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1. Introducció' 

El riu Sénia, límit històric fronterer entre el Principat de Catalunya i el Regne 
de València, és, però, una unitat natural. La depressió del riu transcorre per 
una gran plana trencada únicament per dues serralades a la seva riba esquerra, 
la Serra de Godall i la del Montsià. La plana és anomenada amb un nom 
diferenciat segons el seu marge dret o esquerre: el Pla de la Galera, la Foia i el 
Pla d'Alcanar per part catalana i la plana clel Baix Maestrat per part valenciana. 
Amb cabal d'aigua tot l'any, al seu tram superior, el riu ha estat aprofitat per 
les diverses comunitats camperoles que s'han assentat a la seva riba^, i es 
documenta el seu ús als primers escrits fets^ després de la conquesta cristiana 
del territori de Jurfüsa. Aquestes dades documentals apunten, com el mateix 
E. Guinot diu, a l'existència de xarxes i estructures hidràuliques en temps 
islàmics. 

La troballa arqueològica d'assentaments corresponents als primers segles del 
període andalusí podrien confirmar aquest ús islàmic i, fins i tot, la construcció 
d'alguna de les sèquies mares actuals i d'algun molí. Els coneixements 
arqueològics que tenim actualment de la zona, malgrat el total desconeixement 
de restes en la riba esquerra, ens permeten no sols avançar en el coneixement 
i organització del poblament rural sinó afinar un poc més en el seu inici, ja 
que les cronologies ens traslladen als segles VIII-IX. 

Presentem en primer lloc la localització de les troballes arqueològiques, 
algunes amb una intervenció arqueològica i altres documentades a partir de 
fonts orals i documentals; en cadascuna de les troballes anotem una valoració 
interpretativa, i al final del treball fem una valoració més general. 
1 Aquest estudi correspon al desenvolupament de les hipòtesi apuntades en la comunicació que els autors 
van fer al ler Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya a Igualada, l'any 1998. ALMUNI, 
Victòria; FORCADELL, Toni; VILLALBÍ, Mar (2000). 
2 Toni FORCADELL; Jordi ARASA; Ivon MICHAVILA (1997). 
3 ... tot i que les primeres notícies documentals sobre ells són immediats als anys de la conquesta, a partir 
del 1232. (E. Guinot, 1996). 
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2. Les dades arqueològiques i les fonts documentals 

Tradicionalment el període medieval ha estat estudiat sobretot a partir dels fons 
documentals i el llegat patrimonial i no ha estat fins les darreres dècades que 
l'eclosió de l'arqueologia ha aportat noves dades."* En relació a l'organització 
del territori, les intervencions arqueològiques, a partir dels anys 80, del castell 
Ulldecona permeten relacionar un edifici castral amb el seu entorn geogràfic, 
i es poden entreveure algunes de les seves funcions i el seu desenvolupament 
dins de l'entramat del poblament musulmà 

Quant a l'àmbit rural, malgrat la realització de les Cartes arqueològiques del 
Montsià (1984) i del Baix Ebre (1993), es coneixen pocs jaciments, i la informació 
s'ha d'espigolar entre diferents històries locals, materials superficials recollits per 
aficionats i notícies disperses dels arqueòlegs, com S. Vilaseca, que van treballar 
a la zona als anys 40-60. Els primers treballs de prospecció arqueològica per 
documentar un poblament andalusí corresponen a l'equip de Miquel Barceló i 
Helena Kirchner.^ Anys més tard, l'any 1993, durant l'arranjament de la carretera 
la Sénia- Ulldecona, es va poder constatar la presència de poblament a la zona 
de la Sénia (Montsià) amb el descobriment d'un cementiri andalusí o maqbarah. 
Actualment els centres d'estudis de la Sénia i d'Ulldecona estan portant a 
terme un projecte d'investigació d'estudi documental i treball de camp de tota 
la xarxa hidràulica del riu Sénia, esperem que eïs resultats ens puguin aportar 
noves dades de camp i documentals.* 

Totes aquestes evidencies contrastent però, amb les fonts documentals cristianes, 
que guarden força silenci sobre aquest poblament, tan sols alguns documents 
de compravenda o donacions arran de la conquesta de Jurtüsa fan referència 
a aquesta comunitat.^ 

4 La publicació dels resultats dels treballs arqueològics és un punt que encara es troba per assolir. L'edició 
de treballs d'aquest període està molt poc representada i separada en el temps, podem dir que hi ha molt 
pocs treballs publicats a la zona del baix Ebre. Com a treball de síntesi es troba el volum XXVI de la col-
lecció Catalunya Romànica (1997) amb un capítol dedicat a la Tortosa islàmica 0oan MARTÍNEZ TOMÀS) 
i treballs esporàdics editats a les publicacions locals: Recerca i Nous Col·loquis a Tortosa i Raïls a Ulldecona, 
entre d'altres; la resta corresponen a obres d'àmbit més general, territorialment parlant. Cal esmentar, però, 
el treball d'Albert CURTO HOMEDES (1993) on presenta un resum de les troballes a la zona, que caldria 
renovar i posar-lo al dia amb les noves actuacions. 

5 Miquel BARCELÓ PERELLÓ(1997). 
6 El projecte, anomenat i Aigua i poblament: el sistema hidràulic del riu de la Sénia des de l'època medieval 
fins a la moderna, està finançat per una beca d'investigació de l'Institut Ramon Muntaner. 
7 P. BALANYÀ, P. 1997:46 , fa incidència en l'escassetat de documentació coneguda sobre la taifa de Tortosa, 
en relació a altres veïnes com la de Lleida; fins i tot, sembla, com diu Maria BONET (1998: 6), que bi havia 
una clara voluntat d'esborrar el passat musulmà. 
Per altra part, els estudis de Laureà PAGAROLAS (1984) i d'Antoni VIRGILI (1993) sobre la conquesta i 
repartiment cristià del territori de Tortosa han donat uns bons resultats pel que fa a l'ocupació del territori 
de la vall de l'Ebre, havent-hi un buit molt important a l'àrea de l'actual comarca del Montsià. No és fins 
l'últim quart del s. XII quan trobem les primeres referències documentals del repartiment i poblament dels 
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2.1 L'àrea de muntanya. Benifassà 

Aquesta gran àrea correspon a les valls de la zona de captació del riu i al 
tram superior o de muntanya. En aquest lloc no s'ha efectuat cap intervenció 
arqueològica per determinar assentaments andaiusins. Les notícies que tenim 
corresponen únicament a dades toponímiques com els de Benihassan, Rafalgarí, 
Magraners. Castell del Moro, Coratxà, Bellestar (Ballestar), Bell-Uoch (Bel ?) Rabal 
de Abengarin (Rafalgarí?)**... Les poques referències historiogràfiques modernes 
que facin referència al poblament andalusí són un referit als estudis del despoblat 
de Rafalgarí,'̂  un altre més general sobre els models de poblament a l'Ebre/" i 
estudis generals sobre el poblament medieval cristià. 

La primera referència clara correspon al topònim clànic de Benihassan. Aquest 
dóna nom al castell i a la tinença o territori de domini que el monestir tenia per 
donació el 1229. Les restes del castell encara són visibles avui dia a dalt d'un 
petit turó dins del terreny de l'actual monestir. 

Desconeixem totalment qualsevol adscripció tipològica de les estructures i encara 
menys cronològiques." Però, per la documentació sorgida de les donacions 
cristianes podem dir que el castell seria una mena de centre polític que dominaria 
la vall i tota la seva demarcació o districte. Desconeixem si la seva construcció 
va ser per iniciativa estatal o dinàstica del poder central o per les mateixes 
comunitats camperoles per a la seva defensa. 

En aquesta zona existien comunitats que vivien de l'explotació del recursos 
forestals i ramaders. El tipus de poblament durant aquesta etapa es caracteritzaria 
per diferenciar-se tipològicament del de la plana o de les terres de la vall fluvial 
de l'Ebre a causa principalment de l'orografia del terreny i de la climatologia.^^ El 
tram alt del riu és molt ric en afloraments d'aigua i petites planures per conrear, a 
part dels productes de secà, productes de regadiu a partir de l'aprofitament de la 
canalització en sèquies de l'aigua.^^ Dos d'aquest assentaments, que aprofitarien 

territoris riberencs del Sénia, molt ben estudiats i analitzats per Maria BONET i DONATO(1994). Una mica 
més d'informació, i més precisa, es pot extreure de la documentació generada a partir de la conquesta del 
territori valencià pel cjue fa a la zona de la riba esquerra del riu, gràcies al Llibre de Repartiment. 
8 Pedró PÉREZ FUERTES (1985). La major paït d'aquests topònims estan trets de les cartes pobla de Boi-
xar, Fredes i Bel. 
9 Toni FORCADELL VERICAT, Victòria ALMUNI BALADA i Mar VILLALBÍ PI?ADES (2004:14) 
10 Joan MARTÍNEZ TOMÀS (1991) 
11 El castell es troba a l'interior dels terrenys tancats del monestir i al tractar-se d'una comunitat cartoixa de 
clausura no donen cap permís per poder realitzar una prospecció al turó. 
12 Joan MARTÍNEZ diferencia clarament tres tipus d'assentaments i explotació del territori per part de les 
comunitats sarraïnes, cadascuna té unes característiques específiques en relació amb un centre administratiu 
i polític que estaria localitzat en la ciutat de Tortosa. 
13 Pensem que són comparables als sistemes estudiats pel grup de M. Barceló i H. Kichner Aquest grup s'ha 
especialitzat en l'estudi d'àrees de petites comunitats rurals andalusines, concretament a la zona de Mallorca. 
Una publicació que resumeix i sintetitza aquests estudis és BARCELÓ, M.; KJCHNER, H.; NAVARRO, C. 
(1996) El agua que no duerme. 
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el curs del riu i petites zones planes de la vall del riu per conrear, serien el 
del Magraner i el de Sant Pere, conegut per la documentació com Devesa dels 
Molins.^* Aquests llocs haurien estat en època islàmica zones de conreu de 
regadiu, però posteriorment la pressió senyorial, del monestir, els va fer canviar 
els productes d'horta per les vinyes.^^ Encara avui dia es poden veure diverses 
estructures que relacionen els masos que resten en peu amb xarxes i elements 
hidràulics, peixeres, sèquies i sénies. 

Altre tipus d'assentament seria el de Rafalgarí, amb una subsistència d'aprofitament 
de plena muntanya, és a dir, dels recursos forestals i ramaders, ja que es localitza 
a 1.200 metres d'altitud i en una zona escarpada.^'' Actualment encara es poden 
veure una sèrie d'estructures complexes en mal estat de conservació (parets, 
murs i marges), tot i així, es pot delimitar clarament el poblat, de planta ovalada, 
caracteritzat per una sèrie de murs a banda i banda d'un carrer central que 
delimiten espais interns de forma rectangular, el quals deuen correspondre als 
habitatges. Com hem esmentat, desconeixem la seva adscripció cronològica, tan 
sols podem assegurar la seva pertinença a un grup musulmà per la toponímia. 

2.2 L'àrea de la Plana. Mas del Torril 

Aquesta àrea correspon al primer tram obert del riu, la Plana de la Galera, 
compresa entre les muntanyes dels Ports i la serra de Godall. En aquesta àrea 
es troben un seguit de restes arqueològiques al voltant de la població de la 
Sénia, entre els quals destaca el cementiri del Mas de Torril. 

El jaciment es troba situat a la carretera entre la Sénia i Ulldecona, al costat 
de la riba dreta del riu Sénia dins la partida de les Planes, a la vora d'unes 
explotacions avícoles anomenades Mas del Torril, d'on el jaciment pren el 
nom. La zona afectada se situa en el talús de la carretera, i va ser descoberta 
durant l'arranjament i ampliació de la carretera Ulldecona-la Sénia TV-3319 

La intervenció no va poder delimitar el jaciment ja que el pressupost i el 
termini de l'excavació es trobava limitat a les obres d'arranjament. Es van 

14 M. J. GISBERT i Joaquín CHAVALERA, J. (1808:430) En el Ano 1281 "el mismo Abad planto o hizo plantar 
vinas en las tierras inmediatas a los molinosy designo a dichos molinosy dehesaspara las vinas. Es a saber 
delgravetde los Molinos inferiores, bajando al ríoyprosiguiendo lo mismo subiendo basta lapeysera de los 
moHnos superioresy de la mismapeysera volviendopor encima el camino general que va a Tortosa." 
15 Laureà PAGAROLAS SABATÉ (1984:156) El vi era un producte de riquesa i de rendes per ser un element 
usual de consum, per la qual cosa va obtenir una gran importància a Europa entre els segles XII i XIII. Dins 
de l'explotació contractual entre els propietaris i els pagesos al territori de Tortosa, un cop conquerit pels 
cristians, era el conveni pel qual el propietari cedeix una terra al conreador amb la finalitat que aquest hi 
planti un determinat cultiu (...). 
16 T. FORCADELL, V. ALiVIUNI i M. VILLALBÍ (2004:14), presenten en aquest article una anàlisi dels recur
sos econòmics de la zona en època medieval cristiana mitjançant l'estudi de les fonts documentals i del 
paisatge. 
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identificar en un primer moment 19 sepultures, la major part de les quals 
afectades per les obres de la carretera. Posteriorment, en el procés de neteja, 
se'n documentaren dues més. 

Els treballs arqueològics confirmaren la presència d'una maqbarah d'inhumació, 
no delimitada, on les tombes són obertes a la roca i cobertes per lloses planes, 
l'esquelet en decúbit lateral dret, mirant a llevant. Les tombes tenien orientada 
la capçalera al nord-est i els peus al sud-oest.^' 

L'estratigrafia es troba composta per tres estrats; un primer nivell superficial 
d'escassa potència, un segon nivell de terra marró fosc, amb pedres petites i 
còdols, d'uns 20 cm, que moltes vegades no apareix, i un tercer nivell d'escassa 
potència de color beige amb còdols i pedres de diferent mesura, que cobreix 
les estructures funeràries i colmata els buits entre les lloses. 

Tipològicament són sepultures verticals excavades a la roca -de tipus tapàs 
o conglomerat de graves- de planta rectangular i secció de fons pla i costats 
convei'gents amb coberta de lloses planes i de mesures variables. Les sepultures 
es localitzen en línia recta. La distància de separació entre unes i altres oscil·la 
entre 1 i 3 m. i es poden distingir associacions: grups de tombes separades per 
un metre i diferenciades d'altres grups o de sepultures aïllades a una distància 
de 3 m. 

En total es van poder excavar íntegrament 6 sepultures, 6 més van ésser 
netejades, però sols conservaven la meitat de l'estructura, i 9 van ser identificades 
per la presència de lloses i el retall de la roca però no foren excavades ja que 
s'endinsaven en el camp de conreu veí. 

De les tombes excavades sols es documentà un esquelet, el corresponent a la 
sepultura 1, mentre que la sepultura 7 contenia un crani d'infant molt malmès; 
les sepultures 3 i 5 van lliurar les restes pertanyent a les extremitats inferiors de 
l'esquelet. Així mateix hi ha les restes d'un altre individu que foren recollides 
pels propietaris del terreny en el moment de la descoberta. Cap de les tombes 
portava dipòsit funerari o aixovar; sí que s'identificaren, però, petits fragments 
d'una mena de tela (sudari) que embolcallava l'esquelet de la sepultura 1. 

La presència evident del ritual musulmà en els enterraments ens feia pensar 
en una cronologia andalusina (IX-XII) però tampoc podíem descartar la 
possibilitat que es tractés d'una necròpolis posterior a la conquesta cristiana, 
per aquest motiu es va realitzar una datació per radiocarboni. 

17 Victòria ALMUNI; Toni FORCADELL i iMar VILLALBI. (2000:222) 
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La mostra, que fou lliurada al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la 
Universitat de Barcelona on es va identificar amb el codi UBAR-504, estava 
constituïda per uns fragments de fèmur i una falange de l'individu de la sepultura 
1. La datació inicial fou 1075 + 45 BP, que una vegada calibrada ens aporta una 
cronologia de 887-1026 AD (Annus Domini), és a dir entre els segles IX i XI, 
havent-hi un 56 % de probabilitats que la data sigui 956-1016 AD, fet que ens 
situaria el jaciment en la segona meitat del segle X i inicis del XI.̂ *̂  

La zona era coneguda per la localització d'enterraments, als anys 60, quan 
asfaltaven la carretera, també sembla ser que, a la banda nord-est del jaciment, 
en fer-se les trinxeres del camp d'aviació a la Guerra Civil, es van trobar 
més enterraments. Durant la construcció del Mas del Torril es van localitzar 
enterraments i sitges. 

Si aquestes dades són versemblants ens trobaríem amb un cementiri de grans 
dimensions que ben bé podria pertànyer a un gran centre urbà o d'un centre 
d'enterrament d'una població dispersa i que enterrarien els seus cossos en un 
lloc unitari. Cal tenir present la localització a uns metres més cap al nord d'uns 
dels Uigallos principals de la plana. 

Tanmateix hi ha més noticies orals d'altres troballes en el terme de la Sénia: 

• Zona sud. Unes tombes en terrenys plans a sobre del molí la Vella, vora el 
riu. 

• Zona nord. Altres troballes sortint del poble en direcció als Ports de Tortosa-
Beseit: un grup d'enterraments a la partida dels Domenges^'^ i un grup de tombes 
a la partida de Malany. 

Altres jaciments i possibles alqueries localitzades a la zona de la Plana, més 

18 Informe redactat pel Dr. Joan Mestres i Torres del Laboratori de Datació per Carboni a Barcelona el 4 
de setembre de 1998. 
19 Aquest últim grup, a la partida dels Domenges, està documentat arqueològicament per S.Vilaseca i A, 
Prunera(1966) que diu: Otra necròpolis semejante fue la de la partida rural de Diumenges, en la Cenia, 
situada inmediatamente al oeste delpueblo, descubierta al prolongar la calle del Generalisimo, en terrenos 
de nuestro particular amigo don Alfonso Vidal, entonces Juez Local, a quien debemos la noticia y la infor-
mación, completada personalmente, con el auxilio del obrerojoan Saragossa Cabanes, sobre el terreno, el 
28 de junio de 1953- El descubrimiento acaeció el 22 de junio y basta el dia 27 habían aparecído nueve 
enterramientos en un àrea de 12x15 m. La anchura de la calle era de 11-12 m. y la trinchera abierta tenia 
2 m. de altura. 
Lasfosas consistían en hoyos regulares de muypoca anchura (entre 20y35 cm.), de la longitud de un hom-
bre, excavados en el taper o tapas (Hmo quizàs loésico, de colores claros, inuy resistente) y se ensanchaba 
en muchos casos basta alcanzar un metro en la parte superior, en el nivel de arcilla superpuesta al taper, 
ensanchamiento que servia de encaje a las losas. Estos en número de cuatro o cinco, cubrían el sepulcro; 
eran algo mas anchas (50 cm., p.e.) que largas (40 cm.), en el seittido que estaban colocadas, y podían ba-
ber sido extratdas del Coll de Diumenges, situado a 1 km al NO. Algunas sepulturas carecían, sin embargo, 
del encaje descrita. El muerto se adaptaba a la estrechez de la cavidad, colocado de lado y de cara al N. En 
una de ellasyjunto alpecho del esqueleto, apareció el de un pequeno perro. 
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cap el nord i allunyades del riu, són els ja coneguts de Favara,-° la G^alera i 
Godall.^' Per altra banda, a la zona dels Arions, al terme d'Ulldecona i a la 
vessant nord de la serra de Godall, s'ha trobat material ceràmic andalusí en un 
lloc on es localitza una vil·la romana amb materials ceràmics del canvi d'era 
associats a estmctures de combustió. 

Valoració 

Pel que sembla, la zona al voltant de l'actual població de la Sénia, oferia 
unes bones condicions agràries, ramaders i estratègiques per l'assentament de 
grups humans, probablement berbers. Les dades cronològiques obtingudes 
per radiocarboni a Mas del Torril ens situen un assentament estable, si agafem 
la banda baixa de la datació, a finals del segle IX. 

Aquests assentaments es caracteritzen per situar-se a la primera terrassa del 
riu, és a dir, a la zona de l'inici de la Plana, just al costat del riu i no a les 
petites valls fluvials que podrien ser negades per les riuades. Aquestes podrien 
ser utilitzades pel conreu d'horta mitjançant petits sistemes hidràulics.^- Així 
doncs, ens trobem amb un assentament estable a la part alta de les planes per 
al conreu de secà i un ús agrícola de la vall fluvial per al conreu d'horta. 

Una altra característica d'aquest tipus d'assentament és que es troben al costat 
de les grans vies de comunicació que recorren paral·lelament la serralada dels 
Ports i que comunicaven el centre de Tortosa amb els centres de muntanya 
de l'actual comarca castellonenca dels Ports, concretament amb la ciutat de 
Morella. Són els anomenats lligallos i el camí de Mitanplana i que, curiosament, 
travessen el riu per uns passos amb restes d'estructures d'antics ponts, utilitzats 
pel pas dels grans ramats transhumants dels centres d'hivernada als d'estiueig. 
També per aquest lloc transcorre el camí que uneix l'àrea de Muntanya amb el 
de la Costa, tant per la riba esquerra com per la dreta del riu. Podríem dir que 
l'assentament andalusí del Mas del Torril hauria tingut més aviat una situació 
de control del pas dels grans ramats entre uns districtes i altres mitjançant el 
pas del riu. 

20 VIRGILI, Antoni (1999) 
21 Helena Kirchner (BARCELÓ,1999:133) 
22 En la recerca que portem a terme, vegeu nota 6, ens ha sobtat que tots els vestigis arqLieològics anda-
lusins que coneixem en el tram alt del riu es localitzen a la vora de la sèquia mare; així els enterraments 
de Malany es trobem prop del partidor i al costat d'antics molins, la necròpolis dels Domenges es troba al 
costat de la sèquia mare d'on prenia l'aigua el poble, i la necròpolis del Torril al costat de la sèquia mare 
que baixa cap a Ulldecona. Curiosament molt a la vora del Mas del Torril la sèquia mare feia un intricat 
recorregut per un petit barranquet, traçat que en el segle XX fou anul·lat . 
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2.1 L'àrea de la Vall. El castell d'Ulldecona 

Les darreres intervencions al castell d'Ulldecona, campanya 2003-2004, i 
la prospecció als voltants del seu turó ha permès constatar una fortificació 
musulmana durant els primers moments de la seva expansió territorial i restes 
d'estructures d'emmagatzematge. Igualment, les relacions estructurals de la 
fortificació evidencien un desenvolupament desigual al llarg dels quasi cinc 
segles de dominació, fet gens estrany donada la seva llarga cronologia, i que 
dóna peu a no incloure el castell en alguna de les tipologies esmentades per 
Bazzana^^ o altres historiadors^* per a la zona llevantina; cada etapa o període 
presenta una tipologia diferenciada en funció de les formes de poblament i de 
la seva administració política i social al qual pertany, és a dir, que l'evolució 
estructural del castell es troba estretament associada al desenvolupament de 
l'organització social del territori.-^ 

Fins ara es pensava que la fortificació d'Ulldecona únicament obeïa o s'estructurava 
a partir d'una funció d'atendre, acomodar i defensar una població dispersa en 
diferents alqueries per la vall de la Foia i els territoris dels seus voltants. És a dir, 
compliria la funció de hísn.^'' 

De les diverses definicions donades a aquests castells es desprèn que tenien 
una funció administrativa, política i fiscal; eren el nexe i l'única relació entre el 
poblament i l'estat mitjançant el control fiscal dels tributs, ja que durant el califat 
fou quan més es va impulsar la construcció dels castells, ja que s'instal·laven en 
ells els representants del seu poder central.^' Darrerament els historiadors anoten 
la possibilitat que sigui la mateixa comunitat rural la que la utilitzi i es defensi, 
mitjançant aquestes fortificacions, d'aquest poder centraP^ i no feudal.^' Hi ha 

23 André BAZZANA (1983:172). 
24 Pedró LÓPEZ ELUM (2002:78) estableix una tipologia, molt confusa, en base al contingut i composició 
de les estructures, sense anotar quants tipus hi ha, sembla que tres. 
Per altra banda, Basilio PAVÓN MALDONADO (1999:145) fa una anàlisi tipològica a partir de les fonts 
escrites musulmanes i cristianes i de la toponímia, encara que ell mateix diu, referint-se al concepte qasr 
: En conclusión parece que el termino qasr tuvo en al-Andalus un significació bastante ambigua, a igual 
que otros epítetos castrenses antes analizados, un tema semàntico complejo, ... , més endavant (ppl73) i en 
relació als husun: Las crónicas àrabes, (...) dejaron indefinida lo que eran los husun, su forma, funciones, 
y extensión territorial abundando las citas defortalezas de significada semàntico diverso (...) Ante esta falta 
de significada preciso de la voz hisn en los textos medievales, historiadores y arqueólogos de nuestro tieinpo 
adelantan defiriiciones de contenido elemental muyparecidas:... 
25 ... cale chàteau medieval est une réalité complexe qui n 'a cessé d'évoluer et de se diversifier dans le temps 
etdans l'espace. (FOURNIER, G. 1980 :133, citat per Antoni MALPICA (2003 :15). 
26 A. BAZZANA, P. CRESSIER y P. GUICHA.RD (1998). Aquest autors van ser pioners en Pestudi de les 
fortificacions de València, concretament de la zona de Castelló, ja que elaboraren els primers models de 
poblament relacionant fortificacions i poblament dispers, les alqueries. Vegeu nota 27. 
27 M. J. VIGUERA MOLINS (1998:17). 
28 R. AZUAR RUIZ (1994:11). 
29 Sobre aquesta problemàtica, la relació entre castra i hisn, entre societat feudal i musulmana, cal menci
onar els treballs de Miquel BARCELÓ PERELLÓ (1998) i Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO (1998). Aquest 
darrer autor, a partir de l'estudi terminològic de les fonts escrites i de la toponímia conclou, seguint la de-
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l'exemple del territori d'Ibn Hafsun, el qual va aglutinar "l'encastellament" més 
extens del segle IX i X contra el Poder Central omeia. Altres eren a favor d'aquest 
poder.* 

Aquestes referències sobre la funció dels busun són una mínima mostra de la 
quantitat d'estudis realitzats,^^alguns des d'una posició crítica, com la M. Barceló'^ 
que replanteja, o millor dit, torna a ficar al seu lloc, alguns criteris del debat 
arqueològic. 

Tenint en compte aquestes premisses descriurem les successives fases que 
hem pogut analitzar al castell d'Ulldecona. Cal anotar que resta un estudi més 
aprofundit dels materials recuperats, la qual cosa pot suposar un avançament o 
retraïment de les dades cronològiques relatives, però donada la gran magnitud 
temporal de les fases, creiem que no suposa, ara per ara, cap impediment; així 
doncs, les descriurem a partir de les seves relacions estratigràfiques, concretament 
de les unitats estruicturals verticals i de l'absència de material. 

Primera fase: Els inicis (s. VIII-IX) 

Correspon a la construcció de la primera fortificació, tipus fortí, amb la 
configuració del recinte intern complet, com es coneix ara, amb la torre o 
celloquia d'obra mixta, el bastió, la muralla principal, la barbacana i el pas de 
ronda. Desconeixem la distribució del buit intern que tancava aquest recinte 
però pel tipus constructiu i acabats sembla que estaria compost per algunes de 
les estances actuals. 

La data de la construcció d'aquest primer recinte no la sabem amb claredat però, 
per la singularitat de la porta d'accés principal, podria correspondre als primers 
moments de la conquesta andalusina: mitjans del segle VIII i/o inicis del IX. 

Pel que fa al sistema de defensa cal anotar unes observacions: 

a. La possible irregularitat de la barbacana a la zona oest, dibuixant un reclau 
que no el trobem a cap lloc més. El normal seria la continuïtat lineal. 

finició que ell mateix afegeix de R. Azuar, que : Por lo tanto el vocablo hisn no posa de ser una aplicación 
genèrica, asumida por la investigación, con el ünico sentida de distinguir lafortaleza medieval islàmica de 
la feudal cristiana. R. Azuar (1982) define hisn para Sarq-al-Andalus como un Castillo en el sentido ma
terial del termino y el conjunto territorial que de él depende, con lo que tendríamos que bajo este concepto 
se engloba un territorio, el centro rector del misnio, que puede ser tanto una estructura castral como un 
núcleo de pohlamiento agrupada con algiin elemento de fortificación y, finalmente el caserio dispuesto a 
su alrededor. 
30 M. J. VIGUERA MOLINS (1998:18). 
31 Cal mencionar el treball de Manuel ACIEN ALMANSA (1989) on va anotar l'expressió per al-Andalus 
d'un país de husun, per la gran quantitat de fortificacion,s a al-Andalus, a part d'elaborar una tipologia en 
base a la seva complexitat. 
32 Miquel BARCELÓ PERELLÓ (1998). 
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b. La muralla nord, de diferent obra que la resta de les muralles que tanquen 
el recinte intern. Es podria tractar d'un arranjament posterior. 

c. Manca d'una estructura de defensa de la porta principal d'accés al castell, 
probablement el desnivell del subsòl i una muralla de tancament seria la 
defensa apropiada; almenys no hi ha cap resta, ja que la construcció de la 
torre rodona en època cristiana l'hauria eliminada. 

d. El recinte obert anomenat patí d'accés pertocaria a la quadra o lloc 
d'estabulació dels animals, concretament dels cavalls. Aquest animals 
no entrarien al recinte intern; en aquesta zona s'ha documentat un estrat, 
relativament potent, amb abundat material orgànic. 

La porta principal 

La datació relativa d'aquest primitiu recinte ens la dóna la tipologia de la porta 
principal d'accés al castell musulmà. Es troba a l'entrada directa al recinte intern 
des de la primera muralla, antemural o barbacana del recinte andalusí, actualment 
entre la torre rodona i l'església. Fins ara s'ha pogut descobrir la meitat esquerra 
de l'accés, on s'observa les parts típiques de les portes andalusines o de ferradura: 
brancal, imposta o anella i el coixí amb la forma treballada de l'inici de l'arc. Es 
tractaria d'una porta menuda, en relació a les altres portes documentades a la 
Península. Les seves mesures serien, en un primer moment d'anàlisi, indicant 
que encara resta excavar la seva meitat inferior, una profunditat de 0,70 m i una 
amplada o llum entre 1,20 i 1,40 m. Estaria formada per dues fulles de fusta de 
0,60 o 0,70 d'amplada que podrien estar revestides de ferro. 

A partir de les restes exhumades podem dir que es tracta d'una porta amb 
dos matxonets davanters, o matxonet simple, element de pedra que sobresurt 
i que suporta l'arc. Aquest tipus de porta correspon al primer moment de la 
conquesta andalusina, s. VIII-IX. '̂ Aquestes portes tenen un passadís o espai 
de planta rectangular amb dos matxonets a la seva part frontai.̂ ^ Les mesures 
generals de les portes conservades actualment no superen els 2,50 metres de 
profunditat. La porta conservada més propera a Ulldecona correspon a una que 
es troba al castell de Calataiud,^' amb una profunditat d'l,60. A part d'aquesta 
característica, el treball de la pedra presenta uns trets molt arcaïtzants, dibuixant 
un arc irregular (cal pensar en el desgast propi de la pedra que no permet 
dibuixar-lo clarament), ens estem referint a la utilització d'una sola peça o carreu 
per dibuixar 1/4 de l'arc. Aquesta peça fa la funció de coixí i de dovella a 
la vegada. Aquest tipus d'obra no l'hem trobat documentat enlloc; les portes 

33 Fernando VALDÉS FERNÀNDEZ (2003:135) 
34 B. PAVÓN MALDONADO (1999:395) 
35 B. PAVÓN iVIALDONADO (1999:395) 
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conservades actualment utilitzen, per realitzar aquest tram d'arc, més de tres 
peces o dovelles, fet que demostra encara més la seva obra antiga dins de la 
primera fase andalusina.^''Esperem que la seva total excavació ens aporti més 
dades constructives i històriques però, ara per ara, sembla correspondre a una 
porta construïda al primer moment andalusí, mitjans de la centúria dels 700 o 
més tardà, inicis dels 800; dates que indicarien que aquesta seria una de les 
portes més antigues del període andalusí a Catalunya. 

Els elements defensius 

Durant la intervenció del 2004 s'han pogut documentar tot un seguit d'elements 
defensius entre els quals destaquen els d'origen andalusí. A partir de l'estudi 
d'aquestes estructures hem pogut resseguir el sistema defensiu original, i podem 
descriure els seus elements que el configuraven així com les modificacions 
posteriors d'època cristiana. La primera fase o primera fortificació andalusina del 
castell d'Ulldecona es componia dels següents elements: barbacana o antemural, 
pas de ronda i muralla principal. En un posterior moment o segona fase el recinte 
es va ampliar amb una muralla o cerca nova -muralla perimetral- tot delimitant 
un espai més gran, l'albacar. Així, en aquesta última fase, el castell rep les 
característiques que l'identifiquen actualment. Durant el primer mig segle cristià, 
el castell no és modificat en els seus elements generals, sinó que és ampliat amb 
noves construccions internes com la torre rodona; al segle posterior, centúria del 
1200, es canvia l'entrada al recinte a causa de la construcció de la torre quadrada. 
Però, és a finals del segle XIV quan el sistema defensiu és plenament modificat. 
Per últim, a la guerra civil catalana, el castell rep les últimes reformes. 

Barbacana 

Leopoldo Torres Balbas'̂ " comenta que la barbacana és un tipus de muralla que 
té el seu origen en les fortificacions romanes i bizantines i que posteriorment 
va ser adaptar i introduït pels àrabs a la península. Generalment es caracteritzen 
per la seva reduïda alçada i amplada, en relació a la muralla principal. Entre els 
dos murs es troba el pas de ronda, pas o també anomenat barbacana. La funció 
principal de la barbacana era impedir l'accés directe a la muralla principal per 
part de l'atacant, i entorpir així la seva aproximació i assalt. Va ser molt freqüent 
entre els segle XII i XIII tant als territoris sota domini àrab com als regnes 
cristians. 
36 Totes aquestes característiques ens permeten realitzar una primera aproximació a la seva reconstrucció 
hipotètica i la seva datació cronològica. Cal dir que la majoria dels arcs de ferradura estan compostos, en 
una de les seves parts o totalment, per dovelles o maons col·locats verticalment, fet que no nosaltres no 
liem tingut en compte per la pròpia forma i disposició de les pedres. El que hem fet ha estat dibuixar tres 
peces a mode de llinda. Un cop dibuixades es denota que no compleixen la regularitat dels arcs de ferra
dura, és a dir, arc de circumferència de més de 180° amb el centre situat per damunt la línia d'arrencada; 
contràriament, l'arc dibuixat queda rebaixat. 
37 Lepoldo TORRES BALBAS (1971:507) 

131 



L'alçada de la barbacana era un ¥2 i 1/3 l'alçada de la muralla principal. Si 
pensem que la muralla principal feia 4 metres d'alt, la barbacana deuria fer entre 
1,5 i 2 metres d'alt. Respecte a l'amplada també era més prima que la muralla 
principal. En el cas d'Ulldecona, tenim que la barbacana fa uns 0,80 a 0,90 cm. 
d'amplada mentre que la muralla principal fa uns 1,20 de mitjana, encara que 
aquesta amplada és molt variable. Aquest antemural es trobava defensat per un 
seguit d'espitlleres a una distància entre 0,30 a 0,50 m entre cadascuna. 

Aquest element comportava la construcció d'una doble porta, una per a la 
barbacana i l'altra per a la muralla principal. A la fortificació d'Ulldecona es 
troba la porta andalusina, P-8, descoberta durant aquesta campanya i la porta 
actual d'entrada a la torre quadrada, P-10. La major part de les portes de les 
fortificacions andalusines es trobaven defensades amb torres, per la qual cosa 
creiem que una de les causes de la construcció de la torre rodona en època 
cristiana seria defensar la porta de la barbacana. 

La historiografia ens diu que la barbacana és un tipus defensiu que es va generalitzar 
en èpoques tardanes, almohade, i concretament almoràvit.̂ ** Aquestes dades, 
però, no es compleixen al castell d'Ulldecona. Per una part tenim l'amortització 
d'una espitUera i el lliurament de la muralla perimetral a la barbacana, indicant-
nos que la construcció d'aquesta última és posterior a la barbacana. A més a 
més, el tipus constructiu, el sòcol, és diferent a l'obra de la muralla perimetral. El 
tapial utilitzat en cadascuna dels dos murs també és diferent. Aquestes dades fan 
pensar en una datació antiga dels elements defensius, per la qual cosa un dels 
objectius de les properes intervencions al castell serà la seva confirmació. 

Un altre argument favorable a l'antiguitat de la fortificació són els elements 
no presents i comuns a les fortaleses del segle XII com poden ser les torres 
adossades a la muralla perimetral, a la barbacana i a la muralla principal, així 
com el tipus de mur de tàpia característic d'aquest període, com s'observa per 
exemple al proper castell de Xivert. 

Part de la barbacana i el seu pas de ronda van quedar anul·lats amb la reordenació 
de l'espai intern a finals del s. XTV i la construcció del folre de la torre quadrada, 
a la primera meitat del segle XV. A més, alguns trams van ser modificats per alçar 
murs de contenció. I altres van tornar a ser utilitzats, amb l'arranjament pertinent, 
durant la guerra civil catalana, a la segona meitat del s. XV. 

Exemples d'aquest sistema defensiu compost per una barbacana el trobem en 
altres fortificacions de la zona, com al castell de Xivert i al d'Amposta. Al de 
Xivert trobem en molt bon estat de conservació tota una tramada emmerletada 
a la seva part oest, la que dóna a la vall del poble, mentre que a la part est 

38 Basilio PAVÓN MALDONADO (1999:181 i 278-286). Segons aquest autor les primeres estructures sem
blants a una barbacana seria el de l'alcàsser de Mérida, s. IX. La resta són del període almoràvit o posteri
ors. 
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hi ha un fossat. La construcció d'aquest castell està datada en època omeia, 
però desconeixem si la barbacana correspon a aquest moment. Al contrari, al 
Castell d'Amposta tenim un sistema similar al d'Ulldecona i diferenciat del de 
Xivert. El pas de ronda té unes amplades iguals i la forma construictiva també 
és molt semblant, amb sòcol de pedra i repujament amb tapia. Les restes més 
antigues conegudes del d'Amposta, sense poder precisar l'inici de l'edificació, 
són anteriors al segle XI.^' Posteriorment hi ha tota una obra de fortificació i 
arranjament de les defenses com la segona paret de la barbacana que redueix 
l'amplada del pas de ronda i que seria realitzada al segle XI.'*° 

Pas de ronda 

És l'altre element que configura el sistema defensiu conjuntament amb la 
barbacana i la muralla principal. Correspon a l'espai que hi ha entre la barbacana 
i la muralla principal. Té una amplada variable, de 0,80 a 3,5m.). Va ser modificat 
per les mateixes causes que la barbacana. 

Muralla principal 

Correspon a la muralla que tanca i defensa el recinte intern. La intei^venció de 
2004 ha permès descobrir-la en la seva amplitud, tan sols un tram del període 
àrab resta sota els paviments d'una de les estances. La muralla andalusina tenia 
una amplada mitjana d'uns 1 a 1,10 m; feta amb doble parament, dues filades de 
pedra amb morter de calç i farciment intern de pedra. El morter més utilitzat era 
de color blanc a diferència del morter de color rosat que trobem a la muralla del 
cantó nord, la qual cosa ens indica una reparació i obres posteriors. La muralla 
tanca el recinte intern dibuixant una figura romboïdal. 

Cal destacar la inexistència de torres o altres elements defensius, tan sols el 
bastió a la cantonada est. És curiós l'aprofitament de la celoquia o torre principal 
andalusina com torre de defensa, vigilant amb espitlleres el pas de ronda. 
Posteriorment s'hi va afegir la torre rodona a l'altra cantonada en època cristiana. 
Desconeixem si hi havia algun element defensiu en època àrab. 

Segona fase. Període califal s. X 

Desconeixem clarament el moment d'inici d'aquest període, segurament estaria 
en relació amb una fase d'inestabilitat social ja que correspon a la construcció de 
la muralla perimetral, amortitzant estructures defensives de la primera fase, com 
són algunes espitlleres. A partir d'aquest moment es diferencien al castell dues 
zones, el recinte intern o primera fortificació i l'albacar. 

Aquest espai buit, ja que no s'hi ha trobat cap estructura,''^en relació amb altres 

39 Pere ARTIGUES i Mar VILLALBÍ (1993). 
40 M. VILLALBÍ; T. FORCADELL i C. MONTANÉS (2000:98);. 
41 Les intervencions realitzades al recinte de l'albacar per Ramon ALVAREZ ARZA (1985) van posar al 
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castells similars de la zona, com seria el de Cervera del Maestre, on al seu 
albacar es troben aljubs, albergaria una zona de protecció de les comunitats que 
habitaven la zona enfront de possible atacs tant per part cristiana com islàmica. 
Pel que sembla, l'edificació de l'estructura mural no era molt complexa, en 
relació amb altres construccions de la mateixa època, sinó que més aviat té més 
relació amb una cerca de defensa realitzada a corre-cuita o per un grup de gent 
no molt entesa en tècniques constructives militars, ja que no tenia cap element 
defensiu: bestorre, i/o torre albarrana. Aquests fets fan pensar en una realització 
per un grup humà local, tribal o clan. Cal pensar que la major part de les 
alqueries^^ de la zona llevantina tenien una cerca o muralla de tancament d'igual 
característiques. De fet, desconeixem la data relativa de constmcció d'aquesta 
muralla, fins ara l'estudi més acurat correspon al realitzat per Ramon Alvarez.''* 
Ens guiem per evidències negatives com són la manca de material ceràmic 
d'època postcalifal i almoràvit, i per la tècnica constructiva mixta, molt similar a 
les estructures de la primera fase. 

En aquesta segona fase la problemàtica rau en la nova entrada al recinte, ja que 
la construcció de la muralla perimetral obligaria a la construcció de dos nous 
accessos amb les corresponents portes d'entrada: un accés a l'albacar i l'altre de 
l'albacar al recinte intern. També cabria la possibilitat d'una estructura que donés 
pas als dos recintes a la vegada. Ara per ara desconeixem aquest sistema de 
pas. Tan sol s'ha pogut descobrir una porta o lloc d'entrada al davant de la torre 
rodona, a la barbacana per accedir al pas de ronda per la seva part superior. 

Tercera fase. Abandonament, s. XI-1150 

Tampoc sabem amb certesa les dates relatives d'aquesta fase, ja que no trobem 
material ceràmic andalusí característic d'aquest període ni tampoc del posterior, 
l'almoràvit. Aquestes circumstàncies, més les que ressenyem a continuació, fan 
pensar en una fase de llarg abandonament del recinte fortificat. 
- Absència de restes materials d'aquest moment cronològic. 

- L'estat de conservació d'algunes de les estructures, que es troben molt 
malmeses. 

descobert estructures d'hàbitat corresponets a l'antic nucli de població cristià d'Ulldecona, l'anomenada 
Ulldecona la Vella, datades entre 1200 i 1250, un cop conquerit el territori de Tortosa. 
42 Pedró LÓPEZ ELUM (1994). 
43 Ramon ALVAREZ ARZA i Anna LÓPEZ (1991) 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. Unaprova d'aquest 
fet seria l'adaptació a la topografia del terreny, la forma irregular, l'amplitud del recinte, l'absència 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. 
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- La manca, fins ara, de qualsevol document que faci relació amb la caiguda 
o presa de la fortificació per part de les tropes cristianes. El segon document 
conegut que fa referència al castell d'Ulldecona és de l'any 1180 on s'anota 
que era atorgat per tal d'ésser edificaf^' segurament perquè el que hi havia es 
trobava en molt mal estat de conservació, la qual cosa fa pensar en un llarg 
període d'abandonament. 

Altres troballes a la Vall 
Al voltant del castell, els vessants del turó cap al riu, s'han pogut documentar un 
seguit d'estructures d'emmagatzematge, restes d'estructures d'hàbitat i el possible 
cementiri o maqbarah. Aquestes restes es troben en tres nuclis diferenciats. 

Un primer nucli està compost per una única sitja a l'oest del castell, en uns plans 
elevats amb conreu de d'oliveres. 

Un segon nucli, més interessant per les possibilitats d'anàlisi, podria correspondre 
a un veritable camp de sitges. La troballa va ser realitzada després d'una 
prospecció de la zona de l'esplanada elevada entre el castell i el riu, a partir 
d'unes referències orals que deien que en el transcurs d'unes transformacions 
agrícoles s'havien descobert uns forats al terra. Els resultats no foren els esperats, 
ja tan sols vam poder identificar dues sitges. Però, al pla vam trobar una gran 
quantitat de fragments de ceràmica comuna de tipologia andalusina. 

La proximitat d'aquestes sitges al molí Nou i al molí Vell ens obre noves 
perspectives en la investigació ja que podria ajudar a datar, arqueològicament, la 
sèquia Mare d'Ulldecona, o un dels seus ramals, en època andalusi."*' 

La zona del Baix Ebre i el Montsià és coneguda per la seva concentració de 
topònims relacionats amb tècniques hidràuliques, així com diversos tipus 
de sistemes hidràulics al llarg del riu Ebre,'*''' però al riu Sénia no teníem cap 
constància arqueològica o documental d'aquest període. En una elaborada anàlisi 
de les font documentals, Enric Guinot'*' ens localitza i situa els diferents molins 
medievals d'època cristiana al riu Sénia. Les fonts ens parlen de la captació 

A'í ALMUNI, Victòria.;BONET, Maria; CURTO, Albert (1995:85) 
45 Cal ésser molt paident, però, amb aquesta informació, ja que les sitges poden ésser d'un període anterior, 
ibèric, en què el seu ús fou molt més generalitzat i simplement haver estat amortitzades en època tslàmica usant-
se com a abocadors. D'altra banda, però, és molt temptador adjudicar al molí Vell una cronologia islàmica ja 
que les seves característiques, una sola mola quan toLs els molins del riu en tenen dues, són més pròpies d'un 
tipus de producció familiar. 
46 Helena Kircliner (BARCELÓ,1999:127) dóna tota una relació de topònims relacionats amb tècniques 
hidràuliques i la construcció de sistemes hidràulics i conreus irrigats. Per altra banda, Antoni VIRGILI 
(1995:49) analitza la documentació generada els anys següents a la conquesta de Turtusa on troba que el 
molins constitueixaiï iin dels pretextos sobre el fet que el senyoi-s feudals mantinguin intacta la xarxa de 
sèquies i canals (...) 
47 Enric GUINOT RODRÍGUEZ(2000). 
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d'aigua per a la vall d'Ulldecona al document de la concòrdia de 1332 on es 
reparteix d'una forma organitzada l'aigua del Sénia entre els poders territorials. 
Aquesta dada és indicativa que la sèquia Mare ja existia o funcionava en aquest 
moment. Uns altres documents corresponen a un seguit d'establiments fets a la 
vora dreta del riu, concretament el molí establert a Miquel Moliner i anomenat 
de la Tosca Oloc on es va efectuar la concòrdia) i que correspon a l'actual molí 
Noguera. El document, de 1239, també ens informa que just 3 anys després de 
la conquesta de les terres del Maestrat el sistema hidràulic del molí Noguera'**' 
ja estava en marxa. Cal dir que la primera carta de població d'Ulldecona és de 
1222. Una captació d'aigua per a un molí d'aquest tipus, amb una gran àrea de 
terra de regadiu, necessitaria aigua tot l'any, la qual cosa implica que el molí 
d'Olivar i el Vell ja existirien, ja que la peixera del molí Noguera es troba al 
desguàs d'aquests dos molins. Totes aquestes dades ens decanten a creure en 
l'existència d'una xarxa de sèquies i d'alguns molins en època andalusina, fet 
que el mateix E. Guinot ja comenta. 

El tercer nucli analitzat correspon al cementiri del castell i que actualment es 
troba en fase d'estudi i delimitació. Al lloc on creiem que es troba aquesta 
possible necròpoli no apareix en superfície cap resta material, pressuposant que 
es tractaria de la maqharah del recinte fortificat o d'algun assentament proper 

Per altra banda, a la vall de la Foia, s'han pogut documentar altres zones d'hàbitat 
andalusí. Una seria la troballa d'una fossa d'enterrament a la vessant nord-oest 
de la serra de la Cogula, just al costat d'un lligallo, concretament el lligallo del 
Torn, a la zona coneguda de les Pedreres. No s'ha pogut realitzar una intervenció 
arqueològica, tan sols tenim les referències del pagès i propietari de la finca, 
Agustí Vericat. Aquest ens va comentar que, cap als anys 80, quan llaurava 
se li enfonsava el terra, i es podia entreveure una mena de fossa excavada al 
subsòl i coberta per lloses; durant la seva entrevista ens va lliurar unes imatges 
de la troballa. A partir de les fotos podem fer una aproximació a la tipologia de 
l'enterrament. Pel que sembla seria de tipus fossa simple excavada a la roca, de 
planta rectangular i secció de fons pla i parets paral·lels, coberta de lloses planes, 
la disposició del cos seria de decúbit lateral dret i braços una mica plegats al 
llarg del cos, sembla que les cames presenten un lleuger plegament. Aquestes 
dades i la no presència d'aixovar i material ceràmic a les rodalies fa pensar en un 
enterrament del període andalusí. La prospecció que vam realitzar per la zona 
va ser negativa quant a la troballa de restes materials i/o estructurals. Un estudi 
més exhaustiu de la zona permetria conèixer millor la seva adscripció cultural i 
cronològica, donat el seu caràcter únic. 

Altres zones amb restes materials d'adscripció clarament andalusina són els 
llocs coneguts de la Torreta, Ermites i els Arions (encara que aquesta líltima 
correspondria a la zona de la Plana per situar-se a la vessant nord-est de la Serra 

48 Toni FORCADELL; Jordi ARASA; Ivon MICHAVILA (1997). 
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de Godall). Cal mencionar el nucli actual de les Ventalles amb una clara relació 
toponímica amb un possible gentilici berber, Abençalles. 

Valoració 

Pel que sembla, durant aquest primer moment de l'expansió islàmica, el que 
es pretén, a part de tenir un control sobre la població de la zona i del territori, 
concretament de la vall i del pas del riu Sénia, és mantenir un control del poder 
militar per part del grup dominant o conqueridor. El castell, encara que menut, 
és un vertader fortí militar amb un complex sistema defensiu amb capacitat 
per mantenir un reduït gmp de soldats sota un cap militar, és a dir, el que 
s'anomenaria un qaVa (plural qüa) .*'Es tractaria de crear un primer nucli a partir 
del qual s'engegaria l'estratègia política i social del territori, el primer intent 
d'organització social i econòmica per part del nouvinguts: repartiment i control 
de la terra, captació de tributs^"... La forma del treball i del sistema constructiu 
i defensiu de les estaictures del castell és indicatiu d'un alt grau d'organització 
política i militar per part del grup dominant: soldats, tècnics, obrers especialitzats... 
amb caps militars amb prou capacitat per regir el territori per un llarg temps, ja 
que no es tracta d'una construcció temporal. Podríem avançar que, partint de la 
distribució dels invasors, el castell és el resultat de l'assentament de la població 
com un producte del sistema militar àrab, ja que al darrera es presentava el grup 
humà de poblament, els berbers, el que Miquel Barceló anomena una migració^' 
i que acompanyava les forces àrabs. Així doncs, la zona del riu Sénia entraria 
dins del procés d'islamització. 

Contemporani de la fortificació d'Ulldecona seria, igualment, el castell d'Alcalà 
de Xivert, amb una datació similar del segle VIII o del IX. Aquest castell està 

49 Sobre aquest punt, la formació de qila en època emiral i el procés d'islamització, es troben els treballs 
de M. Acién Almansa citats per Virgilio .MARTÍNEZ ENA.M01?AD0 (1998:34). La proposta d'islamització 
de M. Acién i citat per V. Martínez apareix: como un proceso social muhüineal en el que confluyen tres 
formaciones sociales. Partiendo de la distribución de la población Invasora, afirma que los "qila" son el 
resiiltado del asentamiento de la población àrabe, fundamental però no únicamenle, porqué latnbién hay 
algunos "Alcalas" en zonas herherizadas. Su dmbito geogràfico corresponde casi exclusivamente al valle 
del Guadalquiuir, si bien también se constatan algunos de esto "qila" como Jalones en el Irayecto entre Cór
doba y Zaragoza (...) . Su escasa o nula efectividad defensiva motivo su pronta Iransformación en "husiin" 
o "mudum". Cal dir però, que V. Martínez fa unes consideracions i matisacions per no caure en un deter
minisme terrainològic (veure nota 16). B. PAVÓN MALDONADO (1999:112) descriu el castell d'Alcalà de 
Xivert com una fortificació, d'ací la seva toponímia, dels més antics d'al-Andalus, segle VIII-X. Aquest autor 
defineix aquest tipus castral com: emplazada en elevadayprivilegiadaposición estratègica (...'). Senan en 
su mayoría fortalezas estatales gobernadaspor alcaldes opersonaje, sin descartarse refugio de senorto bere-
ber (...) de las que dependerían "husun"y en cuyas inmediaciones pronto se asentópoblación civil estable 
(...). Eihecho que la mayoría de los "qila" adoptaran un nombrepropio relevante, casopoco usual en los 
"husun", abona la tesis de ser fortalezas estatales o de prestigio. 
50 Hi ha la notícia de Fèlix RETAMERO (1999:102): l'única peça que fins, al moment, pot ser datada al segle 
IXés un "dirham" d'al-Hakam I. possiblement 188H./804 d.C, trobat a Ulldecona. 

51 xMiquel BARCELÓ PERELLÓ (1999:35). 
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considerat, a partir de la toponímia, com qal'a (plural qild) i que ha donat un 
nom peculiar al ser transcrit al castellà alcalà^- i considerat dins del grup dels 
més antics -s.VIII al X. Aquesta veu qal'a fou inicialment una ciutadella o 
fortalesa,'^ que formaria par d'aquesta xarxa de fortificacions del primer moment 
emiral que ajudarien la nova població a establir-se i a la vegada mantenir el seu 
control de poder sobre un espai concret segons l'organització administrativa i 
contributiva de l'estat antic islàmic.''' 

Les causes de l'edificació del castell d'Ulldecona en aquest indret, ^ part de la 
seva situació estratègica, tots els castells la tenen, l'hem de veure, mes aviat, en 
tres criteris: un de tècnic o constructiu, l'altre econòmic, concretament l'agrícola, i 
finalment la de trànsit. El primer correspon al manteniment d'estructures anteriors, 
en aquest cas ibèriques, la qual cosa possibilita, entre altres coses, la reutilització 
del material constructiu i d'estructures, a part de fer servir muralles, banquetes, 
fonaments i altres edificacions; una de les muralles del castell s'assenta a sobre 
mateix d'una muralla ibèrica. L'altre criteri, l'econòmic, s'hauria de buscar en la 
capacitat agrícola de la zona, en aquest cas les riques terres quaternàries de la 
vall de la Foia i la utilització de l'aigua del riu per al seu regadiu; encara que 
no deixem de banda la utilització de les sènies, actualment aquestes formen 
part del paisatge de la zona central de la vall. Aquest criteri, l'agrícola, també 
apareix en els assentaments musulmans a la vall del Guadalquivir analitzats per 
Juan Carlos CASTILLO'̂  on l'elecció del lloc és la seva clara funció agrícola. 
El tercer criteri correspon a la localització d'una via principal per la vall, és a 
dir, l'element de trànsit, de connexió sud-nord. Aquest criteri fa repensar, hi 
ha elements justificatius que així ho indiquen, que la via principal en aquest 
moment fóra el camí de la costa -i no el de l'interior, -l'anomenada via augusta-; 
analitzarem aquest punt a l'últim apartat. Per últim, i per acabar l'anàlisi d'aquesta 
primera fase del castell, cap la possibilitat que en aquests moments de transició 
i d'incertesa social, abans de la conquesta, el turó estigués habitat per un nucli 
de població autòctona. 

52 Basilio PAVÓN MALDONADO (1999:110). 
53 Per a Basilio PAVON MALDONADO (1999:112), los qila són: Del estudio de los qila que ha llegado a 
nuestros días sepuede alcanzar al menos una aproximación de la definición de este tipo defortaleza. Ante 
todo era fortificación nunca urbana, emplazada en elevada y privilegiada posición estratègica o caminos 
seguidospor los ejecitos, en ambos caso como custodia de caminos, valies de ríos de mucho transito. (...) 
Senan en su mayoría fortalezas estatales gobemadas por alcaides o personaje, sin descartarse refugio de 
senoríos bereberes o de ascendència bereber (...). 
Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO (1998:33) és més prudent i anota que des del punt de vista toponímic i 
cronològic pot variar: (...) unhisn delsiglo Xsepuede convertir en qatya o rnadina en elXII o al revés. Però, 
més endavant, aclareix aquest raonament i precisa que, des del punt de vista toponímic, els vocables qasr 
o qal'a es deixaran pel vocable hisn a partir del califat. 
Miquel BARCELÓ PERELLÓ (1999:25). 
55 Juan Carlos CASTILLO ARMENTERO (1998:53) realitza un estudi de l'estructura de poblament mitjançant 
la classificació tipològica i funcional de les fortificacions durant els primer moments de la conquesta islàmi
ca. El resultat tipològic són tres grups diferenciats. A diferència d'altres autors, el resultat de l'estructuració 
social a la zona estudiada és un poblament dispers i desarticulat basat principalment en la producció i 
explotació dels seus camps de conreu i no a un patró organitzat. 
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A partir de la consolidació de l'estat califal, la fortificació d'Ulldecona passaria a 
tenir una nova significació; és clar, el poder polític havia canviat, amb una nova 
conjuntura social determinada, la qual origina i genera unes noves funcions a les 
entitats de poblament, tant a les ja assentades com a les noves. Més clar no ho pot 
ser, V. Martínez'^' comenta al seu estudi terminològic: En esta nueva situación, en 
la que indudablemente se produce una adecuación mas certera entre termino 
y concepto, serà la creación de un modelo de poblamiento estable, regidoporel 
principio de obediència política al Estada islàmico, cualquiera quesea, tanto en 
el mundo rural con el binomio " hisn-qarya" como en el urbano con la relación 
del alfoz o" binterland" gravitatorio con respecto a la "madina", el hecho que 
explique esa terminologia conceptualmente mas concreta, independientemente 
de la cviantificación de los términos usados. 

És en aquest moment quan les fonts, des d'un punt de vista general, ens parlen 
de hisn. Però aquest fet no implica una nova forma constructiva, o un nou 
corrent d'enginyeria poliorcètica sinó una nova relació d'organització de l'espai 
relacionada amb un canvi socioeconòmic, el ramader. Si ens hi fixem, abans, 
a l'anterior fase també hi havia aquesta relació castral amb el territori, però ara 
potser es concreta més. Podíem dir que la fase d'islamització ja estaria finalitzada 
i completada i ara entraríem en la fase d'islamització plena en què quasi tota 
la societat, en aquest cas les comunitats camperoles, autòctons i nouvinguts, 
formen part, a banda d'una comunitat musulmana, la umma, d'un estat legitimat 
més proper. 

És per aquest motiu el canvi de fisonomia del castell amb l'ampliació de l'àrea 
fortificada? Creiem que no. L'origen i la causa de la muralla perimetral amb la 
creació d'un nou espai l'hem de buscar en altre lloc, no en la intencionalitat 
de control del Poder Central. Com hem dit, sense aquest espai també existia 
aquest control. La creació d'una muralla l'hem de buscar en causes militars 
de defensa d'alguna cosa.^' Si fóra per motius de defensar-se del poder estatal 
tampoc ho creiem, ja que una cerca sense cap torre defensiva i d'un perímetre 
relativament gran seria de fàcil accés després d'un curt setge i més de l'exèrcit 
estatal. És curiosa l'acumulació de dades que a partir de, més o menys, la segona 
meitat del segle IX i tot el segle X hi ha sobre la construcció d'un seguit de 
noves edificacions castrals,̂ ** sobre el reforçament de les fortificacions''-' com les 

56 VirgiUo MARTÍNEZ ENAMOl^DO (1998:34). 
57 Isabel PÉREZ DE TUDELA I VELASCO (2003:12) Castülos y fortalezas-utilizados ambos vocablos en 
sentida genèrica - aparecen invariahlemente vinculados a actividades de sejitida military en estrecha de
pendència de la característicasgeograficas de la zona (...) ,en definitiva, su única misión es refarzar laspo-
sihilidades defensivas cjuepresente iin terrítoria ittilizando las recursosprapios de esa misma naturaleza. 
58 Fernando VALDÉS FERNANDEZ (2003:135) El reinado del califa al-Hakam Ilfueprodigo en construcci-
anes militares (...) maiituvo una actitud de cantención frente a los cristianos delNorte, lo que redundo en 
una refortificación general de algunas zanas fronterizas. 
59 Tenim diverses notícies sobre aquests fets. Francesc FRANCO SÀNCHEZ (1993:203) i Soha ABBOUD 
HAGGAR (1998:157) ens parien de les obres a les drassanes de Tortosa (333/945) per a la construcció de 
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d'eximir d'impostos per trobar-se en una zona de guerra.® És a dir, la defensa 
era per fer front no a un setge o a un gran exèrcit d'atac, sinó a la forma de fer la 
guerra més habitual en aquest moment.'̂ ^ Davant d'aquest tipus de fer la guerra, 
la funció d'una fortificació no era la defensa, sinó protegir la població d'aquella 
demarcació o zona territorial d'aquests atacs. L'albacar d'Ulldecona tenia com a 
funció principal, i fins i tot única, el de servir d'últim reducte defensiu. 

I per què un espai buit? Com explicarem més endavant, una de les principals 
activitats econòmiques de la zona era la ramadera,^^ la qual cosa implica que 
no seria gens estrany, i la documentació sobre refugis i llocs fortificats en altura 
ho evidencia, que l'albacar del castell d'Ulldecona hauria estat edificat per 
albergar i protegir tan els ramats com la població camperola del seu districte, i 
també dels ramats que en aquest moment podrien transitar pel territori o fer la 
transhumància. Pel tipus d'obra, probablement la cerca estaria edificada pels 
mateixos camperols. 

L'última fase l'hem de veure, més que un abandonament, un desús de les seves 
funcions per les quals havia estat concebut a l'anterior moment. Creiem que aquest 
desús seria producte d'un procés lent i gradual d'emigració i d'abandonament de 
la població de la major part les zones rurals del riu Sénia cap a centres més grans, 
en aquest cas la ciutat de JurÇüsa i, majoritàriament, cap a les terres del sud. 

vaixells de guerra així com el d'Almeria com dos punts costaners importants per fortificar i per renovar la 
flota; Soha se fa ressò d'una notícia d'Ibn al-Hatib; Manuela MARÍN (19930 anota: una de lasfuentes mas 
importantes de este período, el Muqtabis de Ihn Hayjàn, senala que el el 328/940, el califa "atendió a que 
los mercenarios auxiliares estuvieran en sus puesto en las ciudades, fortalezas, alcazahas y puntos sensi
bles de las frontera de al-Andalus, remediando faltas y completando huecos, agregàndoles mas oficiales, 
mercenarios y números y ordenando aprovisionaries de alimentos y forraje en los puntos fronterizos donde 
estaban emplazadospara un mal afio, con trigo, cebada, condumio, sal, lena y demas artículos necesarios 
en un asedio ". 
Miquel BARCELÓ PERELLÓ (1999:74) Fins i tot hi havia una recaptació especial per la reparació i ajudes de 
tot tipus per a la zona de frontera. 
60 Francesc FRANCO SÀNCHEZ (1993:197) Les terres de Tortosa es trobaven: entr-e dues fronteres alhora: 
la terrestre, front als cristians al nord (...) i la marítima per estar propera a la desembocadura de l'Ebre. 
Per aquesta conflictiva situació, el gener de 941, els habitants de l'extrema Tortosa demanaren al califa els 
eximirà d'impostos, perquè "estaban cerca de un duro enemigo cuyo dafto sufrían". El califa els alliberà 
dels azaques i almoines extraordinàries. (El color negreta és de l'autor). 
61 Francisco GARCÍA FITZ (1998:269-277), sense caure en una generalització, deixa sense efecte totes les 
idees de les anomenades línies de defensa o sistemes de fortificacions en zones de frontera, l'anomenat 
síndrome de Marginot. Tan sols cal veure totes les cavalcades, les expedicions, des del comte Sunyer el 936 
fins al Cid, passant per Alfons I. Podien recórrer mitjà península i tornar sense passar per davant de cap 
castell, o passar de llarg o no fer res. Era el sistema de la cabalgada, la incursión depredatoria, la guerra 
de desgaste. Ante pequenas operaciones de saqueo y robo, realizadas al amparo de la sorpresa y caracteri-
zadaspor la rapidez desús movimientos. Sobre la línia Marginot, Josep TORRÓ (1996:388) comenta: Pese a 
la insistència de no pocos autores afectados por lo que Bazzana llama síndrome de Marginot, empehados 
en explicar las fortificaciones recurriendo a "líneas defensivas" tan arbitrarias como ubicuas, la "red" de 
"husun" en presencia durante los anos de la conquista feudal no respondía a una concepción de conjunta 
ni había sido erigida en su totalidad en un momento concreto. 
62 ALMUNI, Victòria; FORCADELL, Toni; VILLALBÍ, Mar (2000). 
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Aquest procés s'iniciaria al període conegut com la segona, fitna, a la caiguda 
del califat caracteritzat per uns anys d'inestabilitat política i sobretot social amb 
robatoris i assalts de camins''^ i continuaria durant tot el segle XI, i augmentà a la 
primera meitat del XII. Hi ha tot un seguit de dades que indiquen un augment de 
la població a partir del segle XI als territoris més cap al sud, com l'augment de 
les fortificacions i alqueries a la zona anomenada muntanyes de València, entre 
València i Alacant,*''* a Alacant, Almeria i Granada''^ així com Múrcia i Sevilla,''''' 
per les expedicions i avanç dels cristians; cal anotar que Ramon Berenguer III ja 
havia projectat una campanya per conquerir Jur[.üsa el 1097. Per altra banda, 
R. Azuar observa igualment un abandonament de la major part dels husun de la 
vall de Vinalopó i a altres zones properes a finals del X i inicis del XI, plantejant 
que la causa d'aquest abandonaments podria explicar-se en l'alt increment i 
pressió fiscal exercits pels emergents poders locals. Aquest procés correspondria 
amb un augment dels centres urbans com València, Dénia, Alacant i Elx.''̂  
Desconeixem si aquest tipus de pressió també es va realitzar a la zona del Sénia. 
També hi ha la referència documental com la del geògraf al-Idrisi, 1099-1166, on 
anota l'abandonament de diverses fortaleses al SO de Tur|,:üsa. *̂* 

A part de la mateixa mobilitat humana, en aquest cas cap a la ciutat i cap al sud, 
també hi ha un augment del factor militar i de defensa a finals del s. XI amb un 
interès de reforçar la frontera des del riu Ebre. El territori de Jurt.üsa. pertanyia 
a la zona nord de la regió llevantina del Xarq al-Andalús i es va constituir en un 
punt claií de la defensa del territori, amb un sistema d'observació visual organitzat 
al llarg d'aquest riu. Dins d'aquest sistema visual, el castell d'Ulldecona no tenia 
cap sentit, ja que el seu interès militar radicava en el control dels territoris situats 
al sud i no dels situats al nord. Aquest reforçament dels castells situats a la zona 
de frontera, en aquest cas, la línia del riu Ebre, s'ha pogut constatar al Castell 
de Miravet,® al castell d'Amposta'" i Tortosa"^ amb abundant ceràmica d'aquest 

63 Miquel BARCELÓ PERELLÓ (1999:87). 
64 Josep TORRÓ (1996:411) (..-òfinalmente, y sobre todo , elpropio desarroUo de lapresión feudal Iràs las 
caidas de Tortosa (1148), Lleida (1149), Teruel (1170)y Cuenca (1177), que convirtieron una zona densa-
mente poblada en zona de frontera durante mas de sesenta arios. 
65 Lorenzo CARA BARRIONUEVO i Juana RODRÍGUEZ LÓPEZ (1998:198) parlen d'una intensa fortificació 
per a aquestes zones i un augment de les alqueries a partir del XI. 
66 Julio NAVARRO PALAZÓN (1986:13), a part de d'anotar un augment de la població amb la creació de 
noves muralles a .Múrcia i Sevilla al s. XII, analitza la superpoblació dels cementiris durant aquest segle a la 
maqbarah de .Múrcia; en relació a aquest fet fa referència a la cita de Ibn 'Abdun sobre un comentari del 
cementiri de Sevilla: que es una ciudadpopulosa no tiene un cementerioproporcionado a supoblación i de 
Ibn Siliab se entierran los cadaveres unos encitna de oiros, por lo estrecho que ha quedado. 
67 Rafael AZUAR RUIZ (1998:124). 
68 José Antonio GÓMEZ SANJUAN (1993:258), (...) pues lo único que Edrisi dice de ella, después de marcar 
su lindero al SO. de Cataluna, es que contenia muchos castiUos desamparados. 
69 Albert CURTO HOMEDES (1993:274). 
70 Mar VILLALBÍ PRADES, Toni FORCADELL VERICAT i Cinta .MONTANÉS PliÍNCEP (2000:98). En aquest 
castell s'evidencies dos moments constaictius, un al segle X i l'altre al segle XI. 
71 Xavier BALLESTÍN (1999:89) s'anota l'enviament d'un cap militar almoràvit a Tortosa el 1124: per fer-se 
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període i reforçament de les seves estructures defensives. 

Per altra banda, i en relació als altres assentaments mencionats de la vall, no 
tenim prou informació per relacionar-los amb cadascuna de les esmentades 
fases del castell. 

2.1 L'àrea de la Costa. Benifallim 

Les restes que hem pogut documentar arqueològicament en aquesta zona són 
minses. Les fonts més ben documentades corresponen als llogarets documentats 
per la donació de 1097 i analitzades per Helena Kirchner,̂ ^ les dades anotades 
per S. Vilaseca'^ amb la troballa d'un cementiri a la zona coneguda com la Punta 
de Benifallim i les dades recollides per J. Matamoros.^^ 

El lloc conegut com Benifallim es localitza a la vessant meridional de l'Alt de 
Mas d'en Serra, petit turó que forma part de les estribacions de llevant de la 
serra de Montsià, enfront del barranc de les Cases i a un quilòmetre i mig de 
la costa. Se situa enmig d'un camp margenat de conreu de secà una necròpolis 
de característiques similars a la dels Domenges de la Sénia . Molt a prop, i a la 
banda de sobre de la carretera es troben les restes d'un possible assentament, 
i les restes del que s'ha, vingut identificant tradicionalment com un morabito. 
No hi ha, però, un estudi arqueològic en profunditat d'aquests jaciments. A la 
vora d'ells hi passà el lligallo de Sant Jaume, que des de mar travessa la serra 
de Montsià per arribar a la Foia i des d'allí es dirigeix a travessar el riu cap a les 
terres del Maestrat o per la seva mateixa riba a les pastures dels Ports. 

A la part superior d'una estribació d'aquestes barrancades s'ha localitzat 
darrerament una possible torre de vigilància i control de la costa. Únicament resta 
en peu un pany murari de 80 cm de gruix, amb una arrancada de volta i dues 
mènsules. Se tractaria d'una torre de reduïdes dimensions i de planta rectangular 
de 7 x 4 metes. El material ceràmic observat al seu voltant és de procedència 
andalusina. A l'entorn de la torre s'observen uns marges de tancament de grans 
dimensions, encara que potser no tinguin cap relació amb les restes de la torre 
original. 

càrrec deposar les murades de la ciutat en bon estat, missió que aquest personatge va dur a terme amb un 
tacte i generositat notables envers les persones de la vila que es veieren afectades per les despeses de reparació 
dels murs. 
72 Helena KIRCHNER (1999:132). 
73 S.VILASECA i A. PRUNERA (1966). 
74 J. MATAMOROS (1922). 
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2.2 L'àrea del Maestrat. Bynalaros (Beni al.Aròs) 

En aquesta àrea ens trobem amb la mateixa problemàtica que en ies anteriors, 
la mancança de documentació escrita i arqueològica. Les notícies sobre llocs 
habitats, el tipus d'organització social i la producció econòmica corresponen 
a les anotades durant la conquesta cristiana iniciada per Jaume I. Sabem per 
aquesta documentació que hi havia dos districtes que tenien el Sénia com a 
límit nord, Cervera i Peníscola. El primer, Ceivera, ens delimita amb el riu els 
termes de Rossell i Cervera. El segon districte, el de Peníscola, tenia l'aiqueria de 
Binalaros la que delimita amb el riu. Podem observar, en aquesta documentació, 
que apareixen un seguir de llogarets i alqueries però localitzades a les zones de 
muntanya i més allunyades de la línia de frontera que era el Sénia."^ 

Un dels documents més interessants correspon a la Capitulació del moros de 
Cewera per lliurar el castell als hospitalers^^' on s'especifica clarament el tipus 
d'organització social i religiosa, les formes de treball i producció econòmica així 
com les relacions fiscals amb els nouvinguts cristians. 

Encara que bona part de la població musulmana hauria marxat un cop conquerit 
el territori, diversos gmps islàmics s'haurien quedat com demostra la troballa 
d'una estela funerària musulmana de llAV a Vinaròs. 

75 A la carta pobla de Càlig (1234) s'anoten els .següents llocs: vilare de AK, de Beniguljiir, de Beniterey i 
de Oleya. Carta de població de Carrascal (1239), dins del terme de Cervera, in loco nommato Carrascalium. 
Carta de població de Rossell (1237), vi/lare den Atnigiiet. Carta de població de Benicarló (1236), alquaream 
que est infra terminos castri Peniscole que dicitiir Betticaslo. 
76 Joan FERRERES NOS (1988) edita la transcripció en català i elabora un breu estudi del document. 
77 M». C. BARCELÓ TORRES i F. ARASA GIL (1983:83) recorden la notícia escrita per T. Llorente de 1889 
de la troballa d'una estela funerària a la llinda d'una construcció. 
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3. Assaig d'estructuració del poblament andalusí al Sénia 

3.1 L'organització administrativa. Els districtes 

De l'organització territorial andalusina sabem que estava bipolaritzadà, amb una 
part urbana central i una zona rural, dispersa, que abastia la ciutat. Al voltant 
d'aquest centre, una important xarxa defensiva basada en torres i husun lligava 
tot el territori. Els husun actuaven com a centres administratius i llocs on es 
refugiava la població en cas de perill. 

Depenent indiscutiblement del proper nucli urbà de Jurtüsa, la població de 
les terres de l'Ebre i Maestrat estava estructurada en relació a diferents unitats 
territorials més o menys individualitzades, conformades cadascuna d'elles per un 
territori relativament petit i fàcilment controlable. La població rural disseminada 
es va organitzar de manera concentrada seguint pautes que obeïen a diferents 
estratègies (econòmiques, socials, polítiques, etc.) que van evolucionar i canviar 
al llarg del temps. 

És el cas del Castell de Miravet, el Castell d'Amposta i el Castell d'Ulldecona. 
Els dos primers situats a la vora del riu Ebre controlen el pas per aquest, i 
tots dos al segle XI sofreixen importants ampliacions i reforçaments de les 
estructures defensives bastides, el d'Amposta al segle X, ampliacions motivades 
pels importants conflictes ja mencionats. 

Els cronistes àrabs descriuen aquesta zona com una àrea de gran riquesa, on hi 
ha desenvolupat un intens comerç. Així mentre les terres del nord de JurÇüsa 
estaven dedicades a àmplies zones d'horta, que abastien la ciutat de verdura 
i fruita fresca, la zona sud eren terres de secà i garrigues amb zones de bosc 
(Serra del Montsià, Serra de Godall i Massís dels Ports) i de pastures. El món 
rural andalusí ens és força desconegut' donat el poc interès que suscitava. La 
conquesta islàmica, en especial a les zones frontereres, propicia el repartiment 
de terres entre els membres de l'exèrcit com a mode de mantenir la propietat 
territorial. 

Aquestes terres, situades al sud de la frontera entre l'Islam i el comtat de Barcelona, 
eren definides pels cronistes de l'època com a "Frontera Superior" at-tagr al-
a'ià. Des de Còrdova, seu del poder central, hi havia una concepció unitària 
de la Vall de l'Ebre, estructurada al voltant dels tres nuclis; Saragossa - Lleida 
- Tortosa, alhora centres urbans i punts vertebradors de les circumscripcions, 
territorials corresponents. Aquest fet va instaurar l'edificació de llocs de control 
i vigilància. El sistema defensiu projectat en el territori fronterer, entre Tortosa 
i Lleida, en l'eix Ebre-Cinca-Segre, es componia d'una xarxa de fortificacions, 
a banda i banda de riu, on s'alternaven les torres de guaita i els husun. Els 
nostres coneixements actuals d'aquesta línia són molt dispars (toponímia, restes 
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estmcturals, restes arqueològiques, documentació) i no ens permet seguir el seu 
procés evolutiu cronològic i tipològic. 

Citats en diferents documents hi ha els castells de Mequinensa, Miravet, Banyoles, 
Benissanet, Móra, Ascó, Rasquera, Flix, Garcia, Benifallet, Tortosa així com la 
torre de l'Aldea o Bítem mentre que la toponímia i arqueologia identifiquen altres 
com la del Prior, la d'en Corder a la zona de Tortosa o la torre de Vinaixarop, 
Burjassénia o la Candela i el castell d'Amposta al Delta. 

Políticament, el districte de Jurlüsa, al llarg del període andalusí, evità caure 
sota el domini dels senyors fronterers i mantingué uns vincles molt estrets amb el 
poder central, emanat des de Còrdova, fet que propicia que en el període califal 
es beneficiés d'una política edilícia de fort contingut urbà (drassanes, mesquita, 
fortificacions, etc). Com a centre comercial, en la cruïlla d'al-Andalus i els estats 
cristians, es beneficia de l'estratègia política d'Abd al-Rahman III adreçada a 
reforçar la defensa de la frontera marítima i desenvolupar el sector naval.̂ ** Fet, 
però, que afavorí el creixement de la ciutat, del sector artesanal i del comerç en 
detriment de l'entorn rural. 

Dins aquest territori s'estableix un teixit defensiu amb elements constructius de 
diferent tipologia i categoria: talaies, torres, fortaleses, etc. 

El hisn, recinte emmurallat amb un gran espai obert intern, on s'instal·laven 
estructures peribles, on de vegades es bastia una torre tipus casa-forta, tenia la 
funció de centre administratiu d'un districte rural i lloc de refugi temporal de la 
població dispersa en cas de perill, com ja hem comentat al principi. Actualment 
a la clàssica visió de Guichard, on el hisn és el nucli vertebrador que fa possible 
l'assentament rural, s'hi afegeixen noves òptiques, que a més de constatar 
l'existència i desenvolupaments d'establiments sense la presència de cap hisn 
hi veuen, en el seu bastiment, diferents voluntats bé del poder central o bé de 
l'aljama que el creia necessari per a la seva seguretat (Torró, J.; 1998). Creiem 
que la segona fase del castell d'Ulldecona correspon a aquest període. 

Ara per ara no tenim prou dades documentals per poder delimitar i conèixer 
tant les característiques administratives com el desenvolupament dels diferents 
districtes que tenien el riu Sénia com a font de producció i de recursos econòmics 
anterior a la conquesta cristiana. Justament, els districtes i els límits més coneguts 
corresponen als territoris conquerits durant les campanyes de conquesta, primer 
les de Tortosa (1148) i després, les de València (1232). A partir de l'estudi de les 
seves fonts, arqueològiques i escrites, podem fer un assaig de distribució dels 
diversos districtes que tenia el riu durant els segles XII i XIII. 

La zona de la riba esquerra es trobaria administrada per tres districtes, dos sota 
el control d'un hisn, el de Benifassà (que controlaria les dues ribes de la part alta 

78 Joan E. Garcia et alii (1998) 
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del riu) i l'altre el d'Ulldecona. El tercer districte estaria sota el control del ribàt 
del Cascall. Aquest últim districte té diversos problemes de delimitació^^ a causa 
de la localització d'un seguit de topònims que surten al document de donació 
de 1097,̂ ° i més pels situats a la zona costera més propera al riu (part de l'actual 
terme d'Alcanar) i que posteriorment es trobarien dins del territori de domini 
d'Ulldecona.*^^ 

Per altra banda, a l'altra part del riu trobaríem els grans districtes de Cervera i de 
Peníscola. El districte de Cervera®^ seria d'una gran extensió que incloïa, a més 
a més, tot el terme de Sant Mateu. Aquest districte comprendria la major part de 
tota la plana del Maestrat, la serra i part de la plana de Sant Mateu. Veí d'aquest 
districte es trobaria el de Peníscola, de dimensions més reduïdes, que englobaria 
les alqueries de Benicastló (Benicarló), Irta i de Vinalaroç o Binalaros (Vinaròs).®^ 
Sembla que tots aquests districtes, fins i tot el de Xivert,®* pertanyien al Regne de 
Jurtüsa, és a dir, a la seva circumscripció, fet que replanteja la concepció que 

79 Helena KIRCHNER (1999:132). 
80 Jesús MASSIP FONOLLOSA (1984:39) transcriu el document de 1097 amb tots els nuclis de poblament 
(...) Continetur etiam in hoc doneo villaepertineiis adRabitam, cum ipso castro Rabitae, quae vacatur bis 
nominibus: Baf, Benjalem, Pinós, Benidurames, MelHlla, Benimantell, Benimorem, Benicratuli, Benibaza, 
Benialiel, Benimorzoch, Benimarvan, Barbeyra, Beniabdulbar, Benialima; haec suntpropiae de Rabita: Pe-
zol, Benitiva, Benimuntala, Benifogia, Vaninaru, Villa de Mare-Mortua, Villa de Cascall, Codait; Beniachip, 
Benisolima; et in montaneis: Sitilles, Aquairiva, sicut terminatur ab aqua Valldichonae, usque ad extreman 
Villa de Cascall, et Codair et sicut aqua discurrit a Montesuya ad mare . 
81 Desconeixem el fet dïnclusió d'una gran part d'aquest territori concedit en un primer moment als bene
dictins de Sant Cugat a la jurisdicció dels hospitalers, l'any 1178. Probablement les cau.ses obeirien més a 
factors polítics i militars de la segona donació que no pas els religiosos de la primera. Així, Maria BONET 
i DONATO (en premsa) anota que la donació als benedictins de Sant Cugat fou per la política engegada 
per Ramon Berenguer III d'instaurar primer la diòcesis de Tortosa: La primera, i potser prioritària, era la 
restauració de l'Església. Planejava el restabliment de la seu episcopal de Tortosa i de les esglésies del regne 
de Tortosa com a preliminar a l'ocupació dels territoris conquerits. Va confiar la tasca als benedictins de 
Sant Cugat. I Antoni VIRGILI (1995:44) escriu que la recepció d'immobles va assolir els màxims valors entre 
1165 i 1185, en què és significatiu que la donació dels territoris de la frontera sud fossin els últims a ser 
traspassats, quan generalment el primer que es fa, és assegurar-se el control de la línia fronterera a no ser 
que ja estiguessin concedits d'antuvi. Per altra banda, Maria BONET (en premsa) anota que el retard obeïa 
a problemes estratègics, per la conquesta del Baix Aragó i que un cop ocupat la muntanya ja era factible 
ocupar el pla. Cal anotar que Benifassà fou donat l'any 1195 per Alfons el Cast a la seu de Tortosa. La 
tardança en la donació dels territoris situats més al sud, concretament el d'Ulldecona es podria deure a un 
canvi en l'estratègia de conquesta de tot el territori administrat per la ciutat de Jui'Çüsa, que s'allunyava més 
enllà del riu Sénia. Un cop definit el riu com a frontera, deuria prevaler l'element militar i defensiu a l'hora 
del repartiment d'aquestes terres, que va recaure als hospitalers. Adduint aquests elements, van adquirir 
una bona part del territori concedit en un primer moment als benedictins, i aconseguiren d'aquesta forma 
el control de tota la línia fronterera al sud de Tortosa. 
82 Pedró PÉREZ FUERTES (1985:44) comenta que la possessió d'aquesta plaça comportava el domini d'un 
gran districte on es poden trobar els llocs, aldees i alqueries d'Ali Càlig, Canet, el Carrascal, la Jana, Bar-
çella, Xert, el Molinar, Mas dels Estellers (Sant Jordi), Trahiguera, Sant Mateu, Sant Rafael i el Rossell. 

83 Pedró PÉREZ FUERTES (1985:41). 
84 Basilio PAVÓN MALDONADO (1999:113) El geògraf Z\-\&Í\S\, 1099-1166, cita el castell d'Alcalà de Xivert 
com una fortificació depenent del centre o del territori de Tortosa. També Xavier BALLESTÍN (1999:90) 
comenta que, referint-se a l'estructura administrativa i judicial de Tortosa, el districte de Cervera es trobaria 
dins de la seva circumscripció. 
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la conquesta cristiana d'aquesta ciutat comportava ocupar tot el seu territori,**' el 
coneixement i l'anàlisi de l'estructura administrativa musulmana de la zona de 
Tur[;üsa donarà noves dades per entendre l'elecció de la línia del riu Sénia com 
a frontera entre les dues comunitats religioses i socials durant la segona meitat 
del segle XII, que fracciona un territori que era comú fins a aquells moments. 

Unes de les poques referències escrites, on s'observa d'una manera general 
l'organització sociopolítica bàsica de la zona d'estudi, són dos documents, un de 
capitulació i l'altre de vassallatge. El primer correspon al ja esmentat Capitulació 
del moros de Cervera per lliurar el castell als hospitalers,^ de 1233, i el segon 
és el document de 1258 on es pacten les relacions entre l'ordre de l'Hospital i 
els musulmans que habitaven l'aljama de l'Aldea.**̂  L'anàlisi dels dos documents 
permet observar una transformació i evolució en l'administració judicial, és a 
dir territorial, entre la primera i la segona campanya de conquesta cristiana. 
Els més o menys 85 anys que separen una i altra campanya ja havien afectat 
clarament aquesta divisió, Tortosa d'aquesta manera perdé la seva capitalitat 
judicial andalusina als nous territoris conquerits, a favor, en aquest cas, de 
l'aljama de Cervera.** En aquest document es presenten les condicions en què 
vivia aquesta comunitat entre les quals destaca la particularitat que l'ordre 
no exercia la seva jurisdicció sobre l'aljama. Aquesta tenia un representant o 
administrador local, Valamí ialamini) de fet un alcalde, que depenia en última 
instància de Valcadí (alcaydo), jutge de Tortosa. Segurament, aquesta jerarquia 
administrativa continuaria del període anterior. Les seves funcions principals 
eren les d'administrar les lleis islàmiques, i la recaptació d'impostos.**'-' 

85 Xavier BALLESTÍN (1999:91) anota que el límits reals de la circumscripció de Turlüia depassen àm
pliament la comarca actual de Tortosa i obren perspectives inèdites pel que fa al poblament musulmà del 
territoris que després seran Catalunya. 
86 Joan FERRERES NOS (1988). 
87 Honorio GARCIA (1935:293), el document, de 12 de febrer de 1258, es trobava a l'Arxiu Parroquial 
d'Amposta. 
88 Fet que no va ocórrer a la divisió territorial de la seu tortosina, de manera que es mantingué per al bi.sbat 
part del nou territori conquerit fins al riu Millars, una dada més per comprendre el poder de decisió que 
encara tenia l'administració religiosa enfront de l'administració civil. 
89 K. W. BUTZER i altres (1985:332) van analitzat profundament les alqueries de la serra d'Espadà posteriors 
a la conquesta cristiana i l'estructura administrativa bàsica era la mateixa que a l'Aldea. Aquesta jerarquia de 
funcionaris ja estava desenvolupada completament a la serra cap al 1383 i va perdurar fins a les rebel·lions 
de 1521-25. 
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3.2 L'organització dels assentaments. Les alqueries 

L'hàbitat rural s'estructurava en alqueries; petits assentaments disseminats 
dedicats a l'agricultura i ramaderia, formats per un nombre variable de cases, 
que podia oscil·lar des de quatre a diverses desenes, podien ésser propietat 
individual o col·lectiva, en aquest cas portava el nom clànic del grup posseïdor, 
i eren gestionades per un consell. La instal·lació d'aquesta població dispersa 
ens mostra concentracions al voltant de punts d'aigua, al llarg de sèquies, o 
d'altres tipus d'instal·lacions hidràuliques; també tenien en compte altres factors 
com la disponibilitat de pastures o les possibilitats de defensa del lloc. Les 
alqueries agrupades constituïen un districte rural que estava inclòs dins d'una 
circumscripció administrativa més àmplia depenent d'un centre que podria ser 
una ciutat o un castell. 

El camp era repartit en petites unitats d'explotació autònomes, d'entre 70-90 
hectàrees, amb camps conreats comunalment que implanten nous sistemes de 
reg i de canalització de l'aigua: sènies, sèquies, repartidors, basses, peixeres, etc. 
Aquests sistemes i solucions són directament importades per les tribus berbers 
des del seu país d'origen. 

L'aigua determinava la forma de l'assentament, les tasques agrícoles i la seva 
grandària demogràfica, així com la seva posició jeràrquica respecte al conjunt. 
Se suposa que organitzativament en els usos de l'aigua es devien regir per 
la legislació i les pràctiques tribals berbers, que per exemple indiquen que la 
prioritat de drets de l'aigua és per a la part més propera a la font, o que les parts 
de corrent avall no poden denunciar les de corrent amunt. 

Vinculat a la transformació dels productes agraris s'instal·len, a la part baixa de 
les xarxes hidràuliques, els molins, moltes vegades propietat de la comunitat, on 
es produeix la moltura per fer sèmoles i farines, l'extracció de l'oli, etc. 

Es realitzen altres tipus d'activitats a més de l'agricultura intensiva i extensiva 
com són la ramaderia o les explotacions forestals. Quant a la ramaderia, a més 
de les petites raberes de corders i cabres que estabulaven, es practicava la 
transhumància de grans cabanes (corders, egües i cavalls, bous, etc) que a través 
de les antigues vies pecuàries es traslladaran estacionalment des de la zona 
aragonesa de l'interior a la zona llevantina, vora el mediterrani. L'ús del bosc per 
a proveir-se de matèries primeres que després elaboren els artesans urbans és 
habitual, i d'ell aprofiten no tan sols la fusta sinó també les reïnes (pega, brea, 
etc.) i altres vegetals. 

M. Barceló'" constata una pauta d'assentament en els espais agraris irrigats, que es 
manté constant als llocs que ha estudiat com és el cas del territori immediat a les 
dues riberes del riu Ebre en l'àrea compresa entre Xerta i Amposta. Diu: "Aquest 

90 M. BARCELÓ (1987). 
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espai fortament fragmentat pel que fa a les unitats de conreu i a l'aplicació de 
processos de treball espacialment molt concentrats està associat amb llocs de 
residència i habitació també molt concentrats. El sentit d'aquesta concentració de 
llocs d'habitació s'ha de cercar en el doble fet que, per una banda, la concentració 
estalvia, precisant-lo i limitant-lo, terreny irrigable i, per l'altra banda, permet 
organitzar els perímetres de reg, ...". Al llarg de les dues ribes hi aprecià dos 
sistemes hidràulics diferents per una banda a la riba dreta, hi ha un sistema de 
sèquies mentre que a la riba esquerra hi ha un sistema de sénies. A partir de 
l'anàlisi de la toponímia infereix que els assentaments i l'organització hidràulica 
fou desenvolupada per immigrants del iVIagrib oriental. 

L'origen berber d'alguns assentaments de la ribera sembla estar testimoniat tant 
pels noms clànics de molts d'ells com Vinallop, Benixarop, Benifallet, Benissanet, 
etc. com en un document de 1097, en què Ramon Berenguer III acorda amb 
l'abat de Sant Cugat la donació de totes les alqueries de l'entorn de la rabita del 
Cascall (Sant Carles de la Ràpita), on se citen 18 alqueries començades per Beni 
més un antropònim. També hi ha el cas de Xeita, nom d'una tribu sahariana, 
i d'altres, amb un alt nombre de topònims que simplement són d'origen àrab 
com l'Aldea, Carrova, Burjassènia, Fazalfori, Bercat, Tivenys, Aldover, Favara, 
Mequinensa, etc.'^ 

L'arribada primerenca, al segle EX, d'aquests grups berbers està en relació amb 
la seva presència a l'exèrcit, i a la repartició i establiment de terres en la zona 
fronterera per als contingents militars com a estratègia de consolidació de la 
conquesta territorial. 

Les masses autòctones islamitzades ràpidament, imitant les oligarquies locals que 
foren les primeres d'assimilar-se per por a una pèrdua de poder, s'incorporen 
fàcilment dins l'organització tribal com a llinatges autònoms locals. 

D'altra banda, M. Barceló, a partir de la concentració d'establiments al voltant 
d'un punt d'aigua, sobretot barrancades, presents a tota la ribera dreta de l'Ebre, 
i dels documents posteriors a la conquesta cristiana, estableix dues zones de 
motUura, la zona de Palomera-Bercat i la zona de Xerta. Fet que ens indica la 
pràctica d'una agricultura extensiva de tipus cerealístic. El topònim Fazhalfori 
o "camp del graner", localitzat a la vora d'Amposta, la presència d'un gmp 
d'assentaments, constatats arqueològicament, als voltants de la Carrova, barranc 
de Giner i barranc de la Galera, així com la constatació documental, en el segle 
XII, d'una font i de sèquies a l'àrea de la Carrova ens fan pensar que ens trobem 
al davant d'una altra d'aquestes zones de motllura. A les terres al nord de 
TurÇüsa s'hi practicava una agricultura intensiva de regadiu amb àmplies zones 
d'horta, que abastien de verdura i fruita fresca la ciutat, que foren convertides 

91 M. BARCELÓ (1987). M. BARCELÓ i H. KIRCHNER (1992). 
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en terres d'olivera i vinya a partir de la conquesta.^^ A la zona sud sols coneixem 
l'existència de terres de secà i garrigues si bé els cronistes àrabs parlen de zones 
de bosc (Montsià, Serra de Godall i els Ports) i de zones de pastures. 

Cal fer esment especial de les activitats econòmiques de la ramaderia ovina i 
del bosc, que foren molt importants en el desenvolupament rural. La presència 
de tribus berbers de l'àrea del Riff, especialitzades en l'activitat forestal, en una 
zona on hi ha l'important massa boscosa dels Ports, va facilitar l'explotació i 
transformació de la fusta i altres productes derivats (pega, quitrà, etc.) usats no 
tan sols en les activitats edilícies i com a matèria primera en les drassanes califals 
sinó també en diverses artesanies, descrites pels cronistes andalusins, com són 
el treball del boix i altres fustes (P. Balanya;1997). 

L'àrea del Delta i la zona dels Ports fou receptora, com a zones d'hivernada i 
estiatge respectivament, dels grans ramats transhumants procedents de la zona 
valenciana i aragonesa, mentre que els camps de pastura dels ramats familiars 
eren situats entre alqueries. Alguns dels nuclis de muntanya coneguts com 
Rafalgari, Benifassà, els Domenges i Mas del Torril a la Sénia, Favara al Mas de 
Barberans o Alfara situats tots ells al massís dels Ports, o d'altres nuclis com Godall 
o les Ventalles, a la serra Grossa, tenen una vinculació directa amb les pràctiques 
ramaderes tal com indica la seva ubicació en zones de pastura, a la vora de 
lligallos, etc. La ramaderia, que generava uns importants ingressos econòmics, 
fou continuada amb posterioritat, es mantingueren les antigues vies pecuàries i 
es regulà l'activitat en els Costums de Tortosa, en les cartes de poblament i en els 
establiments. Fins i tot, durant el període que el Sénia era frontera, segurament les 
dues societats mantenien bones relacions comercials amb el pagament de tarifes 
pel pas dels ramats com s'ha pogut documentar a la zona de Terol.'^ 

Un nucli de població que faria ús del control de pas, tant dels ramats com de 
l'explotació del bosc dels Ports, seria el que utilitzaria el cementiri del Mas del 
Torril. Per les característiques d'aquesta mqbarah podríem hipotetitzar que es 
tractaria d'un nucli rural relativament gran, una alqueria amb mesquita,^^ al costat 
del camí ral que comunica la ciutat de Tortosa amb la zona de Morella i pas obligat 
dels ramats transhumants. L'alqueria deuria ser un lloc de descans, on els ramats 
abeurarien a les aigües del riu. Era normal dins del món islàmic la localització tant 
dels cementiris com de les mesquites al costat d'un curs d'aigua, sèquia o pou.̂ ^ 

92 Antoni VIRGILI (1995:46). 
93 Maria Luisa Ledesma (1993;42) Però la frontera era permeable, al igual que en Teruel: por un lado los 
cristíanos mantenian relaciones de vecindad con los musulmanes, traducidas en intercambios comerciales 
y en la trashumancia de sus ganados, aspectos rejlejados en las cartas de población de la zona, donde se 
tarifan lospeajes. 
94 Mauel ESPINAR MORENO i Juan ABELLAN PÉREZ (1993: 136 i ss.). Enumeren un seguit d'alqueries on la 
major part d'elles es troben compostes per una mesquita, una sèquia, un camí ral i un macaber. Cal anotar 
que l'autor descriu aquestes alqueries com a probables centres de culte, tipus ràbita. 
95 Mauel ESPINAR MORENO i Juan ABELLAN PÉREZ (1993: 159). Za existència de una pequena fuente o 
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Per la qual cosa creiem que el lloc on es localitza el cementiri, una terrassa del 
Sénia rica amb terra de conreu, no seria desaprofitat per la comunitat rural per 
al seu conreu de regadiu. Desconeixem la situació del nucli de població, però la 
troballa de diversos nuclis'̂ '̂ ' de cementiris fan pensar diverses hipòtesis de treball. 
Per una banda ens trobaríem davant d'un tipus de poblament dispers, compost per 
diversos nuclis petits al voltant d'un centre religiós. L'altra, que ens trobaríem en 
nuclis de diferent cronologia. Aquest fet estaria explicat per les mateixes mobilitats 
humanes i per la concentració de la població cap als centres urbans a partir de la 
crisi de l'any 1000. També cap la possibilitat d'una llarga ocupació en el temps, fet 
que l'anàlisi d'altres restes òssies podrien confirmar o desmentir. 

Ara per ara tan sols podem confirmar la presència d'assentaments andalusins amb 
una cronologia relativa tardana a partir dels topònims anotats a la documentació 
cristiana, ja que les restes arqueològiques no ofereixen prou informació per 
poder elaborar una seqüenciació del poblament musulmà. En un primer moment, 
primers anys de la conquesta islàmica, i en relació als assentament immediatament 
anteriors, els nous esti.idis toponímics assignen el vocable turris a una perduració 
d'antics nuclis de població visigòtics relacionats amb una torre fortificada.'-'̂  
Aquesta nova proposta la podríem aplicar a l'assentament del Mas de la Torre 
i la Torreta, encara que amb certa prudència. El primer és un mas situat en una 
petita elevació pertanyent a una estribació de la Serra de Godall i que té un 
control visual de tota la vall de la Foia. Actualment es conserven en peu els 
murs i tancats de bestiar, així com estructures defensives edificades probablement 
durant la guerra carlista. Al seu voltant es troba superficialment una gran quantitat 
de material ceràmic del bronze final, romà i andalusí, aquesta última sense una 
cronologia clara. Pel que fa al segon, la Torreta, es tracta d'un assentament en una 
petita elevació al bell mig de la vall, quasi enfront de l'anterior. Els materials en 
superfície evidencien l'assentament d'una vil·la romana amb una cronologia del 
I aC al I dC, en aquest lloc no es té constància de restes islàmiques. Aquest tipus 
de relació del poblament airal, assentament romà - andalusí, també el trobem al 
lloc conegut com a Arions. 

elpaso de una acequia eran elementos necesariospara la inslalación de un inmuehle religiosa e incluso, 
como se comprueha en mtichas ocasiones para elegir el sitio de un macaber o lligar de enterramienlo, que 
completa con un camino o via de comunicación entre los diferentes harrios de una alquería y las vías que 
salían de este nücleo mas iinportante . 
96 Els altres dos nuclis, els enterraments del Domenges i els de Malany, per la seva ubicació, semblen 
assenyalar també una vinculació directa amb la ramaderia i l'explotació del bosc. En aquest mateix sentit 
cal interpretar la troballa de materials andalusins a la cova de l'Aire, a la zona de la Tenalla, com a mostra 
dels habitatges temporals dels pa.stors transhumans. Aquesta interpretació no exclou, però, que els nuclús 
permanents fessin ús de la xanxa hidràulica en relació a l'agricultura i als molins (vegeu nota 22 ). 
97 Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO (1998:59). Segons aquest autor, tan sols restaria el topònim d'una an
tiga toiTe fortificada preislàtnica, en desús en el període immediatament anterior a la conquista musulmana. 
A Catalunya tenim els exemples anotats per Ramon MARTÍ (2003:92). 
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Fins ara desconeixíem qualsevol notícia d'aquests segles, malauradament 
anomenats obscurs, a la zona,̂ ® per la qual cosa l'anàlisi d'aquesta relació pot aportar 
dades sobre el poblament visigòtic i la seva ràpida conversió a la nova situació 
social i religiosa. Probablement, els llocs habitats per les primeres comunitats 
andalusines foren assentaments ja establerts o abandonats però en condicions de 
ser rendibilizats econòmicament per tenir unes infraestructures agrícoles en bones 
condicions de ser utilitzades; aquestes explotacions agràries constarien d'aljubs, 
sénies o algun sistema de reg, tancats de bestiar i altres instal·lacions i elements 
agrícoles, a més d'uns límits d'ús, i elements arquitectònics per ser reutílitzats per 
a la construcció. També cap la possibilitat que fossin utilitzats per comunitats 
rurals autòctones. Dins d'aquest primer moment inclourien la primera fase del 
castell d'Ulldecona, relacionat, com hem comentat, amb el terme qaVa, primeres 
fortificacions associades als grups àrabs i que s'intercalaven entre les ciutats 
antigues'^ (cal esmentar que aquesta relació no ha tingut un fixació toponímica). 

La situació territorial d'aquests assentaments, en aquests casos fortificacions, 
no s'entendrien si no es trobessin directament relacionats amb unes xarxes de 
comunicació important i transitades fins aquells moments, en aquests cas una 
via per la vall de la Foia i l'altra per la costa. La primera transcorreria per la vall 
i comunicaria directament per una banda amb Traiguera i l'altra amb l'altra via, 
la de la costa, posant en contacte amb el qaVa de Xivert. Més o menys serien les 
mateixes vies que s'han pogut documentar al llarg de la baixa edat mitja: el camí 
de Tortosa-Ulldecona-Traiguera, mitjançant el pont medieval de l'Olivar, controlat 
directament pel castell, i passant el riu Cérvol pel pont del Pas; i camí ral o de 
València, aquesta última associada igualment amb els altres nuclis de població de 
la costa. La segona via, la de la costa, seria tant o més important que l'anterior, 
ja que es trobarien (durant aquest període o posteriors) altres nuclis islàmics en 
el seu traçat com les alqueries de Vinaròs, Benicarló i el castell de Peníscola a la 
riba dreta del riu i les alqueries o llocs pertanyents al ribat del Cascall. A banda 
d'aquest, R. Martí"'" ha pogut localitzar una guàrdia i un palatio d'època emiral 
just al traçat d'aquesta via. 

En un segon moment, un cop assentats els nouvinguts i islamitzada la població 
autòctona, ens trobaríem amb una ocupació de nous espais territorials amb nous 
assentaments. En aquest moment caldria situar per exemple el nucli de població 
que utilitzaria la maqbarah del mas del Torril. També pensem que la major part 
dels assentaments coneguts a les zones esmentades estarien ja ocupades en 
aquesta fase. Pel que fa a l'últim moment, el que correspon al segle XI i principis 
del XIII, ens trobem amb el silenci de les fonts documentals conegudes fins ara ja 

98 La major part dels jaciments amb cronologia del baix imperi i el primers segles alts medievals es troben 
situats a les terrasses de l'Ebre. Corresponen a assentaments rurals, tipus vil·la, alguns amb una continuïtat 
des dels primers moments de la romanització. 
99 Ramon MARTÍ (2003:95). 
100 Ramon MARTÍ (2003:108). 
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que desconeixem qualsevol document que faci alguna referència a assentaments 
o nuclis de població de les àrees de la Vall i de la Plana; fet, però, que contrasta 
amb la concentració de població, o més ben dit de noms de possibles nuclis 
de poblament,"''a la costa. Aquest és, doncs, el repte de futur de la nostra 
investigació. 

101 Helena KIRSCHNER (1999:133) . La discussió se centra en si els noms del document és refereixen a 
alqueries situades a la costa o bé a alqueries vinculades al ribat, i es posa com a exemple la identificació 
del topònim Codair amb la població de Godall, a la plana de la Galera. Hi ha autors, però, que mostren 
reserves per fer aquesta relació tant per les implicacions en extensió territorial com per la tipologia de 
l'assentament principal, en tractar-se d'un ribat. 
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Foto 1. Vall de Benifassà, all centre de la imatge la població del Ballestar. El castell es troba a l'esquerra 
d'aquest vall. 

Foto 2 . Restes de les parets de les cases del despoblat de Rafalgarí, actualment cobertes de vegetació i 
pinars. 
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Figura 1. Mas de Torril, Planta general. Autor T. F.; Font: ALMUNI, V.; FORCADELL, T.; V7LLALBI, M. 
(2000). 

rTTT^TT^ 

Figura 2 Mas de Tomi. Tomba 6. Planta i seccions. Autor T F. Font: ALMUNI, V.; FORCADELL, T; 
VILLALBÍ, M. (2000). 
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Fuíos 3. 4 i 5: Foto 3. Tütnha I cuvh el st-ii fSíjuelel. Fuio 4. Tombes 6 i 7 un cop excavaded, a la parí injí'-
ríors'ohsewa la pendent del lalíis de la carretera que m tallaria major part de les tombes, fixeu-uos en la 
tomba 8, realitzada per a un itifanl. Foto 5 Tomba 6 amb les lloses que li cobrien. 
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Figura 3. Planta i fotos del cementiri Els 
Diumenges, La Sénia. Font: Salvador 
Vilaseca (1966). 
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Foto 6 Vista aèria del castell d'Ulldecona. Font: Ajuntament d'Ulldecona (2003). 

Foto 7. Porta principal, detall del brancal conservat i dels esglaons, q_ _ 
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Figura 4 i 5. Planta suposada de la porta amb dos maLxonets Font: Elaboració pròpia; dibuix base: B. 
PAVÓN iMALDONADO, 1999:395. 6. Possible reconstrucció de la porta andalusina; en roig cl brancal 
conservat. Font: elaboració pròpia. 

Foto 8. Vi.sta general de la porta 
amb les escales per salvar el 
desnivell i col·locades un cop 
amortitzat el pas de ronda. 
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PRIMERA FASE 
S. Vill-lX 

Fases anteriors 
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feika^'^'>=-j Estructures possibles 

•SSÍKÏ?: Hipòtesi de treball 

^ »_- Itinerori d'occés 

Figura 6. Castell d'Ulldecona. Primera fase s. VIII-IX. Font: Elaboració pròpia. Planimetria base: DGAH. 1999. 
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Figura 7. Castell d'Ulldecona. Segona fase s. X. Font: Elaboració pròpia. Planimetria base: DGAH. 1999. 
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Foto 9- Tres imatges de la fosa, a la part central es veuen clos de les lloses que cobriria la sepultura. Autor; 
Aoustí Vericat. 

Foto 10. Imatge d'un enterrament del Figura 8. Planta i secció d'un enterrament del cementiri de 
cementiri de la Punta, Cases d'Alcanar. Font: la Punta, Cases d'Alcanar. Font: Salvador Vilaseca (1966). 
Salvador "Vilaseca (1966). Autor Jesús Masip. Autor .Jesús Masip. 
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Figura 9- Situació dels principals assentaments musulmans a la zona del riu Sénia. Autor: Elaboració pròpia. 
Font; ALMUNI, V.; FORCADELL, T.; VILLALBÍ, M. (2000). 

mfk.ah^ <"̂  /# 

162 



4.Bibliografia 

ALMUNI, Victòria (1991): L'ohra de la Seu de Tortosa (1345-1441). Ed. Dertosa. 
Tortosa. 

ALMUNI, Victòria.;BONET, Maria; CURTO, Albert (1995): De l'edat mitjana al Montsià: 
els castells. Amposta. Museu del Montsià. 

ALMUNI, Victòria; FORCADELL, Toni; VILLALBÍ, xMar (2000) "La necròpoli andalusina 
del Mas Torril (La Sénia-el Montsià". ". I Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a 
Catalunya, Novembre 1998. Igualada. 

ALTISENT, Agustí (1993^' Diplomatari de Santa Maria de Poblet. Volum I. Anys 960-
1177. Omega SA Ediciones Barcelona. 

ALVAREZ, Ramon.; LÓPEZ, Anna (en premsa). "L'assentament ibèric i el poblat medieval 
del puig del Castell d'Ulldecona (campanya 1985)". XXXVII Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos. Amposta. 1991-

ALVAREZ, Ramon.; FORCADELL, Toni; DAVID, Garcia; LÓPEZ, Anna (2002). 
"L'assentament ibèric del Castell d'Ulldecona, un balanç de conjunt". I Jornades 
d'Arqueologia. Ibers a l'Ebre. Recerca i Interpretació. Tivissa 2001. 

ARASA, Ferran (1990) "Los miliarios de la via augusta en el País Valenciano". Simposío 
la Red Viària en la Hispània Romana. Institución Fernando el Católico. Zaragoza. 

ARASA, Jordi.; FORCADELL, Toni.; MICHAVILA, Ivon: (2000)"Els litigis per l'ús de 
l'aigua. El sistema hidràulic del riu de la Sénia a l'època moderna". El molins hidràulics 
valencians, Tecnologia, història i context social, Estudis Universitaris, 81 Institució 
Alfons el Magnànim, Diputació de València, 1996. 

ARTIGUES, Pere Lluís i VILLALBÍ PRADES, Mar (1993) "L'adaptació estructural del 
castell d'Amposta al món feudal". Actes del IV Congrés d'Arqueologia Medieval 
Espanyola. Alacant. 

AZUAR RUIZ, Rafael (1994) El castillo del Río (Aspe, Alicante). Arqueologia de un 
asentam.iento andalusíy la transición alfeudalismo (siglos XII-XÜI. Alicante 

BARCELÓ PERELLÓ, Miquel (1998) "Los husun, los castra y los fantasmas que aún los 
habitan". Castillos i Territorio en al-Andalus, Berja 1996. 

BARCELÓ PERELLÓ, Miquel (coord.)(1999) Musulmcms i Catalunya. Editorial 
Empúries. Barcelona. 

BARCELÓ PERELLÓ, Miquel; KIRSCHNER, Helena; NAVARRO, Carmen (1996) Elagua 

163 



que no duerme. Pundamentos de la arqueologia hidràulica andalusí. Editorial Sierra 
Nevada. Granada. 

BARCELÓ TORRES, M. Carmen; ARASA GIL Ferran (1983) "Una inscripció àrab 
apareguda a Benassal" Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LIX. Castelló 

BAYERRI, Enrique (1951) Llibre de privilegis de la vila de Ulldecona. Tortosa. 

BONET DONATO, Maria (en premsa) El domini hospitaler al Montsià durant l'edat 
mitjana. XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Amposta. 1991 

BONET DONATO, Maria (1998) "Alguns aspectes socioeconòmics de la Ulldecona 
medieval (Segles XII-XV)" . Raïls 12. Ulldecona. 

BONET DONATO, Maria (1999) Tensions en les fronteres feudals al Montsià medieval 
i la incidència de Tortosa. Recerca 3, AHCTE. Tortosa 

BUTZER, Kart W.; BUT2ER, Elisabeth K.; MIRALLES, Ismael; MATEU, Juan F. (1985) 
"Una alqueria islàmica medieval de la sierra de Espadàn" Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, LXI. Castelló 

CARA BARRIONUEVO, Lorenzo i RODRÍGUEZ LÓPEZ, Juana (1998) "Introducción 
al estudio crono-tipológico de los castillos almerienses". Castillos i Territorio en al-
Andalus, Berja 1996 

CASTILLO ARMENTERO, Juan Carios (1998) "La organización del espacio en el Alto 
Guadalquivir durante la època emiral". Castillos i Territorio en al-Andalus, Berja 
1996. 

CURTO HOMEDES, Albert (1993) "Recerques arqueològiques sobre la regió tortosina 
a l'època islàmica: Estat de la qüestió". I Congrés de lesRàpites de l'Estat Espanyol. San 
Carles de la Ràpita 1989. 

CHAVALERA, Joaquin (1805): Indice de todos los documentos que existen en elArchivo 
del Real Monasterio de Nuestra Senora de Benifazà. Con Notasy Observaciones para 
su muypronta y fàcil inteligencia; y Prontuario manual de todos sus Derechos, còpia 
manuscrita de l'original per José Arasa Barberà, Presbítero (1934). Manuscrit. 

DBBOUD HAGGAR, Soha (1998) "La defensa del litoral a través de al-Ihata de Ibn al-
Hatib" I Congreso Internacional Portificaciones en al-Andalus 1996, Algeciras. 

ESPINAR MORENO, Manuel; ABELLAN PÉREZ, Juan (1993) "Las ràbitas en Andalucía. 
Fuentes y Metodologia". I Congrés de les Ràpites de VEstat Espanyol. San Carles de la 
Ràpita 1989. 

164 



FERRÉ, A. (1983): Historia de Ulldecona y su entorno geogràfico. Barcelona. 

FERRERES NOS, Joan (1988) "Estudi de les capitulacions dels moros de Cervera 
(1233)"- Centro de Estudiós del Maestrazgo, 22. Benicarló. 

FORCADELL VERICAT, Toni. (1997): "El Castell d'Ulldecona. La intervenció arqueològica 
de 1995". Raïls, 8 Ulldecona. 

FORCADELL VERICAT, Toni. (2001): "El Castell d'Ulldecona. Resultats de la campanya 
arqueològica 1999-2000". Raïls, 17, Ulldecona. 

FORCADELL VERICAT, Toni; ALMUNI BALADA, Victòria; VILLALBÍ PRADES Mar 
(2004) " Un exemple de poblament de muntanya a l'edat Mitjana als Ports: Rafalgarí" 
Lo Senienc. La Sénia.. 

FORCADELL, T.; ALMUNI, V; MICHAVILA, L; VILLALBÍ, M. (1998) "El castell 
d'Ulldecona" Catalunya Romànica XXVI. Enciclopèdia Catalana. 

FORCADELL, Toni.; ARASA, Jordi.; MICHAVILA, Ivon.(1997):"El Aprovechamiento 
de los recursos hídricos del río Sénia (Tarragona)". 1 Jornadas Nacionales sobre 
Molínología, Santiago de Compostela, 1995. 

FRANCO SÀNCHEZ, Francesc (1993) "Ràpites i al-Monastir al nord i llevant de la 
Península d'ai-Andalús". / Congrés de les Ràpites de l'Estat Espanyol. San Carles de la 
Ràpita 1989. 

GARCIAJoan;GIRALT, Josep;LORIENTE,Ana;MARTINE2, Joan (1998) La gènesi dels 
espais andalusins (segles VIII-X): Tortosa, Lleida i Balaguer" dinsL'Islam i Catalunya. 
Barcelona, Institut Català de la Medioterrania i Museu d'Història de Catalunya, pàg. 
137-166. 

GISBERT, M. J.; CHAVALERA, J. (JQOSy.Anales del Real Monasterio de Nuestra S" de 
Benifazà, còpia de l'original per José Arasa Barberà, Presbítero (1933). manuscrit.. 
Text afegit per J. Arasa Barberà. 

GÓMEZ SANJUAN, José Antonio (1993) "El ribàt de Castell". / Congrés de les Ràpites 
de l'Estat Espanyol. San Carles de la Ràpita 1989. 

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: (2000)"Molins andalusins i molins feudals: l'ordenació 
del sistema hidràulic baix medieval del riu de la Sénia", El molins hidràulics valencians. 
Tecnologia, història i context social, Estudis Universitaris, 81 Institució Alfons el 
Magnànim, Diputació de València, 1996. 

^ra^ i - iNER, Helena (1998) "Redes de alquerías sin husun. Una reconsideración a 
l ^ a r t i r de los asentamientos campesinos andalusíes de las islas orientales". Castillos i 

Territorio en al-Andalus, Berja 1996. 

165 



LÓPEZ ELUM, Pedró (1994): La alqueria islàmica en Valencià. Estudio arqueològica 
de Bofilla. Sigles XI a XIV. Valencià. 

LÓPEZ ELUM, Pedró (2002) Los castillos valencianos en la Edad Media. Materiales y 
técnicas construcHvas. 2 volums. Generalitat Valenciana. València. 

MARÍN, Manuela (1993) "El ribàt en al-Andalus y el norte de Àfrica". / Congrés de les 
Ràpites de l'Estat Espanyol. San Carles de la Ràpita 1989. 

MARTÍ, Ramon (2004) "Là defensa del territori durant la transició medieval". Els Castell 
Medievals a la Mediteri'ània Nod-Occidental, 2003. Arbúcies. 

MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio (1998) "La terminologia castral en el territorio 
de Ibn Hafsfm" en / Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus 1996, 
Algeciras. 

MARTÍNEZ TOMÀS, Joan (1991) "El poblament dispers d'època islàmica" dins Josep 
BOSCH, Toni FORCADELL, Mar VILLALBÍ i Joan MARTÍNEZ Arqueologia al curs 
inferior de lEbre, ACOM 1991. (inèdit). 

MASSIP FONOLLOSA, Jesús (1984) La gestació de les Costums de Tortosa. Consell 
Comarcal de les Terres de l'ebre. Tortosa. 

NAVARRO PALAZÓN, Julio (1986) "El cementerio islàmico de San Nicolàs de Múrcia. 
Memòria Preliminar". Actas del I Congreso de Arqueologia Medieval Espanola, tomo 
IV, Huesca 1985. Zaragoza. 

PAGAROLAS, Laureà (1984) La comanda del Temple de Tortosa: primerperióde (1148-
1213). Editorial Dertosense. Tortosa. 

PAVÓN MALDONADO, Basilio (1990): Tratado de arquitectura hispano musulmana. 
L agua. CSIC. Madrid. 

PÉREZ DE TUDELA Y VELASCO, Isabel (2003) "La arquitectura militar como símbolo 
y emblema de las realidades medievales". La Fortificación Medieval en la Península 
Ibérica, 1992. Aguilar de Campoo. 

PÉREZ FUERTES, Pedró (1985) Reconquista de Morella y el Maestrazgo. Sus cartas 
puebla y primera repoblación. Centro de Estudiós del Maestrazgo. Sant Carles de La 
Ràpita. 

VIGUERA MOLINS, Maria Jesús (1998) "Fortificaciones en al-Andalus" en / Congreso 
Internacional Fortificaciones en al-Andalus 1996, Algeciras. >-̂ L 

TORRES BALBAS, Leopoldo (1971) Ciudades Hispano-musulmanas. 2 tomos. Madrid.^ 

166 



TORRÓ, Josep (1998) Foitiflcaciones en Yibal Balansiya. Una propuesta de secuencia. 
Castillos i Territorio en al-Andalus, Berja 1996. 

VALDÉS FERNANDEZ, Fernando (2003) "La arquitectura militar en al-Andaius. Ensayo 
de sistematización". La Fortificación Medieval en la Península Ibérica, 1992. Aguilar 
de Campoo. 

VILASECA, S.; PRUNERA, A. (1966): "Sepulcros de losas, antiguos y alto medievales, 
de las comarcas tarraconenses". Boletín Arqueològica, 93-96. 

VILLALBÍ PRADES, Mar; FORCADELL VERICAT, toni; MOKTANÉS PRÍNCEP, Cinta (2000) 
"El castell d'Amposta: resultats d'unes excavacions urbanes", I Coitgrés d'Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, Novembre 1998. Igualada. 

VIRGILI, Antoni (1993) "Conquesta i feudalització de la regió de Tortosa (1148-1200)". 
Recerca 1. Tortosa. 

VIRGILI, A. (1999): "Entre Fabara i el Vilar de Santa Maria i Carrascal. Mas de Barberans 
(Montsià)", a "Faventia", Barcelona. 

W.AA. (1982): Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya. Acta Mediaevalia I. 
Barcelona. 

WAA (1986) Fortaleses, torres, guaites i castell de la Catalunya medieval. Acta/ 
Medievalia, 3. Barcelona. 

167 


