tarragona, 15 de març de 2012 
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