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RESUM 
 
 La comunicació que presentem a la XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos 
pretén ser un punt de partida a l'estudi del jaciment ibèric situat dins el recinte del castell 
d'Ulldecona. 
 Plantejarem els problemes historiogràfics que ha patit i que ha donat lloc a confusions 
entorn a la seva existència i situació. 
 Oferirem una visió històrica àmplia del lloc que presenta una llarga i continuada ocupació 
a la llum de les fonts documentals corroborades, després, per les successives campanyes 
d'excavació. 
 Descriurem la campanya d'excavació portada a terme l'estiu de 1986: 
 - estructures arquitectòniques 
 - materials ceràmics i d'altra naturalesa. 
 Aportarem unes conclusions i resultats que serveixin per a situar el jaciment dins un 
context cronològic amb els diferents moments d'ocupació i organització urbanística, els possibles 
reaprofitaments i la valoració de la seva importància arqueològica dintre el conjunt de la zona. 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 El castell d'Ulldecona s'aixeca sobre una petita elevació situada a 256 m d'altitud sobre el 
nivell del mar, presidint la plana on s'assenta l'actual poble d'Ulldecona. 
 La muntanya és formada per roques calcàries cretàcies que es mostren quasi horitzontals, 
mentre la vall és formada per terra d'al.luvió de gran potència o gruix que la fa molt apta per als 
conreus. 
 La situació de privilegi d'aquest indret, a l'extrem sud de la comarca del Montsià a la riba 
esquerra del Sénia -límit amb el Baix Maestrat, en l'antic camí de Barcelona a València- va 
afavorir una llarga història de poblament que s'inicia amb un nucli d'època ibèrica. 
 Té una visibilitat de 360 graus i constitueix una talaia sobre la planúria de la Galera entre 
les serres del Montsià i el Maestrat, en un moment en què els aiguamolls feien difícil el pas per 
les zones properes a la costa. 
 
2. HISTORIOGRAFIA 
 El coneixement del castell i de la seva importància és coneguda des d'antic, principalment 
en històries locals o de la comarca, però la possible existència al lloc d'una ocupació humana 
anterior als moments àrabs o medievals es troba molt deficientment coneguda. L'any 1968 va 
sortir a la revista "AMPURIAS" una breu nota sobre el jaciment. Es donava compte de la 
troballa de nombrosos fragments de ceràmica ibèrica i campaniana durant unes obres que es van 



realitzar davant el recinte emmurallat. 
 La confusió sobre el jaciment, però, és gran fins al punt que en la Historia de Ulldecona 
d'Albert Ferré, si prenem com a base la diferent bibliografia que utilitza, identifica dos jaciments 
ibèrics diferents al mateix lloc quan, en realitat, es tracta d'un. El primer, Albert Ferré, l'esmenta 
com "Yacimiento cercano al castillo de Ulldecona" on pren com a font d'informació la nota 
apareguda a "AMPURIAS", que abans ja hem esmentat. L'altre l'anomena com "Poblado ibérico 
donde hoy se eleva el castillo de Ulldecona", pren com a font d'informació E. Bayerri qui 
assenyala en el seu comprendi Historia de Tortosa y su comarca (1933-1950) que: "En la 
cumbre y faldas de dicho castillo se ha encontrado variedad abundante de fusaiolas y fragmentos 
de ceràmica, casi a flor de tierra". 
 Tret d'aquestes publicacions tan sols trobem referències del jaciment a la tesi de 
llicenciatura de Ma. de la Pietat Callarisa (1965) que cita el jaciment dins una sèrie àmplia de 
jaciments ibèrics i per la ceràmica apareguda en superfície; a la tesi de llicenciatura de Tomàs 
Gimeno sobre Ilercavònia (1972) i a l'article més recent de ... 
 Aquest, pràcticament, desconeixement del lloc contrasta amb l'àmplia bibliografia que es 
posseeix sobre el conjunt rupestre pictòric de la zona. 
 
3. HISTÒRIA 
 Reconquerida Tortosa l'any 1148, la regió del Montsià va ser lliurada a l'orde de 
l'Hospital, dividida en dos districtes: el d'Amposta i el d'Ulldecona; el primer concedit per 
Ramon Berenguer IV el 8 de gener de 1149; el segon l'agost de 1178, donat per Alfons II el Cast. 
 L'orde de l'Hospital va ser, doncs, qui va donar cos i prestigi al lloc bastint bona part de 
les estructures que existien (torre quadrada i església) malgrat que, anteriors a la reconquesta, 
apareixen diferents elements estructurals com la torre rodona, la muralla exterior i un altre 
recinte murat més petit, flanquejat per torres d'encara difícil descripció i naturalesa. 
 La barreja d'elements aràbics i cristians és patent en aquestes estructures més antigues, 
així podem apreciar-ho al recinte emmurallat exterior amb importants panys d'Opus spicatum 
característic de la manera de fer àrab; mentre que la torre rodona (edifici defensiu, fet de carreu i 
amb l'entrada, com és típic en aquests tipus d'estructures, pel segon pis) és plenament cristiana 
datada cap al 1150. 
 Podem concloure que els primers vestigis d'ocupació, deixant a part les restes ibèriques i 
romanes, es datarien cap al segle XI i serien àrabs; conquerida Tortosa, es van bastir unes 
estructures defensives davant de l'encara perillós enemic àrab, situat a la zona valenciana. Amb 
la donació del lloc l'any 1178 als Hospitalers va començar una nova fase d'ocupació. 
 La confirmació de la donació feta a l'Orde, en la qual es precisa l'obligació que té de 
bastir una fortalesa (torre quadrada) confirma els supòsits abans expressats: 
 "...sicut melius ipsum castrum scilicet Uldichona hec supradicta habuit in tempore 
sarracenorum vel christianorum..." 
 Amb posterioritat, la situació jurídica del castell d'Ulldecona -com a nucli inicial de la 
població així coneguda- va quedar determinada per la comanda que de la seva tinença feudal va 
fer el mestre hospitaler d'Amposta a Ramon de Montcada i als seus successors l'any 1191. Els 
Montcada, doncs, amb el consentiment del mestre Folch de Cornelló, van donar la primera carta 
de població d'Ulldecona l'11 d'abril de 1222. 
 El grup de pobladors que, en un principi, es van instal.lar dins el recinte del castell era 
pràcticament mínim, el document n'assenyala tan sols cinc, però es podien assentar al lloc fins a 
200 persones. 
 Poc temps després, l'assentament situat a dalt del castell va canviar de lloc i es va establir 
a la plana on actualment existeix. 
 El 21 de març de 1274, el mestre Berenguer d'Almenara va atorgar el corresponent 
document on donava permís per bastir una nova població que pendria el nom de Sant Lluc 
d'Ulldecona i, popularment, Ulldecona la Nova. 



 La causa d'aquest canvi d'emplaçament l'hem de cercar, principalment, en la inadequació 
del lloc on, originàriame nt, es va fundar el poble (molt lluny dels llocs de conreu); l'emplaçament 
del poble era més propi dels temps de Reconquesta i de perill, que no pas dels anys de 
repoblació, quan pacífics pagesos conreaven les terres que se'ls havia donat. A aquest nou 
poblador no li era pràctic tenir la casa tan lluny de les terres, i a més, encimbellada. És per 
aquesta raó que molts havien optat per construir la seva llar al costat de la terra de conreu 
refusant la possibilitat d'instal.lar-se al poble. El problema devia ser prou important perquè, 
finalment, canviés la ubicació del poble vers la productiva plana. 
 El document de 1274 reflecteix així aquest trasvals de la població: "Us donem doncs (la 
nova terra), a vosaltres i als vostres successors, i als altres pobladors que ja existeixen en aquest 
lloc, que amb el temps hi fessin cap...". 
 L'assentament de l'antiga Ulldecona va durar 52 anys. Tenint en compte aquesta limitada 
cronologia, juntament amb la petita població que devia existir (el document fundacional 
n'assenyalava tan sols cinc i amb el pas dels anys molts veïns es van traslladar a la plana), es va 
permetre als pocs que vivien a dalt a prendre els materials de construcció de les antigues cases 
per bastir les noves, podem col.legir fàcilment que hi va haver un veritable desmuntatge del petit 
hàbitat que va quedar net, factor que influeix a l'hora d'excavar aquest moment cronològic. 
 Així, doncs, ens trobem amb una llarga i continuada ocupació de l'indret conegut com 
castell d'Ulldecona a la llum de les fonts documentals. Les campanyes d'excavació iniciades l'any 
1985 corroborarien les premises documentals abans enunciades. 
 
4. EXCAVACIÓ 
 El jaciment ibèric es troba força arrasat. De les estructures aparegudes, se'n van 
identificar com a ibèriques un mur de 2,32 m de llargada amb una amplada màxima de 80 cms. 
És format per dos paraments externs de grans pedres desbastades toscament, per la cara externa, 
a més de petites lloses rectangulars que s'hi adossen, a mode de suport. La conservació d'aquest 
mur va ser possible mercès a la circumstància que l'estructura es va aprofitar dins el reompliment 
que va afectar tota la zona i que va servir per homogeneïtzar el terreny preparant-lo per al 
posterior assentament medieval. 
 Va aparèixer una llosa plana, ben escairada i desbastada, que actuava de base d'un peu 
dret de fusta que suportava l'embigat del sostre d'una casa ibèrica. 
 Del moment d'ocupació medieval, vam poder identificar diferents estructures que 
s'afegien a les troballes, ja aparegudes durant la campanya d'excavació de 1985: 
- anivellaments del terreny, utilitzant nòduls calcaris, restes ceràmiques i restes constructives 
ibèriques, per tal d'enrasar-lo per a la nova ocupació 
- continuació de murs ja apareguts durant la primera campanya d'excavació 
- aparició de llars de foc. 
 
5. ELS MATERIALS 
 Dels materials ceràmics extrets durant la campanya de 1985 destaquen: 
- un as de bronze amb la llegenda Kese 
- dues fíbules de bronze, amb una cronologia bastant elevada que es remunta a mitjan del segle 
IV aC 
- ceràmica púnico-ebusitana 
- àmfores Dressel amb una cronologia del final del segle II fins a la meitat del segle I aC. 
- campaniana A 
- campaniana B 
- terra sigillata aretina. 
 Del moment d'ocupació medieval, hem de destacar l'aparició de: 
- un diner de plata que correspon al regnat de Pere II (1196-1231) 
- un ataifor àrab, fruit del comerç o de la perduració de peces musulmanes 



- ceràmica grisa reductora medieval. 
 La següent campanya d'excavació de 1986 va confirmar els resultats ja esmentats. 
L'aparició de materials ceràmics ibèrics va ser aclaparadora. Malauradament, la majoria dels 
fragments es van trobar molt esmicolats i degradats, exceptuant una zona d'escombraries que es 
va localitzar. 
 Predominen les ceràmiques llises (de pasta ataronjada, principalment) i les vores 
característiques de les àmfores de la costa, les del tipus coll de cigne i les formes tipus bol, 
imitació de formes campanianes. 
 En l'apartat de la ceràmica ibèrica pintada, la major part va aparèixer molt desdibuixada, 
excepte en l'àmbit de les escombraries. Temes geomètrics senzills combinats amb altres elements 
més complexos com crestes, cercles concèntrics, costellam, sèries de segments concèntrics, 
aigües, línies ondulades i puntejats; en un sol cas es va poder identificar un motiu decoratiu 
vegetal de fulla d'arítjol. 
 Van aparèixer dues fusaioles: la primera pertany al tipus de la Forma D, subtipus a1; la 
segona, a la forma D, subtipus a2, segons la tipologia establerta per Zaida Castro. No van 
presentar cap tipus de decoració. 
 Els millors exemples de ceràmica ibèrica feta a mà, van aparèixer al nivell de 
reompliment o d'anivellació del terreny fet en època medieval. 
 Corresponen a atuells amb perfil en S i base plana, quant a la decoració que ofereixen, 
destaca el motiu de l'espiga, cordó aplicat, cordó digital, cordó trenat i mamellons. 
 La ceràmica campaniana es va detectar en tots els estrats, però especialment en els nivells 
més superficials. Pràcticament, tots els fragments es trobaven molt deteriortats i esmicolats, però 
vam poder concloure que la majoria pertanyien als tipus bol o pàtera. 
 Es va distingir una pàtera, bastant profunda, forma Morel 2283 g1, cronològicament entre 
el 140/120 aC; una vora, forma Morel 2912 a1, 150/140 aC; un peu, forma Morel 2841 b1, 
meitat segle I aC. 
 Tan sols en un fragment va aparèixer un fons intern decorat a base d'un motiu de rodeta. 
 De la ceràmica medieval apareguda, destaquen els elements de tradició àrab, tals com un 
ataifor aparegut al costat d'una llar. Així mateix s'han trobat fragments de ceràmica àrab del tipus 
"de goteró" i de "corda seca". 
 Entre els elements d'abillament personal destaquen els fets en bronze o os: 

Joies d'os: un os retallat en forma d'anella dos penjolls d'os amb decoracions de canyeta, 
que formen rodones. 
Elements de bronze: un botó; un clau i una anella. 

 Finalment, fent referència a les restes òssies d'animals trobades, van aparèixer deixalles 
d'herbívors com a bòvids i èquids  (tíbies o radis, dents, molars i costelles) menys en el nivell del 
reompliment on, juntament amb herbívors, es van trobar diferents ossos de súids. 
 
 
CONCLUSIONS 
- Dalt el castell d'Ulldecona va existir un assentament ibèric. 
- Les restes estructurals d'aquest assentament, que van poder mantenir-se dempeus en època 
medieval, van ser reaprofitades durant la nova ocupació medieval o van ser ensulsides, per tal 
d'anivellar el terreny per ocupar-lo de nou. 
- S'afegeix, al moment d'ocupació ibèrica, l'aparició d'una zona d'escombraries encara per 
delimitar. 
- El context cronològic del poblat es delimita per les dues fíbules descobertes durant la campanya 
d'excavació de 1985 i que remuntarien el poblat cap a mitjans del segle IV aC; les gerres 
d'emmagatzematge amb vora zooforme o de coll de cigne se situen entre els segles IV-III aC; la 
forma bol amb paret recta en ceràmica ibèrica, són imitacions de les ceràmiques de vernís negre 
que se situen en la transició dels segles III-II aC; els vasos caliciformes se situen en el III-II aC; 



les àmfores de la costa catalana se situen en el II aC; les àmfores greco-itàliques són de les 
primeries del II -tercer quart del II aC; les restes de ceràmica campaniana A i B que han pogut 
ser datades se situen entre el 150 fins a la meitat del segle I aC, i l'últim moment d'ocupació del 
poblat ibèric queda identificat per la terra sigil.lada aretina, apareguda durant la campanya 
d'excavació de 1985. 
 El context cronològic, doncs, ens indica una ocupació que es remuntaria al segle IV aC 
fins a arribar al canvi d'era amb un predomini de materials corresponent a la baixa època ibèrica. 
 Posteriorment, localitzem el segon moment d'ocupació en època medieval amb  
ceràmiques cristianes i musulmanes dintre l'òrbita del segle XII. Les estructures arquitectòniques 
aparegudes en excavació d'aquest segon assentament encara resten per determinar. 
 La zona excavada és encara una mínima part en relació amb l'ampli recinte del castell. 
Els seus límits són encara desconeguts. Desconeixement que tan sols una excavació en extensió 
permetria d'aclarir punts essencials com la problemàtica de l'organització interna de les estances 
(del moment ibèric i del moment medieval); l'urbanisme del jaciment diferenciant les dues etapes 
d'ocupació; els possibles reaprofitaments i la valoració de la seva importància arqueològica 
dintre el conjunt de la zona. 
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Fig. núm. 1. Vista del cim on se situa el castell d'Ulldecona i el poblat ibèric. 
Fig. núm. 2. Ataifor àrab aparegut al costat d'una llar durant la campanya d'excavació de 1986. 
Fig. núm. 3. Penjolls d'os amb decoració de cercles fets amb canyeta 


