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RESUM 
 
 Les estructures arquitectòniques que encara avui dia es conserven, les restes de cultura 
material que es van anar trobant, el fet que mai no s'hagués portat a terme cap intervenció 
científica en aquest lloc i la seva importància estratègica, al llarg de la història, van plantejar la 
necessitat d'efectuar un sondeig en aquest lloc per tal d'esbrinar el seu interès arqueològic. Els 
resultats van ser força interessants: un important lot de materials d'època ibèrica, amb una 
cronologia dels segles IV-I aC i les restes dels materials i fonaments de construccions datables 
cap a la segona meitat del segle XII dC. 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 El Puig del castell d'Ulldecona es localitza en el municipi d'Ulldecona (el Montsià), a 1,5 
km en línia recta a l'oest de la vila i al costat esquerre del Sénia, actual límit político-
administratiu entre les comarques del Montsià i el Maestrat (veg. fig. 1/1). Les coordenades 
cartogràfiques del qual són 4° 07' 10'' de longitud est i 40° 35' 40'' de latitud nord (full núm. 546, 
Ulldecona, MTN, escala 1/50.000). 
 Topogràficament, és ubicat sobre una petita elevació plana d'uns 120 m d'altitud relativa, 
en relació al pla o Foia d'Ulldecona (la "fovea Ulldecone" de les fonts medievals) (1) i a 256 m 
d'altitud sobre el nivell del mar. És el contrafort més meridional de la Serra de Godall (Serra de 
l'Ermita o de Dalt), amb la Mola de Godall (378 m snm) com el punt més elevat. Entre aquesta 
serra i el massís del Montsià (762 m d'altura màxima snm) queda encaixat el corredor 
d'Ulldecona que uneix la ribera de l'Ebre amb la Sénia, formant d'aquesta manera un pas natural 
interior, orientat de nord cap a sud, paral.lel al costaner (veg. fig. 1/3) i que continua al llarg del 
Maestrat, formant una via de pas obligatori per accedir a l'interior de la província de Castelló. 
 Geogràficament, la muntanya és formada per una superposició de roques calcàries i 
margues cretàcies, que culminen al cim amb un pis de calcàries d'edat barremiana amb 
orbitolínids, format en el moment de màxima transgressió marina de la conca del Maestrat 
Central. La Foia constitueix la part plana del passadís i és formada per extensos glacis de 
sedimentació quaternaris de gran riquesa agrícola (veg. fig. 1/2) que contrasten amb l'aridesa de 
les serres calcàries que la delimiten. 
 Des del Puig del castell d'Ulldecona, s'exerceix un magnífic control visual tant de la 
depressió d'Ulldecona com de les terres que voregen el Sénia, una part de la comarca del Baix 
Maestrat, la costa de Vinaròs i la ciutat de Peníscola. 
 La ubicació estratègica i la gran fertilitat i riquesa del terreny que el circumda van 
atreure, des de temps molt antics, diferents poblacions que, amb el pas dels segles, van deixar-hi 
importants petjades del seu pas. La magnitud del conjunt arquitectònic conservat, la trobada 
d'abundants restes de cultura material en la superfície, sobretot ceràmiques ibèriques, i la diversa 
documentació escrita, que s'ha conservat, han propiciat una extensa bibliografia on, per unes 



causes o d'altres, apareix citat el jaciment. (2) 
 
2. EL JACIMENT. LES ESTRUCTURES CONSERVADES 
 Com assenyalàvem anteriorment, el jaciment es troba situat al damunt d'una elevació que 
destaca, visualment, sobre el pla. Aquesta elevació és de planta lleugerament ovalada, allargada 
en direcció nord-est-sud-oest, similar a un tronc de con, com una zona plana superior, 
lleugerament inclinada i que, actualment, queda delimitada per la línia exterior del recinte 
emmurallat, que abraça tot el seu perímetre. Així doncs, roman aïllada pel pendent natural del 
terreny, més pronunciat pel sector sud i sud-est i suau pel nord i nord-oest, fet que va contribuir a 
facilitar la defensa del conjunt sense que fos necessari portar a terme modificacions substancials 
en la topografia del terreny. 
 Actualment, són visibles diverses construccions medievals i modernes (3). La superfície 
del terreny ha estat modificada per anivellaments moderns i per l'erosió que ha deixat en 
descobert la roca calcària, acumulant la terra en els bancals i contra la muralla que ha funcionat 
com a mur de contenció, restant oculta gran part de la seva altura per la part interna (veg. fig. 
1/6). La roca aflora en diversos punts del jaciment, sobretot en les cotes més altes. 
 A continuació, analitzarem les estructures medievals conservades que considerem com a 
més antigues i que presenten una major problemàtica. 
 
2.1. Línia de muralla perimetral (veg. fig. 2/7, element 1, i veg. fig. 2/8) 
 Originàriament, devia delimitar el conjunt en tot el seu perímetre. S'assenta directament 
damunt la roca calcària que apareix retallada en alguns punts -visibles per l'exterior en el sector 
nord-est i nord- amb la finalitat de facilitar la defensa i aprofitar la pedra com a material de 
construcció. 
 Té una amplada mitjana de 160-170 cm. Malgrat que presenta algunes refeccions (veg. 
fig. 1/6), s'endevina clarament una estructura originària formada per una base, d'altura variable 
segons el desnivell del terreny, amb un aparell de maçoneria irregular de pedra calcària local, la 
mida de la qual pot ser petita i mitjana, treballat amb morter, amb pedretes de pòsit o rebles. 
Aquesta base forma, al llarg de tot el pany, una línia homogènia i regular que permet el muntatge 
d'encofrats per a la construcció del coronament superior de l'obra. Hem diferenciat tres sistemes 
constructius, en funció del tipus de coronament conservat: 
 - el primer tipus presenta un mur exterior de morter. L'espessor de cada morterada varia 
entre els 22-26 cm, medeix 80 cm d'ample, l'alçat interior és de tàpia, d'uns 90 cm d'ample, 
format per diverses capes d'entre 6 i 7 cm d'espessor, de terra atapeïda i dura barrejada amb 
pedres, lluïda amb morter, d'uns 6 cm d'ample, que facilitarà la seva consolidació i conservació. 
 - el segon tipus presenta un doble mur de maçoneria irregular que munta sobre el 
basament. 
 - el tercer tipus, molt mal conservat, consta d'un alçat de tàpia, lluït per les dues cares, 
que comprèn tota l'amplada del mur. 
 El morter és de color beix-blanquinós, dur, amb molta sorra, còdols i petits nòduls de 
pedra calcària amb arestes vives. Les dues cares presenten un lluïment de morter molt irregular. 
 El pany de la muralla és totalment llis. No presenta cap tipus de torre, cub o vinclament 
que faciliti la seva defensa, almenys en la part conservada. Tampoc no s'ha conservat, en cap 
sector, tot l'alçat, amb la qual cosa desconeixem com es podria rematar. Si el comparem amb 
altres castells de la zona, com el de Xivert, a la comarca del Maestrat, amb cronologia i tècniques 
constructives similars al d'Ulldecona, observem que algunes muralles i torres conserven restes 
d'un ampit exterior que culmina amb almenes i que deixa espai per a un petit pas que permet el 
trànsit damunt la muralla. 
 El sector sud és el que presenta unes modificacions més grans (veg. fig. 2/7, elements 14, 
15 i 17). La muralla devia quedar completament destruïda, es va reconstruir posteriorment i es va 
canviar el seu traç, a partir d'un vinclament en angle. El nou mur guarda les mateixes 



proporcions que l'antic, però varia la tècnica constructiva. L'obra és de maçoneria aparellada de 
manera irregular, col.locada en sec, sense morter. En compte de respectar la forma de la planta 
original, el mur té la tendència a obrir-se i forma un sortint que comprèn l'entrada moderna, la 
qual dóna accés a una esplanada artificial, davant la façana principal de l'església. Tots els indicis 
apunten que el mur exterior del sector nord de l'església podria formar part de l'antic traçat de la 
muralla en aquesta secció. 
 En el sector nord són visibles, per l'exterior, uns forats que perforen tota la muralla i, per 
l'interior, uns altres que no la travessen en la seva totalitat. 
 Respecte a l'entrada original del recinte, tenim certs dubtes que coincideixi amb l'actual. 
L'única porta que es conserva, actualment tapiada, i que, amb tota probabilitat, coincidiria amb 
l'original, es localitza en el sector nord (veg. fig. 2/7, element 2). No hi ha senyals de ruptura en 
el parament que indiquin la seva posterioritat a la muralla i, a més a més, és l'únic punt on és 
reforçada, ja que s'ha fabricat un mur més ample, en torn als 200-220 cm. No hi ha indicis 
tampoc del tancament per la part superior, que pot ser allindada o en arc. 
 El traçat del camí actual d'accés al castell, creiem que pot coincidir amb el medieval. El 
alguns punts, es retalla la roca, amb la finalitat de fer-lo més ample i permetre el pas dels carros. 
Discorre en un ascens suau, a través de la clotada oest que separa el Puig del castell d'una 
elevació contigua més baixa i enfila la pujada per la falda sud-oest-sud, abrupta i fàcil de 
defensar, fins que s'arriba al recinte emmurallat. Des del castell, s'exerceix un perfecte control 
visual d'aquest accés. 
 No comptem amb elements de datació precisos que ens permetin d'apuntar una 
cronologia d'aquest primer recinte defensiu. Per comparació amb altres castells del Maestrat -
l'hospitaler de Cervera, proper a Ulldecona, i els templaris de Xivert, Culla i Pulpis, per exemple, 
amb clares evidències d'ocupació àrab- constatem notòries similituds constructives que ens 
permeten de datar aquest primer complex en època àrab. L'obra respon a patrons defensius 
islàmics. Una prova d'aquest fet seria l'adaptació a la topografia del terreny, la forma irregular, 
l'amplitud del recinte, l'ausència de dispositius de flanqueig i control, l'ús de tàpia, etc. A manca, 
doncs, d'elements de datació més precisos, li atribuïm una cronologia dels segles X-XI. 
 
2.2. El segon recinte defensiu (veg. fig. 2/7, elements 3, 5 i 6). 
 Cap dels treballs consultats no fa cap referència o valora, en la seva justa mida, aquest 
segon complex defensiu interior, ubicat en el sector sud del recinte, entre la gran torre quadrada i 
l'església. De fet, comprèn tres elements arquitectònics ben diferenciats: una muralla, exempta de 
planta rectangular (element 3), un bastió defensiu de muralla (element 6) i una senzilla muralla o 
parapet de tancament (element 5). En la muralla que delimita el albacar musulmà del castell de 
Xivert, es conserven torres i murs que prou recorden els d'Ulldecona. Almenys, per paral.lels, 
creiem que aquest segon recinte podria formar part del primitiu castell musulmà, la construcció 
del qual podria ser posterior a la de la muralla i, per tant, es podria datar cap als segles XI-XII, 
probablement del període almoràvid. 
 La torre es troba en un avançat estat de destrucció, sobretot pels flancs sud-est i sud-oest. 
Medeix en planta 7,50 m pels dos costats més llargs. S'aixeca sobre murs massissos, de 150 cm 
d'ample, de pedra i maó, dispostos en files regulars, rejuntats per un morter beix-blanquinós, amb 
moltíssima sorra, còdols i grava de calcària esmicolada. 
 En la part superior del mur, es combinen dues tècniques constructives: una paret externa, 
de 40 cm d'ample, fabricada amb aparell de maçoneria col.locat en files regulars que es 
corresponen per l'interior amb les empremtes de l'encofrat en el morter, mentre que la part 
interior del mur és de tàpia lluïda, format per terra atapeïda i dura, col.locada en fines capes de 5-
6 cm i barrejades amb pedres i ceràmica esmicolada. La cantonada nord de la torre conserva cinc 
fileres superposades de carreu. A més a més, per l'interior, no acaba en angle recte, com hauríem 
d'esperar, sinó que es reforça amb un massissat, format per una gran quantitat de maons, 
rejuntats amb morter molt dur. En fabricar els primers carreus, es van rebaixar les vores, i es va 



deixar la part central en relleu, en forma d'un tosc encoixinat. Les úniques parets que es 
conserven del parament exterior són la nord-oest i la nord-est. La que millor es manté és la nord-
oest, la qual és formada per una successió de 30 filades visibles, molt regulars, d'aparell de 
maçoneria de mida petita. A la part inferior del mur, es combinen filades de blocs grans amb 
d'altres més petits, dispostos en posició vertical amb la intenció de regularitzar la filada. La resta 
és formada per aparell de maçoneria, la mida del qual és petita -prèviament seleccionat- i amb 
mides bastants regulars, que es combinen amb una succecció de filades planes -aparell a soga- 
amb d'altres col.locades en forma d'espiga, formant un motiu d'espina de peix simple o amb una 
línia de pedres planes enmig. 
 Els murs delimiten una estança de planta quadrangular, actualment curulla de sediment. 
La porta es troba a la cara    sud-est, a nivell de sòl, desplaçada cap a la cantonada est (element 
4). 
 El morter utilitzat és de color beix-rosat, dur, amb moltíssims trossos de calç, molt 
sorrenc, amb algunes pedretes i algun que altre còdol. 
 A la torre, se li adossa, posteriorment, un mur de maçoneria irregular (element 5), 
rejuntat amb morter, destruït, en part, en construir el folre troncopiramidal de la gran torre 
quadrada del segle XIII. El pany conservat arrenca de la cara nord-est de la torre petita i sembla 
enllaçar amb l'únic bastió de la muralla de tot el conjunt (element 6). Originàriament, devia 
formar el mur defensiu d'aquest segon recinte. Encara es conserva la base d'una espitllera amb 
vessament a l'interior. 
 Per bastió, entenem, en aquest cas, una torre de cantonada de la muralla, l'única de tot el 
recinte. Es tracta d'una edificació de planta rectangular amb els tres angles, que donen a 
l'exterior, arrodonits i de la qual no s'ha conservat el coronament, segurament emmerletat. Les 
característiques constructives són semblants a la resta d'elements que s'han vist fins ara. El 
parament és de carreu, més o menys regular, format per blocs de mida mitjana o petita, de forma 
rectangular o pseudo-rectangular, molt homogenis pel que fa a la mida, que formen filades 
horitzontals, col.locades en aparell d'espiga. Totes les peces són molt ben engalzades. La cara 
exterior del mur és arrebossada amb un morter fi. Aquest parament exterior cobreix un farciment 
interior de blocs sense desbastar de mida mitjana. Els blocs estan engalzats amb un morter de 
color rosat, amb moltíssima grava i punts blancs de calç. A la part interior hi ha, com a la resta 
de construccions, un mur de tàpia, lluït amb morter, que delimita una estança, farcida de 
sediment, amb un voladís que devia sostenir un pis de fusta. 
 La primera línia de muralla passa per la mateixa  base d'aquesta torre, paral.lela a la cara 
sud-est i deixa un petit passadís entre les dues construccions. El segon recinte defensiu es 
completa amb un mur, en un nivell superior al de la muralla exterior que enllaçaria amb la torre 
de la cantonada i que es perd abans d'arribar a l'església. 
 Aquest segon recinte queda delimitat, pel nord, per un mur de 120 cm d'ample (element 
12), format per un doble parament de pedra, rejuntat amb morter i un coronament de forma 
triangular de maçoneria i morter. Conserva una estreta poterna d'entrada que obliga a entrar per 
un estret passadís recolzat i fàcilment defensable des del capdamunt de la torre petita. El mur 
gira en angle recte, en direcció sud-oest, vorejant el torreó àrab. A partir de l'angle oest d'aquesta 
construcció, el mur es va obrint per culminar amb una segona entrada, enfrontada al torreó 
circular. Diverses espitlleres, amb vessament a l'interior i orientació variable, permeten defensar, 
des de l'interior, aquest segon recinte. Encara que s'adapta, perfectament, a la resta d'estructures, 
creiem que es tracta de la construcció més moderna de tot el conjunt, ja que es dóna al folre 
troncopiramidal de la Torre de l'Homenatge. El fet que presenti espitlleres i no troneres ens fa 
pensar que devia construir-se amb anterioritat a la introducció de la pólvora i, per tant, datable 
cap a la primera meitat del segle XIV. 
 
2.3. Torre circular (veg. fig. 1/5 i veg. fig. 2/7, element 8) 
 Es tracta d'un edifici exempt de planta circular i forma troncocilíndrica, de 10 m d'altura, 



5 m de diàmetre màxim a la base i tan sols 4 m en la part més alta. El mur medeix 120 cm 
d'ample i és format per un doble parament vist de maçoneria, amb un farciment interior de pedres 
irregulars. Tot això rejuntat amb un morter de color beix-rosat, tou, amb trossets de calç, grava 
de pedres calcàries esmicolades i sorra fina. Aquest mateix morter s'utilitza, també, per 
arrebossar la torre per l'exterior. És diferent del que s'empra en la muralla exterior i en els 
elements del seu recinte. 
 La fàbrica és de carreu, tallat toscament, encara que de mida regular. Exteriorment, els 
blocs són de mida mitjana o gran, col.locats, majoritàriament, en sentit longitudinal paral.lel al 
mur, formant files regulars. En la part interior de la planta baixa, el parament és més petit,  
alternant, successivament, filades construïdes per lloses primes, col.locades planes amb petits 
blocs de carreu, disposats a soga segons les filades. 
 La torre consta de dues plantes i una coberta plana tancada mitjançant un mur sobre el 
qual es disposen sis merlets, dels vuit originaris, de coronament apuntat. Les dues plantes són 
cobertes per una falsa cúpula. Dos forats centrals de forma rectangular permeten l'accés, des de 
l'interior, tant al pis inferior com a la coberta. A la torre, s'hi accedia a través d'una porta elevada, 
amb llinda sobre carteles, practicada en el primer pis. Aquesta entrada es defensava des de la 
terrassa, mitjançant un matacà o similar, actualment tapicat, i que ben bé podria tractar-se d'un 
element tardà (4). Compta amb diferents obertures atrompitades, totes estretes i altes amb 
vessament a l'interior: dues a la planta baixa, una a nivell de sòl -diferent a la resta d'obertures i 
de difícil interpretació- i una altra de respiració i entrada de llum, practicada en l'arrencada de la 
cúpula, així com diverses espitlleres de defensa sobre el sòl del primer pis i espitlleres repartides 
sota els merlets a la terrassa. L'aigua recollida en l'esmentada terrassa s'evacua a través d'uns 
forats al desguàs, en un dels quals es conserva un conducte sortint o gàrgola (5) que permet 
abocar les aigües pluvials a una certa distància del mur. 
 Topogràficament, ocupa un dels punts més elevats del promontori, a través del qual 
s'exerceix un perfecte control visual del territori que la circumda. Alguns detalls permeten pensar 
en la posterioritat d'aquesta torre-talaia respecte a altres elements del conjunt defensiu: no es va 
construir en la cota més alta, la part elevada, orientada cap a l'est, dóna a l'interior del segon 
recinte defensiu -creiem, doncs, que es va construir amb la intenció d'adaptar-la a elements 
preexistents- i, per últim, no guarda cap similitud amb la resta de construccions. 
 Crida poderosament l'atenció, el color ocre de les pedres que es diferencien clarament de 
la resta del conjunt on predominen els tons beix-grisosos. Observades amb més deteniment, 
comprovem com, malgrat que litològicament es tracta, també, de pedres calcàries, les que 
pertanyen a la talaia circular són més poroses i de gra més gros, la coloració de les quals es deu a 
la presència de limonites i de diversos pigments fèrrics, a diferència de les calcàries autòctones 
que es podrien enquadrar dins el grup de les calcàries micrítiques, de gra molt més fi, no poroses 
i de fractures cristalino-concoïdals. (6) 
 Ens agradaria apuntar, a mode de conclusions, algunes idees i hipòtesis sobre el conjunt 
d'edificis estudiats -no de tot el castell (7)- que no pretenem que siguin definitives i que esperem 
que en el futur es puguin veure refutades per noves intervencions arqueològiques i estudis 
comparatius d'envergadura més gran. 
 En primer lloc, cal destacar l'existència d'un doble recinte defensiu, amb assentaments 
musulmans paral.lels al del Maestrat, cronològicament anterior a la conquesta i, per ara, de 
dubtosa atribució cronològica, a causa de la poca significació dels elements constructius 
conservats i la parquedat de les restes de cultura material àrabs aparegudes durant la campanya -
quasi totes de difícil catalogació, a causa de l'estat en què van aparèixer-. Apuntem una àmplia 
cronologia del segle XI-començaments del XII. Pensem que el primer recinte, o albacar àrab, no 
es va construir per defensar una població estable i així sembla demostrar-ho la inexistència, per 
ara, d'estructures o restes d'un hàbitat musulmà permanent, sinó a un grup humà que, en 
moments de perill, es resguardava en el seu interior. Aquesta població devia viure en el pla 
agrícola, en hàbitats dispersos o agrupada en alqueries (8). A diferència del castell de Xivert, 



com una població estable a l'empar de les seves muralles, però molt allunyat del pla, el 
d'Ulldecona és relativament proper a la Foia, de manera que, en cas de necessitat, la població 
podria refugiar-se ràpidament al seu interior. El segon recinte defensiu, donades les seves 
proporcions només podria albergar una reduïda guarnició militar. 
 Si fem cas de les fonts escrites, tot sembla indicar que amb anterioritat a la conquesta 
cristiana en l'actual emplaçament del Puig del castell devia haver algun tipus de construcció de 
caràcter militar, castrum o castell. En un document de 1167 es donen a Poblet unes propietats 
"...in...termino de Castro Vallis de Chona". En desembre de 1173, Guillem de Montcada cedeix 
els seus drets "...in castro et villa de Ulldechona..."  a favor dels hospitalers. En la donació que fa 
Alfons II, el Cast, a l'orde  de l'Hospital del districte d'Ulldecona, datada en Barbastro l'any 1178, 
el rei atorga el "castrum" d'"Ulldechone" als hospitalers (CATALÀ, P. i BRASO, M.; 1973 i 
FERRÉ, A.; 1983: 84, en el document transcrit i traduït). En un document datat en 1313 encara 
se cita el lloc amb la denominació de "...Castri Uldyconae..."  (O'CALLAGHAN, R.; 1902: 80). 
Creiem que aquestes referències no fan al.lusió a la torre rodona, hipòtesi contrària a la que es 
defensa en la bibliografia tradicional, que atribueix aquesta construcció als àrabs i, per tant, la 
considerem l'element més antic del conjunt (RUY-FERNÁNDEZ, J.; 1919: 17 i FERRÉ, A.; 
1983). En un document datat en 1180, el rei, a banda de confirmar i ampliar l'ordre de 1178, 
inclou l'obligació que l'Orde edifiqui una fortificació (FERRÉ, A.; 1983: 85). Finalment, en un 
document de 1191, se cedeix el castell d'Ulldecona a Ramon de Montcada i als seus successors i 
es refereix al lloc amb el terme "...castellum de Valdicona..."  (9). El més ambigu dels documents 
és el de 1180, ja que l'ordre del rei no sabem si insinua la inexistència de la fortificació, cosa poc 
probable, o, com sembla desprendre's dels documents precedents, simplement demana que es 
condicioni i millori la ja existent. En resum, i partint d'aquesta segona suposició, la nostra 
hipòtesi és que els cristians es troben amb una sèrie de construccions de caràcter defensiu que 
aprofiten i, a més a més, reforcen edificant, cap a finals del segle XII, una nova torre de planta 
circular que complirà amb la doble missió de controlar des de la seva posició privilegiada, la 
immediata línia de frontera i el pas natural de la Foia i, al mateix temps, augmentar les defenses 
del castell. 
 Aquest tipus de torres, encara avui dia, plantegen bastants problemes, no tant per la 
cronologia com per l'origen (10). M. Riu (1989) les data entre finals del segle X i la primera 
meitat del segle XII, en què comencen a ser substituïdes per construccions de planta 
quadrangular, conegudes ja des del segle IX i comunes a la resta d'Europa per aquestes dates 
(11). Discutir si aquest tipus de torres són d'origen musulmà o cristià resulta inútil avui dia a 
manca d'estudis rigorosos sobre el tema (12). Durant el segle XIII, en territori àrab es construïen 
torres-vigia de planta circular, tant en la línia costanera com en els passos naturals cap a les 
terres de l'interior, però a diferència de les catalanes, la planta baixa és substituïda per un 
basament massís (SÁNCHEZ-SEDANO, M. P.; 1988). En aquests moments, l'única torre àrab 
exempta excavada a Catalunya, és la de l'alqueria musulmana de Solibernat (el Segrià), de planta 
quadrada (13). Altres torres musulmanes, documentades al País Valencià, durant el segle XIII, 
responen a aquest mateix model de torre de planta quadrada (BAZZANA, A. i GUICHARD, P.; 
1978). Durant l'Alta Edat Mitjana, la frontera cristiana és defensada per tota una xarxa d'edificis 
militars, entre els quals es troben les torres cilíndriques, la construcció dels quals no podem 
atribuir als àrabs (BOLÒS, J.; 1986). 
 
3. L'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 
 Durant el mes de juliol de 1985, es va desenvolupar la primera de les campanyes 
programades que s'han portat a terme al Puig del castell d'Ulldecona, sota la direcció científica 
d'un de nosaltres, Ramon Àlvarez. Els treballs van durar un total de 22 dies i van ser 
subvencionats pels Serveis d'Arqueologia i de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 Darrere una minuciosa i sistemàtica prospecció de l'interior del recinte emmurallat, 
optem per plantejar un sondeig de 45 m en el sector nord del castell (veg. fig. 2/7-18 i veg. fig. 



2/9) en l'epai comprès entre la gran torre quadrada i la porta tapiada de la muralla, en un punt on, 
aparentment, la potència del sediment és major. 
 Com queda reflectit en la secció estratigràfica annexa (veg. fig. 2/12), els diferents nivells 
buzan suaument, seguint el pendent natural del terreny, en direcció sud-nord. Diferenciem un 
total d'onze unitats estratigràfiques (veg. fig. 2/10), així com sis elements constructius entre 
basaments de murs i llars medievals (veg. fig. 2/11). 
 Els dos primers nivells són formats per un sediment molt dur, amb pedres i gran quantitat 
de ceràmica ibèrica (UE 1 i UE 2), i on van aparèixer, també, una moneda d'argent de Pere II. El 
següent nivell (UE 3) correspondria a una fase de destrucció natural de les estructures, format 
per un sediment molt dur, amb gran quantitat de grava esmicolada i pedretes. A continuació, es 
presenten petites aglomeracions de terra cendrosa (UE 11 i UE 12), i una gran concentració de 
terra amb les mateixes característiques (UE 4), a l'interior de l'estructura delimitada pels murs 5 i 
7, on va aparèixer la major part del material medieval. No hi ha paviments de terra batuda, 
encara que es diferencien restes d'un possible sòl d'habitació a la base de la UE 4. Amb la 
finalitat de reomplir desnivells de la roca (UE 20), queden les restes d'un nivell amb ceràmiques 
ibèriques no contaminat (UE 15). 
 Tots els elements constructius documentats durant l'excavació són fabricats amb pedra 
calcària local. Es recolzen sobre la roca natural i s'adapten als desnivells del terreny, creant una 
superfície regular de recolzament per als murs de tàpia. De les sis línies de murs aparegudes, 
quatre presenten les mateixes característiques tipològiques. Són formats per un doble parament 
paral.lel, vist per les dues cares, i de maçoneria irregular. Se seleccionen blocs, preferentment de 
mida mitjana i petita, amb més d'una cara plana, que es col.loquen sense desbastar o 
lleugerament desbastats, ja que en alguns dels quals són evidents les marques d'un tosc facetado. 
Es disposen, indistintament, a soga o a tizón, segons la necessitat i la forma. L'aparell es col.loca 
en sec i l'espai que queda entre les dues alineacions s'omple amb pedres irregulars de mida petita 
i terra. El mur núm. 7 surt d'aquest esquema general, que correspon a una refecció de l'extrem del 
mur núm. 5, que consisteix en una estructura acodada de tancament, formada per blocs irregulars 
de mida gran. 
 Donada la reduïda mida del sondeig, cap dels murs es va poder delimitar en tota la seva 
extensió. Tampoc no es va poder excavar cap estança completament. Resulta, doncs, del tot 
impossible, a partir de dades tan parcials, correlacionar cada un d'aquests elements entre si i 
intentar d'apuntar alguna hipòtesi de caire urbanístic. Només podem dir que els murs núm. 6 i 8 
guarden un cert paral.lelisme, respecte a la línia de muralla i que, en la part central del sondeig, 
es delimita un espai obert que va poder correspondre tant a un pati interior com a un lloc d'ús 
comunitari. Tot sembla indicar que formen part d'un conjunt arquitectònic, constituït per 
diferents àmbits sense que sapiguem, de moment, com es correlacionaven entre ells mateixos. 
 Associades a murs, van aparèixer dues estructures de combustió; una més senzilla, de 
forma quadrangular i de dimensions reduïdes, excavada parcialment en les margues (UE 19), 
adossada al mur núm. 13 i delimitada per tres pedres, col.locades de forma plana als costats (E 
18). I, un segon tipus més complex i gran, de forma circular, delimitat en tot el perímetre per 
pedres i una sola composta per lloses planes (E 14), adossat al mur núm. 6.  
 Arqueològicament, hem documentat una única fase d'habitació, associada a les 
estructures conservades i que correspon al moment final d'ocupació del poblat cap a mitjans del 
segle XIII i que afecta altres ocupacions anteriors, l'existència de les quals hem pogut constatar a 
partir de restes de cultura material. 
 
3.1. Cultura material 
 El 95% de les restes de cultura material localitzades, majoritàriament ceràmiques, 
corresponen als diferents moments de l'ocupació ibèrica del jaciment. Actualment, no és visible 
ni una sola estructura que la puguem relacionar amb aquests materials. En la zona excavada per 
nosaltres, tampoc no hem pogut constatar l'existència de restes constructives datables en època 



ibèrica. D'altra banda, resultaria poc probable que es conservessin, almenys, en l'interior de 
l'actual recinte, ja que durant l'ocupació medieval es va portar a terme un important procés de 
removiment de terres i, sobretot, un exhaustiu reaprofitament de materials per a la construcció de 
nous elements defensius i d'habitació. (14) 
 Encara que no s'han conservat restes constructives, es devia tractar, segurament, d'un 
poblat de grans dimensions, a jutjar per la dispersió del material, semblant als documentats en 
altres jaciments de l'àrea ilercavona. 
 D'un total de 6814 fragments ceràmics, tan sols 306 corresponen a l'època medieval i 
moderna. Els 6508 restants corresponen a ceràmiques que, cronològicament, comprenen els 
segles VII-VI aC fins al canvi d'era. Malauradament, han aparegut, la gran majoria, fora de 
context. L'índex de fragmentació de les ceràmiques és elevadíssim i no s'ha pogut reconstruir cap 
forma sencera. (15) 
 Destaquem pel seu nombre, els vasos de ceràmica comuna oxidable ibèrica, la majoria 
dels quals pintats. En proporció apareixen pocs fragments de ceràmica comuna a mà i són 
escassíssims els de ceràmica grisa monòcroma. Quant a les importacions, són majoritaris els 
fragments d'àmfores de diferents tipus. Els segueixen, en nombre, les ceràmiques campanianes 
de vernís negre, les importacions de ceràmica comuna itàlica, uns pocs fragments de ceràmica 
romana de parets fines i un ínfim nombre d'exemplars de ceràmica fenícia, àtica, púnica i de 
vernís vermell romà. 
 La primera ocupació del jaciment és anterior a l'època ibèrica. D'aquest moment, ha 
aparegut un reduït lot de materials. Un fragment de carena poc marcada i algun fragment d'una 
àmfora fenícia del tipus Viullemot R-1 (veg. fig. 3/13), amb una cronologia de començaments de 
segle VI aC, ens permeten d'incloure el Puig del castell en la, ja, llarga llista de jaciments, on s'ha 
constatat la presència d'aquests materials antics. 
 Estudis recents, portats a terme en torn al curs baix de l'Ebre, han demostrat la 
importància de la incidència de l'anomenat "factor comercial fenici" entre les poblacions      pre-
ibèriques locals (ALAMINOS, A., OJUEL, M., SANMARTÍ, J. i SANTACANA, J.; 1991). 
Aquestes poblacions, a canvi de metalls preciosos, rebien el que alguns autors han anomenat 
béns de prestigi (vi i oli) (OLIVER, A. i GUSI, F.; 1991), procedents de centres de redistribució 
com el d'Aldovesta (Benifallet, el Baix Ebre). 
 També podem associar a aquesta fase arcaica alguns fragments de ceràmiques fabricades 
a mà, de tradició post-hallstàttica, de perfils en S, decorada amb cordons impresos, les quals, de 
vegades, formen motius triangulars i amb pastes i acabats de bona qualitat (veg. fig. 4/42-49). 
Són paral.lels amb els apareguts a altres jaciments de la zona, com el de la Ferradura, les fases 
més antigues de la Moleta del Remei i altres com Sant Jaume-Mas d'en Serra on s'han trobat 
estructures arquitectòniques a base de materials peribles i possibles fons de cabanes i materials 
fenicis (GRÀCIA, F., MUNILLA, G. i PALLARÈS, R.; 1988 i GRÀCIA, F.; 1991). 
 D'una època paral.lelament posterior, han aparegut alguns fragments de ceràmica àtica, 
datables cap al segon quart de segle IV aC, moment espectacular, pel que fa a l'arribada 
d'importacions àtiques a les costes mediterrànies peninsulars. Destaca un petit fragment de vora 
d'una copa de figures vermelles, l'exterior de la qual és decorada amb una escena inidintificable, 
de moment, que deu correspondre a un tema de tipus figuratiu o vegetal tan abundant durant els 
segles V i IV aC (veg. fig. 3/14). Tipològicament, podria correspondre a una copa ampla del 
tipus kylix de llavi còncau, sense motllura interna del grup del Pintor de Viena 116, semblant als 
apareguts al vaixell de El Sec (ARRIBAS, A., TRIAS, G., CERDA, D. i DE HOZ; 1987). El 
segon és un fragment de la forma Bowl Outtorned Rim (veg. fig. 3/19) de la classificació de 
l'Agora d'Atenes, forma 2861 a 1-2 de la tipologia de Morel (MOREL, J. P.; 1981) o forma 
Lamboglia 22 (LAMBOGLIA, N.; 1952). Correspon a la forma que M. Picazo (PICAZO, M.; 
1977) denomina com a bol de vora girada cap a fora i que es daten, tradicionalment, en torn al 
segon i tercer quart del segle IV aC. Les dues formes són àmpliament representades en l'esmentat 
derelicte mallorquí de El Sec on s'associen a altres materials representatius d'aquest moment 



cronològic com àmfores de l'Egeu, greco-itàliques i púniques, i produccions representatives de 
diferents tallers que treballen, massivament, cara a l'exportació i que les decoren amb escenes i 
motius poc cuidats (CABRERA, P.; 1993): skyphoi del Grup del Fat Boy, craters de campana 
del Grup del Pintor del Tirso Negre, etc. Hi incloem, també, dos fragments de plat amb la vora 
exvasada, un fabricat a mà i l'altre a torn, semblants als apareguts en jaciments propers com la 
Moleta del Remei, ja que aquest tipus de peces resulten, també, bastant comuns durant els segles 
V-IV aC. En aquesta època, hi podríem enquadrar dos fragments de fíbula de bronze: un pont de 
forma rectangular-naviforme de fíbula anul.lar (veg. fig. 5/72), amb paral.lelismes a la propera 
necròpolis d'Orleyl (LÀZARO, A., MESADO, N., ARANEGUI, C. i FLETCHER, D.; 1981) i 
un fragment de fíbula (veg. fig. 5/70), originàriament amb un ressort bilateral, del tipus del peu 
elevat amb un botó terminal, similar als trobats en les, també, properes necròpolis del Baix Ebre, 
tant a Mas de Mussols com a Mianes (MALUQUER DE MOTES, J.; 1984 i 1987). Malgrat que, 
cronològicament, puguin ser anteriors a les ceràmiques àtiques, creiem que, pel desgast que 
presenten, podrien pertànyer a una cronologia bastant més tardana que a la del moment de 
fabricació. 
 La major part del material ceràmic aparegut correspon a les dues èpoques principals del 
desenvolupament de la cultura ibèrica, l'Ibèric Ple o Clàssic en la fase més tardana i, sobretot, 
l'Ibèric Final o Íbero-romà. Diferenciem, bàsicament, dos grans complexos ceràmics. D'una 
banda, el de la ceràmica fabricada a mà o a torn lent i, d'una altra banda, el de la ceràmica 
comuna oxidada, fabricada a torn, àcroma i pintada. 
 El primer grup és minoritari, apareix molt fragmentat i el repertori de formes és escàs. En 
general, es tracta de vasos, la mida dels quals pot ser mitjana o petita, de formes globulars i 
perfils sinuosos, coll curt o sense coll diferenciat, vora exvasada, bases planes i decorats 
mitjançant uns cordons impresos o incisos i decoracions incises sobre la part superior del cos del 
vas. 
 El segon grup és, numèricament, més significatiu. Encara que, per la seva tipologia, 
podem distingir diverses produccions, la factura homogènia de les quals ens ha portat a incloure-
les en un mateix apartat. Resulta difícil establir una separació clara entre els vasos de decoració 
pintada i els vasos no decorats. L'elevada acidesa del sòl i la fina patina que cobreix tots els 
fragments, no han contribuït a la conservació dels motius decoratius, si a aquest fet li afegim 
l'elevada fragmentació de les peces, ha estat del tot impossible la confecció d'una taula de 
decoracions. Els motius són, majoritàriament, geomètrics simples a base de bandes i filets 
horitzontals de gruix variable, que poden anar acompanyades de motius més complexos com 
semicercles concèntrics, combinacions de línies paral.leles sinuoses i altres motius que s'escapen 
d'aquest esquema bàsic. En el cas d'un peu de pàtera, decorada en el fons intern amb un doble 
motiu linial, un reticulat i un motiu en forma d'espina de peix (veg. fig. 4/65). Les formes 
tancades són decorades per l'exterior (veg. fig. 4/56-61) i les obertes, per l'interior (veg. fig. 4/67 
i 69). 
 Tradicionalment, s'ha classificat aquest material segons la seva possible funcionalitat. 
Dins el grup que s'ha definit com a "vaixella de taula", caracteritzat per peces petites, són 
majoritàries les imitacions de ceràmiques de vernís negre, que imiten bols i plats de les formes 1 
i 5/7 de la Campaniana B, tardanes i posteriors a la segona meitat del segle II aC i les formes 
26/27 i 31 de Lamboglia (veg. fig. 4/64, 66 i 68). També ho són les gerres globulars petites (veg. 
fig. 4/56, 58 i 63) i les tapes amb agafador en forma de botó. En aquest grup, s'hi inclourien les 
peces globulars mitjanes que correspondrien tant al servei de taula com al transport. Un altre 
seria el dels contenidors de mida mitjana i gran per a l'emmagatzematge o el transport, de cos 
ovoide, colls més o menys alts, vora exvasada de secció pseudo-triangular o en forma de coll de 
cigne (veg. fig. 5/93 i 94). Per raons pràctiques, aquests tipus de vasos són provistos de nanses 
verticals, de les quals hem pogut documentar una diversa tipologia. Un altre grup seria el dels 
vasos per a l'emmagatzematge o el transport, representat, majoritàriament, per les típiques 
àmfores ibèriques "de la costa catalana", de cos fusiforme, sense coll, boca plana i dos nanses 



laterals que arrenquen de sota l'espatlla (veg. fig. 5/95-100). Entre els objectes que podríem 
classificar com a d'ús personal, hi ha un fragment d'ungüentari, escassos durant els segles IV-III 
aC, però d'utilització molt comuna durant els segles II-I aC. Entre les formes d'ús desconegut, 
incloem un fragment de kalathoi (veg. fig. 5/101-104). No és un grup tipològicament homogeni, 
ja que presenta variacions quant a forma i a mida, atribuïble a la producció de tipus artesanal, no 
industrialitzada, i que podrien procedir de diferents tallers. Tots els fragments conserven restes 
de decoració pintada tant sobre el caire, amb les típiques dents de serra, com el cos, amb bandes, 
semicercles, ondes, etc. 
 La ceràmica gris monòcroma a torn és molt escassa i el repertori de formes, molt limitat 
(veg. fig. 5/84-89). La majoria dels fragments corresponen a peces petites, sobretot imitacions de 
plàteres de vernís negre i fragments corresponents a gerretes bicòniques. Es tracta de formes 
molt comunes, que perduren i que, tipològicament, evolucionen poc. El bicònic, per exemple, 
perdura des del segle IV al I aC i el mateix succeeix amb les imitacions de la forma 27 de 
Lamboglia. 
 També d'època ibèrica són una petita fusaiola bitronco-cònica, decorada a la part superior 
a base de punts impresos, formant un motiu de línies radials (veg. fig. 5/83). I, també, un as de 
bronze de la seca de KESE, desgastat per l'ús. (16) 
 Han aparegut diferents objectes de bronze, ferro i plom (veg. fig. 5/70-79). Destaca, per 
la seva raresa, la troballa durant la prospecció d'un masser de fundició de ferro, encara en fase de 
procesat que ens ha permès de constatar la transformació d'aquest mineral al mateix jaciment. Ha 
aparegut un fragment de la part mesial d'un os en forma d'un petit punxó o similar, decorat amb 
dues fines línies incises a la part superior (veg. fig. 5/82). 
 Quant a les importacions, predominen els fragments d'àmfores itàliques de producció 
local o procedents de l'àrea púnica. Quant a les formes, van aparèixer dos fragments d'àmfora 
greco-itàlica (veg. fig. 3/39), tres vores de Dressel 1B, un dels quals amb reïna a l'interior (veg. 
fig. 3/40), dues imitacions de Dressel 2/4 i dos vores d'àmfora púnica, una Mañá C/2 (veg. fig. 
3/15), de llavi motllurat i una púnico-ebusitana forma PE-17/Mañá E (veg. fig. 3/16). Aquestes 
restes amfòriques ens donen una cronologia dels segles II-I aC, aparentment l'etapa de major 
desenvolupament del poblat. 
 Respecte a la ceràmica de vernís negre (veg. fig. 3), posterior al segle III aC, predomina 
la Campaniana B i afins, li segueix en nombre la Campaniana A i després en menor nombre 
alguns exemplars de produccions antigues, del segle III aC. És un material de difícil 
classificació, a casua de l'elevada fragmentació que presenta, fins i tot, els peus més robustos de 
les grans pàteres de la Campaniana B es conserven prou malament. En la Campaniana B 
predomina la forma Lamboglia 5/7, li segueix, en nombre, la Lamboglia 8 i, finalment, la 
Lamboglia 1. Entre aquests materials apareixen uns fragments que, molt probablement, poden 
procedir de l'àrea púnica i alguna forma que es correspondria amb la ceràmica aretina de vernís 
negre. Les úniques formes de la Campaniana A són una Lamboglia 5/7, una Lamboglia 26 i una 
Lamboglia 28. Són minoritàries, respecte a la resta de materials, les ceràmiques del segle III aC, 
les quals són representades per tres petits fragments de difícil atribució, una vora d'una possible 
forma Morel 2587 (veg. fig. 3/17), de pasta molt clara i que podria correspondre a una producció 
de la primera meitat del segle III aC, procedent de la Campania, els altres dos fragments podrien 
atribuir-se al Taller de les Petites Estampetes (veg. fig. 3/20 i 22). 
 Predominen les importacions itàliques en ceràmica comuna. Plats de caire bífid, amb una 
petita mossa al llavi (veg. fig. 3/41), forma Vegas 14; plats tapa amb la característica vora 
fumada (veg. fig. 3/28 i 29), forma Vegas 16; un fragment de vernís vermell pompeià, tipus 
Vegas 4; dos vores de morter, poc profund, tipus Vegas 7 (veg. fig. 3/30), amb un voraviu 
vertical; dos bases de morter, una amb el fons intern cobert de petits fragments de ferro (veg. fig. 
3/33) i un altre, estriat per l'interior (veg. fig. 3/35). Pel tipus de pasta, aquests dos morters 
podrien procedir d'Eivissa, encara que també hi ha la possibilitat que es tracti de produccions 
locals. 



 La ceràmica de parets fines (veg. fig. 3/31 i 32) és minoritària i és representada per 
gobelets de vora còncava, de cos fusiforme o globular, corresponents a les formes I i II de la 
tipologia de Mayet. 
 Els materials més moderns, dins aquesta fase antiga, es representarien per dos fragments 
de ceràmica aretina llisa, un dels quals correspon a una forma Haltern 1 A-B o Godineau 1 
antiga, datable cap al 40-30 aC, un fragment molt rodat, aparegut durant la prospecció feta fora 
del recinte del castell, d'una forma Dragg 29/37 de terra sigil.lada hispànica, decorada a base de 
cercles i perles en relleu (veg. fig. 3/38) i un fragment de terra sigil.lada sud-gàl.lica sense 
decoració. El fragment d'aretina quadraria, cronològicament, amb els últims moments d'ocupació 
del poblat mentre que els altres, apareguts fora del recinte medieval durant la prospecció, 
responen a un fet corrent com és l'aparició de ceràmiques romanes alt imperials en jaciments 
d'altura i que poden respondre a una normal freqüentació del lloc en aquesta època més que a un 
assentament estable de tipus militar, encarregat de controlar el territori. (17) 
 Tots els indicis semblen apuntar cap a un abandonament del poblat entre el tercer quart 
de segle I aC i el canvi d'era. Després de, aproximadament, deu segles és reocupat i utilitzat com 
a fortificació per un nou grup humà d'origen àrab. Malauradament, d'aquesta segona ocupació no 
hi ha restes de cultura material que demostrin, d'una manera clara, l'assentament d'una població 
estable, les úniques evidències, com hem vist anteriorment, són de tipus constructiu. Les restes 
documentades, durant l'excavació, són posteriors a la conquesta i datables cap al primer quart de 
segle XIII. 
 El lot de materials medievals, encara que reduït, és, potser, el més significatiu, donat el 
seu relatiu bon estat de context estratigràfic original. Van aparèixer, majoritàriament, en un 
nivell de terra cendrosa (UE 4), associats a restes arquitectòniques. Una altra part d'aquests 
materials va aparèixer en diferents contextos estratigràfics, barrejats amb ceràmiques ibèriques. 
 El grup majoritari és el de les ceràmiques comunes, de cocció reductora o, en alguns 
casos, de cocció irregular (veg. fig. 6/105-107), fabricades en un torn lent o de mà -ausència 
d'estries de tornejat, parets de grossor irregular, superfícies de tracte rugós, ...-. Predominen les 
formes globulars, panxudes de vora exvasada, llavi arrodonit, fons convexos i decoracions 
senzilles a base de fines incisions sobre la part alta de la paret del vas, formant una única banda 
de línies paral.leles i perimetrals. 
 En els nivells superficials han aparegut alguns fragments de cocció reductora, amb la 
vora lleugerament exvasada i el llavi de secció triangular amb un rebaixament interior que 
permetia d'encaixar una tapa. Aquest tipus, així com l'anterior, apareixen àmpliament 
documentats en altres jaciments de característiques semblants i que pertanyen cronològicament 
als segles XII-XIII (ACTA MEDIEVALIA; 1984). 
 En associació amb el primer dels grups que s'han descrit, va trobar-se l'únic exemplar de 
ceràmica àrab, localitzat durant la nostra excavació. Es tracta d'un ataifor (veg. fig. 6/109) amb 
vidrat impermeabilitzat interior de color melat clar-groguenc, amb impureses vermelles -òxid de 
ferro-. Correspon al tipus IIA de Rosselló-Bordoy (ROSSELLÓ, G.; 1978), qui el data en el 
moment almoràvid-almohade, i al grup IIIA de Ma. del Mar Mira (MIRA, Ma. del M.; 1987). La 
cronologia, segons Bazzana i Guichard, comprendria des de finals del segle XI a finals del segle 
XII (BAZZANA, A. i GUICHARD, P.; 1980). No hi ha dubte que es tracta d'una peça 
excepcional, si la comparem amb la resta de materials que se li associen, tots són de fabricació 
tosca i mancats de vidrat. Es tracta, sens dubte, d'un objecte adquirit o conservat com a peça de 
luxe. 
 En l'excavació del primer nivell superficial va aparèixer una moneda d'argent de Pere II 
(1196-1213), en perfecte estat de conservació, amb l'epígraf PETR.REX al revers i ARAGÓN a 
l'anvers. Es tracta, sens dubte, d'un document inestimable que ens data amb major seguretat 
aquest moment d'ocupació contemporani a les estructures trobades. 
 Encara que apareguts fora de context, creiem que podríem datar, d'aquesta època, alguns 
dels objectes de ferro trobats durant l'excavació: un fragment de ferradura, de mida petita (veg. 



fig. 5/81) i el que podria ser el cas i part del ferro d'alguna gúbia o objecte similar (veg. fig. 
5/80). 
 L'ocupació del jaciment amb posterioritat al segle XIII queda ben reflectida no sols en les 
restes arquitectòniques conservades, sinó també en una dispersa i diversa documentació, tant 
directa com indirecta, recollida la major part per E. Bayerri (BAYERRI, E.; 1951) i per altres 
investigadors. I, pel que fa als treballs arqueològics, per l'aparició d'un reduït lot ceràmic que ens 
permet d'ampliar en uns dos-cents anys les cronologies del jaciment. Entre la ceràmica 
denominada de luxe, hi ha alguns fragments d'escudelles i plats decorats en verd i manganès 
(veg. fig. 6/111, 114 i 115), segurament de Paterna i/o Manises, també un exemplar decorat en 
blau sobre un fons blanc (veg. fig. 6/110), un altre, amb fons blanc, però sense decorar (veg. fig. 
6/113) i un fragment amb la impressió d'un motiu, en reflexos metàl.lics, exterior. Han aparegut 
alguns fragments de ceràmica de cuina amb la superfície exterior cendrosa i l'interior 
impermeabilitzat, mitjançant una capa de vernís monòcrom de to verdós, marró o melat. I, també 
ceràmiques d'ús domèstic com gerres i càntirs, procedents, segurament, de Paterna i amb una 
cronologia dels segles XIV-XV (NAVARRO, C.; 1990), decorades amb òxid de ferro i unes 
altres amb òxid de manganès, aplicat amb pinzell i formant, al mateix temps, traços senzills i 
paral.lels, bandes, pinzellades verticals, etc. (veg. fig. 6/111 ...) i en un cas, amb una decoració 
acanalada al coll (veg. fig. 6/112) i que es confonen, fàcilment, amb ceràmiques musulmanes. 
Incloem, també, en aquest grup una única vora de gerra (veg. fig. 6/121). 
 
4. RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA 
 A manca d'una seqüència estratigràfica clara, ens veiem obligats a realitzar un intent de 
reconstrucció històrica, a partir d'un reduït nombre de restes de material que ben poc ens poden 
aclarir sobre la cultura en general i sobre les formes de vida dels diferents grups humans que van 
habitar el Puig del castell d'Ulldecona. 
 Analitzant la dinàmica històrica del territori, que, actualment, comprèn el nord de la 
província de Castelló, les comarques meridionals de Tarragona i el Baix Aragó, es fa evident 
com, a partir de mitjans de segle VII aC, en una època, definida per R. Zapatero (ZAPATERO, 
R.; 1985) com a primera fase dels Camps d'Urnes del Ferro (700-600) aC), fan la seva aparició 
tota una sèrie de nous assentaments, situats al capdamunt dels puigs fàcils de defensar (OLIVER, 
A. i GUSI, F.; 1991) com és el cas del poblat proper de la Ferradura (MALUQUER, J.; 1983). 
Aquest fet s'emmarca en uns complexos processos de transformació econòmica i social que 
acabaran per donar lloc a l'aparició de la cultura ibèrica cap a finals del segle VI aC. En tot 
aquest procés és determinant la influència del factor comercial fenici sobre les poblacions 
indígenes, com una tradició cultural, encara de Camps d'Urnes, desconeixedora de la 
metal.lúrgica del ferro (no contradictori amb el fet que, de manera esporàdica, apareguin alguns 
objectes d'aquest material) i de la ceràmica a torn (MASCORT, M. T., SANMARTÍ, J. i 
SANTACANA, J.; 1991). A aquest context cultural pre-ibèric, hi correspondrien alguns 
fragments del castell d'Ulldecona, de ceràmica feta a mà i, sobretot, els fragments d'àmfora 
fenícia, de característiques similars a les trobades en Vinarragell, la Ferradura, la Moleta del 
Remei, Sant Jaume (Alcanar) i Aldovesta (Benifallet). Aquests indicis semblen confirmar que 
cap a finals del segle VII aC s'hi estableix un petit nucli de població que construiria un tipus de 
poblat que no diferiria del tipus de poblat estàndard de la zona: emmurallat, amb cases de planta 
quadrada, rectangular, circular o ovalada, amb un alçat de tàpia i sòcols de pedra i un cobriment 
a base de materials romanents i, pel que s'ha pogut comprovar arqueològicament, tenen una vida 
mitjana de 75-100 anys (OLIVER, A. i GUSI, F.; 1991). Un procés semblant devia succeir en el 
Puig del castell. 
 No hi ha restes de materials que es puguin datar en el període ibèric més antic -ni en 
ceràmica indígena a torn, ni en les clàssiques importacions de ceràmica grega d'occident, de 
figures negres, de materials etruscos, etc. que marquin aquest període en altres poblats de la 
zona-. Cap a finals de segle V aC i, sobretot, durant el segle IV aC, documentem una reactivació 



de la vida del poblat -ceràmica de luxe d'origen grec i objectes d'ús personal-. Aquesta segona 
fase, potser, va concloure durant el segle III aC o, potser, durant el segle IV aC, coincidint amb 
destruccions prèvies de poblats o com a conseqüència de les Guerres Púniques que afectarien 
d'una manera directa la zona. Una tercera època d'ocupació del poblat -finals del segle III-segle I 
aC- es marcaria per la presència de nous materials ceràmics d'importació, que es relacionen 
directament amb el creixent comerç romà que introdueix massivament produccions d'origen 
itàlic. En el segle II aC el poblat passa pel moment de major prosperitat. Durant aquests dos 
segles, corresponents a l'Ibèric Tardà, és quan arriben el major nombre de materials importats, 
sobretot, ceràmiques itàliques de vernís negre -Campaniana A i B-. D'aquesta època podem 
atribuir la major part de l'enorme volum de ceràmiques de producció indígena, aparegudes durant 
l'excavació. La presència de materials tardans -aretines llises de vernís vermell, àmfores Dressel 
2-4, ...- ens marcarien el moment final del poblat, encara que la presència d'alguns materials alt 
imperials no ens permetin de pensar en un abandonament immediat del poblat després de la 
romanització de la zona, plenament aconseguida en el segle I aC. És a partir del canvi d'era quan 
té lloc un procés de canvi, provocat per la implantació de nous sistemes d'ocupació i explotació 
del territori, introduïts pels romans que són, amb tota seguretat, més atraients per a la població 
indígena que els que els podria oferir el seu sistema de vida tradicional. Aquests canvis 
comporten l'abandonament dels antics assentaments en zones altes. 
 Després d'un llarg període d'abandonament, el Puig del castell torna a ser ocupat en època 
àrab. Damunt les ruïnes de l'antic poblat ibèric, s'edifiquen noves estructures. Es reaprofiten els 
materials constructius existents per aixecar una línia de muralla de nova planta i, posteriorment, 
es fortifica la part més alta del jaciment, amb una segona línia de muralla, que alberga al seu 
interior una torre quadrada de reduïdes proporcions. La finalitat d'aquestes noves edificacions és 
ben diferent de la ibèrica. Com ja havíem comentat anteriorment, la inexistència de restes de 
vivendes musulmanes -arriscada confirmació, donada la reducció de la zona excavada- pot 
respondre a diferents motius. Nosaltres creiem que el recinte va ser concebut com un despoblat 
emmurallat on la població dispersa pel pla aniria a refugiar-se en cas de necessitat, donada la 
proximitat a la costa (18). Després de la conquesta, durant la segona meitat del segle XII, el 
recinte defensiu es reaprofita i reforça mitjançant la torre rodona. Un cop assegurat, militarment, 
el territori comença l'arribada de gent nova, incentivada des del poder amb la concessió de 
propietats, amb què es repoblarà part del territori abandonat, no en la seva totalitat, per la 
població musulmana. S'edifiquen noves vivendes a l'empar de les muralles del castell i en 1222 
es concedeix la primera carta de poblament d'Ulldecona, on Ramon de Montcada dóna als seus 
pobladors la vila, marcant els límits de les terres corresponents. En 1273, el Castellà d'Amposta 
concedeix la segona carta pobla on s'autoritza, segurament legalitzant alguna cosa que ja devia 
ser comuna entre els habitants de l'"Ulldecona vella", que els pobladors del "Castri vila de 
Ulldecona" puguin instal.lar-se a la Foia, edificant una nova població, que donaria lloc a l'actual 
població d'Ulldecona. I, com a dada de gran interès per a la interpretació arqueològica, permetent 
als seus habitants que s'emportin de les seves antigues cases la fusta, les pedres i altres materials 
(BAYERRI, E.; 1951: 140). 
 
5. VALORACIÓ FINAL 
 En nombroses ocasions, hem fet referència a la importància estratègica del Puig del 
castell d'Ulldecona. Efectivament, des d'aquesta posició privilegiada es controla el passadís 
d'Ulldecona, el tram final del Sénia i, per tant, el camí d'accés cap a la conca del Matarranya. 
També es controla una important zona de terres fèrtils i irrigables. I, per finalitzar, les carrerades 
de pas que devien utilitzar els ramats per dirigir-se a les pastures de muntanya, hipòtesi 
tímidament apuntada, ja que l'estudi de les carrerades és pràcticament verge a Catalunya. (19) 
 És obvi que la confluència de factors naturals com la fertilitat del sòl, unit a la presència 
d'aigua, atreu l'home per la possibilitat de generació de riquesa que comporta. E. Bayerri 
(BAYERRI, E.; 1935) ens conta com en l'any 1882 les aigües del Sénia s'usaven com a força 



motriu en 30 establiments industrials, bàsicament molins, però també en una fàbrica de ferro i un 
martinet de filferros i com es regaven 2300 jornals de terra d'Ulldecona. 
 Els estudis recents sobre el procés ibèric en la zona que ens ocupa centren gran part de la 
qüestió en la importància com a centre d'explotació, recepció i/o redistribució de la riquesa 
minera de les zones interiors de la conca del Matarranya, Guadalope, Mijares i Palancia. Durant 
la nostra excavació, van aparèixer objectes en bronze i plom en procés de transformació (senyals 
de cops, i de talls fets intencionadament). L'aparició d'un masser de fundició confirmaria 
l'existència d'un procés primari de transformació metal.lúrgica del ferro. 
 E. Bayerri (BAYERRI, E.; 1934) dedica una part de la seva gran obra a enumerar els 
minerals i jaciments de la comarca. Assenyala l'existència d'un jaciment de ferro al terme 
d'Ulldecona, recollint una notícia de la sol.licitud d'una concessió per a l'explotació del mineral 
esmentat per un veí de Reus, a començaments de segle. Recull, també, l'existència de limonita o 
hematites terrosa en forma de grans nòduls entre els depòsits sorrencs del Cretaci inferior a la 
Galera i al Coll de la creu (els Freginals). I, al terme de Paüls, una explotació de galena, en un 
perímetre d'explotació, en 1929, de quatre quilòmetres. Segons Bayerri (BAYERRI, E.; 1934: 
442-443), citant un estudi de la riquesa del mineral, es tractava de galena mesclada amb sulfur de 
coure, antimoni, platí i un relatiu percentatge d'argent. Aquest mateix autor recull l'existència 
d'una mina de plom a les Ventalles (Ulldecona) que mai no va arribar a explotar-se. 
 Estudis moderns semblen confirmar la importància minera de la zona. Tenint en compte 
els sistemes d'explotació que es devien aplicar en època ibèrica i durant l'Edat Mitjana de petits 
afloraments i bosses de mineral, resulta molt difícil constatar, arqueològicament, l'existència 
d'una pràctica minera d'aquestes característiques. A Catalunya comencen a aparèixer els primers 
indicis de mineria antiga. A la població de Gavà (el Baix Llobregat va aparèixer una explotació 
d'òxids de ferro (goethita, hematites i limonita) a cel obert i en galeria que, amb tota seguretat, es 
podria remuntar al segle IV aC (20) i que es va localitzar en excavar un solar on s'havien de fer 
obres. 
 J. Mata Perelló (MATA, J. M.; 1990) en la seva tesi doctoral estudia aquesta zona (el 
Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta) i les diferents mineralitzacions que s'hi produeixen. Al 
Baix Ebre les principals mineralitzacions consisteixen en farciments, per minerals de ferro, de 
bosses càrstiques (el Perelló) o per bauxites (Paüls). També hi existeixen mineralitzacions 
estratiformes de galena (Paüls i altres llocs). Segons aquest mateix autor, el Montsià presenta 
poca variabilitat de mineralitzacions que es redueixen a lignits i minerals ferruguinosos (Godall i 
Sant Carles de la Ràpita). A Ulldecona assenyala la presència de petites concentracions 
ferruguinoses amb pirita, goethita, hematites i calcita. 
 Com podem observar, la variació de les espècies minerals i la diversa utilitat que se'ls 
atribueix podrien explicar la necessitat d'escollir un lloc estratègic com a centre de distribució i, 
eventualment, de defensa. Encara que, probablement, tal i com hem comentat anteriorment, es 
conjuguen diversos factors a l'hora d'ubicar i datar les diferents construccions que formen el 
castell d'Ulldecona. 
 
 
NOTES 
1. Com fovea Ulldecone apareix citada en la primera carta de població de 1222 on Ramon de 
Montcada dóna als seus habitants la vila del castell (BAYERRI, E.; 1951: 137). 
2. Ens remetem a la corresponent memòria dels treballs portats a terme durant la campanya de 
1985 on intentem de recopilar els treballs més interessants. Únicament, voldríem destacar un 
estudi recent, monogràfic, del Museu del Montsià dedicat als castells de la comarca, encara en 
premsa, on es porta a terme una metòdica i exhaustiva descripció del conjunt arquitectònic, així 
com un complet estudi de la documentació conservada. Agraïm, des d'aquí, als seus autors les 
facilitats ofertes per a la consulta de la part del text mecanografiat que fa referència al castell 
d'Ulldecona. 



3. Els resultats que aquí s'exposen van ser precedits d'una important labor prèvia de dibuix de 
planimetries detallades, d'alçats i seccions de tots i cadascun dels diferents elements del conjunt. 
Les plantes publicades i els croquis amb què comptàvem eren molt poc fiables i presentaven 
evidents desproporcions. Tots aquests treballs es van portar a terme durant la tardor de 1990 pels 
signataris de l'article. 
4. Semblant al que es conserva en la torre costera, de planta rodona, de Badum, al sud de 
Peníscola. 
5. Les gàrgoles són conegudes des del segle XII. 
6. Vam poder constatar amb l'ajuda del mapa geològic que aquesta litologia es dóna en un punt 
situat a 1,5 km a l'oest del conjunt. 
7. Una gran torre de l'homenatge de planta quadrada de 10 m de costat per 16 m d'altura, datable 
cap a la segona meitat del segle XIII, amb un folre de reforç a la base, atalussat de 6 m d'altura 
en el punt més alt i que forma, respecte al pla horitzontal, un angle de 85°, de forma 
troncopiramidal i que afecta a elements més antics del sistema defensiu. I l'església, edifici de 
grans refeccions, que han modificat successivament la seva estructura originària, probablement 
anterior a 1601, la data que figura en una làpida de la façana principal. No ens ocupem d'aquests 
edificis perquè surten de l'àmbit cronològic d'aquest estudi. Per a una descripció més detallada 
ens remetem a la bibliografia. 
8. Ens remetem al document recollit per R. O'Callaghan (O'CALLAGHAN, R.; 1902: 77-78) de 
la donació que fa Ramon Berenguer III, l'any 1097 al monestir de Sant Cugat d'algunes 
poblacions del Montsià "...siempre que Dios Todopoderoso me conceda en poder y dominio la 
ciudad de Tortosa" . La concessió de béns en territoris encara per conquerir va ser una fórmula 
àmpliament utilitzada durant la conquesta. Els noms de les poblacions -"pueblecitos", segons la 
transcripció- que apareixen en aquest document, un total de 28 sense comptar Ulldecona -citada 
com a límit- són la majoria d'origen àrab. 
9. FERRÉ, A.; 1983 i BAYERRI, E.; 1951. 
10. F. Fité (FITÉ, F.; 1986) proposa per a aquest tipus de torres en l'àrea del Montsec, a Lleida, 
un origen àrab, sent posteriorment aprofitades pels cristians. Aquest autor creu que, en el cas que 
fossin d'origen cristià devien copiar models musulmans. 
11. A la comarca del Solsonès, encara s'hi conserva la torre d'Ardèvol, originàriament de planta 
quadrada i, posteriorment, arrodonida mitjançant un folre exterior. 
12. Les mancanes són notòries si tenim en compte la inexistència d'una tradició en l'estudi de la 
cultura àrab a Catalunya. Des de fa uns anys es donen els primers passos cara a cobrir aquest buit 
amb excavacions en nuclis islàmics com Balaguer ... 
13. Els resultats científics de les diferents campanyes portades a terme en aquest jaciment han 
estat publicats d'una manera molt parcial. A l'espera d'una monografia definitiva podem avançar 
que, com corroboren els resultats obtinguts durant l'última campanya   -novembre-desembre de 
1986- codirigida per un de nosaltres (Ramon Àlvarez) es documenta un assentament agrícola del 
segle XI que perdura fins a la conquesta de Lleida l'any 1149. En un dels extrems del Tossal de 
Solibernat va aparèixer una torre de planta quadrada, amb un basament format per murs de pedra 
i alçat de tàpia. A la paret que dóna a l'interior del recinte s'obre una porta a nivell del sòl. 
14. Si observem amb deteniment les restes de tàpia d'alguns murs resulta fàcil detectar la 
presència de terra cendrosa piconada, carbons i gran quantitat de ceràmica. Una dada a favor de 
la cronologia àrab de les tàpies és que la ceràmica esmicolada és sempre ibèrica. 
15. Hem dibuixat tots els fragments que tenien una forma fiable. Ens remetem a la memòria 
d'excavació on s'inclouen totes les làmines amb dibuixos del material. En total s'han dibuixat 
unes 600 peces de les quals seleccionem una petitíssima part representativa que incloem en 
aquest article. 
16. Per a un estudi més detallat de les restes numismàtiques trobades en el jaciment, ens remetem 
a un treball recent realitzat per Ma. del Mar Villalbí, de propera aparició en el Full Informatiu del 
Museu del Montsià. 



17. En jaciments propers com el Puig de Vinaròs durant el segle I aC, la població s'instal.la al 
pla. En algun cas, que no deixa de ser excepcional, com en el Mas d'Aragó (Cervera) sobre un 
poblat ibèric es construeix un assentament romà amb una cronologia del segle I aC - V dC que es 
va dedicar, entre altres activitats, a la producció. 
18. Com assenyala Lévi-Provençal (LÉVI-PROVENÇAL, E.; 1975: 60), l'enorme línia de litoral 
d'Al-Andalus durant els segles IX-X que comprenia des de l'Ebre fins al Tajo, l'exposava a 
freqüents atacs pirates i a desembarcaments de forces enemigues obligant els califes cordovesos 
a organitzar la defensa de la línia costanera i a construir noves unitats navals. 
19. L'any 1984, vam tenir l'oportunitat de fer una prospecció en un sector de la Via Augusta en el 
seu pas pel terme de Sant Jordi d'Alfama i vam poder constatar com aquest camí havia estat 
utilitzat durant segles com a carretada i era citat en les antigues versions del Mapa Topogràfic 
Nacional E: 1/50.000 com "antic camí de lligallo" . 
20. Una part de l'explotació es va poder excavar, durant l'any 1991, dins el marc del programa 
PIMP del Museu de Gavà amb els alumnes de l'Escola taller del Museu de Gavà i els seus 
arqueòlegs (Francesc Burjacs, Mònica Blasco, Alícia Estrada, Eulàlia Sintas i Ramon Àlvarez). 
Les excavacions d'aquest importantíssim jaciment miner d'època ibèrica, únic fins ara a 
Catalunya, es van paralitzar abans de la seva finalització. 
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