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Los recientes trabajos de prospección realizados en la comarca del Montsia (Catalunyaj han permitido pro- 
poner una nueva visrón del proceso seguido por las comunidades de los últimos momentos del periodo ibé- 
rico cuando se establece el contacto con la administración y el sistema romano de explotación del territo- 
rio. En este trabajo se detallan primero ias evidencias arqueológicas para, posteriormente, realizar una pro- 
puesta explicativa del proceso general mencionado. 
Montsia, curso inferior del Ebro, poblamiento ibérico, romaniración, territorio. 

The recent prospection works at the zone of Montsia (south of Tarragona, Catalonia, Spain) allow us to pro- 
pose a new point of view of the process followed by the comunities of the last moments oliberian periode, 
when these comunities contact with the roman administration and the roman land system of explotation. ln 
this work, first we present the archaeoiogical evidentes and after that, we attemp to do an interpretation of 
the general process. 
Montsia, lower Ebro area, iberic settlernent, romanisation, territory. 

Les derniers travaux sur le territoire dans le periode iberique a i'aire du Montsia (sud de ia Tarragone, 
Cataiogne, Espagnei font posible l'interpretation du procés du peuplement des communautes hdigenes du 
llieme el  du lleme siecles av. J. C., sa relation avec la conquéte romaine et le boulversement derivé de la 
nouvelle admhistration politique romaine. Dans ce travaux on analyse d'abord les données archéologiques 
dans ie cadre de /'ensemble interpretative du periode. 
Montsia, bassin inferieur du Ebre, pei~plement iberique, romanisation, territoire. 

Qualsevol intent de plantejar una proposta explicativa 
de l'evoiució del poblament en epoca antiga en un 
territori requereix d'un treball previ de prospecció. Corn 
més intensa sigui aquesta tasca de camp disposarem 
de rnés inforrnació real i, en conseqühncia, ens podrem 
apropar més a ia realitat socioeconomica del moment 
historic objecte de I'estudi. Desgraciadament. els pro- 
grames d'investigació arqueologica que inclouen tas- 
ques intensives de prospecció del territori no abun- 
den pas al nostre país. En el cas de la comarca del 
Montsia aquest fet esdevé especialment greu a causa 
de diversos factors. Entre aquests factors destaca. 
per exemple, l'excepcional riquesa arqueologica que 

han demostrat altres comarques adjacents quan s'hi 
han realitzat treballs de carnp tendents ai descobri- 
rnent de jaciments arqueologics inedits, destacant 
especialment els casos de la Ribera d'tbre i el Baix 
Maestrat, fet que fa pensar en una riquesa similar en 
el cas de la nostra comarca. Per altra banda, la situa- 
ció geoestrateg~ca del Montsia també planteja l'alta 
probabilitat d'exit en el cas de dur-hi a terme tasques 
de prospecció, ja que és ben conegut l'important paper 
que des del Bronze Final fins a época romana van jugar 
les boques del riu Ebre. Per últim. també resulta espe- 
cialrnent reilevant el fet que aila on han existit iniciati- 
ves individuals de cerca portades a terme per grups 
d'aficionats o persones individuals els resultats han 
eStat sempre forca interessants, fins i tot en algun cas 

1.- Aquest tieball c'ha ieaittzat dlns del piqecte ClCYi  PB-95-1130. 

2.- Bscaii FPI del MEC. Universilat de Barcelona, Departameni de PiehistOria, HistOiia Aiiiiga i Arqueologia 
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catalogables com a espectaculars, i han estat sovint 
punt de partenca de posteriors tasques d'investiga- 
ció dirigides ja a partir d'una activitat científica pro- 
gramada. 

EL MARC GEOGRAFIC 

La comarca del Montsia és la mes meridional de les 
comarques catalanes. Limita al nord amb el riu Ebre 
i les comarques del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre i al 
sud amb el riu Sénia i la comarca del Baix Maestrat 
(Castello, País Valencia). Es troba situada en el punt 
on entren en contacte la part final de la Serralada Pre- 
litoral Catalana (orientada NE-SW) i el Sistema Ibe- 
ric (orientat NW-SE), i aquest fet, conjuntament 
amb la formació relativament recent del Delta de 
I'Ebre, determina l'orografia i el caracter físic d'aquesta 
comarca. 
Sent aquesta una comarca relativament mal coneguda, 
i valorant la forta influencia dels trets geomorfologics de 
I'entorn en l'evolucio i tipus de poblament en cadascun 
deis periodes historics, resuita d'especial interes realit- 
zar una aproximació general a les principals caracte- 
ristiques de la zona. La comarca s'estructura d'oest a 
est a partir d'una successió d'elevacions paral.leles 
(Ports de Beseit, Serra de Godail o Serra Grossa i la 
Serra del Montsia. ei punt més alt de la qual el consti- 
tueix la Tenda, de 765 m d'altura), separades per pla- 
nes de superficies diverses (Plana de la Galera, Foia 
d'ulldecona-Freginals). A aixo cal afegir la gran for- 
mació deltaica a la desembocadura de I'Ebre, que es 
presenta com una unitat singular, diferenciada i 
importantíssima, de la comarca. 
El fet hidrografic més important de la comarca es el 
riu Ebre. Des de poc abans d'arribar a la torre de la 
Carrova (Amposta) i fins a la seva desembocadura es 
constitueix en frontera entre el Montsia i la comarca del 
Baix Ebre. Des d'Amposta el seu recorregut és plena- 
rnent deltaic. Deixant de banda I'Ebre, pero, en el sec- 
tor meridional es també un altre curs fluvial. el Sénia. el 
que fa les funcions de limit entre la comarca del Mont- 
sia i la del Baix Maestrat, ja al País Valencia. No es tracta 
ni molt menys d'un riu amb les mateixes dimensions i 
cabal que I'Ebre: al ilarg del seu recorregut deixa 
constancia de la seva condicio de riu tipicament medi- 
terrani: com els del llevant, té el seu origen a la serra- 
lada paral.lela i proxima a la costa, té un curs torrencial 
i un cabdal estas (1.5 metres cúbics per segon). Desem- 
boca al lioc anomenat Sol de Riu. a ia costa cana- 
reva. El fenomen dels barrancs és molt important a ia 
comarca, com ja hem deixat entreveure ai principi d'a- 
quest apartat. La resta de barrancs de ia comarca, pero, 
son molt irregulars (Barranc de la Galera, Barranc de 
Valldebous, etc.), i l'aigua corre molt esporadicament 
pels seus llits pedregosos. 

En generai es tracta d'una regió seca, tot i que pun- 
tualment apareixen aigües subterranies en forma d'ai- 
guaneixos, a la muntanya, i pous i sinies, estesos per 
tota la plana. 
Des del punt de vista edafologic, i sense voler entrar en 
disquisicions massa detallades, es poden distingir tres 
grans unitats fisiografiques comarcals. que en certa 
manera es poden considerar unitats edafologiques: els 
al.iuvions recents (es troben al Delta i a ia terrassa dreta 
contigua al riu. Son excel4ents peral regadiu a causa 
del bon airejament i de la proximitat de i'aigua, i evi- 
dentrnent són ara com ara els millors sols de la 
comarca), la plana quaternaria (arnb uns sols rojos i 
bruns, generalment de gruix alt, rics en argila i que rete- 
nen nutrients i aigua, perla qual cosa constitueixen uns 
sols excel.lents peral seca) i els relleus muntanyosos 
(on trobem molts litosols, constituyts perla roca que 
aflora o bé formen sols incipients amb moltes pedres 
soltes, sense humus ni terca). 
No S'obSe~a en general a la comarca cap tasca minera, 
ni tan sols de petita importancia, en l'actualitat. Aixo es 
conseqüéncia, evidentment, del fet que les mineralit- 
zacions trobades són de molt poca importancia. Tan 
sols ha estat possible d'obsewar impregnacions d'o- 
xids ferroso-ferrics i limonita, iocalitzades. pel que a 
nosaltres ens interessa, al voltant de la partida de I'An- 
tic i de la partida de ia Ferradura i, de manera més 
extrema, a les falles de direcció iberica com les de Bell, 
la Talaiola i la del Tossal de Canet, al Baix Maestrat (situa- 
des en els llocs on s'assenten els jaciments dels vol- 
tants de Rosell). Aquestes impregnacions no poden ser 
explotades de forma continuada i a gran escala, pero 
si és possible de fer-ho de forma ocasional i en magni- 
tuds minses, tot i que no es faci en l'actualitat (MGE 
1973a i b). 
Per finalitzar és del tot obligat fer aigun comentar¡ sobre 
el Delta de I'Ebre i especificament sobre la seva for- 
mació. La seva existencia és, en realitat, un fenomen 
relativament recent. tot i que ara com ara no es 
poden confirmar amb la necessaria precisió les etapes 
de la seva evolucio. Segons A. Maldonado, la plana del- 
taica actual es comenca a desenvolupar des de l'úi- 
tim ascens eustatic postglacial. fa uns 5.180 + - 350 
anys, en un moment que el mar s'havia estabilitzat a 
una alcada de 5 m sota el nivel1 actual. Aquest desen- 
volupament ha continuat fins a l'actualitat. Els estudis 
d'aquest investigador, que combinaven la presa de mos- 
tres sobre el terreny amb I'analisi de la planimetria antiga, 
no detallen els passos d'aquest creixement, tot i que 
les imatges dels mapes antics deixaven entreveure que 
durant el segle XVI dC el delta no mostrava un exces- 
siu desenvolupament (Maldonado 1972). La conclu- 
sió de moits historiadors va ser, en general, que el Delta 
no existia en epoca iberica. 
Amb tot, darrerament han aparegut noticies, no con- 
cretades encara pel que sabem, en un treball d'inves- 



NOVES APORTACIONS AL PROCGS DE ROMANIILACI6 DEL CURS BAIX DEL RIU EBRE: 
i~ COMARCA DEL MONISIA. 
EMPVRIES 52. 2000. 137172 

tigació concret, segons les quals el Delta tindria una 
antiguital aproximada d'uns 5.745 anys. Efectivament, 
els estudis dirigits per l'hidroleg Antoni Canicio, en 
col~laboració amb el departament d'Ecologia de la Unl- 
versitat de Barcelona, s'han centrat en la datació per 
mitja del metode del C-14 dels fossils autoctons al labo- 
ratori de Quimica Analítica de la U. B. Els resultats, ver- 
semblantment forca fiables, sernblen demostrar que fa 
mes de 5.500 anys ja existia un petit delta, cosa que 
desmentiria la imatge generalment admesa d'una epoca 
iberica amb la desembocadura de I'Ebre justament a 
i'alcada de l'actual ciutat d'Amposta (Sorribes 1998). 

ESTUDIS PREVIS SOBRE EL PROCES DE 
ROMANITZACIÓ DE LA COMARCA 

Fins al moment no s'havia posat prou intensitat en l'es- 
tudi d'aquest interessantissim període historic durant 
el qual es produeix, d'una forma molt marcada i molt 
intensa, el pas de les estructures socioeconomiques 
iberiques a les de tipus roma. Si els estudis de carac- 
ter general sobre el referit procés no poden aprofundir 
prou en la riquesa que s'espera d'un fenomen d'aquest 
tipus, la més que evident especificitat regional (fins i tot 
comarcal en algun cas) d'aquest fenomen que grosso 
modo anomenem romanització agreuja el problema i 
les reflexions sobre aquest. 
El cert és que els trebalis d'investigació realitzats a la 
comarca s'han centrat molt en els estudis d'epoca pro- 
piament iberica i -temporalment encara a més distancia 
del tema que ens ocupa- en les mostres d'art llevanti de 
la Serra de la Pietat. recentment deciarades patrimoni 
de la Humanitat, mentre que els vestigis romans han 
desperiat fins ara rnolt poc la curiositat dels investiga- 
dors. Com a conseqüencia, I'explicació general sobre 
el procés de rornanització quedava desnaturalitzada: 
alguna proposta explicativa intentava apropar-se a 
aquesta problematica des de la perspectiva dels darrers 
rnoments propiament iberics (iberic tarda), pero I'argu- 
rnentació general quedava mancada del contrapes que 
hauria aportat al procés la vició del moment immedia- 
tament posterior en el temps. és a dir, I'assentament 
definitiu de I'administració romana i les estructures socials 
i economiques que aquesta portava lligades. En aquest 
sentit, el procés general de transformació de la comarca 
del Montsia en el pas de les darreres estructures socio- 
ecomiques iberiques a les propiament romanes no ha 
estat mai expiicat prou satisfactoriameni. 

M ~ O D E  I OBJECTIUS 

La base d'aquest trebali és la campanya de prospecció 
realitzada I'any 1998, la qual no va estar orientada a la 
recarca de noves estacions arqueologiques sinó a la loca- 
lització i visita dels jaciments mencionats a la Carta Arque- 
ologica (Carta Arqueologica 19891, aixi com a la recollida 
d'informació in sltu. Aquesta tasca va esdevenir absolu- 
tament necesSana des del comenprnent de la nostra faina, 
jaque les inforrnacions que la Carta aportava no eren ni 
de bon tros suficients com pera efectuar una mínima ana- 
lis¡ histonca deconjunt, ja fos en Saspectecronologic, tem- 
torial o tipologic. Lafeina de prospeccio va permetre erra- 
dicar en part aquestes mancances i va proporcionar una 
base ferma a partir de la qual treballar sobre els jaciments, 
en el cas que ens ocupa les estacions d'epoca romana. 
No cal dir que en alguns dels casos es disposava ja 
d'un bon volum d'informació com a resultat dels tre- 
bails d'investigació previs que s'hi havien realitzat. En 
aquests casos (com per exempie el poblat de la Moieta 
del Remei) la informació principal ve donada per les 
referencies bibiiografiques existents. 

L'EVIDENCIA ARQuEOLOGICA: ELS JACIMENTSJ 

ELS JACIMENTS D'EPOCA TARDO-REPUBLICANA 
- IBERIC TARDA (FINALS DEL SEGLE III AC - 
MITJANS DELS SEGLE I AC) (Fig. 1) 

La Moleta del Remei (Alcanar) 
Durant la primera rneitat d'aquest periode, I'oppidum @Al- 
canar, ocupat des dels darrers rnoments del Bronze Final, 
continuara en plena activitat. si hem de jutjar per la predn- 
cia en el registre arqueologic de hagments de Campaniana 
A (Morel 1122 a.4, 2646 a.l ,  2784 6.3, 2788 f.1, pri- 
mera meitat del segle ll aC) i Campaniana B (formes Morel 
2251 a.1. segona meitat del il aC) (Gracia'Munilla/Pallares 
1988). El final del segle II aC. pero, suposara també el final 
de I'ocupació d'aquest poblat, tal com sembla que suc- 
ceeix en la resta d'assentaments iberics de la zona. 

Enterrament iberic de la Carrova (Amposta) 
La Carrova es un jaciment amb una gran entitat des del 
punt de vista de la multiplicitat de periodes en que ha de 
ser mencionat i la diversitat del tipus de resta documen- 
tada. La propia Carta Arqueologica deixa constancia d'a- 
questa excepcional riquesa quan dedica dues entrades 
a aquest sector del municipi d'Amposta (Carta Arqueo- 

3.. Cal advenir que pel que fa a les lamines de material dels diversos jaciments aquestes inclouen en la seva majooa le totalitat del mate- 

iiai pioducte de la prospeccih, I per tant els corijunts presenten sn rnoits casos una cena despantat cronolbgica. Nosalties tan sois utilitrern 
Der ai nostre trebali e$ maieiials que aporten una cranologka enquadrable dlns de I'lbbric Tarda I el peiiode roma alt-imperial, obvlant la res- 

ta d'eiemeots pieseotats. els quals seian estudiats en alties tieballs posteriors. 
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Figura 1. Poblament a a comarca del Montsia durant l'lbe- 
ric tarda. Jaciments: 1, a Moleta de¡ Remei (Alcanar); 2, Cas- 
tell (Ulldecona); 3, Esquarterades (Ulidecona); 4, Castell dels 
Moros (Godall); 5, l'antic (Amposta); 6, Castell (Amposta): 7, 

Assentament de Mianes (Santa Barbara); 8, Enlerrament 
iberic de la Carrova (Amposta). 

lógica 1989, 33 i 35). Ni I'acció combinada de tres punts 
diferenciats d'extraccio d'argiles i de pedra no ha 
pogut eliminar la totalitat de la riquesa arqueológica d'una 
zona que, a mes, ha vist com I'acció combinada de diver- 
ses forces destructores en forma de furtius foradaven. 
aqui i alla, una terra ja de per si prou malmesa, arque- 
ologicament i orograficament parlant. Des d'epoca 
prehistórica fins a l'actualitat s'hi han succe~t les ocu- 
pacions humanes, deixant restes de cadascun dels peri- 
odes. Algunes han estat destruides, d'altres estan en 
procés de desapareixer irremeiablement i d'altres, de 
moment, gaudeixen d'un relatiu bon estat de salut. 
El lloc de la Carrova és facilment reconeixible des de la 
carretera TV-3443 entre Amposta i Tortosa a causa 
de la superba torre medieval restaurada situada a uns 
4 km de la ciutat d'Amposta (Almuni/Bonet/Curto 1995). 
La partida queda situada justa a la riba dreta de I'Ebre. 
del quai la separen en I'actualitat tan sols la carretera i 
el canal de la dreta de I'Ebre, exactament uns 500 m. 
El principal element definidor des del punt de vista geolb- 
gic és un morrot o rnassis que sobresurt de la terrassa 
quaternaria de I'Ebre en direccio a aquest, d'uns 15 
m s. n. m., i damunt del qual s'alqa la torre medieval. 
Des d'aqui, i en direcció sud, compartimentades pel riu 

Llne de costa antga u 
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Figura 2. Poblament a a comarca del Montsia durant el peri- 
ode roma alt-imperlai. Jaciments: 1, Vil.la del Cementiri (Alca- 
narl; 2, Vil.la de la Torreta (Ulldecona); 3, l'antic (AmpoSta): 4, 

Villa del Mas de Sant Pau (Masdenverge); 5. Necropolis romana 
de la Carrova (Amposta): 6,  Vil.la de la Carrova (AmpoSta): 7, 
Assentament de Mianes (Santa Barbara). 

per una banda i per la terrassa quaternaria per I'altra. 
en una longitud de gairebe 500 m trobem les diverses 
restes arqueologiques de la zona. 
No queda gens clara la localització d'un poblat o assen- 
tament iberic a la zona. Tot i que diverses noticies, sobre- 
tot per boca de F. Esteve Galvez. aporten referencies de 
la possible existencia d'estructures iberiques a la Canova 
(Esteve Galvez 1999), el cert es que ara com ara no se 
n'ha descobert cap, i I'avancat estat de degradació a 
causa de les extraccions de terra i pedra dels sectors de 
la Carrova on podria haver-se produit aquesta ocupacio, 
basicament els vessants i ia par? superior de la terrassa 
quaternaria. ai lloc anomenat la Coma, fan pensar queja 
no sera possible comprovar aquesta afirmació. 
No succeeix el rnateix amb aitres noticies que parlaven 
de la probable existencia d'una necropolis, també d'e- 
poca iberica, a la mateixa partida. Sense entrar ara com 
ara en d'altres consideracions, diverses troballes cir- 
curnstancials produides darrerament a la zona han 
permes detectar, abans de la seva destrucci6, un 
petit sector en el qual en un moment iberic tarda 
s'havien dut a terme tasques relacionades amb els ritus 
mortuoris d'epoca iberica, i adhuc es pot parlar de. com 
a minim. una deposició funeraria amb aixovar.' Rigo- 

4.- volem asrair al Sr. Rlgoberto Gonr&lw, aficionat a I'arqueoiogia 1 vei d'Amposta, les facilitats que ens va brindar en tot moment per di- 

buixar i fotografiar els eements metgllics iecuperats en el lloc de la trobaila, axi com pei la gratitlcant hospital!tat que ens va mostrar. Aixi 

mateix també volem agrair, una altia vegada, a la M Mar Villaibi. consewadore del MCM. ies dades referents al conjunl cerhmic qus acom- 

panyava aquestes restes methlliques, el qual es troba actualment en piocés d'estudi pei pait d'aquesta investigadora. Perla "ostra pait, 

vam poder recoiir en el lloc de l'enteriament dos fragments informes de veinis negre que han pogut ser atribuas un a ies produccions dei Ta- 

ller de les Pettes Estampilles, amb una cronologia de segle lll aC, i i'altie, molt recremat. molt possiblement a una Pateia de Carnpaniana 
A, probablement una foima Lamb. 27 ab. No podem acabar aquesta enplcacó sense mostrar el nastie agraiment al Dr J. Principal. de la 

Univeisitat de Barcelona. Dei se" aiut en la correcta caracteritració tan? d'aouestc com d'alties fraaments de ceramica de vernis neare. 
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berto Gonzalez. vei d'Amposta, detalla corn van ser 
localitzades diverses restes metal.liques i ceramiques 
a ('interior d'un ample retal1 a la roca, formant part d'un 
conjunt que es trobava cobert (i també reompiert, en el 
cas dels vasos cerarnics) d'abundant terra cendrosa de 
color gris negrós. La probable crernació de l'individu 
s'hauria dut a terme segurarnent en el mateix lloc de la 
deposició, ajutjar per les intenses i clares rnostres d'ha- 
ver estat en contacte amb el foc que mostrava el forat 
ample i de forma ovalada irregular realitzat a la roca on 
havia estat dipositat. El lioc exacte de la deposició es 
trobava situat a mitja vessant de la rnuntanya de la 
Coma, a moit poca alcada sobre el nivel1 del mar i amb 
una excel.lent visibilitat sobre el riu Ebre. La zona es 
troba en i'actualitat absolutament destruida a causa 
dels rebaixos de terra. 
Dei conjunt metal.lic recuperat destaquen tres fragments 
de bronze perianyents a un casc de tipus Montefortino, 
tambh anomenat de "gorra d'hoquei" (Figs. 3 i 4) (Gar- 
cia i Rubert 1999). El primer fragment pertany a la part 
superior del casc (Fig. 3, a), i conserva el botó termi- 
na¡, de forma ovoidal. truncat en la seva part superior 
per un orifici. És massis, i presenta una decoració for- 
mada per una doble filera d'oves incises, separades per 
diverses linies paral.leles igualment incises. El frag- 
ment pertanyent al terc inferior del casc (Fig. 3, b) mos- 
tra una decoració seriada horitzontal que, de dalt a baix, 
esta constituida per dos grups de tres linies incises 
paral.leies, un altre grup format per una linia incisa i una 
banda arnb decoració d'espiga o de fines ziga-zagues, 
i finalment una revora ampia decorada amb linies inci- 
ses paral.leles. col.locades obliquament i a distancies 
similars, tradicionalment conegut com a "cablejat". Con- 
setva mitja frontissa, unida al cos principal del casc rnit- 
jancant un parell de reblons; aniria en relació amb una 
altra peca similar col4ocada a la galtera. El tercer frag- 
ment, que versemblantrnent ha de pertanyer a laparag- 
natide [Fig. 3, c), element que rarament es conserva 
en els exempiars de ia Peninsula lberica (Quesada 1992. 
65). mostra una decoració de tres acanalats primets. els 
quals insinuen un dibuix corbat, i els dos forats que hau- 
rien setvit per fixar aquestes proteccions a la cara arnb 
I'ajut d'una cintalcorda passada per sota de la barbeta. 
La decoració es en conjunt de molt bona quaiitat, i esta 
feta arnb molta cura i homogeneitat. Cestat de con- 
sewació de la pqa, pero. no és gaire bo, amb tota segu- 
retat com a conseqüencia del contacte directe arnb el 
foc, del qual presenta evidents mostres. 

El tipus de decoració del botó terminal és bastant habi- 
tuai, arnb paral.lels directes a Benicarló (Castelló) (Oli- 
ver 1987/88), Tomba 146 del Cabecico del Tesoro (Ver- 
dolay, Murcia) o Pago de Gorrita (Valladolid). La deco- 
ració de la revora de la part inferior del casc la podem 
trobar exemplificada en es cascos d'Aljezur (Varcea de 
Misericordia, Algarve, Portugal). Tomba 428 del 
Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia), Caldelos de Tuy 
(Pontevedra), Tornbes 1, 2, 3 I 4 de Galera (Granada), 
iacimurga (Navalvillar de Pela-Puebla de Alcocer, Bada- 
joz) (AguilarlGuichard 1993, 36), Tombes 7, 31 i 110 de 
la necrópolis de les Corts (Empúries, Girona), Ses Pai- 
ses (Arta, Mallorca), i Villaricos-C (Almeria). Per últirn, la 
combinació dels dos tipus de decoració la trobem, per 
exernple, als exernplars d'Alarcos (Ciudad Real), Pozo 
Moro (Chinchilla, Albacete), Almaciles (Granada) 
(Quesada 1992) i molt especialment al de la tomba O 
de a Hoya de Santa Ana (Albacete). Garcia Mauriño i 
F. Quesada han anat recopiiant la rnajoria d'aquests 
cascos peninsulars (Quesada 1992; Garcia Mauriño 
1993). En tot cas, cal afirmar que l'exernplar de la Hoya 
de Santa és el més similar al de la Carrova. 
Garcia Mauriño classifica aquest tipus de casc corn a 
tipus I (de forma general semiesferica, guardanuques 
inclinat, botó troncoconic massis i perforat predomi- 
nant, dos reblons pera la frontissa. decoració gene- 
ralitzada i revora inferior arnb decoració cabiejada). El 
que estem estudiant hauria d'enquadrar-se especifica- 141 

ment en e subtipus la, ja que, com aquells, el botó pre- 
senta una decoració d'oves i la decoració de la part 
inferior del casc esta formada per una linia d'espiga o 
en ziga-zaga. La cronologia que aquest autor pro- 
posa peral tipus l és de final de¡ segle III-11 aC (Garcia 
Mauriño 19931, coincidint arnb la cronologia proposada 
per altres autors (Quesada 1989, 19). Altres classifi- 
cacions I'engobarien en el tipus B de Robinson (Robin- 
son 1975) o en el B d'Abásolo y Pérez (Abásolo/Pérez 
1980; 1985). 
En el conjunt de la Peninsula lberica existeixon, com ja 
hern vist, diversos cascos del tipus Montefortino que 
presenten una decoració del botó terminal o remat supe- 
rior similar o practicament identic al de la Carro~a.~ F. 
Quesada, per exemple, en documenta un de molt simi- 
lar a la sepultura 146 de a necropolis del Cabecico del 
Tesoro (Múrcia), datat, per la seva associació amb un 
guttus carnpania, forma Morel 8151/Lamb. 46, cap a 
final del segle lll o principi del II aC (Quesada 1989, 18- 
19, Iam. IV). Molt més proper al Montsia és la recupe- 

5.. Com a cuiiositat. destaquem ei case Monteioifino que durant anys va formar pait de la col-iecc6 de referencia de l'institut d'Arqueo- 

logia de ia Universitat de Barcelona Es desconeinia totalment la seva procedbncia. tof 1 que va ser atribuit a la necr6polis de la Galera (Gra- 

nada), sense gaires fonaments. Es tractava d'un casc que havia estat claiament incineial. i piegat amb posteiioiitat Sobre si matex. En 

ser restauiat va poder-se constar ia seva tipologia La decoració de lines Paralleies abiqües present a la pait terminal inferor i'apiopa tam- 

be ai casc dociimmt8t a la Cairnva 1MnIiiniiei de Mntec: lqR7hl 
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Els conjunts kaiathos-oinochoe en contextos de necro- 
polis són relativament freqüents al sud-est de la penin- 
sula i sud del Llevant, amb diversos exernples: tom- 
bes 21 3 i 31 6 del Cabecico del Tesoro (berdolay, Múr- 
cia) (Nieto 1947, lams. XVI i XVlb) (Menéndez 1988, 
532) (Conde 1990,157). En altres casos es produeix 
l'associació entre el kaiathos i un plat, coma la tomba 
O de la Hoya de Santa Ana (Chinchilla, Albacete) (Blán- 
quez 1990, fig. 3a i 3b), o kaiathos i guttus. com a la 
sepultura 197 de la necropolis de Verdolay (Múrcia) 
(Menendez 1988, 530). A mes, es dóna la cir- 
cumstancia que en molts casos s'aprecia la clara inten- 
ció que totes dues peces presentin una decoració simi- 
lar o, preferantment, identica. practicament sortides 
del rnateix taller, aspecte aquest que tambe és cla- 
rament constatable en els exernples de la Carrova, 

Figura 5. Enterrarnent iberic de la Carrova. 

tant perla decoració com pel tipus d'argila. Una de 
les hipbiesis per a explicar aquesta circumstancia sena 
que aquests tipus de conjunts responguessin a un 
encarrec concret, per tal de formar part especifica del 
ritual de deposició funeraria del moment (Olmos 1987) 
(Conde 1990, 158-159) (Conde, e. p.). A mes, el tipus 
de decoració pintada que rnostren els individus de la 
Carrova no troba parai4els en els motius típics d'a- 
quest tipus de peces d'aquest moment al sud de Cata- 
lunya, constituits en general per fuiles d'heura, pal- 
metes i triangles oposats (Conde, e.p.). Tampoc no 
trobem parai.lels en altres arees properes, i hern de 
recórrer al sud-est peninsular on, ara si, trobem exem- 
ples extraordinariament sirnilars en el tipus de deco- 
ració que, en un moment posterior, ha de donar ori- 
gen m011 possiblement a l'estil mes cuidat i desen- 
volupat d'Elx-Arxena, ja dels segles 11-1 aC. En ooncret 
ens estem referint a algun un petit motiu en concret 
(conjunt brotlespirallfulles de smiiax (Tortosa Roca- 
mora 1997)) que es documenta formant part de la 
decoració general d'altres peces en cronologies simi- 
lars i irnrnedialament posteriors, com algunes del 
Cabeoico del Tesoro (Verdolay, Múrcia) (especifica- 
ment el kaiathos de la tomba 10, associat corn ja hern 
dit abans amb un oinochoe) (Conde 1990. fig. 4 i 5). 
de I'Alcúdia (Elx) (Menéndez 1988,478-479. 483, 491: 
Tortosa Rocamora 1997. fig. 2 i 3) o I'oinochoe de la 
sepultura 316 de la necropolis de Verdolay (Múrcia) 
(Menéndez 1988,532). 
Per últim. cal destacar les sirnilituds que hem anat veient 
entre I'enterrarnent de ia Carrova i el conjunt docu- 
mental a la Tomba O de la necropolis de la Hoya de 
Santa Ana (Chinchilla, Albacete). Efectivament. els 
exemplars de casc Montefottino locaiitzat en totes dues 
deposicions són extraordinariarnent sirnilars, i el mateix 
succeeix amb alguns elernents de l'aixovar funerari que 
els acompanya (associacio kaiathos-oinochoe en el cas 
catala i kalaihos-plat en el manxec, presencia de fusaio- 
les en tots dos conjunts) (Blánquez 1990, fig. 3a i 
36). En un altre ordre de coses es interessant també 
la relació a l'aixovar de la tornba 586 del Cabecico del 
Tesoro d'un gran conjunt de fusaioles (58) i una 
moneda, entre d'altres elements (OuesadalSánchez 
Meseguer 1990, 3671, simiiar a I'associació de qua- 
tre fusaioles i una moneda de la sepultura de la Carrova. 
Cal destacar que, com expliquen els mateixos autors, 
I'associació de fusaioles i elements de la panoplia mili- 
tar en aquesta necrhpolis es molt freqüent (20 sepul- 
tures), aixi com la presencia única del primer element 
en tombes que no disposen d'armes (93 sepultures). 
Cexplicació i el significat d'aquest tipus d'aixovar s'han 
de buscar, evidentment. en una serie de rituais que ara 
com ara se'ns escapen. Potser es podria apuntar que 
la fusaiola, com a element associat amb la tecnica tex- 
til del filat i el desfilat. podria tenir la seva raó de ser a 
I'interior de l'enterrarnent formant part d'un ritual que 
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tindria. com a origen primer, una assimilació del mite 
grec de les Parques, tot i que no disposem era com 
ara de cap element que pugui demostrar aquesta asso- 
ciació. Celdria, en aquest sentit, valorar la possibilitat 
que no es dipositi a le tomba tan sols la fuseiola, sinó 
el conjunt fusaiola-tija de fusta i, molt possiblement, 
també el cabdell de fil. 
La importancia d'aquest possible enterrament rau, entre 
d'altres aspectes, en el fet de ser un dels pocs exem- 
ples de deposició funeraria d'epoca tardana que tro- 
bem a Catalunya, ja que en aquesta época aquests 
tipus de troballes són practicament nul.les (Sanmarti 
1992,96). Efectivament. pel casc i per la tipologia cera- 
mica general la cronologia general del conjunt s'ha de 
portar a un periode a cavall entre el final del segle III aC 
i el principi de la segona centúria, tot i que podem pro- 
posar especificament una datació dins dels primers 
moments del segle li aC. Tanmateix, tot i que els 
enterraments de cremació dipositats dins d'un forat a 
la roca són generals a tota I'area iberica en aquest 
moment. la tipologia material del conjunt i'apropa, com 
hem vist, a conjunts sim~lars docurnentats a la zona del 
sud-est i sud del llevant peninsular, aspecte que plan- 
teja la possibilitat de {'arribada d'aquests elements de 
cultura material a través d'un comerc intern del món 
iberic o l'arribade a les nostres terres d'unluns indivi- 
dus procedents del sud-est peninsular (una familia? un 
soldaWmercenari?) que portarien amb ells les seves per- 
tinences i que en el moment de ser enterrat utilitzaria el 
ritual i els objectes propis del seu teniton de procedencia, 
conjuntament amb l'ús d'altres vasoslobjectes que hau- 
ria pogut obtenir per mitjans comercials a la zona de 
I'Ebre (per exemple les gerretes de ceramica grisa). El 
caracter presumiblement únic d'aquest enterrament a 
la zona de la Carrove, no havent-se registrat en els sub- 
següents moviments de terra altres tornbes, podria venir 
a avalar l'especificitat d'aquest enterrament. 

L'Antic (Arnposta) 
L'assentament de I'Antic sembla que s'inicia a final 
del segle V aC o principi del segle IV aC, o almenys aixi 
ho semblen indicar ara com ara les troballes superfi- 
cials. La trobalia superficial de diversos fragments infor- 
mes de Campaniana A, aixi com alguns fragments que 
per les caracteristiques macrovisuals cal atribuir a algun 
tipus d'amfora italica, fa pensar en la continuitat de la 
seva ocupació durant la primera meitat d'aquest peri- 
ode. Evidentment. amb l'actual estat de coneixements 
no estem en disposició de valorar la importancia rela- 
tiva. tant urbanística com geoestrategica, d'aquest 
assentament durant aquest periode. Ens hem de limi- 
tar, per tant, a detallar aquells elements que ens indi- 
quen que en el lloc hi ha hagut algun tipus d'ocupació, 
sense entrar en altres disquisicions, que tan sols podran 
portar a conclusions fermes en el cas de realitzar-se 
una intervenció arqueologica a I'indret. 

Quant al material estrictament iberic cal mencionar tota 
una serie dels vasos contenidors tradicionalrnent ano- 
menats de "col1 de cigne" (Fig. 6, a), els de vora exva- 
sade (Fig. 6, b) i les amfores iberiques (Fig. 6, c), de difi- 
cil atribució cronologica, i que facilment podrien corres- 
pondre també, en algun cas, a aquest moment. Sem- 
bla, per tant, que tot i les convulsions de la Segona Gue- 
rra Púnice l'assentament de I'Antic continuara ocu- 
pat, tot i que no sabem amb quina intensitat. Amb tota 
probebilitat. pero, no passara de anal del segle 11 aC, i 
es significativa en aquest sentit l'absencia de fragments 
de campaniana B entre la ceramica prospectada. 

Castell (Amposta) 
Les úniques estructures que es poden considerar pro- 
piament iberiques documentades al Casteli dSArnposta 
se situen cronologicament dins de l'lberic Tarda, tot i que 
el poblament a la zona pot encara allargar-se més fins al 
primer periode propiament roma. jaque en el nivel1 d'a- 
bandonament de les sitges estudiades s'ha pogut docu- 
mentar ia presencia de ceramica sigiliata (VillabilForca- 
deil 1994; Villalbi/Forcadell/Artigues 1994, 189). Es tracta 
d'un conjunt de set sitges, situades en el punt de més 
alcada de la roca mare i colmatades durant I'ocupació 
arab del lloc, pero que presenten uns nivells inferiors amb 
material exclusivament d'epoca iberica. constitult per 
abundant ceramica campaniana, amfora púnica i italica, 
aixi com ceramica a ma (en molt poca quantitat). i $45 

ceramica a torn iberica d'una especial qualitat (Villalbi/For- 
cadell 1994). De la mateixa manera, un mur excavat en 
la cempanya d'excavació de 1993 es probable que pugui 
datar-se en el mateix periode. Tanmateix, no és menys- 
preable la possibilitat de poder localitzar en un futur noves 
sitges -es té constancia oral de com a minim tres rnés- 
aixi com altres estructures. 
Les sitges estan excavades al tapas i tenen forma 
globular, amb una boca ovaieda i un revestiment inte- 
rior d'argila humida a manera d'aillant. Cadascuna d'e- 
Eles presenta una capacitat al voltant de les tres 
tones, i aixo permet inferir un objectiu comercial. de 
col.locació en el mercat d'un excedent produit, i no tan 
sols un emmagetzematge pensat exclusivament per a 
l'autoconsum (VillalbilForcadelllArtigues 1994, 189). 
Els excavadors proposen a partir d'aquesta evidencie 
l'existencia d'un poblat dins del qual restarien protegi- 
des aquestes estructures, tot i ser conscients de les 
poques evidencies existents de disposicions estruc- 
turals similars al llarg de la geografia catalana. Com a 
evidencies d'aquest fet addueixen la superficie ocupada 
pel conjunt de sitges conegut (56 metres quadrats), 
major que la d'habitatges coneguts durant ei periode. 
Aixo limita per tant le possibilitat que es tractés d'es- 
tructures a I'interior d'uria habitació. (VillalbilForcadeli 
1994). Es tractaria, segons ells, d'un poblat de petites 
dimensions que controlaria l'entrada de I'Ebre, i que 
compliria la funció d'absorbir l'excedent de producció 
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Figura 6. Material ceramic i rnetallic del poblat de I'Antic. 
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cerealistica de terres endins, de la plana (les terres del 
voltant, entre aiguamols i tapas, no serien en principi 
gaire preductives), i canalitzar-ho cap al comerq exte- 
rior a partir de 'existencia d'un mes que probabie 
fondajador fluviomaritim ~illalbi/forcadell/Aitigues 1994, 
189). 

Les Esquarterades (Ulldecona) 
L'única dada cronolbgica ceria de que disposem per a 
aquest assentament és la que proporciona una vora 
d'amfora grecoitalica (Fig. 7, e). Ara be, entre el mate- 
rial que hem pogut recoiiir en prospecció volem posar 
I'atenció en una serie devores de grans contenidors ibe- 
ric tipus doiium (Fig. 7, c i d). La cronologia d'aquests 
grans vasos contenidors, caracteritzats per un llavi pla 
i per disposar d'unes nanses geminades, és bastant 
amplia, pero darrerament han estat caracteritzats bas- 
tant bé en una serie de jaciments de la Ribera d'Ebre, 
on s'ha pogut constatar la seva associació tant a jaci- 
ments de I'lberic Tarda cem d'epoca romana alt-impe- 
riai (Noguera 1997). Per tot aixo, considerem que les 
Esquarterades continua habitat aimenys durant els pri- 
mers moments de I'lberic Tarda. i si hem de jutjar per la 
quantitat de fragments corresponents a aquesta tipolo- 
gia vascuiar, caidria parlar d'una activitat comercial, molt 
probablement de base agraria, bastant intensa. 

Castell (Ulldecona) 
Pei que sembla, es en aquest periode quan el Casteil 
d'ulldecona, ocupat des de moments anteriow, pre- 
senta una intensitat de poblament més gran. Tot i que, 
evidentment, no disposem ni d'estructures ni d'estra- 
tigrafies, els materials documentats i els seus volums 
mostren el que s'intueix com un augment de I'activitat 
habitacicnai, amb consonancia amb ei que també sem- 
bla intuir-se, amb caracter general, en el conjunt de la 
comarca. Seguint amb la tónica, vista la situació geogra- 
fica del Puig. hem de mantenir els condicionants geo- 
estrategics i economics relacionats amb la producció 
agropecuaria com a determinants de I'habitat que ocupa 
el cim. Amb tot, el possibie augment demografic que 
sembla poder-se intuir com a conseqüencia del major 
volum de materiai ceramic que es pot adscriure a aquest 
periode, pensem que ha de considerar-se en pari con- 
seqüencia de l'exit economic i social d'aquest jaciment, 
en relació directa, en gran part, a I'explotació del seu 
entorn. 
Entre els elements de cultura material, hi ha diversos 
aspectes destacables. Per exemple. entre la ceramica 
a torn indígena destaquen les imitacions de la vaixella 
fina de taula del periode, concretament bols i plats imi- 
tant formes 1 i 517 de la Campaniana B amb una cre- 
nologia posterior a la segona meitat del II aC, i d'al- 
tres que imiten formes L. 26/27 i 31. La presencia 
d'elements com el kalafhos sembla incidir en aquesta 
cronelogia tardana (Fig, 19, g-k). Quant a la ceramica 

d'imporiació, hi són presents diversos elements repre- 
sentatius. com per exemple diversos fragments atri- 
buibles a contenidors amforics d'origen exogen que es 
poden englobar grosso modo entre els segles II i I aC 
(grecoitaiica (Fig. 16, m), Dressel l b  (Fig. 76, n/, Dres- 
se1 214, P.E. 17 ..), i fragments ceramics atribuibles a 
les formes Lamb. 517 (Fig. 17, j), Lamb. 8 (Fig. 17, k) i 
Lamb.l (Fig. 17, b-d i f) de Campaniana B, i a formes 
Lamb 517, Lamb, 26 i Lamb. 28 de Campaniana A (Fig. 

17, 9). 
A banda d'aixo, destaquen altres produccions cerami- 
ques que, dins d'aquest periode, han de situar-se en 
cronologies més properes al moment estricte del canvi 
d'era. Ens estem referint a a ceramica africana de cuina 
present al jaciment (formes Vegas 4, 16, 4 i 7), aixi 
com la ceramica de parets fines. En aquesta darrera pro- 
ducció destaca el tipus Mayet 11,  representat al jaciment 
per tres fragments (dues vores i una base) (Fig. 18. a-c). 
que constitueix el tipus mes representatiu de les pro- 
duccions tardo-republicanes de parets fines, amb una 
cron610gia entre el primer quari del II aC i mitjan segle I 
aC per a les produccions originals, i entre el daner quarl 
del segle II aC i I'epcca augustea per a ¡es imitacions 
locals o iberiques. Es documenta la seva presencia en 
moments tardans d'alguns poblats iberics com Mont- 
palau (Pineda de Mar), Burriac (Cabrera de Mar) (López 
1989, 100-101). Per aitra banda, entre el registre cera- 
mic d'aquest moment tambe es documenten unes 
poques evidencies de ceramica aretina llisa, sigillata 
hispanica (forma Drag. 29/37) i sigillata sudgal.lica 
(Fig. 17, n). Juntament amb els grans vasos contenidors 
de ceramica ibenca tipus doiium (Fig. 16, g, i). extraor- 
dinariament presents tant en els jaciments iberics d'a- 
quest periode com en els moments mes antics de les 
primeres vil.les romanes del tram final del riu Ebre, i els 
quals també documenten- al Castell d'uildecona, cons- 
titueixen un conjunt ceramic forqa interessant que ens 
andinsaria en la dificil tasca de precisar com es produeix 
el transit entre el sistema economic i social iberic i el 
roma que, almenys en aquesta zona, sembla que han 
d'experimentar un soiapament relativament durador En 
tet cas, és una problematica encara pendent d'un trac- 
tament específic i aprofundit, i sobre ia qual tornarem 
a parlar en el capitol dedicat a les conclusions. 
Com a element significatiu cal esmentar tambe la tro- 
baila d'un as de bronze de la seca de Kese, amb la figura 
d'un cap masculi mirant a la dreta a l'anvers i un genet 
amb palma a la dreta. La datació d'aquest eiement pro- 
posada pels seus excavadors és del segle II aC (Álva- 
rez1López 1991). Aquesta troballa s'afegeix a la d'altres 
monedes similars localitzades ai mateix assentament 
(Villalbi 1994). 
Per acabar, cal indicar tan sois que l'assentament d'UII- 
decena sembia que és abandonat, a partir del registre 
ceramic. entre el tercer quart del segle l aC i ei canvi 
d'era (Álvarez/López 1991). 
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Figura 7. Material ceramic del poblat d'Esquarterades 



Assentament de Mianes (Santa Barbara) 
Aquest assentament es troba situat al costat rnateix de 
la necrópolis de Mianes, amb la qual no guarda cap 
tipus de relació ja que ies cronologies de cadascun deis 
jacirnents no se superposen. Tot i no aparexer a la Carta 
Arqueolbgica de la comarca, tenim les primeres referen- 
cies a partir deis treballs del F. Esteve Galve~.~ Aquest 
investigador detalla com els treballs de rompuda des 
camps havien tret a ia lium (i destruit) diverses estruc- 
tures d'habitació (parets de pedra). Tarnbé es van poder 
iocalitzar un total de vuit sitges i abundants rnaterials 
mobles, entre els quals destaca un nombre elevat de 
fragments de molins (de sorrenca, de granit gris i de 
basalt), cerarnica iberica de diversa tipologia. i aguns 
fragments de ceramica sigiiiata, un parell de pondera, 
i una fusaiola bitroncoconica (Esteve 1999, 106). Arnb 
posterloritat es va realitzar una nova actuació (Lorente 
et aiii 1984) (Genera/Peiret 1984) que va poder docu- 
mentar en un sector de¡ jaciment, molt arrasat per les 
extraccions d'arids, una zona d'empedrats, retalls cons- 
tructius efectuats a la roca, sitges (tot i que sense rnate- 
rial) i cerarnica d'ús domestic d'época iberica, a torn i 
a ma. Com a elements destacables es menciona la tro- 
baila de dos fragments informes de vernís negre, una 
vora de ceramica atica i diversos fragments arnb for- 
mes de ceramica grisa emporitana, així com la sensa- 
ció que el jaciment havia quedat practicament destru'it. 
L'assentament de Mianes mostra una dispersió de mate- 
rials en superficie d'uns 450 metres quadrats. Es troba 
situat en una molt lleugera vessant que domina la gran 
plana de la Geiera, d'una gran importancia agrícola. Les 
preocupacions defensives S& pwlues, perno dir nui.les, 
alrnenys pel que té a veure amb la situació. La seva 
extrema proxirnitat amb el nu Ebre i, a través del Barranc 
de la Galera, amb la Plana que porta aquest mateix norn 
i arnb ia zona de FreginalsJFoia d'ulidecona, ii aporta un 
valor afegit des del punt de vista de les cornunicacions 
La nostra prospecció ha permes comprovar que en el 
lloc de¡ jaciment es documenta abundant quantitat de 
rnaterials en superiicie. Corn explica F Esteve, són evi- 
dents les proves del treball agrícola. concretades en 
diversos fragments de rnolins. Les rnostres de ceramica 
iberica inclouen vasos contenidors del tipus de "col1 de 
cigne" (Fig. 8, a), amfores (Fig 8, c, d), i grans vasos 
contenidors tipus doiium (Fig. 8, b). Aquest darrer ele- 
ment, combinat arnb la localització de la base d'una 
patera forma Lam. 26 de les produccions del Taller de 
Roses. arnb una cronologia de mitjan segle III aC, així 

com de diversos fragrnents informes de Campaniana 
A. emmarca aquest jaciment en l'lberic Tarda. Arnb tot, 
tambe hern pogut determinar I'existencia d'uns pocs 
fragments informes de ceramica sig~liata, la qual cosa 
fa pensar en una certa perduració durant els primers 
rnoments de I'Ait Irnperi. 
El tipus d'estructures del qual dóna referencies E Esteve 
i la resta d'investigadors (especialment les sitges, les 
quais no hem pogut documentar), la poca superticie 
que sernbla mostrar I'assentament, la situació en pla, 
la troballa de diversos fragments de molins, i els tipus 
vasculars docurnentats, en els quais predominen els 
grans vasos contenidors, ens porten a propugnar que 
en aquest lloc es va edificar una estructura tipus casa 
de carnp/mas en epoca iberica tardana, destinada a 
l'explotació agraria (conreu, tractament i emmagatze- 
matge) de les terres de l'entorn (Pla de Mianes). La seva 
estructura general, així com a seva situació i la crono- 
logia que aporten els materials, apropa aquest jaciment 
a d'altres assentaments iberics situats en plana que 
continuen ocupats en epoca romana alt-imperiai, 
corn es el cas per exemple de l'assentament del Camí 
Vell del Uor, amb una cronologia que va de final del segle 
N aC a 1'1 dC (Molst 1998). 

ELS JACIMENTS DE CALT IMPERIS (MITJAN I AC - 
INlCl DEL III DC) (Fig. 2) 

L'Antic (Amposta) 
Com es ben sabut, entrem a I'Alt lmperi arnb un canvi 
social rnolt important, conseqüencia d'un canvi econo- 
rnic no menys important propiciat per la implantació de 
la nova administració romana. Com a conseqüencia del 
proces esrnentat, els poblats iberics són abandonats. 
No és estrany que sorprengui, per tant, la presencia 
d'un poblat corn I'Antic en el capítol dedicat a aquest 
període. No tenim, pero, la intenció de donar cap sor- 
presa, sinó tan sols fer menció d'una troballa espora- 
dica al lloc d'aquest assentament, la qual ha pogut ser 
estudiada arian de la seva localització als fons del Museu 
Comarcal del Montsia. 
Efectivarnent, entre e fons de¡ Museu es va poder loca- 
litzar un fragrnent de fíbula recuperat per un aficionat 
d'Amposta al lloc de I'Antic (Fig. 6, h). Es tracta del pont 
d'una fíbula de bronze amb decoració incisa I secció 
rectangular, clarament assimilable a tipus 19.5.b de 
Erice Lacabe (Erice 1995, larn. 20, fig. 163.165, arnb 
una similitud especial concretament arnb aquesta 

8.- El d i  F. Esteve Gblvez es refeieix a aquest jaciment com a 'poblat de Mianes". Nosalties hem piefeit variar aquesta denominació, 

canvlant-la pei la de "assentament". la que aquost mot. mes generalista, no comporta uiia qualificaci6 de poblat, de la qual dubtem 

9.- Volem agrair I'ajut inestimable de a Dra. Mercb Roca Roumens, catedratiea d'Arqueologa de la Unverstat de Barcelona. en la ca- 

riecta clac8ificac86 del material cerbrnic d'bpoca romana producte de la Piospeci0. especifcament en el que pertoca a la cerbmica se¡- 
!¡ata. 
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Figura 8. Material ceramic de l'assentament de Mianes (a-d) i del Mas de San1 Pau (e-g) 



darrera figura). Segons I'autora es tractaria d'una fibula 
tipicament tardo-republicana, molt abundant a la GAI-tia 
meridional i d'altres punts de Franca, i present també 
en diferents punts de la val1 de I'Ebre (Erice 1995, 98). 
En concret, a la Gal.lia meridional apareixen molt fre- 
qüentment en habitats indígenas (tombes i oppida gals) 
(Erice 1995, 98). La cronologia proposada per aquesta 
autora aniria des del darrer quart del segle I aC, sent 
substituides a poc a poc per d'altres fibules posteriors. 
El lloc de producció és controvertit i gens clar. i es pro- 
posen diversos orígens: en concret, peral cas d'algu- 
nes variants de la 19.5.b I'autora proposa un origen en 
algun taller d'Arcobriga (Monreal de Ariza, Saragossa) 
o en aigun punt no gaire llunya, en base a ['alta con- 
centració de fibules d'aquest tipus que apareixen a la 
zona. 
En tot cas, la presencia d'aquest element a I'Antic ha de 
valorar-se amb tota seguretat com una inclusió excep- 
cional, posterior possiblement al final de l'ocupació habi- 
tacional del turó que es produeix, com ja hem explicat, 
durant el periode Iberic Tarda, i que es podria relacionar 
amb visites esporadiques tardanes amb intencions que, 
ara corn ara, són impossibles d'escatir. 

Vil4a de la Torreta (Ulldecona) 
Molt a prop de I'actual Ulldecona. entre aquesta i I'au- 
topista, una rnolt lleugera elevació del terreny al mig d'un 
paisatge planer com és el de la foia delata el iloc on 
s'alcava el que en I'actualitat anomenem Vil.la de la 
Torreta. Malgrat l'ambiciosa definició que es fa del lloc 
on se situa aquest jaciment a la Carta Arqueologica (Carta 
Arqueologica 1989, 1 15), el cert és que no es pot fer 
servir el mot "altipla pera parlar d'una elevació orogra- 
fica que en reaiitat és molt i molt Ileu, la quai destaca 
més de I'entorn pel simple fet d'estar envoltada en molts 
quilometres quadrats de les terres planes de la foia d'UII- 
decona. Aixo si, era tan evident que aquesta lieugera 
elevació tenia la capacitat de protegir qualsevol cons- 
trucció d'una possible inundació circumstancial dels vol- 
tants que en I'actualitat encara s'hi pot observar al 
damunt una petita casa de camp, ara ja abandonada. 
Deixant de banda la Carta, la Vil.la de la Torreta no ha 
merescut I'atenció de cap altra publicació amb carac- 
ter cientific, i en general, com passa amb la resta de 
jaciments romans de la comarca. es presenta com un 
veritable desconegut. Es troba envoltada arreu de terres 
que agrícolament garanteixen una producció abundant 
i de qualitat, i tampoc no ha de faltar l'aigua en un entorn 
plenament calcari (tot i que evidentment la foia, estric- 

tament, reomplenada de sediments quaternaris, no esta 
formada per aquest material) i prop d'una gran cubeta 
natural situada una mica més al nord de l'actual vila 
d'lllldecona. 
La visibilitat sobre I'entorn és evidentment molt relativa, 
ja que en situar-se en pia es redueix. Amb tot, la seva 
situació centrada li permet seguir tenint una molt 
bona perspectiva de la foia, tant pel seu cantó nord com 
pel sud. mentre que cap a I'est i I'oest la vista rapida- 
ment topa amb les dues parets de la depressió (Serra 
de Godall i Serra del Montsia). Pensem, pero, que el fet 
d'aprofitar el lloc d'aquesta Ileu elevació no és fortuyt. 
Amb tota seguretat va ser un factor important en el 
moment de decidir la ubicació de la vil.Ia. tenint en 
compte que aquesta amb tota seguretat es podria haver 
edificat en altres zones de¡ voltant on també existeixen 
terres de bona qualitat. Suposem que aquesta petita 
cota va decantar la decisió final del propietari ¡/o l'ar- 
quitecte. pracisament per factors de tipus secundar¡, 
com la visibilitat i el relatiu aillament hídric en relació a 
l'entorn. 
Les restes que hem pogut documentar es troben dis- 
perses en una superficie de 150 per 200 metres (uns 
30.000 metres quadrats aproxirnadament) que té com 
a punt central I'elevació del terreny (i per tant I'actual 
edificació abans esmentada). El material, basicament 
ceramica i tegula, apareix en una alta densitat (5-6 frag- 
ments per metre quadrat), tot i que la Caria Arqueolb- 
gica ja menciona que el propietari dels terrenys reco- 
llia aquells fragments que li semblaven especialment 
interessants (Carta Arqueologica 1989, 11 5). A mes. i 
com vam poder constatar personalment, el lloc és 
COnegut per diversos furtius de la comarca, els quals 
sovint visiten el jaciment equipats amb els seus detec- 
tors de m e t a l l ~ . ~ ~  La densitat de troballes superficials 
és especialment alta a mida que ens aproximen- al punt 
més elevat, i és avident que existeix una gran disper- 
sió del material causada en part per una acció meca- 
nica natural Wopiciada pels factors meteorológics, i en 
part per l'acció antropica dels propis treballs del camp 
que han remogut durant decennis unes terres ara com 
ara ermes. Per últim, volem destacar alguna linia llarga 
que S'intueix sobre el terreny i que podria correspon- 
dre a algun dels murs principals de la vil.la. Conside- 
rem que el jaciment encara presenta un estat de 
conservació acceptable, i que seria d'especial interes 
el seu estudi en profunditat atesa ia manca de conei- 
xements que sobre el món roma a la comarca del Mont- 
sia patim en I'actualitat, 

10.- En aquest sentit 6s especialment cunós i Signiiicatiu el consell d'un Pastor de la zona, que narrnalment porta a pasiuiai ei iamat de 

cables al jaciment, La pilmera vegada que ens va veuie aparelxer pei Iloc, 1 despies d'enpioaiii qui erem i que feiem ens va recomanai 

que no busquessim res. que res no trobariem la que. poques hores abans. uns fuitius, un detector i un p e  havien passat la per alla Uns 

forats al teira ens van peimetre confirmar la noticia del pastor. 
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Ouant ais materials recuperats, trobern una abundant 
presencia d'elements utilitzats en la const~cció, ésa dir, 
la tipica tegula romana. Per altra banda, tenim la cera- 
mica. Aquesta proporciona una datació general centrada 
en I'Alt Irnperi, destacant la presencia d'una rnajoria de 
fragments corresponents as~gillates hispaniques. en con- 
cret diversos fragments atribuibles a les formes Drag. 
1511 7 i Drag. 37 (Fig. 9. b). També trobem petits frag- 
ments atribuybles a produccions sudgal.liques (un frag- 
menten concret atribuible a una forma Drag. 1511 7 o 18) 
(Fig. 9, a), aixícorn ceramica de cuina africana (entre elles 
les cassoies forma Hayes 19710stia 111 267) de llarga 
durada durant tot ei període roma. Entre el material amfo- 
ric destaquen un fragrnent de part del cos i de I'arren- 
cament de la nansa i un altre fragrnent pertanyent a la vora 
d'una mateixa amfora Dressel 2-4, amb una cronologia 
centrada en els segles 1-li aC (Fig. 9, f, g), En concret. la 
pasta d'aquesta peca demostra la seva fabricació local, 
possiblernent en alguna de les terrisseries properes que 
les van produir, corn per exernple la de I'Aurnedina (Revi- 
lla 1993). Per tant, a la vista dels resultats hern de supo- 
sar que la implantacio d'aquesta vil.la es produeix durant 
I'AIt Imperi. ia presencia d'alguns fragments arnfórics de 
clara adscripció baix-imperial (en concret, fragments de 
llavis d'amfores africanes tipus Keay VI, datada entre els 
segles lll i iV dC (Fig. 9, d), i Keay XXVB, segles IV-V aC 
(Fig. 9, e) demostra la perduració d'aquesta vil.la durant 
el següent període historie. 

Vil4a del Cementiri (Alcanar)" 
La Vil.la del Cernentiri d'Alcanar és un cas lleugerarnent 
diferent al de la vil.la d'Ulldecona. A l'inrevés d'aquella. 
la seva situació no és en plana sinó en un lleuger pen- 
dent que, des d'una de les darreres estribecions del sec- 
tor meridionai de la serra del Montsia, a la partida de lo 
Pedregal. baixa suaument fins a enilacar directament arnb 
la piana costanera. Per tant és evident que la seva visi- 
bilitat es troba directarnent enfocada cap al sud-est. cap 
a les tenes baixes de ia plana, la qual gaudeix d'un poten- 
cial agrícola molt important encara avui en dia. i cap a la 
linia de costa. la qual es retalla davant per davant rins arri- 
bar a la zona de Peníscola i Vinaros. 
A la Carta Arqueol~gica,'~ apareix referenciada com una 
vil.la d'epoca tardorepublicana i altimperial, definida per 

la troballa d'abundant quantrtat de material cerhic i tegu- 
lae aixi com per unes estructures (concretament unes 
parets i un safareig) (Carta Arqueologica 1989, 13). Tambe 
ha estat relacionada amb el poblat iberic de la Moleta del 
Remei. situat a molt poca distancia (1 ,5 km en linia recta), 
com el punt de la zona que ocuparia, economicament 
parlant, el lloc que ocupava aquest poblat, absorbint 
també possiblernent part de la població d'aquest des- 
prés de I'ensorrament del sistema economic del món ibe- 
ric (GraciaiMunilla 1993, 236). 
Actualment les restes es troben dispersades per ia super- 
ficie de les tres feixes d'una finca de suau pendent (aprox. 
una area rectangular d'uns 5.000 rnetres quadrats); 
s'hi accedeix per la part superior, a partir de la via asfal- 
tada coneguda com a Cami de les Calafes, a la sortida 
d'Alcanar i prop del cementiri d'aquesta villa. Les obres 
de condicionarnent de la finca i de construcció de les fei- 
xes van afectar necessariament les restes de la vil4a que, 
a jutjar pels rnaterials recollits en el seu moment per R. 
Esteban, aficionat canareu i antic regidor de I'Ajuntament. 
havia de tenir una certa entitat. Ara com ara es veuen 
ja pocs fragrnents ceramics al nivel1 superficial en uns 
terrenys pels quals han passat al llarg dels anys diverses 
persones recollint aquest tipus de material. És per aixo 
que, tot i ser evident, com hem dit abans, que les restes 
han estat afectades arnb tota seguretat, també han de 
ser forca importants encara les restes conservades. 
La manca d'estructures en el niveli superficial no 
sembla, pero, total. A la part baixa d'un dels murs de 
la feixa superior, a nivel1 de terra de la segonafeixa pero 
formant part estructuralment del mur, sobresurten 
dos petits murets baixos, paral.lels, construiis amb pedra 
petita lligada amb algun tipus de rnorter Sernblen haver 
format parl d'aigun tipus de canalització, i sent evident 
I'existencia d'una vil.la al lloc és estimulant pensar en 
la relació directa entre un i altre fet. Aixi i tot no exis- 
teix cap dada fefaent que recolzi aquesta afirmació, la 
qual quedara pendent d'una hipotetica futura actuació 
a la zona. 
Les troballes de cultura material, corn ja hem dit, són 
tradicionals a la zona i conegudes de fa temps. Entre 
elles destaca, perla seva espectacuiaritat, una ara de 
pedra anepígrafa recuperada pel rnateix propietari de 
la fincaI3 (Fig. 10). Es tracta d'una peca realitzada 

11 .- Volem agrair molt especialmeni en aquest punt tant les lnformacions cam els dibuixos amableinent cedits pei parl del Di. Fiancesc 

Gracia. coiiespooents al material iecollit en ei seu rnornent pel Sr. R. Esteban. De la mateixa manera. tambb volem agraic a aquest aficio- 

nat de la vila d'Alcanar ia gentilesa d'havernos acornpanyat al lloc del jaciment 8 d'havei-nos presentat el proptetari de la finca. aixl com 

l'hospitalitat que en8 va demostrar en lo! moment. 

12.- El nom que es fa seivar a la Carta es el de "Antlga finca del Marqu4s". Aquesta denominacio fa referencia a un fet real. I 6s que la fin- 

ca on es troben les restes romanes, i actualment propietat del Sr Miguel Gonzáler Roig. es trobava ubans, veiitablement, en mans d'un 

maiqubs: el Marques de las Atalayuelas. 

13.- Novament hem de fer un agrairnent. en aquest cas al piopietarl d'aquesta finca, Sr Miguel Gonz4ler Roig ver les facilitats posades 

Oei  Dodei fotoorafiar aouesta neca. 
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Figura 11. Material c e r a m i c  de la Villa del Cementiri. 
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retat pari de les estructures i de les restes de la vil.la, 
sobretot en la seva part més baixa, i per tant la super- 
ficie real de les restes és ara com ara indeterrninable. 
El jaciment es troba situat en una via de cornunicació 
de primer ordre dins d'aquest sector de la comarca com 
es el Barranc de la Galera. Es tracta d'un barranc de 
gran longitud, ja que recorre longitudinalment gran pari 
de la Plana de la Galera, i és tributari principal de I'E- 
bre, en el qual desemboca just a tocar del Pla de Mia- 
nes. Comunica per tant la zona de Mianes i la del Mas 
de Sant Pau arnb les vessants nord-occidentals de la 
Serra de Godall per una banda i, gracies a l'enllac arnb 
el barranc de Solsó, també arnb el sector dels Fregi- 
nals al sud-est, punt d'entrada a la foia d'Ulidecona. 
Les terres per les quals discorre el barranc són les 
primeres terres pianeres que s'esmunyen des de la 
terrassa quaternaria del riu Ebre per aquest sector, terres 
que continuaran amb unahoritzontalitat rnolt més que 
acceptable per tota la plana de la Galera, autentic dipo- 
sit sedimentari d'origen quaternari que descansa entre 
les faldes de la Serra de Godall a l'est i dels Ports de 
Beseit a l'oest. Tota aquesta perspectiva és la que s'ob- 
serva, per tant, des del Mas de Sant Pau en direcció 
sudlsud-oest: la llera del Barranc de la Galera, creuant 
just per davant del iloo del jaciment i, tot al davant i al 
fons. baixant en un pendent molt suau, practicament 
inapreciable, tota la Plana de la Galera. Arnb tota segu- 
retat s'ha de relacionar aquest enclavarnent arnb 
unes terres bastant riques i arnb el seu control visual, 
aixi com amb unes xarxes de comunicació encara per 
determinar, pero de les quals el Barranc de la Galera ha 
de formar pari important. Pel que fa a la resta de pers- 
pectives, sobretot pel que fa al nord, la propia terrassa 
quaternaria fa de pantalla, i un hipotetic roma hi hau- 
tia de pujar per poder veure alguna cosa mes enlla de 
8-10 rnetres. 
El Mas de Sant Pau no ha estat especialment agrait 
quant als materials recollits en superficie, ja que es limi- 
ten a uns pocs fragments de tegulae i de ceramica sigi- 
[lata, en general petits i informes. Tarnpoc el MCM 
(Museu Comarcal del Montsia, Amposta) no disposa 
entre els seus fons de gaire material d'aquest jaciment. 
En la nostra opinió aixo pot ser degut en part a I'acció 
antropica, tot i que considerern que, en base a la 
densitat dels rnaterials i de la superficie investigada, aixi 
com de I'orografia de la zona, ia vil-la del Mas de Sant 
Pau havia de ser amb tota seguretat un establiment de 
segona magnitud dins del context general de la 
comarca. 
Tal com ja hem comentat, les troballes de ceramica 
en superficie són ben escadusseres. Tot i aixo, hem tin- 
gut la sori que aquests pocs fragrnents recollits siguin 
plenament representatius d'unes cronologies ben con- 
cretes. Específicament. ens estem referint a un frag- 
ment de base d'un boi de sigillata hispanica, proba- 
biement una forma 27 o 15/17, assignable a les pro- 

duccions dels tallers de Tnfium Magallum, a la val1 del 
Najeriila (La Rioja) (Fig. 8, e). L'inici de la producció de 
ceramica sigillafa en aquests tallers es xiira a mitjan 
segle I dC, finalitzant al voltant dels segles IV-V dC. La 
seva difusió es produeix rnajoritariament a la val1 de I'E- 
bre, tot i que es localitzen tarnbé exernples d'aquesta 
a la resta de la Península Iberica, el sud de la Gal.lia i 
fins i tot al nord d'Africa. En concret. el fragrnent loca- 
litzat al Mas de Sant Pau. el qual porta la inscripció 
OFAN.M[-1, s'ha d'assignar a una oficina producte de 
l'associació de dos terrissaires: Anntus, queja produeix 
des d'un primer moment (segona meitat del segle I dC) 
i Martj-1. El fenomen de les associacions de terrissaires 
es produeix en un segon moment dins de les produc- 
cions d'aquests tallers riojans, i es pot datar ai voltant 
del segle li dC (Fernández 1998). A banda d'aquest 
excepcional fragment, docurnentem tarnbé la presen- 
cia de sigillata Clara A africana (probablernent. una forma 
Lamb. 8, que es pot datar des de la segona meitat 
del segie li dC i, preferentrnent, la primera meitat del 
lil dC (DD.AA 1981, pag, 34, lam XVII, 7)) (Fig. 8, g), La 
cronologia del Mas de Sant Pau ha de centrar-se, per 
tant, al llarg de I'AIt lrnperi, entre els segies l i lll dC. 

Vil4a de la Carrova (Amposta) 
Tornern a fer referencia a la Carrova, en aquest cas per 
a parlar d'una vil-la que en els darrers ternps ha donat 
mostres de ser forca irnportant. No és necessari que 
tornen- a descriure el Iloc, i només dirern que el lloc del 
jacirnent es troba perfectament delimitat pei morrot 
on s'aixeca la torre medieval i la carretera. Tasques de 
prospecció antigues havien proporcionat una primera 
aproxirnació a la superficie del jaciment a partir de la 
dispersió del material cerarnic, xifrada llavors en uns 
5.500 rnetres quadrats. Pero aquesta proposta va que- 
dar rapidament desfasada, com explicarern més enda- 
vant. 
Les referencies a I'existencia d'un jacirnent d'epoca 
romana tipus vil.la al lloc de la Carrova són antigues 
(Esteve Galvez 1956a; 1956b; 1999). Ei que fa la Caria 
es recollir tota aquesta inforrnacio bibliografica (Caria 
Arqueologica 1989, 33) 
Evidentrnent el jacirnent 6s també conegut d'antic per 
part de diversos aficionats i furtius d'Amposta, que I'han 
"visitat" en múltiples ocasions. Part de les troballes han 
estat dipositades progressivament al MCM, constituint 
un petit fons que hem tingut I'opotiunitat de consultar 
i estudiar. Aquest lot, conjuntament arnb el material que 
hem recollit en el decurs dels nostres treballs de pros- 
pecció. ens permet afirmar que la Vil.la de la Carrova 
presenta una llarga perduració en el temps. Efectiva- 
rnent, documentem material clararnent atribuible als 
darrers mornents del perlode iberic (grans conteni- 
dors tipus doiium (Fig. 12, b), "colls de cigne", fragments 
de Campaniana A). i d'altres enquadrables plenament 
en I'Alt Imperi, com és el cas cl'alguns fragrnents corres- 
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Figura 12. Material ceramic de a Vil la de la C a r r o v a  
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ponents a formes Drag. 27, 37 i 15\17 de s@iliafa hispa- 
nica (Fig. 12, i) i d'algunes produccions africanes anti- 
gues, concretament una forma Lamb. 8, datada a final 
del II i principi del lll dC (DD.AA 1981, pag. 34, lam. WII, 
7) (Fig. 12, c), i una 4/36, aixi com fragments de cera- 
mica de parets fines (Fig. 12, d). l per altra banda també 
trobern representat material baix-imperial, en concret 
alguns fragrnents de Clara D, datables durant els segles 
IV-V dC. A més d'aixo es troben abundantrnent repre- 
sentades diverses formes de cerarnica africana de cuina, 
producció majoritaria com succeeix en altres viliae corn 
la de la Torre Andreu (la Bordeta, Lleida) (PérezIRafel 
1993, 72). Destaquen sobretot els platsltapadores (oper- 
cuia), forma Ostia 111 332 (Fig, 12, a), tot i que docu- 
mentem tarnbé la presencia de cassoles, forma Hayes 
197/0stia 1 1 1  267, amb una perduració rnolt gran dins 
de tot el periode roma. La cronologia per tant abraca- 
ria des del mateix rnoment del canvi d'era fins a un 
moment del Baix Imperi, encara per determinar, 
El jaciment roma de la vil.la de la Carrova ha esta! recent- 
rnent revaloritzat com a conseqüencia dels treballs que 
darrerament s'hi han realitzat. Efectivarnent, el novem- 
bre de 1998. i davant de les intencions dels nous pro- 
pietaris de la finca de dura terrne intenses i profundes 
extraccions de terra a a zona estricta del jacirnent, s'hi 
van dura terme una serie de sondejos, llargs i paral.lels, 
que van donar com a resultat l'aparició, a banda d'a- 
bundants fragments de ceramica, de la cara superior 
d'una serie d'estructures forca interessants, a uns 60 
cm escassos de la superficie. Es tracta de diversos 
murs, d'uns 50 cm d'ample en general (tot i que alguns 
presenten ostensiblerneet una major amplada,) els quals 
s'encreuen uns arnb els altres en angle recte formant 
una reticula en la qual es poden intuir tant diverses 
estances corn algunes estructures més petites, tipus 
cisterna o sirniiars. Les estructures es documenten en 
una gran superficie rectangular d'uns 20.000 metres 
quadrats, paral.lela a I'Ebre i abraqant la totalitat de la 
zona en la qual es documentava la ceramica en super- 
ficie. 
En un sondeig realitzat en el punt d'encreuament de 
dos murs, ésa dir, en una cantonada. es va poder cons- 
tatar tant la intensa acció sedirnentaria del riu amb pos- 
terioritat a I'abandonament de la vil.la corn I'excel.lent 

estat de conservació de les restes que aquest fet havia 
propiciat. Efectivament, es va poder documentar una 
potencia d'1,5 m, aproximadament. de mur conservat 
i, així rnateix, en aquest sondeig en concret es com- 
prova el magnific estat de conservació dels revestiments 
dels murs. Cal esperar, davant de la cota general del 
terreny i la cota de sorgiment dels murs, que les estruc- 
tures conservin, en general, aquesta alcada, o superior, 
al llarg de tot el jaciment. Per últim, cal esmentar I'e- 
xistencia, entre les restes recuperades. d'un petit lot de 
monedes I'estudi de les quals, combinat arnb el de la 
cerarnica. aportara encare mes precisió a la cronologia 
de la vil-la, que s'intueix, corn ja hem vist, bastant 
perllongada en el temps. 
En definitiva, doncs, ens trobern davant d'un jaciment 
senzillarnent espectacular, amb una conservaci6 excep- 
cional i formidable, el qual ha de passar a constituir- 
se en punt de referencia dels estudis sobre el pobla- 
ment d'epoca romana a la part baixa del riu Ebre en 
tant que s'hi duguin a terme treballs d'excavació. 

Necropolis romana de la Carrova (Amposta) 
Atesa la complexitat que presenta I'analisi en profundi- 
tat dels diversos sectors de la necrópolis d'epoca 
romana existents a la partida de la Carrova. i el fet 
que en l'actualitat la sra. M. Mar Villabi esta duent a 
terme un treball de revisió dels textos i els materials pro- 
vinents de les excavacions que el Dr. F. Esteve realitza 
en aquesta zona,'s ens lirnitarem en aquest apariat a 
donar-hi unes breus referencies de tipus cronologic. No 
entrarem aixi a aprofundir en qüestions tipologiques i 
cronologiques en relació al material, sinó que ens limi- 
tarem a presentar de fet tan sols una part dels mate- 
rials a tal1 d'exemple (Fig. 13 i 14). 
Molt a prop del lloc on es troba la Vil.la de la Carrova, 
a les vessants oriental i meridionals del petit turonet 
anomenat la Coma, el qual actualment esta gairebe per- 
dut en tres quartes parts a causa del treball de diver- 
ses canteres, e Dr Esteve Galvez hi va excavar I'any 
1955 diversos sectors d'una necropolis romana." Men- 
ciona el rnateix profesor que la necropolis havia hagut 
d'esser rnolt mes extensa, pero se'n documenten des- 
truccions des de temps antics (específicament dels 
vasos ceramics que la rella de I'arada anava traient) com 

15.- Les nforrnacions que ens ha aportvt la Sra. M. Mar Vliiaibi. derivades dels seuc tieballs d'investgació sobre els rnateiials de les ex- 

cavacions de F. Esteve, ens porta a agrair de no" a aquesta investigadora la coliaboiació total arnb la nostra feina Tarnbe volem agrair tant 

a ella com al drector dei Museu Comarcal del Montsia, SI Alex Fainbc, les faclitats posades pei a redibuinai pait d'aquests matenais, dels 

quals presentem un exempie en aquest trebali (Fig. 13 I 14). 

16.- Pei a accedir a a zona del jacirnent le millor manera 6s Seguir les mateixes indicacioiis que haviem realitzat en el cas de la Vll-la de ia 

Carrova. Des d'aqui, tan sois cai seguir la mateixa pkta asfaltada per ia qual ens hern desviat de a canelera, 8 continuar-la duran1 uns 

4001500 m. La zona queda a a dieta del cami. Tot 1 ainb. cal esmentar que el sector ha varia1 lotalmeni des del rnoment de la seva exca- 

vació. a causa de les intences tasques d'extracció d'aiids reaiitradec. Per tot aixb, en I'aotuaitat ei lloc no 16 res a veure amb i'aspecte que 

devia presentar el paisatge en Bpoca romana, nt com a tai paisatge ni tan SOIS quant a 'orogiaiia. 
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Figura 13. Material cerhrn ic  de la n e c r o o o l i s  romana de la Ca r rova .  
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Figura 14. Material cerarnic de la necropolis romana de la 
Carrova. 

a conseqüencia dels treballs agricoles. A mes, parla de 
dos sectors de necropolis. un darrera del Mas del 
Hierro i un altre més a prop de la propia Torre de la 
Carrova (Esteve 1999. 1 ?O), amb la qual cosa es pot 
afirmar que gran part de la vessant de la Coma, tant 
la que mira al riu com la que, mes al sud, gira i mira cap 
a Amposta, hauria estat ocupada per un cementiri d'e- 
poca romana, arnb tota seguretat amb una cronologia 
extensa. 
La primera zona és la que porta el nom del "Terrer vell", 
és a dir, la corresponent a la primera zona on es van 
produir extraccions d'argila, a la banda oriental de la 
Coma, argilera ja abandonada. Hi van ser excavades 
les restes de dues sepultures en fossa. sense cap mena 
de revestirnent. testirnoniades per les ofrenes diposita- 
des al damunt. Aquestes estaven constituides per I'as- 
sociació recurrent d'una gerra de cerarnica comuna 
romana (Fig. 141, un vaset de parets fines tipus gobe- 
let (similars als de la fig. 13, b i c) i una Ilantia de ver- 
nis negre. La cronologia del conjunt sembla apuntar, a 
partir de l'estudi del material realitzat perla Sra. M. Mar 

Villalbi, cap a la segona rneitat del segle I dC o principi 
del II dC (Esteve 1999, 181). Era el sector on s'havien 
docurnentat les troballes des d'antic, i a partir de les 
inspeccions que s'hi van realitzar es va poder veure que 
corn a conseqü&ncia d'aquestes i de I'accio de les exca- 
vadores de I'argilera no en quedava cap més despuila. 
La segona zona que menciona el dr, Esteve és la de 
la banda de Ponent, rapidament rebaixada per les 
rnaquines extractores d'argila. Aquest investigador hi 
parla de dos sectors, el del Mas del Hierro i el de Dalt 
ia Coma. En el primer es trobava en el lloc on l'empresa 
d'extraccions havia cornencat I'obertura d'una nova 
argilera, darrera del Mas del Hierro, argilera que actual- 
ment, igual que passa arnb la dei terrer vell, es troba 
abandonada. Deixant de banda un enllosat circular de 
set metres de diametre, de funció desconeguda i prac- 
ticament destruit ja en el rnoment de seu descobriment, 
en aquest sector van apareixer diverses sepultures més, 
sirnilars a les anteriors troballes en el sentit que es trac- 
tava d'enterraments en fosses que no presentaven cap 
tipus de revestiment. pero sense mencionar la troballa 
de conjunts ceramics sirnilars als anteriors. S'apunta a 
destrucció sistematica, per part dels obrers de l'em- 
presa, d'un rninirn de 24 sepultures amb aquestes 
caracteristiques. Amb posterioritat, al rnateix lloc, va 
comencar a apareixer un altre tipus d'enterrarnents, en 
aquest cas en arnfora, els quals si que van poder ser 
investigats pei Dr. Galvez i el seu equip. En aquest 
cas I'associació de material que es documentava estava 
constitui't per una arnfora on s'havia dipositat el cada- 
ver i, a ['exterior i a ambdós costats d'aquesta. com 
passava en el cas del terrer vell. un vaset de parets fines 
tipus gobelet i una llantia de vernis negre. En total es 
parla d'unes sis arnfores, la majora d'elies acompan- 
yades des vasos esmentats. També es deixa ben ciar 
que, pes voltants, es veien restes de rnolts altres ente- 
rraments d'aquest mateix (Esteve 1999, 173-1 74). La 
cronologia proposada perla M. Mar Villalbi per a aquest 
sector a partir de l'estudi dels tipus cerarnics abraca, 
grosso modo, des de final o segona meitat del segle I 
dC fins a la segona rneitat del ll dC o, corn a molt. prin- 
cipi del segle III dC (Esteve 1999, 182-184). 
Per ultirn, el darrer sector d'aquesta zona és el que en 
F. Esteve anornena el sector da Dalt a Coma. en plena 
vessant d'aquest turó. també desapareguda en I'ac- 
tualitat. Alia es van poder documentar quatre enterra- 
ments en cista, realitzats amb lloses primes i que 
contenien al seu interior les restes d'uns esquelets sense 
aixovar de cap tipus," i restes d'un altre enterrament 
amb les mateixes caracteristiques. Pera aquest sector 
la investigadora proposa una cronologia de voltants del 
segle IV o V dC (Esteve 1999, 184). 
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En definitiva, la necrópolis romana de la Carrova es data 
dins d'un arc crono log ic  que v a  entre final de l  seg le  I 
dC fins al segle V dC, amb un gruix principal dels ente- 
rraments centrat en el  segle ll d C. proposant-se per 
part de la seva investigadora un creixement horitzontal 

sense que s'hagin pogut documentar reuti l i tzacions o 
superposicions de sepulcres.  Vo lem destacar espe- 
cialment la localització d ' u n  mínim de set gobelets t p u s  

Mayet XXB, així com un nombre indeterminat de frag- 

ments pertanyents a vasos similars, segurament de pro- 
ducc ió  local, els quals e s  daten entre el  50 i el 70 dC. 
A q u e s t a  tipologia e r a  c o n s i d e r a d a  f ins  ara un tipus 
anecdotic. no present en el repertori de la  ceramica de 
parets fines documentat a Ca taunya  (López 1989, 145- 

146), par6 la presencia d'aquests exemplars ha de venir 

a canviar necessar iament  la perspectiva q u e  f ins a ra  

se'n tenia. 

PROPOSTA EXPLICATIVA: EL PROCÉS DE 
ROMANITZACIÓ A LA COMARCA DEL MONTSIA 

L'lberic Tarda es carac ter i tza  de manera general per 
l'augment gradual de la influencia romana, i esta mar- 
cat des del seu principi pe l  punt d'inflexió que sembla 
marcar el  desenllac d e  la confrontació bel.lica romano-  

cartaginesa de la Segona Guerra Punica, a final del segle 

III aC. 

Al Castell d ' ü l i decona  les excavacions han documen-  

tat I ' ex i s tenc ia  d ' m i t a c i o n s  de f o r m e s  de Campa- 
niana B. fragments ceramics  a t r ibu~b les  directarnent a 
aquesta producc ió  de vernis negre i també a Campa- 
niana A,  aixi com diversos fragments atribu'lbles a con- 
tenidors amforics englobats entre els seg les  II i I aC 
(greco-italica. Dressel 1 b, DresseI214, P.E. 17 ... ) (Alva- 

rez. López 1991). A la Moleta el panorama és molt simi- 

lar. El Castell dels Moros presenta,  entre la cerarnica 
recuperada, algun fragment informe de ceramica cam- 
paniana A, q u e  permet la seva inclusió durant aquest 
periode. En el c a s  del que sembla I 'assentament pr in-  

cipal del  sector nord de la foia d ' l l l ldecona, les Esquar- 

terades, la investigació no ha aporiat ni un sol fragment 

de ceramica campaniana, i la datació a partir del rnate- 

rial d'importacó tan sois pot ser establerta gracies a un 
l lav i  d ' a m f o r a  g r e c o - i t a l i c a .  La resta d e l  material 
documentat en aquest assentament correspon a grans 
contenidors propiament iberics: a m f o r e ~ , ' ~  dolia/pith~i,'~ 
i v a s o s  de "co l l  de cigne".20 A mes, es dóna la cir- 
cumstancie d e  I 'especal  abundancia d'aquest tipus de 
material. L'Antic ha estat més generós amb els frag- 
ments de vernis negre,  i s 'h i  documenta la  presencia 
de diversos fragrnents informes de Campaniana A. 
Af ine l  del segle III aC ,  com deiem, el conflicte romano- 
cartagines tindra greus conseqüencies pe l  que fa al teni- 
lori iber ic de l s  vo l tan ts  del curs baix d e l  r i u  Ebre. La 
derrota de I'exercit cartagines deixa els tenitoris del nord- 

18.- Yamfora iberica de boca piana esta poc documentada en aquesta zona pei que fa a l'lbenc Tarda. Al Casteller de Banyoies. M I  exmple, 

es documenta un únic ndividu al qual s'assigna una possibe procedencia laietana (Asensio, Cela. Ferrer 1996. 170-173). A la matexa zona de 

la fola de Móra tenim exempiais d'amfora de boca pana tambe molt escassas. a bananc de Rasquera 1 (Rasquera) (un exemplar). i el Mas de 

M0116 1 (Móra la Nova) (un exemplar) (Noyueia 1997). En el cas del Montsia el? treballs de prospecci6 han aporiat exernples slynlficatius al C a s ~  

teil deis Moros(Goda11) (un exemplar) I i'Assentament de Manes (Santa Barbaral (un exemplar) (Fiy. 8, c). Per altia banda, h ha tota unaceiie d'e 

xemplais amlbiics elc quals no 4s passibie d'ass~ynat a la tipologia d'ambres de baca plana peique presenten un llav mds o menys real$at. En 

aquest sentit. podem documentar exernpiars de diversa tipologia possblement engobables en aqiiestes cmnooyies a Bananc de Rasqueia 1. 

I'Antic (Fig. 6, b). Assentament de Mianes (Fig 8, d), i Esquarterades (Fiy, 7.  a, b). Es poden consultar treballs recents sobre aquesta tipolayia 

vascular a (SanmartiIBrugueia, 1998) i (Sanmarii/BruyueiaiMoiei 1998). 

19.- ES tiactadbn tipus de peca que ha rebut tant I'apelatiu dedolium (Noyueia. 1997.) com depithos!Asensio/CelaiFeiier 1996, 173). que. smb 

llougeres varianis. correspon a una mateixa fonna general, constituida par un gran cos pinfoime, fons normalment cbncau. llavi p a  i dues naiises 

verticais de seccló gemnada. La seva difusih queda restringida, en piincipi. a Sarea nord ilercavona. completada ara amb el8 exemplars documen- 

tats ais assentamonts del Montsob. i I'brea ilerget, Els dibmetres de a boca (descartant el gwa del lavil vaiien segons i'exemple que agaiem: en els 

enemplars de les Esquaiteiades. van entre els 270 I els 3W rnm (Fiy. 7, c i d )  i a rAssentament de Mianes l'dnic exernplar documentat la uns 300 

mm (Fig. 8. b). Els exemplars de Castellet de Banyoles, amb difeibnces mortolbgiques s~gnificatwes en els ilav~s en comparació amb ds d'Esquar~ 

terades I Mianes. oscil.ien entre eis 260 i els 280 mm (Asens~o/Ceia/Femi 1996. fig. 6). En cronoloyles slmilars tambe els documentem en alties juci- 

ments de la resta del curc baix de rEbra. com Barranc de Rasquere 1 (Rasquera) (1 86-276 mm) o Mas de Moiló 1 (Móra ia Nova). (200-260 mm) 

(Noguera. 1997). Amb tot, 4s un tipus de peca de llarya peiduració, ia que elements extraordin&nament Silniars han estat localitrats en jaciments 

datats la en epoca altimperlal. com 6s el ces de la vil-la romana de la Carrova (Ampostai !Fig 12, b) (250 mm), o els jactmentc del Coiiiol de Coib 

(Rasquera) (220 mml, les Planes (Mora la Nova) (240-400 mm), i Mas de M0110 2 iM6ra la Nova) (300 mrn) (Noguera. 19971. En dariei terme a seva 

pres&ncla es documenta tambb en forns de cerbm~cade la zona, coma SAumedna irivlssa) (Revilla 1993. 109, lbm. 47. 7-01 

20.- Oefinits tarnbe com a "olles globulars amb llavi grat vers i'exteiioi". presenten tambe una llarga durada cronolbgica, I sovint presenten 

decoiacih pintada de tipus geometnc, com en el cas dels exernpais de Castellet de Banyoles !Asenso/Cea/Fener 1996. 173). Veisem- 

blantment han de peitanyer a la mateixa tpolaga els individus documentats en ciOnoloyes similars a a mateixa toia de Mora (Baiianc de 

Rasquela 1) (Noguera 1097) I al Montsia (Castell deis Moros. Esquarterades. I'Antic (Fiy. 6, a). 0 I'Assentament de Mianes (Ftg 8, a). 
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est peninsular sota el control de l'administració romana. 
S'ha intentat lligar aquesta fita historica amb la fi del 
poblament en alguns dels nuclis urbans mes importants 
d'aquesta zona, com per exemple el Castellet de Ban- 
yoles (Tivissa) (Noguera 1997.87) (Principal 1996,31 l ) ,  
tot i que es documenti una ocupació residual fins al segle 
II aC (Asensio/Cela/Ferrer 1996). També s'estableix quel- 
com de similar a la Moleta del Remei, amb un final que 
es produeix durant el segle ll aC (Gracia/Munilla/Pallares 
1988, 173) (Gracia/Munilla 1993. 236). 
Amb el registre proporcionat perla prospeccio es fa difi- 
cil determinar si el poblat d'Esquafterades, que ver- 
semblantment sembla que ha d'ocupar el punt mes alt 
de I'escala jerarquica territorial del sector nord de a foia 
d'Ulldecona, traspassa la fita marcada pel final del segle 
III aC i principi del II aC, en una dinamica simlar a la que 
sembla documentar-se a Castellet de Banyoles. El mate- 
rial no és prou representatiu, ;a que en general es tracta 
de tipologies ceramiques que grosso modo podrien 
englobar-se en una forquilla cronologca que abracaria 
el periode entre el segle IV aC i 1'1 aC. El mateix es podria 
dir del cas del Castell dels Moros. Tan sois en el cas 
I'Assentament de Mianes i ei Castell d'Amposta és pos- 
sible de confirmar la pewivencia de I'ocupació mes enla 
del segle lll aC. El fet significatiu que aquests dos darrers 
jaciments estiguin situats a la plana i que els altres dos 
hagin complert possiblement fins aquest moment fun- 
cions de centre territorial un i de talaia de control I'al- 
tre, combinat amb les poques dades de que disposem, 
ens permet proposar la possibilitat que Esquartera- 
des sigui neutralitzat en el rnateix proces general pel 
qual es neutralitzat Castellet de Banyoles. tot i que segu- 
rament no de la mateixa forma. En cas d'haver succeit 
aixi, no disposem de prou informació com per a saber 
si tota aquesta dinamica va acompanyada d'un assalt 
militar o bé, davant de I'ernpenta militar romana, el sec- 
tor dirigent iberic simplement s'ave a cedir el control 
sobre el territori. La dinamica general de la zona durant 
aquest periode de traspas entre el segle lll aC i el II 
aC podria haver tuncioriat, doncs, en base a una volun- 
tal lógica de l'exercit roma d'acabar amb el poder exer- 
cit per les élites locals, versemblantment ubicades en 
els poblats centrals de cada territori (Castellet de 
Banyoles, Esquarterades, Moleta del Remei)." No sabem 
tampoc si aquest escapcament de la classe dirigent 
iberica a la zona va tenir en tots els casos una causa 

última violenta o si, a contrari, va anar en relació directa 
al poder i control efectiu que exercien aquestes a cada 
loc: aixi, per exemple, a noticia de la possible caiguda 
militar de Castellet de Banyoles. versemblantment el 
poblat mes gran de la regió. podria haver afectat "ani- 
rnicament" la resta de poblats centrals englobables 
en la mateixa comuntat zonalletnica del curs baix del 
riu Ebre, tenint com a conseqüencia quelcom semblant 
a una rendició davant del poder militar roma (com si as 
produis una especie d'efecte dominó), i per tant un 
abandonament pacific dels p ~ b l a t s , ~ ~  o en tot cas una 
renúncia a poder que fins llavors exercien aquestes éli- 
tes. A la zona interior de I'Ebre sembla documentar- 
se un abandonarnent progressiu dels poblats durant el 
segle II aC (Sanmarti 1984, 171) (Principal 1995, 623) 
que es pot posar en relació amb el que estem consta- 
tant en el cas del Montsia. 
La dinamica que hem explicat anteriorrnent i que pro- 
posa un escapcament de la "classe" dirigent iberica per 
part de i'exercit roma no sembla mplicar, al nostre enten- 
dre, una conflagració bel-iica general a la zonan (almenys 
pel que fa al Montsia), jaque sembia ciar que els assen- 
taments que podriem anomenar secundaris contl- 
nuen en funcionament durant el II i el I aC, i f~ns i tot 
as pot parlar d'una remora de poblacio que encara ocu- 
paria part dels grans poblats, en base als elements resi- 
duals postguerra púnica que s'hi documenten. Aquest 
conjunt d'assentaments que cmtinuarien ocupats hau- 
rien de fer front molt possblement a una altra serie de 
problemes, deixant de banda els propis de I'escapca- 
ment del sistema politic. Des del punt de vista de l'e- 
conomia, per exemple, la conquesta per pari de Roma 
de Sicilia i les llles Lipari a principi del segle lll, conse- 
qüencia de la derrota cartaginesa a la Primera Guerra 
Punica, hauria comportat versemblantment un canvi 
dels punts d'aprovisionament de cereal en detriment 
del nord-est peninsuiar Aquest fet es podria relacionar 
amb l'augment de la importancia del V I  en la dieta 
romana, i en conseqüencia en un canvi d'orientació del 
tipus de conreu del sector que estem estudiant o. 
versemblantment, en una combinació dels dos tipus de 
conreus (Cliver 1996, 130-131). 
Els darrers moments del periode iberic presenten, com 
totes les epoques de grans canvis, probemes gravis- 
sims, dificils de soiucionar sobrelot per la falta d'ex- 
cavacions. No podem afirmar amb rotunditat, com ;a 

21.- Evidentment. no entraiem aqui a parlar del poder efectiu de cadascun d'aquesls pabats. Pensein que 6s piou evldenl que e Caste. 

ilet de Banyoles, per exemple. tia de tenir un pes especaic molt mportant en ei conjunt de a regio (llercav6nia?). a iutjar per la superiicie 

que ocupa i per les potents defenses avancades de qu8 disposa. 

22.- La Moleta dei Remei sembla que fou abandonada de forma pacifica. i no s'hi documenten nivelis de dectiuccio violenta (GiaciaiMu- 

niiialPa!!ar~s 1988, 173) (GracialMunIla 1993, 236) 

23.- Tot i que si impba, com hem vist, unes transfoimacianc iadicals I veriiginoses en l'esiiuctura socopolitica i econ6mica de la zona, ab- 

Solutarnenl irreversibles (Principal 1996, 597) 
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hem dit anteriorment, que els poblats són abandonats 
en general de manera pacifica, ]a que no disposem de 
registres arqueolbgics ciars a la zona tret deis de ia 
Moleta (que no mostra cap nivell de destrucció iio 
incendi), pero s'intueix que el procés pot anar més o 
menys per aqui. Amb aquestes poques dades tan sols 
podem proposar un abandonament dels assentaments 
graduals, el que podriem anomenar una mort natural. 
Els conjunts ceramics corresponents als darrers 
moments dels assentaments i els documentats en algu- 
nes de les vil.les romanes més antigues presenten algu- 
nes sospitoses i interessants coincidencies2"tot i que 
les dades, repetim, són ara com ara molt i molt esca- 
dusseres), fins al punt que s'apunta la possibilitat de la 
convivencia (durant un curi periode de temps i amb una 
dinamica especifica per a cada jaciment) entre ei pobla- 
ment als poblats i I'establiment de les primeres vil.les. 
En el cas del Casteil d'ulldecona, per exemple, es pro- 
posa un abandonament del jaciment entre el tercer quart 
del segle l aC i el canvi d'era (Álvarez/Lópaz 1991). i les 
evidencies de I'assentament de Mianes són molt signi- 
ficatives en aquest sentit. Aquest darrer jaciment, i'ú- 
nic documentat en plana que tenim a ia zona, permet 
proposar una possible perduració de les estructures 
habitacionals més properes als camps de conreus, amb 
una intensitat major que no pas en els poblats. Aquesta 
estructura. en cas de confirmar-se, reproduiria una dina- 
mica ja proposada per a la zona nord de la costa de 
Tarragona, amb una perduració poblacional de menor 
magnitud en els estabiiments de primer i segon ordre 
en l'escala de ia jerarquia de nuclis i un manteniment 
gairebé generalitzat del poblament de tercer ordre al 

llarg de tot el segie II aC (Miret/Sanmarti/Santacana 
1986,82). 
La dinamica poblacional que aquestes comunitats expe- 
rimentaran amb posterioritat a ¡a fi de la Segona Guerra 
Púnica i l'establiment de Sadministració romana a la zona 
podria haver funcionat en el sentit d'una implantació pro- 
gressiva del nou sistema d'expiotació económica que 
acabaria culminant. en darrer terme, amb la impianta- 
ció de les villae, les quals concretaran el procés final 
de l'apropiació de la terra. Aquest fet, desenvolupat 
segurament al llarg d'aquest periode de forma progres- 
siva, desmuntaria perla base el sistema economic 
iberic, que després de les convulsions postbel.liques 
seria incapac de dur a terme, almenys pel que fa a l'a- 
rea sud de la llercavonia, una resposla contundent, per- 
que el seu sistema social s'hauria vist ressentit de manera 
definitiva. La vil.la, en canvi, disposaria de la cobertura 
que li donaria I'administració romana. En darrer terme, 
doncs, l'apropiació de la terra i en conseqüencia la fi del 
sistema economic iberic comportaria la inutilitat de la 
xarxa de poblats/assentaments en alcada i emmurallats 
que aquest sistema havia produA, i d'aquesta manera 
els poblats i assentaments serien progressivament aban- 
donats, en una clara relació de causa-efecte documen- 
tada també en arees properes (MireWSanmartilSanta- 
cana 1986,83). Tot plegat, i com ha passat en múltiples 
ocasions al ilarg de la Historia, la fi del món iberic podria 
tenir en aquest sector com a primer eiement determi- 
nant el canvi de fonaments del sistema economic domi- 
nantz5 i coma conseqüencia, potser a més llarg termini, 
també ia fi del sistema social. El poiitic, com hem vist, 
hauria estat desmuntat ja feia temps. 

24.- Destaca en aquel  apaltat de forma ciara ei conjunt ceramic dei Castell d'uildecona. en el qual es documenten producctons ceieimiques 

que, dins d'aquest periode, sembien poder situar-se en crondogies mes propeies a! momont estricte d a  camoi ü ~ i a :  ceramica africana de cui- 

na, ceramica de parets fines, i minlmes evidbncies de ceramica aretina llisa, sig!llata hispbnica i s~gillata sudgbl-iica (Fig 17. nj. A la Vil.ia del Ce- 

mentiri. propera a la Moleta dei Remei. s'ha documentat la troballa de ceramica Campaniana A, documentada tamb6 al poblat tbbiic. A mbs 

cal destacar la presencia a les villes de la Carrova 1 de la Torreta da gians vasos contenidors ibbrics, tipus dolium. deis qual cal esmentar 

que. tot I que presenten una iiarga perduiacih, sdn piesents en eis principals jaclmenis ibbiics de la comarca durant els saus daireis moments 

(I'AntIc, Esqualterades. Moieta i Castell d'Ulldeconai. i un dariar apunt encara ('aporta ia fibula tipus 19.5.b de Erice Lacabe recupeiada a I'An- 

tic, amb una datacto centrada en el darrer quari del segie l aC o Prlncipi de 1'1 dC. amb tota seguretal. perb. un eiement anecdhtic A Danir 

de deteiminats conjunts es pot intuir, en definitiva. un abandonameni "ianguid" d'algun deis assentamentc ibencs, un abandonament ient. A ia 

rona castellonenca les daneres ocupaaons als assentaments ibbricc es documenten duraol la primera me8Iat del segle 1 aC, 

25.- Evidentment, Rama no hauria pogut implantar el se" sistema econbmic sense haver obtingut abans un controi efectiu (=militar) sobre 

aquest mateix teriltoii. Perb el control sobre aquest sector concret del sud de I'Ebre no sembia havei-se pioduil, com ja hem explicat. coma 

canseqüencia directa Üvna accih militar a la zona del Mantsia, slnd que en tot cas aquest Control eiectiu m b ! a  temi w m  a origen primer una 

accid militar en rones propeies que cam a conseq"bncia, deina aquesta ares sense cobertura efectiva. no Sabem de quin tipus, Dei par! dei 

m6n indigena. Amb les dadas que tenim ara corn ara -iepetim- tan sols padem defencai la lmplalitaclo 'pacifica' en aquecra rana del siste- 

ma econbmcc roma, el quai polta a la mort i desaparicib del sistema econbmic ibenc i, en conseqtiencia. tamb6 el social. de forma tanibd 

"pacifica". La definició tan sois pot ser, pei tant. la de mort natural. Tanmatetx. no es pot descartar del lot la passibilitat que l'admlnistracib 

romana uiilitz6s duiant els pnmers moments la xama de relacions socials i de dependencia de la sacietat ibbiica: 6s evadent que no i# iiltems- 

saria destruir de baoes a primeres el sistema econdmaiproductiu de la rona. per fani 6s forca Suggeiidora ia possibiiitat que un petit control 

militar a la rona, despiés de destiu'idda tota resictbncia, establis aigun tipus de ieiació amb un segon nivell de la jeraiquia soclal de la zona. es 

a dii, el que hab~taiia poblats com Esquaflerades o Moleta dei Remei, per tal de controiai aouestes xarxes ~roductives. 
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Figura 16. M a t e r a l  ceramc del Castell d'ulldecona (dibuixos: R. Á lva rez ) .  
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diferent al que es dóna a la val1 de I'Ebre, on la proxt- La vi1.la de la Carrova podria ser el darrer representant 
mitat de les muntanyes al curs del riu nornés permet el del tipus d'explotació documentat a la val1 baixa de I'E- 
cultiu extensiu en uns llocs molt deterrninats, impe- bre, tot i que la possible connexió amb el jaciment del 
dint la implantació de grans villae (Noguera 1997, 92). Mas de Sant Pau, que axplotaria com veurem mes 

Figura 17. Material ceramic del Castell d'ülldecona (dibuixos: R. Alvarer). 
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endavant ei sector nord-est de la plana de la Galera, 
faria pensar en un hibrid entre eis dos sistemes d'im- 
plantació territorial. amb una Mgica adaptació a I'wo- 
grafia de cada zona. 
Tret de la necropolis de la Carrova, que s'ha de rela- 
cionar de forma clara, com ja hem dit, amb lagran vi!,la 
que duu el mateix nom, es documenten ben pocs ele- 
ments de caracter funerari relacionats amb el món roma 
a la comarca. Tan sols podem destacar la troballa for- 
tuTta d'una estela de gairebé 1.70 m d'alcada en un punt 
proper a la necropolis paleoiberica de Mianes, que per 
la seva inscripció ha de peflanyer a un membre de la 
familia Porci Sera, la quai va jugar un paper important 
en el govern municipal de la ciutat de Dertosa 
(MayerIRoda 1985). Amb tot, va ser impossible de deter- 
minar la procedencia exacta de l'estela, i per tant no 
s'ha pogut establir la possible existencia d'una altra 
necropolis pels voitants, ni tan sols la connexió amb 
algun dels tres jaciments que mostren ocupació a la 
zona en epoca romana (Assentament de Mianes, 
Vil.la de la Carrova i Vii.la del Mas de Sant Pau). 
A I'hora d'establir les rutes viaries de la comarca durant 
aquest rnoment, la situació de les vii.ies podria ser de 
gran ajut. Segons aquesta perspectiva, la Torreta podria 
estar en relació arnb I'antiga via iongitudinal de la foia 
d'iilldecona, i qui sap si és per aquest punt per on dis- 
corria la Via Augusta. La localització d'una creu metAl.lica 
de terme al damunt d'un gran pedra cilindrica amb base 
quadranguiar a la sortida nofd de I'actuai pobie d'uli- 
decona ens ha fet pensar en !a possibilitat que aquest 
element es tractés, en origen, d'un mil.liari.z' Malaura- 
dament es tracta d'una peca anepígrafa, i per tant, 
tot i que les caracteristiques generais recorden les dels 
mil.liaris, és impossible de determinar la seva veritable 
a t r ibu~ ió .~~ La Vil.la del Cementiri queda relativarnent 
distanciada d'aquesta probable via principal, tot i que 
per la seva situació ha d'estar clarament en connexió 
amb I'antiga via transversal que unia !a costa amb la 
zona del Castell d'ulldecona. L'existencia d'una via o 
ramal costaner, connectat amb l'interior rnitjancant el 
darrer cami que hem comentat, completaria per aquest 
cantó una xarxa viaria reticular, identica estrictament 
a ia que s'utiiitzava durant e! periode iberic, i en la 
qual queden per determinar els possibles treballs de 
condicionament realitzats per l'administració romana i 

que haurien aportat major o menor entitat a una via o 
una altra. Per ultirn, hi ha la possibilitat que la via prin- 
cipal que vindria des de Dertosa travessés la comarca 
pel Pla de la Galera, en direcció al riu Sénia, que seria 
creuat a l'alcada de Sant Joan del Pas, pero no n'hi ha 
cap evidencia. Podria ser també perfectament viable 
que aquesta via accedís a l'anterior de la foia d'ullde- 
cona pei pas dels Freginals, o fins i tot que existissin 
dos ramals. El conjunt de Mas de Sant Pau, Carrova i 
I'Assentament de Mianes no aluda gaire a establir el pas 
exacte de la via romana, ja que aquests enclavaments 
es troben situats en un punt pe! qual necessariament 
hauria de passar aquesta, independentment de cap on 
es dirigís amb posterioritat. Per acabar, la troballa de la 
iapida que abans hem cornentat podria estar en darrer 
terrne en relació amb aquesta via, de la qual no tenim 
de moment més evidencies. 
Pel que fa ai nord de !a comarca, el panorama viari es 
presenta encara mes desolador No disposem ara com 
ara de cap vil.la o assentament roma en el sector 
central i est d'aquesta zona, ja que el poblament es 
concentra en e! sector oest. En el cas de la vil.la de la 
Carrova, !a seva situació és immillorabie: I'Ebre consti- 
tueix una via de cornunicació principal de primer ordre 
(seria molt i molt estrany que aquesta vil.la no disposes 
d'un petit embarcador fluvial), que es complementaria 
per una banda amb un mes que probable cami paral.lel 
a ia riba dreta del riu, que enliacaria, aixi mateix, amb 
la zona del Casteil d'Amposta per l'est, on cal esperar 
I'arrencament d'una via en direcció sud, cap als Fre- 
ginals i d'aqui a la foia d'ulldecona. Per altra banda, 
la xarxa de comunicacions de la Carrova es veuria com- 
plementada pel Barranc de la Galera a l'oest, via de 
cornunicació d'una importancia cabdal que, dirigint-se 
en direcció sud, mena per una banda cap als Freginals 
i la depressió d'ulldecona i per altra cap a les vessants 
occidentals de la Serra de Godal!. Pel mig, i riberenc 
amb aquest barranc. es troba el Mas de Sant Pau, en 
una posició que, conjugada arnb la possibilitat de trac- 
tar-se d'un establiment de segona categoria. fa pensar 
en la possibilitat d'una dependencia d'aquest assenta- 
ment respecte la Carrova. En aquest sentit, resulta esti- 
mulant la idea d'un mateix conjunt habitacionai format 
per un sector riberenc, encarregat de canalitzar gracies 
al riu e!s excedents produits per I'enclavament inte- 

27.- Volem eo aquest punt expiessai el nastre sincei agraiment al sr Ton, Foicadell pei haver-nos comunica1 l'exist6ncia d'aquest possible 

mil-liati 1 havei-nos apuntat la pocsibilitat que es tractés d'aquesta calegona de rnarcadois vians 

28.- Els milliaiis anepigrafs. pei irna o altia raó. no són estranys. A Catalunya, pei  enemple. podem cttar, entre d'altres, els casas dels 

mii.liaiis de Medinya i de Ceivia de Ter [Girona], el de Sants (Barcelona), un del Museu arqueolbgic de Catalunya sense procedencia, el de 

les Gunyoles (Avinyonet). el del'deendrell, el de Sant Vicenq de Caidulls, el localltzal entre Tarragona i Altatulla ¡Restaurant el Trull) i els 00s 

de Cambrils (Mayer/Rodh 1997. 116). El d'ulldecona, en concrei. 6s rnall similar moriolbyicarnent al del Restaurant el Tiull. prop d'Altafu- 

lla (MayeiIRoda 1985, 177, Ihrn 16) i a un aitie iocalitzat a ¡'Aldea. piop del liyallo de les Veles (Baix Ebre) [Esteve Galvez 1958. lhm. XXII, 

21. 
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Figura 18. Mater~ai ceramic del Castell d'ulldecona (dibuixos: R. Álvarez). 

rior, el qual esta en clara relació arnb les ferrils terres del sistema utilitzat a la resta de la comarca basat en 
dels voltants del barranc de ia Galera. Entre ells dos, i'explotació de grans territoris directament a partir del 
tan sois trobem el talús de la terrassa quaternaria, pero nucli agrari principai. 
la comunicació resulta tot i aixi extraordinariament sen- Almenys en un parell de casos es pot establir una rela- 
zilia. Aquest esquema seria el darrer exempie del sis- cid claraentre un assentament iberic i una vil.la romana, 
tema d'explotació que recentment s'ha pogut determi- tots dos en e sector sud de la comarca (Castell d'Ull- 
nar a ia cubeta de Mora (Noguera 1997, 94), i diferiria decona-Vii-la da a Torreta, Moleta del Remei-Vil.la del 
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Cementiri, tot i que la relació és extraordinariament més 
estreta quant a distancia i cronologia en el primer cas). 
A la provincia de Castelló es documenten associacions 
similars (Puig de la Misericordia-la Glosa, Tossalets de 
Coves de Vinroma-V. dels Tossaiets de Coves de Vin- 
roma, la Picosa-Mas d'Aragó, Tossalets d'Alcala de 
Xivert-V. dels Tossalets d'Alcala de Xivert, Forques de 
Borriol-el Palmar, Tossal de I'Assud de Borriol-V. del 
Tossal de I'Assud de Borriol, Punta d'Orleyl-la Punta), 
interpretades com una acció intencionada de la nova 
administració romana, amb la voluntat de fe? baixar la 
població iberica dels seus poblats (Oiiver 1998. 448- 
119). Com ja hem explicat, ens decantem personalment 
no per una acció despobladora intencionada per part 
de I'administració romana sino per una defenestració 
del sistema economic iberic des de la base, a partir de 
I'apropiació de les terres, fet que cornportaria la inuti- 
litat del sistema de poblarnent antic en p~blats.~%ko 
no negaria la possibilitat, prou raonable. que els 
antics habitants dels poblats passessin (continuessin?) 
a trebailar les tarres de les vi!!ae, pero en tot cas si que 
estaria en contra d'una implantació territorial d'a- 
questes viilae en relació directa als poblats i al que 
ells havien representat, es a dir, per una raó principal- 
ment politica. Ans al contrari. les vil.les s'instal4aran en 
els llocs mes ben situats en relació als recursos agri- 
coles (terres mes fertils) i en relació a les principals vies 
de comunicació del territori: no és estrany, doncs, 
que acabin coincidint en zones properes a la majoria 
de poblats iberics. 
Es dificil de determinar el t~pus d'explotació agraria que 
durien a terme aquestes villae La proposta general de la 
zona de la Tarraconense aniria en la direcció d'una pro- 
ducció majoritariament vinaria que seria canalitzada prin- 
cipalment cap al sud de la Gal.lia i al limes germanic, i en 
menor quantitat a Italia (Noguera 1997, 91 -98). Amb tot, 
en el cas del Montsia almenys, aquesta proposta és difi- 
cil de contrastar ateses les intimes evidencies amforiques 
recuperades en els jaciments. Arnés, aquesta proposta 
hauria de ser complementada amb una explicacio del 
procés pel qual unes terres que suposadament han estat 
produint cereal fins poc abans de la implantacio del 
sistema de vil!ae comencen de cop a produir vi. Amb tota 
seguretat el procés és gradual i, en cas de produir-se. és 
factible de pensar en uns moments primerencs durant 
els quals aquestes viilae contlnuessin amb la producció 
cerealistica tradicional fins que la vinya plantada pogues 
comencar a produir raim en quantitats prou rendibles. 
Una altra explicació vindria donada per una implantació 
de la vinya ja durant el segle ll aC. un cop que la influen- 
cia de l'administració romana a la zona comenca a fer- 

se mes evident. Aquesta darrera proposta, recolzada per 
les evidencies del conreu de la vinya a la zona durant els 
darrers moments de l'lberic Tarda (Oliver 1996, 130). 
demostraria que el sistema de les villae, almenys en 
aquesta zona, ve a implantar-se sobre unes terres que 
ja estan duent a terme la producció amb la qual després 
comerciaran. En tot cas. com hem esmentat ja anterior- 
ment, la posada en funcionament de les Vriiae no es podria 
haver dut a terme sense la pewivencia i el subministra- 
ment d'excedents agraris durant un cert temps en alguns 
dels nuclis rurals tradicionals de la zona (MireVSanmarti, 
Santacana 1986, 83). 
Cal destacar la troballa d'un bol de sigillata hisphica pro- 
cedent dels tallers de la Rioja locaiitzat al Mas de Sant 
Pau (Fig. 8, e). Aquest petit element no deixa de ser una 
evidencia de les intenses relacions comercials existents 
entre la zona dels tallers ceramics de la Rioja i la resta de 
la Val1 de I'Ebre, fins a la seva desembocadura, zona natu- 
ral primerenca de dispersió dels vasos de sigillata que 
produeixen. 
Les evidencies materials demostren I'abandonament de 
la majoria d'assentaments rurais de la comarca, excepte 
la vil.la de la Carrova, en el moment de traspas de I'AIt al 
Baix Irnperi, una epoca tradicionalment considerada de 
crisi. Aquest fet, contrastat en la resta de sectors de la 
Tarraconense, s'ha intentat explicar com ei resultat de la 
competencia directa en la producció vitivinicola exercida 
perla Gal.lia, la qual s'hauna fet notar ja des del segle l 
dC per l'ocupació dels mateixos mercats (Revilla 1993, 
174). El resultat hauria estat I'abandonament d'un bon 
nombre de centres agricoies a causa d'un fenomen de 
concentració parcel.laria, i la creació de grans i sump- 
tuoses vil.les residencials. Tot i que el primer efecte si que 
es deixa notar en aquestes terres, el segon no, i tret de 
la vil.la de la Carrova les evidencies de que disposem ens 
porten a inferir un despoblament general del conjunt de 
la comarca durant el periode que va entre el segle II i el 
lll dC. No cal ni dir que esta per determinar la veritable 
realitat d'aquesta evidencia, possiblement deguda a una 
nova mancanca de la investigació. i en tot cas caldria 
intentar explicar un fenomen d'aquesta magnitud. Aquest 
fenomen. per exemple, contrasta amb la continurtat d'un 
cert poblament al curs baix de I'Ebre, tot i els canvis pro- 
du~ts. ja que ies vil.ies excavades (Casa Blanca. Barru- 
gat, Mas del Carrotxo) i els treballs derivats de prospec- 
cions mostren una clara continuitat d'ocupació en molts 
dels jaciments (Noguera 1997, 98). 
Com succeeix en la resta de penodes. la Plana de la Galera 
apareix com la gran desconeguda o la gran despoblada, 
segons la perspectiva que escollim per tal de fer I'analisi. 
La nostra opinió és, com jaapuntavem anterioment. que 

29.- S'ha proposal un assentament general de calons ithiics a la zona del cuis baix del iiu Ebre duran1 els segle 11-1 aC a paitir da I'anhlisi 

deis noms sobre les amiores locviitrades a assentaments com i'Aurnedina (Tivissa) o el Mas del Carrbtxo (Bendallet) (Revilla 1993. 149)~ 
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coma conseqüencia d'una falta de poblament intensa la 
zona en I'actualitat (tan sols el petit poble de la Galera, al 
centre de la plana, i els pobles de Godall. a l'interior de la 
Serra de Godall, i el de Mas de Barberans, als contraforts 
dels Ports de Beseit. són localitzables en la gran plana), el 
reconeixement de les restes antigues, de tots els perío- 
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