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Introducció

Introducció
La Moleta del Remei és un dels primers jaciments ibèrics
catalans que despertà interès entre la comunitat científica
del país: la seva existència ja fou notificada a l’Institut
d’Estudis Catalans en una data tan reculada com l’any
1919. Des de llavors ha jugat un paper essencial pel que
fa al coneixement de la cultura ibèrica a casa nostra i ha
esdevingut durant la segona meitat del segle XX un dels
primers poblats a ser excavat gairebé del tot. Estudiarlo va servir en gran part per establir unes primeres pautes
en relació amb les característiques específiques de la
cultura ibèrica a les Terres de l’Ebre, el territori que segons
les fonts clàssiques va ocupar la tribu dels ilercavons.
La Moleta obsequia el visitant amb un total de 66 espais
excavats, distribuïts entre àmbits d’habitació, zones de
pas i estructures defensives, envoltats i protegits tots per
una muralla. Hom pot percebre d’aquesta forma un dels
formats més clàssics de construcció de poblats entre les
comunitats ibèriques de la zona, allò que coneixem com
a poblat tancat d’espai central, precisament pel fet de
disposar d’una zona oberta, sense construccions, a
manera de plaça central. Més enllà d’això, en visitar la
Moleta tenim l’oportunitat d’apropar-nos intensament a
la forma de vida de la gent que va ocupar el cim d’aquest
turó i, per extensió, el conjunt de les terres del riu Sénia
ara fa més de 2000 anys. La possibilitat d’entrar a l’interior
dels habitatges, de travessar les mateixes portes que ells
van fer servir, de caminar pels mateixos carrers, resulta

Vista aèria de la
Moleta del Remei.
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una experiència única, que ens transporta emocionalment
a un passat remot on les formes de vida eren
extraordinàriament diferents de les nostres.
Emprat tradicionalment al llarg de segles per fer-hi conreus
diversos, el cim de la Moleta on es troba el poblat va ser
objecte de manera reiterada de les tasques pròpies del
camp. Així, doncs, l’arada va passar pel damunt de les
restes arqueològiques una vegada i una altra, i va afectar
tant els murs de pedra com els estrats que atresoraven
la informació arqueològica. Vista, doncs, la intensitat
destructora de l’acció humana, sorprèn que l’assentament
presenti encara un estat de conservació força bo. La trama
urbana bàsica del poblat, amb els carrers, plaça,
habitatges, muralla i torre, s’ha conservat en els trets
essencials, prou com perquè reconeguem sense gaires
dificultats el plantejament general de l’obra.
Al conjunt d’estructures arquitectòniques documentat cal
afegir, també, la recuperació de més de 100.000 fragments
de ceràmica i d’un nombre menor d’altres objectes, que
han estat essencials per refer la dinàmica històrica del
jaciment. Certament, el volum d’informació disponible un
cop enllestides les excavacions era notable. Malgrat tot,
si ens aturem a pensar un moment en el que s’ha perdut
a la Moleta com a conseqüència de l’acció destructiva
humana, ens adonarem de la fragilitat extrema d’aquesta
mena de restes i de la importància de preservar-ne al
màxim la integritat original, per tal de poder extreure’n uns
coneixements científics de qualitat.
La Moleta del Remei és un referent arqueològic del país.
Un dels punts clau, essencials, per tal d’entendre la cultura
ibèrica a Catalunya. La qualitat i entitat arqueològica del
jaciment expliquen en gran mesura aquesta circumstància.
Val a dir, però, que tot i la importància innegable del poblat,
no hauria servit de gaire cosa si el GRAP (Grup de Recerca
en Arqueologia Protohistòrica) de la Universitat de
Barcelona no hagués percebut aquesta circumstància i
no hagués dut a terme un intens i perllongat treball
d’excavació i recerca. Els treballs posteriors de restauració
i museïtzació del jaciment, coordinats pel mateix GRAPUB amb el Museu Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
d’Alcanar, van permetre tancar el cercle, i van possibilitar
finalment obrir al públic un assentament que fins llavors
havia estat exclusivament en mans científiques, presentant-
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lo amb un llenguatge expositiu adaptat al gran públic. Tot
plegat es va completar amb la inclusió de la Moleta dins
la Ruta dels Ibers, un projecte de turisme cultural impulsat
pel Museu d’Arqueologia de Catalunya amb l’objectiu de
donar a conèixer els principals jaciments ibèrics del nostre
país i els pobles que els habitaven.
Així doncs, darrere el llarg procés d’estudi i restauració
de la Moleta hi trobem moltes institucions i persones.
Sense elles, hauria estat impossible que avui poguéssim
gaudir de l’assentament. En aquest punt cal fer un esment
especial de l’actitud que ha tingut sempre vers el jaciment
el municipi d’Alcanar, on s’ubica la Moleta. La preservació
dels jaciments arqueològics, un patrimoni especialment
fràgil, depèn en gran mesura de la percepció que en tinguin
i de la importància que hi donin els habitants de la zona
on es troben les restes. Malauradament, aquesta
consciència no sempre hi és present.
El poble d’Alcanar, però, ha demostrat sempre una
sensibilitat especial per les restes del seu passat remot.
Persones com el canonge J. Matamoros o l’aficionat a la
història Ramon Esteban exemplifiquen aquesta sensibilitat,
i el seu paper ha estat essencial en moments clau per
conservar el jaciment i fins i tot, en algun moment, per
salvar-lo de la destrucció total. Desenes de canareus i
canareves anònims haurien de ser inclosos també en
aquest llistat de noms, a més dels diversos batlles que
s’han anat succeint entre els anys 1985 i 2006 i que com
a representants de la voluntat popular han donat i donen
suport a la recerca arqueològica dins del terme municipal.

Situació i accés
El poblat de la Moleta del Remei es troba situat en el sector
oest del terme municipal d’Alcanar, al sud-est de la
comarca del Montsià. L’extensió del terme municipal
d’Alcanar és força gran: limita amb els municipis
montsianencs de Sant Carles de la Ràpita i d’Ulldecona i
també amb el de Vinaròs, a la comarca del Baix Maestrat,
ja al País Valencià. El terme inclou, a més de la vila
d’Alcanar, els nuclis habitats de les Cases d’Alcanar,
Alcanar-Platja i la Selleta. La Moleta del Remei es localitza
entre el nucli urbà d’Alcanar i el d’Ulldecona, al damunt
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d’un dels darrers estreps meridionals de la serra del
Montsià. L’accés és molt senzill. Cal arribar a la zona a
través de l’autopista AP-7, sortida 42 (Alcanar - Ulldecona
- Vinaròs). Ens dirigim llavors en direcció a Ulldecona
(carretera CS-332 / T-332), tot i que no arribarem a entrarhi, ja que just abans trobarem una rotonda on ens
desviarem a mà dreta per anar en direcció a Alcanar.
Seguirem aquesta carretera (TP-3318) al llarg d’uns cinc
quilòmetres aproximadament, i arribats en aquest punt,
justament en un revolt pronunciat, veurem diversos rètols
que ens indiquen, a l’esquerra, l’entrada del camí que
mena fins a l’ermita i el poblat de la Moleta del Remei.
Just davant de l’ermita disposem d’una zona condicionada
com aparcament pels vehicles. Per tal d’arribar al poblat
tan sols cal pujar una escala de pedra que mena fins al
cim del turó.
Una alternativa a l’autopista AP-7 és la carretera N-340.
Sortim a l’alçada d’Alcanar i travessem tot el poble. Quan
arribem gairebé al final, però, girarem a mà dreta per tal
d’agafar la carretera, senyalitzada, que porta fins a
Ulldecona (TP-3318). Tot remuntant els estreps meridionals
de la serra del Montsià arribarem al mateix revolt que abans
esmentàvem, tot i que aquesta vegada, com que anem
en sentit contrari, els rètols ens indiquen que el camí cap
a l’ermita i el poblat es troba situat just a la nostra dreta.
A banda de la Moleta del Remei aquest sector sud-est de
la comarca del Montsià presenta evidències també
notables de diversos períodes històrics. De la primera edat
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del ferro (s. VII-VI aC) destaquen, al mateix terme d’Alcanar,
l’assentament de Sant Jaume - Mas d’en Serrà, un petit
però interessant jaciment excavat des de l’any 1997 pel
GRAP de la Universitat de Barcelona. També del mateix
període trobem, ja al terme municipal d’Ulldecona,
l’assentament de la Ferradura, un petit poblat de deu
habitacions excavat l’any 1972 per un equip de la UB.
Coneixem altres assentaments humans d’aquest període
a la zona (com ara la Cogula) els quals, però, no han estat
objecte d’excavacions. Tots aquests assentaments
mantenien en època protohistòrica unes intenses relacions
d’interdependència.
Altres punts propers han donat també mostres d’ocupació
durant la primera edat del ferro, tot i que les seves fases
més intenses corresponen ja al període ibèric. Destaquen,
en aquest sentit, el Castell (Ulldecona), en el qual les
estructures corresponents a aquest període foren en gran
part destruïdes com a conseqüència del bastiment en el
mateix lloc d’una fortificació àrab i posteriorment del castell
cristià. I ja al País Valencià, tot creuant el riu Sénia, cal

Entorn mediambiental

destacar els poblats ibèrics del Puig de la Misericòrdia
(Vinaròs) i del Puig de la Nau (Benicarló).
La trama urbana del nucli antic d’Alcanar, i especialment
alguns edificis i elements singulars (casa dels O’Connor,
església de Sant Miquel, cisterna del Vall, torre de la
muralla del carrer Nou, torres de defensa de la línia de
costa, ermita del Remei, etc.) mereixen ser destacats
també en l’apartat del patrimoni històric local.

Entorn mediambiental
El turó de la Moleta (208 msnm), sobre el qual se situa
el poblat homònim, es localitza al capdamunt d’un dels
estreps meridionals de la serra del Montsià. És una
muntanya de no gaire alçada i d’ampla base, que té
l’aparença de restar aïllada de l’entorn sobretot pel fort
contrast que provoca la proximitat de les terres baixes
costaneres, a les quals s’obre pel cantó est i, parcialment,
també pel sud. Amb tot, aquesta aparença d’aïllament és
ben bé una impressió més falsa que real, ja que per la
resta de vessants la muntanya es manté unida a la serra
del Montsià a partir d’unes cotes situades al voltant de
tan sols uns 180 msnm. Certament, el tram superior del
turó, a partir d’aquesta cota, presenta uns pendents
relativament abruptes que li confereixen els mínims
exigibles des d’una perspectiva defensiva, però cal
remarcar també el fet que l’alçada sobre l’entorn immediat
és, en aquests vessants nord, sud i oest, de tan sols 20
metres.
La visibilitat sobre l’entorn és excel·lent gairebé des de
tots els punts de vista. La visió és especialment nítida en
relació a les planes baixes costaneres immediates, situades
a l’est i al sud del jaciment, i és especialment interessant
la perspectiva sobre la línia de costa. Aquesta es divisa
perfectament des del nord-est, on hi trobem la punta de
Benifallim (una mica més al nord de les Cases d’Alcanar)
i, pel sud, fins a Peníscola i la serra d’Irta; és a dir, un total
de poc més de 25 km. Cap al nord-est, des de la Moleta
tenim també una bona visió de la desembocadura dels
diversos barrancs (barranc dels Castellans, barranc de
Libori, barranc de Sant Jaume, barranc Fondo, barranc
de la Roca Roja) que defineixen els estreps meridionals
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de la serra del Montsià. En un d’aquests estreps, i davant
per davant de la Moleta, es divisa a la perfecció el jaciment
de Sant Jaume.
La perspectiva estrictament septentrional té una única
referència visual, el cim de la Cogula, que amb els seus
406 msnm s’hi alça davant mateix, ben esvelt, i esdevé
per altra banda una autèntica pantalla orogràfica que
impossibilita contemplar la foia d’Ulldecona. Recordem
que al cim de la Cogula s’hi troba situat el jaciment
homònim de la primera edat del ferro. Des de la Moleta,
la foia d’Ulldecona no és visible tampoc si mirem cap a
l’oest, oculta com està pels estreps més extrems de la
serra del Montsià. Per aquest cantó, però, es té un control
visual directe d’una via natural de comunicació entre
l’interior i la costa i, més concretament, del camí que
s’inicia a l’extrem sud de la foia, a l’alçada del castell
d’Ulldecona, i s’introdueix al territori costaner definit per
les terres situades entre el curs baix del riu Sénia i l’extrem
sud de la serra del Montsià. Aquest camí, que representa
de fet el darrer tram de la ruta que ressegueix tot el curs
del Sénia, accedeix a aquest territori costaner, voltat pel
nord i per l’est de serretes, pel pas de Valldepins, una
petita vall interior que travessa aquesta menuda paret
orogràfica situada a ponent gràcies al fet que la seva
alçada no excedeix dels 150 msnm. Per acabar, mirant al
sud des de la Moleta, hi trobem la sortida final d’aquest
camí de Valldepins a les terres baixes costaneres, i tot i
que podem observar també perfectament la plana de
Vinaròs - Benicarló, curiosament no es poden percebre
les terres situades immediatament a banda i banda del

La Cogula.
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Sénia (la vila d’Alcanar, per exemple, no és visible), ja que
queden tapades per la serreta de Centrelles, paral·lela
al riu i que limita pel sud el camí de Valldepins.
Des d’un punt de vista edafològic, l’entorn de la Moleta
presenta característiques singulars comparat amb la resta
de jaciments més propers (Sant Jaume, la Cogula).
Certament, el seu entorn més immediat és poc propici
per a les tasques de tipus agrícola. En un radi de dos
quilòmetres a la rodona, aproximadament el 50% del sòl
està constituït per terrenys amb un pendent alt o molt alt,
fortament erosionables i de poca profunditat, i amb
nutrients escassos. Són bàsicament vessants de
muntanya, poc susceptibles de ser explotats agrícolament
en un període, l’ibèric, durant el qual no existeix el sistema
d’abancalament, de terrasses. En canvi, la utilitat com a
pastures per als ramats és molt alta. Més enllà d’aquest
radi dels dos quilòmetres, però, la situació canvia,
essencialment pel que fa a la façana marítima (en canvi,
no canvia pas més cap a l’interior, que d’altra banda és
molt menys accessible per l’accidentalitat del propi
territori).
Entre els dos i els cinc quilòmetres de distància del
jaciment, en sentit est, hi trobem una gran extensió de
terres de conreu: terres amb un pendent escàs (entre el
3 i el 4%), amb un índex d’erosió baix, una profunditat del
sòl mitjana i una retenció d’aigua moderada. Tot i que
força pedregós, aquest terreny és força bo per al conreu
d’arbres fruiters i de gramínies de secà. Així doncs, en un
sector de cinc quilòmetres a la rodona els eventuals
habitants de la Moleta del Remei podien disposar d’un
entorn especialment adient tant per al pasturatge de
ramats com per a una agricultura de secà de base
essencialment cerealística. Pel que fa a la ramaderia,
aquesta es devia concentrar en les pastures situades en
l’entorn més immediat de l’assentament, mentre que pel
que fa a les tasques agrícoles les hauríem de cercar ben
a prop, en un radi a partir dels dos quilòmetres del
jaciment, i centrades especialment en les terres disposades
a la sortida dels barrancs dels Castellans, Codines i Sant
Jaume. Probablement aquest control de terres aptes per
a l’agricultura es devia projectar també vers el sector
meridional de la foia d’Ulldecona.
Pel que fa a les característiques hidrològiques, cal apuntar
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que el fenomen dels barrancs té una importància vital
en tot aquest territori. Constitueixen la xarxa de drenatge
general i n’hi ha una gran quantitat, situats als vessants
de les serres. En l’extrem nord d’aquesta xarxa, els
barrancs de la serralada del Montsià i de la serra de Godall
buiden cap a l’Ebre, per mitjà de la rambla de la Galera.
Pel sud en canvi, aquesta xarxa buida cap al riu Sénia. Al
vessant oriental de la serra del Montsià els barrancs tenen
un traçat molt més recte, i gairebé tots arriben fins al mar.
En general podem afirmar que si bé és percebuda com
una regió aparentment seca, en realitat atresora un gran
volum d’aigua subterrània, per les característiques
essencialment càrstiques del subsòl. Prova d’això és la
gran quantitat de pous i sínies estesos per tota la plana.
El planter tradicional de la zona, l’olivera, es manté encara
amb força en diversos punts, com per exemple a la foia
d’Ulldecona i a la plana de la Galera. A l’àrea d’Alcanar i,
per extensió, a la major part de la plana de Vinaròs Benicarló, els cultius tradicionals s’han substituït per les
explotacions de cítrics i pels vivers. Puntualment encara
hi podem trobar, especialment als pendents aterrassats
de les serres (la majoria abandonats) restes d’espècies
explotades força temps enrere, com garrofers, ametllers
o vinyes. La vegetació natural de la zona és la pròpia de
secà, amb diversos tipus d’arbusts i matolls com el
llentiscle, el coscoll, l’arboç, la farigola, el bruc i l’ullastre,
o palmeres nanes com el margalló.

Descripció de l’assentament
Les característiques del turó, no excessivament alt, ample
i pseudocircular en la base i amb un cim força pla,
justifiquen la denominació tradicional de moleta (mola
petita). El cim de la Moleta va permetre plantejar de bon
principi un assentament de grans dimensions (2.800 m2
aproximadament) sense haver de salvar desnivells forts.
Les estructures que hi podem observar actualment són
el resultat d’un procés de construcció successiva fet al
llarg de 600 anys aproximadament.
El plantejament general de l’assentament de la Moleta del
Remei és el dels poblats tancats amb espai central. Aquest

Descripció de l’assentament

model, força emprat durant el període ibèric, havia estat
ideat, però, durant el bronze final a la zona de les terres
del Segre, i des d’allà es va anar expandint cap a tot el
nord-est peninsular. Consisteix bàsicament a construir els
espais d’habitació (normalment de planta rectangular
allargada) de forma seriada, compartint parets mitgeres,
adaptant-los a l’orografia de la zona i prenent el conjunt
una disposició circular, ovalada o pseudoovalada sobre
el terreny. Totes aquestes habitacions comparteixen a més
una mateixa paret de fons, un mur de circumval·lació que
constitueix al capdavall el tancament global de
l’assentament i a voltes fa també funcions de muralla. En
el punt central del poblat queda ben definit un espai buit,
que depenent de les seves característiques pot ser un
carrer o bé una veritable plaça.

Restitució ideal de la
planificació inicial de la
Moleta del Remei.

Restitució del poblat de la
Moleta del Remei.
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La Moleta és una variant d’aquest model general tan exitós.
Els primers constructors, durant la primera edat del ferro
(segle VII aC), van mirar d’adaptar el model a una orografia
conformada per un cim pla i ample, que es veia
complementat a més per una terrassa igualment plana
situada en el punt més alt del vessant occidental. Així, el
poblat s’estructura de bon principi en dos nivells bàsics i es
defineix un gran assentament de 2.800 m2 aproximadament.
La part més alta respon de manera gairebé canònica al
model que hem explicat abans, amb un gran espai central
aparentment buit al voltant del qual es disposen tot un seguit
de grans habitacions rectangulars seriades que obren les
portes a la plaça. Pel cantó oest del jaciment, però,
aprofitaren l’orografia especialment favorable per construirhi un barri d’habitacions addicional (barri extrem occidental).
Aquest fet provoca una sèrie de circumstàncies destacables,
com ara que a diferència de la majoria dels àmbits de
l’assentament, les habitacions occidentals (barri occidental)
del sector superior del jaciment no es recolzen directament
a la muralla del jaciment sinó en un mur molt més estret que
serveix de paret de fons general dels espais d’aquest barri.
A més, entre la línia de façanes i el mur de fons del barri
superior discorre un llarg carrer, que pel nord acabava molt
probablement a la porta d’entrada a l’assentament
(actualment desapareguda). Pel que fa a l’extrem sud, el
carrer enllaça encara amb una petita via de comunicació,
un carreró molt petit, estret i curt, que permetia comunicar
el sector superior amb l’inferior. El resultat, des del punt
de vista de la disposició general de les estructures, és un
poblat que pel que fa a la planta recorda una mena d’espiral.
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Els espais del barri extrem occidental estan molt arrasats i,
per tant, en sabem ben poca cosa. En canvi, coneixem força
bé les habitacions de la part superior, que és també la que
presenta una superfície més gran. La successió de fases i
etapes va comportar en alguns casos la compartimentació
dels grans espais davanters mitjançant la construcció
d’envans interiors, i en d’altres, en canvi, la creació d’espais
més grans a partir d’altres d’anteriors més menuts. Tot i que
en gran mesura la trama viària bàsica del poblat es mantindrà
en funcionament durant totes les fases d’ocupació, hom ha
pogut observar com almenys una part del gran espai o plaça
central fou ocupat a partir de l’ibèric ple amb diverses
estructures, com ara amb la construcció dels edificis singulars
o graners sobreelevats. El resultat és una acumulació de
murs i estructures corresponents a diferents períodes,
producte d’aquesta sistemàtica activitat constructiva. Tampoc
la muralla, que romandrà igualment en funcionament de
principi a final, no es va deslliurar de les reformes, ja que al
mur original s’hi afegeix, també durant l’ibèric ple, la torre de
planta quadrada que actualment encara podem contemplar.

Història de les investigacions
L’existència de la Moleta del Remei fou comunicada l’any
1919 a la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut
d’Estudis Catalans per Andreu Ulldemolins, qui també
informà del poblat de la Cogula. Tot i que la SHA encarregà
un informe sobre tots dos jaciments a Josep Colominas,
no hi va haver cap intervenció per part del Servei
d’Investigacions Arqueològiques de l’IEC, dirigit aleshores
per Pere Bosch Gimpera. L’any 1922, el canonge Josep
Matamoros recollí una breu descripció de la Moleta i dels
seus materials al llibre Historia de mi pueblo. Alcanar. Però
fins l’any 1962 no es va fer una campanya d’excavació,
l’única, que va restar inèdita, a càrrec de l’Institut de
Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona i
del Museu Arqueològic de Barcelona, sota la direcció
d’Eduardo Ripoll i amb l’aprovació del comissari de zona
de Catalunya i Balears, Lluís Pericot.
La comissaria local d’excavacions d’Amposta, dirigida per
Francesc Esteve Gàlvez, va fer actuacions puntuals al
jaciment al llarg de les dècades de 1950 i 1960, però fou
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Joan Maluquer de Motes qui posà en marxa des de
l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de
Barcelona un ampli projecte de recerca a la regió de l’Ebre,
amb l’excavació del poblat de la Ferradura (Ulldecona), i
les necròpolis de Mianes (Santa Bàrbara) i Mas de Mussols
(La Palma - Tortosa). Tot i que hi havia interès pel jaciment,
la fi del projecte provocà que no s’hi arribés a intervenir.
La manca de treballs de recerca no disminuí l’interès pel
jaciment, i sempre es mantingué una preocupació constant
per protegir-lo. L’any 1977, a instàncies de l’Ajuntament
d’Alcanar, es paralitzà un projecte de construcció d’un
camp de tir, que n’hauria comportat la destrucció. Aquesta
tasca de protecció culminà dos anys després amb la
declaració del poblat com a monument historicoartístic
pel Ministeri de Cultura.
L’any 1985, la Universitat de Barcelona va iniciar excavacions
sistemàtiques al jaciment, dirigides per R. Pallarés, F. Gracia
i G. Munilla. Van continuar de manera ininterrompuda fins
al 1997, i donaren pas seguidament a un projecte de
consolidació i adaptació pedagogicodidàctica del jaciment,
coordinat per la Universitat de Barcelona, el Museu
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Alcanar, amb el
finançament de la UE.

Fases d’ocupació
La Moleta del Remei és un assentament conegut
essencialment per la seva condició de poblat ibèric. Amb tot,
el poblat no és ocupat al llarg de totes i cadascuna de les
fases ibèriques, i encara cal afegir que el primer moment
d’ocupació, durant el primer ferro, no pot considerar-se
estrictament una fase ibèrica. L’ocupació s’inicia cap a mitjan
segle VII aC, i la darrera fase finalitza cap al II aC.

Primera edat
del ferro

La primera edat del ferro abasta bona part del segle VII
aC i aproximadament el primer terç del VI aC. No es tracta
d’un període pròpiament ibèric, tot i que diversos autors
consideren que és durant aquest període que es
conformen les característiques bàsiques de les comunitats
que posteriorment donaran lloc als primers grups ibèrics.
Cap a mitjan segle VII aC, aproximadament, una comunitat
humana s’assenta a la zona de la desembocadura del riu
Sénia i edifica la Moleta del Remei. No es tracta d’una
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Planimetria de les estructures
del primer ferro.

Vista aèria de Sant Jaume Mas d’en Serrà.

acció aïllada: pel que sabem fins ara, conjuntament amb
la Moleta aquesta comunitat edifica altres assentaments
propers, entre ells la residència d’un cap local (Sant Jaume
- Mas d’en Serrà), un punt de control de les vies de
comunicació més importants de la zona (la Ferradura) i
una talaia de control visual de l’entorn (la Cogula). Tot
plegat sembla respondre a la voluntat d’establir una entitat
politicoterritorial que controli aquestes terres baixes del
Sénia, entitat que en el seu conjunt hem denominat
Complex Sant Jaume (CSJ). La Moleta del Remei,
l’assentament més gran del conjunt, amb gairebé 3.000
m 2, va exercir les funcions de residència per a la major
part de la comunitat. El CSJ s’edifica essencialment per
tal de controlar de manera hegemònica i efectiva els
intercanvis comercials amb els fenicis. Els comerciants
fenicis tot just començaven a apropar-se a les nostres
costes, molt probablement a la recerca de metall. A fi
d’intercanviar-lo pel metall, duien sobretot vi, i en menor
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quantitat altres productes manufacturats. El vi, un producte
desconegut fins aleshores per les comunitats indígenes
del nord-est de la Península, esdevindrà ràpidament un
objecte de preu, de luxe, que a causa de l’exotisme, la
seva raresa, la capacitat euforitzant i, almenys durant
aquest període, la impossibilitat de ser fabricat per part
de les comunitats indígenes, esdevindrà un element prou
valorat com per justificar moviments de població com el
que exemplifica la construcció del CSJ en general i de
la Moleta del Remei en particular.
La primera fase del poblat fou intensa. Els materials
recuperats en les excavacions demostren que els contactes
amb els comerciants fenicis van ser molt fructífers. Amb
tot, fou un període de curta durada, ja que aproximadament
cap al 600 aC, o com a molt estirar cap a finals del primer
terç del segle VI aC, el jaciment és completament destruït.
En realitat, aquesta destrucció afectà per igual tots els
assentaments del CSJ i comportà l’abandonament dels
quatre jaciments. És probable que es tractés d’una
destrucció violenta com a conseqüència d’un atac extern.

Ibèric Ple

Després de la destrucció, la Moleta restarà deshabitada
durant aproximadament uns 150 anys. Així, doncs, durant
l’ibèric antic no s’hi documenta cap ocupació d’entitat.
Gràcies als materials grecs d’importació més antics
localitzats al jaciment, amb una datació aproximada de
450 aC, la Moleta serà novament ocupada per un altre
grup humà a principis del període que denominem ibèric
ple. En aquest cas es tracta ja d’una ocupació pròpiament
ibèrica.
Els primers ibers assentats a la Moleta van aprofitar bona
part de les estructures enrunades del període anterior.
Eren estructures fetes íntegrament amb pedra, de baix
a dalt, i per tant, tot i l’incendi amb què es clou la fase
anterior, una part dels espais i de ben segur gairebé tota
la muralla es mantenien encara drets. Cal tenir present,
però, que les característiques de la societat de l’ibèric ple
no eren les mateixes que les de la primera edat del ferro
i que, per tant, les necessitats des del punt de vista
arquitectònic eren també unes altres. La conseqüència
és que va caldre fer reformes importants. Així, per exemple,
alguns dels grans espais rectangulars antics foren dividits
mitjançant la construcció d’envans interiors, per aconseguir
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habitacions de menys grandària. Molt possiblement és
també ara que s’afegeix a l’antiga muralla una torre de
planta quadrada, ja que l’anterior traçat defensiu no
disposava de cap element d’aquesta mena.
També és força probable que de bon principi els nous
ocupants ibers plantegessin la necessitat d’ocupar bona
part del gran espai central buit del jaciment on, per
exemple, s’hi edifiquen dos dels tres edificis singulars
descoberts fins ara. També les tècniques constructives
havien canviat, i així alguns dels murs que es trobaven en
més mal estat de conservació van ser construïts de nou
fent ús de la tàpia encofrada i/o el tovot, sempre damunt
d’un sòcol de pedra.
Durant el període ibèric, doncs, és molt possible que la
Moleta no disposés ja d’una gran àrea oberta central similar
a la que havia tingut anteriorment, espai que o bé es va
reduir o bé, fins i tot, podria haver estat ocupat del tot per
noves edificacions. En definitiva, el poblat ibèric de la Moleta
és en essència una reinterpretació de l’antic gran poblat
de la primera edat del ferro, que sí que responia en gran
mesura al vell concepte del poblat tancat amb espai central.
Tot i que durant aquest període la presència de materials
d’importació és percentualment menor a la que havia estat
característica de la fase anterior, el nombre de materials grecs
en el jaciment és ara força notable. Corresponen en gran
mesura a vasos de luxe procedents de l’àrea d’Atenes (la
ceràmica àtica de vernís negre i la de figures roges, entre
d’altres). Això demostra que les comunitats ubicades en
aquesta zona de la desembocadura del Sénia van mantenir
una relació intensa amb els comerciants grecs, molt

Planimetria de les
estructures del període
ibèric.
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especialment amb els que procedien de la colònia focea
d’Empúries. També s’hi documenten altres materials que
demostren l’existència de contactes comercials amb el món
púnic, i molt especialment amb Ebussus (Eivissa).

Ibèric Final

L’ocupació ibèrica de la Moleta continua de manera
ininterrompuda entre els períodes ple i final. Tot i que els
materials arqueològics demostren sense cap mena de
dubte que el poblat és habitat durant aquesta fase final
de la cultura ibèrica, malauradament resulta molt complicat
definir les característiques bàsiques d’aquesta ocupació.
Això es deu sobretot al fet que els nivells arqueològics i
les estructures corresponents a aquest període són les
que es trobaven situades en les cotes més altes, arreu
del jaciment, i per tant són també les que han patit amb
més intensitat l’acció destructora de les feines del camp.
Sigui com sigui, hi ha indicis que apunten la idea que durant
aquesta fase es produeix una nova compartimentació
d’alguns espais del poblat. Això dóna com a resultat àmbits
força menuts, que cal entendre, tot i això, com a unitats
d’habitació, per tal com disposen d’una llar de foc pròpia.
És possible que l’explicació d’aquesta circumstància sigui
un augment demogràfic notable dels habitants de
l’assentament.
Durant aquest període continuen arribant materials
d’importació al jaciment, tot i que en menys proporció
amb relació al que havia estat propi de la fase anterior.
Durant el segle III aC la majoria de les importacions són
vasos de luxe arribats des de la zona del golf de Lleó (Taller
de les Petites Estampetes, Taller de Roses, etc.), mentre
que les del segle II arribaran sobretot de la península
italiana (Campaniana A, Campaniana B, etc.).
L’ocupació del jaciment va fent-se de menor entitat a
mesura que avança el segle II aC, i cap als moments finals
hi resta molt possiblement una ocupació humana de
caràcter residual.

Economia
La base del sistema econòmic del territori era l’explotació
agrària. Els camps de conreu formaven part de l’àrea
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controlada i explotada pel poder polític radicat al poblat.
A causa de les característiques orogràfiques de la zona
immediata al massís del Montsià, la principal zona de
captació cal situar-la a la plana d’Ulldecona, car als voltants
del jaciment els desnivells fan necessària la introducció
del conreu en terrasses, que en la Mediterrània occidental
només es constata a partir de l’ibèric tardà.
Calia, doncs, organitzar un sistema de guaita dels camps
i, probablement, petits nuclis rurals on hi residissin les
persones lligades directament a l’explotació de la terra.
En un sistema jerarquitzat, jaciments com ara el del Castell
d’Ulldecona podrien haver complert la primera funció. Tot
i això, l’aplicació de models d’anàlisi geogràfica i models
de delimitació territorial indica unes superfícies de captació
molt reduïdes, especialment al llarg de l’ibèric antic i l’ibèric
ple, quan al sud del riu Sénia es desenvolupen els poblats
i centres de poder del Puig de la Misericòrdia (Vinaròs) i,
essencialment, el Puig de la Nau (Benicarló). Cal suposar,
doncs, una producció agrària anivellada amb les
necessitats de consum, de reserva alimentària bàsica i de
reserva de llavor per a futures sembrades.

Restitució de la Moleta del
Remei i el seu entorn.
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La disponibilitat a la zona d’un excedent de producció
susceptible de ser emprat en els intercanvis a llarga
distància, entre els segles V i IV aC, devia dependre més
de la posició estratègica del poblat a la capçalera del
riu Sénia, amb la seva ruta de comunicació cap al Baix
Aragò, que a la disponibilitat real d’excedents propis. La
proporció reduïda de materials d’importació corresponents
als segles V-III aC, però, representativa de contactes
comercials amb foceus i púnics, indica que l’àrea
costanera del sud de l’Ebre, si bé era un indret
geogràficament atractiu i havia desenvolupat una tasca
cabdal en el tràfic comercial entre la darreria del segle VII
i la primera meitat del segle VI aC, va perdre importància
ràpidament durant l’ibèric ple i tardà.
Els productes essencials eren l’ordi vestit i el blat comú,
que constituïen la base de l’alimentació. El sistema de
conreu es basava en dues collites de cereal cada any
(hivern i principi de l’estiu). Per evitar l’esgotament dels
camps i afavorir-ne la nitrogenació, es podia recórrer a la
tècnica del guaret o bé a l’alternança de conreu entre
cereals i lleguminoses. Les anàlisis paleocarpològiques
(llavors carbonitzades) indiquen l’explotació de la llentia
(Lens specula) i la fava (Vicia minor), al costat d’altres tipus
d’espècies com ara les cols (Brassica colza).
El gra es transformava en farina mitjançant la mòlta. Entre
els segles VII i IV aC predominà el molí de vaivé, format
per una pedra plana gran i una de petita, circular o
cilíndrica. Col·locada damunt del terra i falcada per la part
inferior, tallada de forma expressa, el treball de frec de
la mà de molí sobre els grans de cereal permetia obtenir

Molí de vaivé.

Economia

25

Restitució de l’edifici singular
número 2.

la farina amb l’aplicació d’un sistema conegut ja al neolític.
Els molins de vaivé, per les seves dimensions, s’utilitzaven
per al tractament domèstic del cereal. Caldria esperar fins
al segle IV aC, amb la introducció dels molins giratoris o
de dues peces, utilitzats amb l’ajut de mànecs de fusta,
per definir l’existència d’un sistema de mòlta més eficaç,
i potser a gran escala.
La distribució dels molins al jaciment, concentrats
essencialment als habitatges 7 i 14, indiquen un tractament
comunitari dels recursos alimentaris, fet que cal relacionar,
per la situació d’ambdues cases, amb els edificis singulars
1 i 2 i la seva funció de graner i escorxador, de manera
que l’interior del poblat disposava de diverses àrees
econòmiques, que es poden relacionar amb grups
suprafamiliars o familiars extensos.
Les farines, barrejades amb altres productes com ara la
mel, es coïen amb forma de coca en petits forns domèstics
amb cúpula, encastats a les parets i alimentats per brases.
Aquestes coques constituïen la part essencial de la dieta.
Altres tipus d’aliments eren els bullits i les menges caldoses
(com demostren les formes de bols i plats característics
de la tipologia de vaixella de taula ibèrica), amb una
presència menor de carn; els rostits (associats a les
graelles d’argila identificades a l’habitatge 1); i els salaons,
essencialment de carn i peix, obtinguts en part a través
del comerç. La dieta ibèrica, com indiquen les anàlisis de
restes òssies animals (zooarqueològiques) no era
especialment rica, tot i l’existència de ramats. L’explotació
de les cabanyes era essencialment secundària: llet i llana
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en el cas dels ovicàprids (ovella i cabra) i llet, fems i força
de treball en els bovins (vaques i bous). Era freqüent el
recurs a la cacera per obtenir carn (porc senglar, cérvol,
cabra salvatge). Només quan els animals domèstics
completaven el cicle vital o d’explotació eren consumits i
s’aprofitaven altres parts del seu cos (pell, ossos, banyes),
tot i que també podien sacrificar anyells quan encara no
havien invertit gaires recursos en la criança.
A partir del segle VII aC, la documentació de més de 400
pesos de teler (pondera) a Sant Jaume - Mas d’en Serrà
indica la importància de la producció tèxtil a la zona i àdhuc
del volum dels ramats. Al poblat s’han identificat pondera
de tipus trapezoïdal i quadrat, i també pesos de fus
(fusaïoles) per filar.
Els recursos marins van ser explotats intensament. Pesos
de plom per a xarxes i hams de bronze indiquen dos tipus
de pràctiques de pesca: amb xarxa, amb l’ajut de barques
o des de la costa, i amb canya. Ben al contrari, tot i que
no es pot descartar el consum de mol·luscs, quan es
recollien valves eren essencialment animals morts
(Glycimeris glycimeris), i el ventall d’ús era molt divers:
des de desengreixant per a la fabricació de terrissa a mà
fins a element decoratiu de paviments (habitatge 5), i
també s’integraven en pràctiques rituals, com ara col·locar
una valva al mig dels fragments de terrissa que formaven
el solatge o base de les estructures de combustió
domèstiques.
El comerç amb fenicis, foceus i posteriorment púnics, i
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amb d’altres estructures ibèriques, hi aportà productes
alimentaris preuats. El vi, bé de prestigi, era un element
indispensable en els rituals de cohesió social, perquè
contribuïa a refermar l’anomenada del cap territorial o del
comerciant (sovint la mateixa persona) capaç d’obtenirlo i distribuir-lo. El seu consum es va ritualitzar encara més
durant el segle V aC amb l’ús freqüent en les libacions
(rituals de beure) de vaixella àtica de luxe, dels estils de
vernís negre i figures vermelles.
Quan el flux de productes grecs va disminuir, fins que el darrer
quart del segle IV aC es va esgotar, noves produccions
ceràmiques van cobrir el seu lloc. Primer els vasos del Taller
de les Petites Estampetes (Laci, Itàlia), i les formes obertes
del Taller de Rhode (Roses), des del principi del segle III
aC, i després els vasos de ceràmica Campaniana A
(Campània, Itàlia). Amb tot, la beguda alcohòlica més comuna
entre els ibers va ser la cervesa, produïda localment segons
indiquen les anàlisis de residus (fitòlits) obtinguts de l’interior
de les àmfores. Tot i que a les cartes comercials sobre làmina
de plom d’Emporion (Empúries) i Pech Maho (Llenguadoc)
es parla de vi produït als territoris ibèrics de llevant, i que
en alguns jaciments com ara l’Alt de Benimaquia (Dènia)
s’han identificats cubs de maceració amb cronologies del
segle VI aC, no hi ha cap prova del conreu i fabricació de vi
a l’àrea de l’Ebre fins a època romana, amb el forn i àrees
de transformació del raïm de l’Aumedina (Tivissa). Juntament
amb el vi, l’oli era un producte preuat, però encara que
s’importava des del segle VI aC, la producció local és tardana.
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Treballs de fosa del metall.

Un factor essencial per a la supervivència és l’aigua. A
diferència d’altres assentaments (Puig de Sant Andreu Ullastret, Sant Miquel - Olèrdola) a la Moleta del Remei no
s’ha identificat cap cisterna o bassa que fes la funció de
reserva comunitària d’aigua. Tot i la proximitat del riu, el
transport a lloms de cavalleries de l’aigua era una tasca
feixuga degut a la distància, el desnivell i la capacitat de
càrrega. Així doncs, el sistema més utilitzat per proveirse’n era situar grans recipients sota els punts d’evacuació
d’aigua de les teulades. Un cop quieta, l’aigua feia un
procés de decantació de les partícules en suspensió cap
al fons dels recipients, i restava net el líquid situat a la part
superior del vas. Un altre procés, més ràpid, era el filtratge
amb l’ajut d’un drap de lli, que en recollia les impureses.
Les produccions industrials caracteritzen el gruix dels
materials. El treball metal·lúrgic se centrava en l’elaboració
d’objectes de bronze dins petites estructures domèstiques
de combustió, amb l’ajut de motlles de pedra d’una peça
(univalves) o de dues peces (bivalves), essencialment estris
domèstics com ara cullerots (simpulum), de prestigi (ferros
i cadenes de cavall), econòmics (hams, agulles), o d’aixovar
personal (arracades, fíbules). També s’hi treballava l’argent
en un petit forn per a aliatges simples (habitatge 52) i el
plom per a la fabricació de làmines i pesos, i en aquest
sentit destaca un lingot rectangular (habitatge 7) que pot
relacionar-se amb les explotacions de galena argentífera
de Bellmunt de Siurana i potser també amb el comerç fenici
d’aquest metall cap als centres de transformació de sa
Caleta (Eivissa). Les primeres produccions de ferro a l’àrea,
tant a la fase I de la Moleta del Remei com a Sant Jaume
- Mas d’en Serrà, es relacionen cronològicament amb les

Societat

importacions fenícies, tot i que és possible l’existència d’un
desenvolupament autòcton d’aquestes produccions abans
de l’impacte del comerç mediterrani, una problemàtica que
les dificultats per establir dates fiables a partir d’analítiques
fisicoquímiques impedeix resoldre ara com ara.
La producció de terrissa començà amb les formes de
ceràmica a mà característiques del bronze final, amb
tipologies que es poden relacionar amb les coetànies de
l’Empordà i del sud de l’Estat francès. Arran de les
primeres importacions de ceràmiques a torn (fenícies i
ibèriques) del sud de la Península, s’iniciaren les sèries
locals, sovint copiant les formes de la vaixella d’importació
grega i itàlica. Al segle III aC, formes de tulipa i de calze
semblen caracteritzar una part dels vasos locals, amb
sèries repartides pels territoris de l’Ebre i el nord del País
Valencià.

Societat
L’estructura social de les comunitats polítiques i territorials
de l’àrea del sud de la Ilercavònia no respon a un únic
patró cronològic i/o espacial. Els treballs recents han definit
per al segle VII aC l’existència d’un sistema de vertebració
territorial –anomenat Complex Sant Jaume (CSJ) –
depenent d’un centre de poder sorgit de nou i situat a
l’assentament de Sant Jaume - Mas d’en Serrà. Aquest
centre devia disposar d’una xarxa de nuclis dependents
–amb independència de la seva superfície– que podien
controlar la zona costanera propera a la desembocadura
del Sénia (la Moleta del Remei) i la vall d’Ulldecona (la
Ferradura), i també talaies de vigilància (la Cogula) i altres
indrets al llarg del curs del riu (les Senioles).
Destruït violentament cap al 575 aC, la desaparició del
CSJ va comportar una forta reestructuració del sistema
territorial. La Moleta del Remei albergà aleshores un nucli
de poblament molt més reduït que a l’etapa anterior,
procés que es mantingué al llarg del segle VI i bona part
del segle V aC, període en què l’existència de diversos
nuclis de població de característiques similars parlen d’una
atomització del territori i, en conseqüència, de la seva
explotació. Cap al principi del segle III aC, el
desenvolupament d’una capital forta a l’àrea de la
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desembocadura de l’Ebre, l’anomenada per les fonts
Tyrichae o Hibera, podria haver servit per reorganitzar tot
el territori comprès entre el riu i la serra d’Irta, i aleshores
la Moleta del Remei podria haver exercit com a residència
d’un grup de poder local, amb control sobre el territori
immediat però depenent de la capital territorial.
Tot i els problemes derivats de la manca d’informacions
procedents de necròpolis associades al poblat, el registre
arqueològic i especialment l’anàlisi de la distribució
urbanística en les successives fases d’ocupació permeten
indicar els trets característics de l’estructura social. Els
models teòrics d’assignació i proporció indiquen una població
propera als 400 habitants per a la primera fase, i al voltant
de 250 quan els límits de l’assentament es redueixen a la
part central. Es tracta de valors màxims, definits a partir de
conceptes d’unitat familiar i de proporció de metres quadrats
assignats a una persona, però que podrien variar en funció
de variables com ara el nombre de pisos de les cases o les
funcionalitats específiques dels recintes.

Societat

El concepte bàsic era la unitat domèstica, família nuclear
amb predomini de la figura de l’home com a cap dels
llinatges i dipositari de l’exercici del poder polític i
econòmic, com descriuen les fonts clàssiques i els
documents comercials, però amb un paper decisiu de la
dona en tant que transmissora de l’herència i la pertinença
a un grup social per naixement, un clar exponent de la
importància donada als conceptes de fertilitat i fecunditat.
La dona era també la protectora de l’àmbit domèstic
(oikos), representat pel foc que cremava a l’interior de les
cases. La idea de mantenir unida l’estructura domèstica
es comprova també per la pràctica dels ritus casolans a
l’interior dels recintes d’hàbitat.
Les famílies s’agrupaven en sistemes més amplis, definits
inicialment per lligams de parentiu fins a formar estructures
extenses properes al concepte de clan, que era la figura
de rang immediatament inferior al de la tribu, en què els
referents provenien de la idea d’un avantpassat comú i
s’assentaven en funció d’elements de caràcter cultural i
ideològic. El sistema indicat, propi de les comunitats de
l’edat del bronze final (segles X-VIII aC) es mantingué fins
al preibèric, quan les agrupacions de poblament es van
fer per motius econòmics i de posició, dins una societat
jerarquitzada. A partir del final del segle V aC, doncs,
l’organització social es basà en relacions econòmiques, i
es definien grups gentilicis vinculats per sistemes de
dependència personal (fides), que podien arribar fins al
lliurament de la vida (devotio).
Tot i que diversos models interpretatius han propugnat una
separació en les funcions econòmiques entre sexes, les
necessitats de tot tipus (arquitectòniques, agrícoles,
transformadores de matèries primeres) de fet indiquen el
contrari. La necessitat de força de treball impel·lí que calgués
la participació de dones i nens a les tasques productives,
fet que encara es va fer més palès arran del reclutament
dels homes adults per a la guerra i de la mortaldat que se’n
derivava. La pressió per mantenir i augmentar la demografia,
unida als problemes de treball, alimentació deficient i higiene
van condicionar una esperança de vida per a les dones
ibèriques reduïda a 25 anys, segons es desprèn de les
anàlisis paleoantropològiques fetes a les necròpolis del sudest, una xifra que encara deuria ser menor perquè els
individus que hi són representats formaven part de l’elit i
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cal suposar per a ells unes condicions de vida més bones
que les de les classes inferiors. En tot cas, es tracta d’una
xifra allunyada dels 35 anys atribuïda als homes, tot i les
particularitats com ara la guerra.
A l’àrea de la Ilercavònia, malgrat la progressiva
concentració del poder en individus concrets, no es
coneixen els sistemes de poder unipersonal de tipus
monàrquic o principesc propi d’altres àrees ibèriques. Les
fonts clàssiques, especialment Titus Livi i Estrabó, parlen
de l’exercici del comandament militar en èpoques de perill
per part d’alguns cabdills amb experiència, però aquest
poder és sempre atorgat per governs de tipus col·lectiu
(senats, consells d’ancians), característics de territoris
molt estructurats però que mantenen entre ells forts lligams
de parentiu i culturals. Al si dels territoris depenents d’un
oppidum, les diferències en l’estratificació social es definien
per l’origen dels individus, la seva riquesa i el tipus de
treball principal que hi feien. Així, l’elit era formada pels
caps territorials, els comerciants i els membres de les
famílies respectives, que assumien també funcions de
caràcter religiós i militar com fórmules d’ampliació i
salvaguarda del poder. Per sota, artesans lliures però
depenents del poder (metal·lúrgics i terrissaires, sempre
que aquestes funcions no fossin compartides amb
d’altres), camperols i serfs, i cal no descartar l’existència
d’esclaus.

Creences i rituals
Les estructures socials ibèriques desenvoluparen un
sistema de creences basat en els conceptes de mort i
resurrecció, els quals s’exemplifiquen en el cicle agrari de
la nova germinació que segueix a la collita i a la sembra.
La fi última del rituals era obtenir la protecció de les
divinitats vers la fertilitat humana, animal i agrària, les bases
de l’estructura econòmica i el desenvolupament social.
Eren les idees i mites propis de l’edat del bronze final,
relacionats amb els conceptes de la Deessa-Mare, la
Deessa-Terra o la protectora dels animals, principis
comuns tots ells a l’àmbit de la Mediterrània. Sense
representació antropomorfa al NE peninsular fins al segle
IV aC, els contactes amb el món colonial grec-foceu i púnic

Creences i rituals

propiciaren l’adopció d’imatges de la divinitat femenina,
en forma de peveters o cremadors de perfums, vasos
d’argila cuita on es representa el cap d’una dona
(probablement, una figuració de la deessa grega Demèter
o de la púnica Tànit), guarnida amb els propis atributs i
símbols iconogràfics (raïm, espigues de blat, coloms) i
coberta amb un kalathos o barret. Aquests vasos, com
ara el documentat a la Moleta del Remei, defineixen al
mateix temps l’avenç d’un procés de sincretisme ideològic
per part de les comunitats ibèriques, al fer-se seus
elements de culte forans: la dependència econòmica de
la fertilitat agrària fins al punt de convertir la seva protecció
en l’element clau dels ritus i l’existència de santuaris o
recintes gentilicis i/o suprafamiliars, on es devien
desenvolupar actes de cohesió social entroncats amb el
món comú de les creences.
L’acció ritual bàsica en el camp de les creences era el
tractament del cossos dels difunts. La cremació dels
cossos quedava reservada als homes i dones de la classe
dominant, mentre que la resta de la població difunta era
transportada cap a indrets de dipòsit perquè les despulles
es corrompessin a l’aire lliure, descarnament en el qual
intervenien, a banda dels agents climàtic, les rapinyaires.
Descompost el cos, les restes es barrejaven amb la terra
de l’indret, bressol del grup social, i aquest retorn a la
nodridora de vida suposava la llavor de la fertilitat futura.
Els difunts, barrejats amb el territori, continuaven així
formant part del grup social.
Un grup reduït, però, mantenia les diferències de rang
més enllà de la mort. Transportats damunt de carros,
precedits per dones ploramorts i acompanyats pel seguici
dels membres del mateix grup social, els cossos eren duts
a la necròpoli, on tenien lloc les diferents parts del ritus
funerari: cremació del cos i part de l’aixovar al damunt
d’una pira; recollida, separació i rentatge dels ossos no
consumits pel foc (lavatio); formació de l’embolcall i
col·locació de les restes a l’interior de l’urna; celebració
del banquet funerari amb sacrifici de caps de bestiar com
a ofrena; obertura i posterior tancament de la tomba amb
inclusió dels elements constitutius de l’aixovar, triats en
funció del rang del mort i no de la seva edat o sexe; i
libació ritual de vi amb amortització ritual o purificació pel
foc dels vasos ceràmics emprats (silicernium).
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La incineració d’un cabdill
ibèric.

Cista amb ofrenes de
l’habitatge 7.

Al territori proper al poblat no s’ha localitzat cap necròpoli
ni enterrament aïllat. Més al nord, sobre el tram inferior de
l’Ebre, els conjunts de l’Oriola (Amposta), Mianes (Santa
Bàrbara), i Mas de Mussol (la Palma-l’Aldea), marquen la
pràctica de l’enterrament selectiu entre els segles VI i V
aC en sepultures del tipus camp d’urnes.
Les diferències de classe no s’expressaven únicament a
les necròpolis. Els fills dels membres més destacats de
l’elit morts al voltant del moment del part (perinatals), ja
siguin fetus completament desenvolupats, avortaments o
nounats, eren inhumats en recintes especials (necrolàtrics),
com ara les unitats d’habitació 17 i 67, uns espais
interpretables com a centres gentilicis de cohesió
ideològica (santuaris). Els infants es dipositaven en un

Creences i rituals

Enterrament perinatal.

forat excavat sota el paviment de la casa (loculi), definit
de vegades per pedres falcades o sense cap mena de
preparació en d’altres, i sense cap tipus d’aixovar perquè
es considerava que l’individu no era membre de ple dret
del grup social fins que no es fessin els ritus introductoris
o de pas i tinguessin el dret de ser enterrats a les
necròpolis.
Els enterraments, tant individuals com col·lectius (per
utilització reiterada del mateix indret), podien ser primaris,
i llavors les restes es presenten en posició fetal i amb
connexió anatòmica dels ossos; o bé secundaris, amb
mostres evidents d’exposició ritual del cadàver i de
descarnament previ a la inhumació. En aquest darrer cas,
l’anàlisi paleoantropològica permet identificar l’absència
de connexió entre les restes i la preservació del crani al
llarg del procés de putrefacció. No es fa servir cap dels
dos elements clau en els ritus de purificació, ni l’aigua ni
el foc, car s’interpreta que el nounat és pur. Les anàlisis
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Ofrena de fundació
de l’habitatge 63.

indiquen que les causes de les morts són sempre naturals
(alimentació i/o higiene deficients, complicacions en el
part...), i mai producte d’un sacrifici ritual d’estil filopùnic.
Les referències al crani com a contenidor del coneixement
i la personalitat dels individus es demostra en diversos
ritus propis del món ibèric del NE, com l’enterrament de
cranis o mandíbules d’adults als recintes sagrats.
Els enterraments infantils responien també a la idea de la
fertilitat. La seva presència al lloc de reunió del grup
s’interpretava com la llavor de futurs naixements en el seu
si. Un concepte essencial, car la supervivència del sistema
econòmic i social depenia de l’estabilitat demogràfica.
Al costat dels enterraments infantils, sota el paviment
de les estructures constructives s’identifica un segon tipus
de pràctica ritual: les ofrenes de fundació.
Un cop sacrificada una víctima propiciatòria animal
(bàsicament ovelles o cabres de llet), es procedia al
consum ritual del seu cos en una ingesta (symposium),
en la qual participaven no sols els oferents, sinó també
les divinitats, mitjançant el fum de l’altar que s’aixecava
cap al cel. Un cop finalitzada la cerimònia de benaurança
de la casa, es col·locaven amb cura en un loculi les potes
de l’animal, i al damunt el crani. En altres punts del
jaciment (a la zona prop del punt d’accés al poblat) es van
fer sacrificis d’animals vinculats al conjunt del grup, i en
un cas es va triar com a víctima un cavall, símbol del poder.

Arquitectura

Arquitectura
Diversos elements com ara les característiques de la
societat, el nombre d’habitants, les funcions a fer en
l’interior dels espais, etc., condicionen les característiques
dels àmbits d’habitació del poblat. El resultat és que al
llarg de cada fase les habitacions presenten un aspecte
ben diferent.
Durant la primera edat del ferro es construeixen àmbits
rectangulars de grans dimensions. La tècnica
constructiva es fonamenta en l’ús exclusiu de la pedra,
lligada amb argila. La majoria dels àmbits construïts
durant aquest període inicial corresponen a espais de
planta rectangular, amb una superfície mitjana d’uns 21
m 2 aproximadament i amb unes dimensions mitjanes
també aproximades de 7 m de longitud per 3 m
d’amplada. Tots el àmbits obren les portes a la gran plaça
central. Les portes, que poden estar situades tant al
centre de la façana com en un dels costats, disposen
d’un petit sòcol fet amb pedres, que serveix per evitar
que l’aigua de pluja s’introdueixi dins l’habitació. A
l’interior d’aquestes habitacions d’espai únic hi trobem
llars de foc circulars de grans dimensions, que poden
arribar a gairebé 1,50 m de diàmetre. Els paviments de
l’interior de les habitacions són molt prims. De fet, en la
majoria dels casos el nivell de circulació resta conformat

Àmbits d’habitació

Procés de construcció d’un
habitatge ibèric.
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Habitatges 17 i 14.

Estructura de combustió
de l’habitatge 62.

per la pròpia roca mare, toscament condicionada, la qual
s’homogeneïtza, allà on fa falta, tot afegint-hi una mica
d’argila.
Exemples ben conservats d’aquesta mena d’espais són
els àmbits 62, 64 i 7.

Arquitectura

Estructura de combustió
de l’habitatge 64.

Restitució de l’habitatge 7.

Aquest darrer, a més, ha proporcionat indicis que fan
pensar en la realització de tasques metal·lúrgiques a
l’interior, per tal com s’hi localitza, a banda de la gran llar
de foc circular habitual, un petit forn amb forma de planta
de ferradura estreta.
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Restitució de l’àmbit 67.

D’altra banda, ha estat documentat puntualment un altre
tipus d’habitació, de format trapezoïdal i multicompartimentat
a l’interior. L’únic exemple documentat fins ara és l’àmbit
67. La seva forma trapezoïdal sembla respondre a la posició
que ocupa en el context del poblat, justament en un punt
d’inflexió de la muralla, tot i que pot ser que hi hagi també
condicionants de tipus social que expliquin aquest format:
podria haver complert les funcions de residència d’un
personatge destacat. L’àmbit 67 presenta una mena de gran
vestíbul, on es duien a terme diverses activitats relacionades
amb la mòlta i amb el teixit de la roba. La resta de l’espai
interior es divideix en dos àmbits, un de més menut a la

Àmbit 67.

Edificis singulars

dreta, possiblement destinat a l’emmagatzematge d’eines
i altres objectes, i un de més gran a l’esquerra. Aquest darrer,
que disposa d’una gran llar de foc circular, sembla que és
l’espai principal de l’edifici i destaca especialment pel fet
que a l’interior d’una gran banqueta formada per grans lloses
i adherida al mur del fons, s’hi van localitzar fins a set nadons
enterrats.
Durant l’ibèric ple, aquests grans espais es subdivideixen.
Aquest seria el cas, per exemple, dels àmbits 17 o 14,
entre d’altres. Aquestes subdivisions es complementen
sovint amb la construcció de noves llars de foc, destinades
a escalfar els nous espais. Les llars de foc, pròpiament
ibèriques, són de format rectangular i de dimensions
substancialment més petites. A més, ja no les trobem
centrades en l’interior de l’àmbit, sinó que normalment
apareixen adossades a alguna de les parets delimitadores
de l’habitació.
Tècnicament, l’arquitectura ibèrica utilitzava durant aquesta
etapa la tàpia i el tovot per fer l’alçat dels murs. Pel que
fa a la Moleta, el fet que els ocupants ibèrics aprofitessin
en bona part estructures anteriors, construïdes íntegrament
amb pedra, degué produir una arquitectura mixta en la
qual es combinaven totes les tècniques, en funció, per
exemple, del grau de conservació de les estructures
antigues.
Finalment, al llarg de l’ibèric final observem que en algun
cas encara es du a terme una nova subdivisió de
determinades habitacions. Això dóna lloc a espais
realment molt petits, com ara els àmbits 9, 12 o 13, entre
d’altres.

Edificis singulars
A diferència d’altres zones del món ibèric del NE (Mas
Castellar, a Pontós; Puig de Sant Andreu, a Ullastret;
Creixell; Ermedàs), on són freqüents els sistemes de
conservació de cereal en atmosfera tancada (sitges),
aquestes construccions han estat poc documentades fins
ara a l’àrea del curs inferior de l’Ebre i en els territoris
propers. Només a l’indret conegut com a Pla d’Empúries
(Amposta) s’ha identificat un seguit de sitges datades
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Edifici singular número 1.

Restitució de l’edifici singular
número 1.

aproximadament entre els segles III-II aC. I, en canvi, a la
Moleta del Remei destaquen tres construccions (edificis
singulars 1, 2 i 3) identificades com a graners elevats
destinats a emmagatzemar gra en espais d’atmosfera
oberta.

Edificis singulars

Són construccions comunitàries que es caracteritzen
per un seguit de murs paral·lels que aïllen de la humitat
la part inferior del pis. Es tracta d’un sistema ben
conegut ja al Pròxim Orient el VII mil·leni aC, emprat
als palaus micènics el II mil·leni i descrit al llibre V de
la Syntaxis mecanica de Filó de Bizanci: «Hi ha d’altres
formes de conservar el blat, dins construccions
elevades en les quals s’han alçat els murs i el terra,
que disposen de finestres i nombrosos orificis de
ventilació orientats al nord i tancats per reixes, amb
la finalitat d’impedir l’entrada a ocells i d’altres
animals.» L’excel·lent ventilació d’aquest tipus de
construccions va guanyar fama tant a la Península
Ibèrica com a Apúlia (Itàlia), segons testimonià Varró
(Res rustica, I.57,3), fins al punt que la fórmula,
avantpassada dels horrea d’Astúries i Galícia, va ser
utilitzada també per l’exèrcit romà (siri, granaria i
horrea) al llarg de la conquesta d’Hispània. El gra s’hi
estibava en sacs, per reduir així el pes i el volum de
les àmfores i d’altres contenidors ceràmics i optimitzar
l’espai. Per tancar-los s’utilitzaven agulles de bronze,
de tija quadrangular i cap pla perforat.
Els graners elevats s’han identificat també als
poblats de la Balaguera (Pobla Tornesa, Castelló);
l a To r re d e F o i o s ( L l u c e n a , C a s t e l l ó ) ; I l l e t a d e l s
Banyets (el Campello, Alacant); El Amarejo (Bonete,
Albacete); el Monastil (Elda, Alacant); i Montlaurès
(Narbona).
A més de la conservació d’aliments, la funcionalitat
dels recintes, vinculats al llarg dels segles IV i III aC a
estructures socials de caràcter familiar extens o
gentilici, inclou àrees obertes o tancades destinades
a la transformació alimentària i a la matança i
esquarterament de caps de bestiar. Els recursos
conservats als graners no constituïen la totalitat dels
excedents de producció del territori depenent del
poblat, sinó més aviat reserves alimentàries a mig
termini dels grups socials dominants de la societat i,
si bé la capacitat teòrica podia superar les 15 tones
de cereals, és difícil d’admetre que s’usés per al tràfic
comercial a llarga distància, a causa de les dificultats
inherents al trasllat del cereal fins al jaciment i desprès
cap a la zona d’avaraments.
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Sistema defensiu
El sistema defensiu del poblat es fonamenta en la posició
estratègica de l’indret. La diferència de nivell respecte
l’entorn i la dificultat d’accés pel costat est faciliten la
concentració de la defensa per l’únic punt accessible situat
al costat sud-est del turó. Amb una visibilitat excel·lent
sobre la línia de costa, la necessitat d’observació i
protecció s’orientà cap als barrancs que condueixen vers
la depressió d’Ulldecona, i es va situar en aquest punt
la torre 3, amb funcions de guaita i protecció de la porta
i el carrer d’entrada al recinte del poblat. La torre disposava
d’una poterna lateral per permetre la sortida i el retorn
dels guerrers sense haver d’obrir la porta principal del
poblat, i també d’un seguit de grans pedres situades al
davant de la base, amb el propòsit de dificultar-hi
l’aproximació. És força significatiu el fet que tant al poblat

Restitució d’una torre del
sistema defensiu.

Sistema defensiu

de la Moleta com al de Sant Jaume - Mas d’en Serrà,
entre el final del segle VII i el final del segle III aC, dates
en què van estar en servei les torres respectives, el perill
que les feia necessàries venia sempre de l’interior, i no de
la costa, que era la via d’arribada dels comerciants
mediterranis. Aquesta prevenció podria indicar que tot i
el desenvolupament progressiu de sistemes de control i
organització territorial de l’anomenat Complex Sant Jaume
al final del segle VII aC, i la importància progressiva de
la Moleta del Remei des del segle VI aC, les relacions de
poder entre els sistemes polítics jerarquitzats de la zona
Ebre - Sénia eren lluny de mantenir-se invariables.
La muralla exercia funcions de delimitació del poblat i
establia el concepte d’espai comú del grup social, que es
reconeixia com a tal per la idea mateixa de residència, de
suport a les construccions seriades que s’hi recolzaven
i d’element clau en la defensa, car els guerrers utilitzaven
la part superior com a punt de vigilància i, si s’esqueia,
com a plataforma de defensa. Les muralles de la Moleta
del Remei, amb una amplada màxima de 2 metres, es
construïren directament sobre el terreny, sense rases de
fonamentació. Amb dos murs de pedra paral·lels i un
farciment de pedres barrejades amb terra, constituïen una
base sòlida per a l’alçat, fet probablement amb pedra,
però en determinades zones com ara la torre es va utilitzar
la tàpia i àdhuc les toves. Un càlcul volumètric proporcional
simple indica que l’alçada total de les muralles podria
sobrepassar sense problemes estructurals els 8 metres.
La part superior es folrava amb fusta per facilitar-hi el
trànsit, i els defensors es protegien amb una balustrada
feta de toves i coronada amb merlets, un sistema que
permetia l’acció ofensiva dels guerrers i alhora la seva
protecció.
Les muralles signifiquen la línia de defensa d’una
comunitat, defensa que en cas de perill recau en tots
els seus habitants, però que és exercida cada dia pels
guerrers, membres de l’elit o molt propers, com demostra
la presència d’armes a les necròpolis, que eren
emblemàtiques del rang. El món ibèric del NE disposava
d’una panòplia bèl·lica pròpia, caracteritzada per escuts
ovalats (fets de fusta amb reforços de metall i umbus del
tipus «ales de papallona»), cascos de bronze amb crinera,
espases de fulla recta del tipus La Tène; ganivets, arcs i
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Panòplia dels guerres ibèrics.

sagetes, i, ocasionalment, peces defensives com ara les
cuirasses i les proteccions per a les cames (cnèmides). A
la Moleta del Remei s’han identificat essencialment armes
de guaita: puntes de llança de bronze i guaspes de ferro
corresponents a armes llancívoles com les javelines.

Tipologies materials
La Moleta del Remei ha proporcionat un total aproximat
de 110.000 fragments de ceràmica, a banda d’altres
materials en menor quantitat. Les peces més ben
conservades corresponen als primers moments
d’ocupació, sobretot pel fet que es trobaven situades
a una cota més baixa i això les ha preservat de l’acció

Vasos de ceràmica indígena
del segle VII aC trobats a
l’àmbit 67.

Tipologies materials

agressiva de les arades. D’aquesta primera edat del
ferro destaquen especialment les ceràmiques fenícies,
conjunt constituït bàsicament per grans contenidors de
transport (àmfores procedents de les colònies fenícies
del sud i sud-est peninsular, i d’altres de fabricades a
les colònies fenícies centromediterrànies) i morterstrípode. Els vasos indígenes d’aquest període estan
fets tots a mà, ja que desconeixien la tècnica del torn.
Representen la continuïtat de la tradició ceràmica dels
camps d’urnes de l’edat del bronze. La gran majoria
són vasos de dimensions mitjanes i petites, destinats
a funcions d’emmagatzematge i de cuina. Hi destaquen
els vasos amb forma de perfil en S (base plana, panxa
globular, i llavi exvasat), decorats a voltes amb cordons
digitats aplicats sobre la superfície (en un nombre
divers). També podem trobar-hi vasets globulars més
petits, utilitzats com a gots, i també uns quants gibrells
i plats.

Urna de perfil en S
del 600 aC.
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Vas crateroide del 600 aC.

El jaciment ha proporcionat, d’aquesta fase, altres
materials no ceràmics especialment destacables. De
l’àmbit 67 procedeix una cadena formada per un conjunt
d’anelles de bronze i de ferro de dimensions diverses que
podria haver complert les funcions d’arreu de cavall.
També procedeixen d’aquest espai diversos penjolls de
cap esfèric, de petites dimensions. A l’interior de l’àmbit
7 va recuperar-se un lingot de plom, exemple notable
de l’aprofitament comercial del metall en aquells moments.
Especialment destacable és un simpulum de bronze trobat
a l’àmbit 14 i una petita destral votiva de bronze de l’àmbit
3, que tot i que foren recuperats de manera
descontextualitzada cal datar durant aquesta fase. Altres
elements ressenyables són una sivella de cinturó de placa
poligonal i amb un sol garfi (àmbit 2), un botó piramidal
(zona central), penjolls de làmina de bronze de tipus cònic
(àmbit 14), una punta de fletxa indígena d’aletes i peduncle

Cadena de bronze
corresponent a un fre de
cavall trobat a l’àmbit 67.

Tipologies materials

Simpulum, destral votiva i
punta de fletxa de bronze.

(àmbit 20) i dues puntes de javelina de bronze de nervi
central i emmanegament tubular (àmbit 53 i muralla).
L’ibèric ple comporta un canvi radical pel que fa a la
tipologia dels vasos ceràmics del jaciment. La cultura
ibèrica coneix la tècnica del torn, i per tant la majoria dels
vasos es fabriquen emprant aquesta tècnica. Amb tot, cal
fer notar que seguiran fent servir puntualment la tècnica
de la ceràmica a mà per fabricar vasos molt semblants
als del període anterior, que seran utilitzats sobretot en
tasques culinàries. Quant a la ceràmica a torn ibèrica, en
trobem una gran diversitat de formes (plats, bols, urnes
d’orelletes, contenidors globulars de grans dimensions
amb vora de coll de cigne, àmfores de boca plana, etc.)
tot i que val a dir que els materials d’aquest període es
troben en un estat molt més fragmentari. Aquestes peces
van decorades molt sovint amb línies i bandes pintades
amb color roig vinós, i de vegades trobem alguna
decoració més complexa d’estil igualment geomètric, com
ara els cercles, els punts o els conjunts de semicercles.
Els materials d’importació estan ben representats per la
ceràmica grega procedent de l’àrea d’Atenes, una vaixella
de luxe coneguda com a ceràmica àtica, de la qual tenim
a la Moleta una representació important i de qualitat de
les dues variants produïdes en aquests moments, el vernís
negre i les figures roges. Puntualment es localitzen
fragments d’àmfores massaliotes i punicoebussitanes.
Durant l’ibèric final el repertori ceràmic autòcton es
diversificarà, i al vell fons s’hi afegirà tot un seguit de nous
tipus ceràmics que han estat documentats amb escreix
a la Moleta. Hi destaquen els gerros oenochoe, els
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kalathoi/barret de copa i els grans contenidors tipus
pithos/Ilduratin. La decoració continua fent-se amb pintura
de color roig vinós, tot i que apareixen ara nous models
decoratius que conjuminen els anteriors motius geomètrics
amb formes estilitzades, vegetals i animals. Especialment
notable és un petit vaset de tulipa decorat amb una sèrie
de figures estilitzades, recuperat a l’àmbit 13. La ceràmica
d’importació del moment està representada especialment
per elements de vaixella de luxe de vernís negre,
procedents de la zona del golf de Lleó (amb diversos
tallers: Taller de les Petites Estampetes, Taller de Roses,
etc.) durant el segle III aC i de la península italiana durant
el segle II aC (Campaniana A, Campaniana B, etc.). Sigui
com sigui, el volum de materials d’importació d’aquesta
fase és sensiblement inferior al dels moments anteriors, i
cal descartar que puguin ser el resultat d’un contacte
comercial directe i continuat amb comerciants
mediterranis. La presència d’àmfores del període, com
ara les àmfores grecoitàliques, és igualment residual.

Contextualització: la
Moleta i el poblament
protohistòric a les terres
del riu Sénia
Durant la primera edat del ferro la Moleta del Remei forma
part del Complex Sant Jaume (CSJ). La resta de les terres
del Sénia presenta una vintena de nuclis d’habitació
d’aquest període situats al llarg del curs del riu. Els

Vista general
del barri nord de
l’assentament de Sant Jaume.
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assentaments situats als Ports de Beseit duen a terme
tasques d’extracció del metall, que és objecte d’intercanvi
comercial amb els fenicis a tocar de la costa. A la Plana
de Vinaròs - Benicarló localitzem altres conjunts de
poblament (Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, Puig de la
Nau de Benicarló, etc.) amb un accés molt més limitat als
productes fenicis de preu que arriben fins a aquestes terres
i que el CSJ s’encarrega posteriorment de redistribuir
en funció dels propis interessos.
Cap al 600 aC cau el CSJ, fruit d’una destrucció violenta.
És possible que altres nuclis d’habitació passessin a
ocupar la posició privilegiada que el CSJ havia tingut fins
aleshores en relació amb els intercanvis comercials amb
el món fenici. Sigui com sigui, poc després la dinàmica
comercial fenícia canvia profundament i les seves
mercaderies deixen d’arribar fins a aquestes terres.
Coetàniament, documentem en tota aquesta zona un
abandó sistemàtic de jaciments. Durant l’ibèric antic, a
partir de mitjan segle VI aC, el panorama poblacional ha
canviat substancialment, ja que gairebé la totalitat dels
assentaments anteriors han estat abandonats. Tan sols
en uns quants jaciments del sector sud d’aquest territori,
i molt especialment a la plana de Vinaròs - Benicarló (Puig
de la Nau, Puig de la Misericòrdia, Barranc de Peníscola,
Tossa Alta, Mas de Vito i la Picossa), la continuïtat del
poblament sembla prou demostrada. Durant aquest ibèric
antic, doncs, el centre de gravetat polític de la zona, amb
els assentaments del CSJ abandonats, es desplaça cap
als poblats de la costa del Baix Maestrat, tot i que al final
del segle VI o molt al principi del V aC els establiments de
Vinaròs i Benicarló són igualment abandonats.
La reocupació de la Moleta del Remei durant la segona
meitat del segle V aC (ibèric ple) coincideix també amb
reocupacions de diversos jaciments de la zona, i molt
especialment amb una forta reestructuració arquitectònica
al Puig de la Nau de Benicarló. Tenint en compte l’entitat
de les estructures defensives del Puig de la Nau i la
tipologia dels materials d’importació, cal entendre que
el centre de gravetat política se situa durant aquesta fase
en el jaciment de Benicarló. Molt possiblement la resta de
jaciments de l’entorn, entre ells la Moleta del Remei, devien
tenir una relació de dependència amb el Puig de la Nau,
el qual podia exercir una mena de capitalitat local. Aquest
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estat de coses sembla perllongar-se durant els segles
següents, fins que les circumstàncies històriques de
l’enfrontament entre romans i cartaginesos durant la
Segona Guerra Púnica tenen com a conseqüència
l’abandonament final de la majoria dels assentaments.
A partir d’aquell moment les poques ocupacions
documentades en aquests poblats són de tipus clarament
residual.

El projecte de difusió
Paral·lelament amb el desenvolupament del treball de
recerca, es posaren les bases per a la transferència dels
coneixements i el retorn a la societat de les dades
obtingudes. En col·laboració amb el Departament
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya es formulà un
projecte d’actuació integral finançat amb fons Feder de
la Unió Europea i per l’Ajuntament d’Alcanar. A diferència
d’altres intervencions en jaciments ibèrics del NE, a la
Moleta del Remei es va excloure tant la reconstrucció
hipotètica dels hàbitats com la seva pseudomuseïtzació,
per dos motius: la inexistència de dades prou definitives
per establir tant les proporcions com els materials emprats
en els alçats de les construccions, i l’interès per establir
un discurs museogràfic permanent tant a la seu territorial
del Museu Comarcal del Montsià (Amposta) com a la
restaurada Casa O’Connor (Alcanar).
El propòsit de les intervencions va ser, doncs, consolidar
les estructures visibles, essencialment les corresponents
als períodes ibèric ple i tardà; condicionar els accessos
al poblat, el punt d’atenció als visitants i el recorregut
interior pel jaciment; i dissenyar un seguit de materials
didàctics que permetessin al públic tenir una idea clara i
precisa, però alhora extensa, de les característiques i
problemàtica del desenvolupament de la cultura ibèrica
al Montsià.
A la part central del turó s’establí una plataforma elevada
que permet l’observació de bona part del poblat i també
els condicionants geogràfics de l’entorn. Vuit panells
trilingües instal·lats sobre faristols presenten les
característiques principals del món ibèric i expliquen amb
l’ajut de fotografies i dibuixos interpretatius qüestions com
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Pannells didàctics.

ara el territori, l’organització social, les creences i els rituals
religiosos, els enterraments, la guerra, la producció
econòmica o el món de l’home i la dona ibèrics. Aquesta
documentació es complementa amb un seguit de faristols
individuals col·locats al davant de les diferents unitats
d’habitació, on s’inclou una planta de l’excavació del
sector i un dibuix que en fa una restitució, per afavorir que
el visitant comprengui les estructures arqueològiques.
El projecte de difusió de la Moleta del Remei es concretà
en la realització d’un programa multimèdia en suport CD
editat per la Universitat de Barcelona. Era un producte
pioner en els sistemes de difusió de jaciments ibèrics, al
qual van seguir després altres (els Vilars - Arberca, Sant
Miquel - Llíria, Olèrdola). Aquest material i les dades globals
del projecte serviren també de base a d’altres projectes
d’interpretació d’arreu de l’Estat i foren emprats com a
material docent a la UOC i a la UB.

El Museu Comarcal del
Montsià i la gestió
del patrimoni
arqueològic territorial
La Moleta del Remei és un actiu cultural de primer ordre
per al municipi d’Alcanar. Juntament amb d’altres actius
i jaciments de la població, conforma una oferta patrimonial,
cultural i turística molt important. Les actuacions portades
a terme al poblat han permès ampliar i diversificar l’actual
mapa de recursos d’interès turisticocultural, en especial
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del municipi d’Alcanar, i alhora millorar l’oferta turística de
la comarca del Montsià i de les Terres de l’Ebre amb un
projecte singular i de qualitat. El jaciment ha sigut i és una
eina important de promoció del municipi arreu de
Catalunya i de l’Estat espanyol.
La gestió d’aquest patrimoni va motivar l’establiment d’un
conveni entre l’Ajuntament d’Alcanar i el Museu Comarcal
del Montsià per tal d’assumir-ne la coordinació i realització
conjunta, amb les activitats culturals que es generin al seu
voltant. Posteriorment, l’any 2002 l’Ajuntament d’Alcanar
es va incorporar al Consorci del Museu Comarcal del
Montsià, per poder impulsar directament, a través d’aquest
ens, les polítiques i objectius comuns de gestió del
patrimoni. Els objectius principals són protegir i valorar el
patrimoni local, assegurar la viabilitat i qualitat dels
projectes i intervencions, i també el seu desenvolupament
i integració en la dinamització turisticocultural del patrimoni
de les contrades de l’Ebre.
Amb una gestió integradora i totalment descentralitzada
del patrimoni natural i cultural de la comarca, el Museu
impulsa una xarxa d’equipaments i infraestructures
museístiques, en diverses poblacions, consistents en
monuments i jaciments visitables, centres d’interpretació,
àrees interpretatives a l’aire lliure i itineraris interpretatius,
com el poblat ibèric de la Moleta del Remei, la vil·la romana
i la torre medieval de la Carrova i el castell medieval
d’Amposta. Es volen promoure així els recursos
patrimonials locals, gestionar-los d’acord amb economies
d’escala i promocionar-los conjuntament.
La col·lecció d’arqueologia del Museu es compon dels
materials procedents de jaciments de les Terres de l’Ebre,
principalment de les comarques del Montsià i del Baix
Ebre. La cronologia abasta des de l’època paleolítica fins
al món medieval, i prové tant dels llocs d’habitació com
de les necròpolis. En general, la importància de la col·lecció
rau, quant a conjunts de materials, en la seva
representativitat territorial per a tot l’àmbit del tram final
de l’Ebre, especialment en el marc cronològic prehistòric,
protohistòric i medieval.
En relació amb els materials protohistòrics, destaquen els
de les necròpolis de la desembocadura de l’Ebre, Mas de
Mussol (l’Aldea, Baix Ebre), Mianes (Santa Bàrbara,
Montsià) i l’Oriola (Amposta, Montsià), que ens aporten
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informació sobre el món funerari i ens permeten conèixer
l’evolució i fixació d’un ritual propi entre el segle VII i V aC,
mentre que els materials dels poblats com la Ferradura
d’Ulldecona, la Moleta del Remei i Sant Jaume - Mas d’en
Serrà d’Alcanar i el castell d’Amposta ens apropen a la
vida quotidiana.
L’any 1995 es va posar en marxa un projecte ambiciós
d’adequació del jaciment per a la visita pública per tal de
convertir-lo en un dels eixos directors de la promoció
turisticocultural de la població. El projecte fou planificat
com un programa integral de protecció, consolidació,
rehabilitació, adequació i difusió del jaciment. L’actuació
fou finançada amb els fons del programa 5b de la Unió
Europea i de l’Ajuntament d’Alcanar. Per a la intervenció
es va establir un equip de treball i seguiment, format per
membres de l’Ajuntament d’Alcanar, el Museu Comarcal
del Montsià, la Universitat de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.
El projecte de rehabilitació i adequació del jaciment que
definia el conjunt de les intervencions va ser executat els
anys 1997-98. Les actuacions van consistir en la
consolidació arquitectònica de tots els murs del poblat
per protegir-los de l’erosió natural i antròpica. Així mateix,
es va prioritzar la reconstitució volumètrica d’algunes
estances del poblat, com l’àrea d’entrada o una torre, i
es van emfasitzar els elements representatius del poblat,
que reforcen un eix visual a tots dos extrems del recinte.
En les fases següents d’actuació es va procedir a la
instal·lació de l’itinerari de visita i d’altres elements
necessaris per a la definició de la circulació, com són

Activitat del 6è
Cap de Setmana Ibèric.
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marcar un recorregut exterior amb lloses de formigó, refer
algunes escales d’accés, etc. I amb l’objectiu de millorar
i potenciar el jaciment, es van corregir també algunes
deficiències, la majoria relatives al manteniment, protecció,
senyalització, etc. El poblat ibèric es va obrir al públic l’any
1998.
Pel que fa al jaciment, la rehabilitació i adequació publica
ha permès, a més de la instal·lació d’una museografia
permanent amb senyalització interpretativa, establir serveis
com l’obertura els caps de setmana, festius i períodes
vacacionals, el guiatge concertat i la consolidació de cicles
d’activitats de difusió al llarg de l’any en dies establerts.
Entre aquestes activitats són prou conegudes la Diada
del Turisme, les Jornades de Patrimoni Europeu, el Mercat
Ibèric o el Cap de Setmana Ibèric, en les quals es pot fruir
de visites guiades, teatralitzades o demostracions, tasts
de menjar de l’època i tallers sobre diferents aspectes de
la cultura ibèrica.
El poblat de la Moleta del Remei també s’ha incorporat al
registre de museus com a extensió del Museu Comarcal
del Montsià i ha obtingut el reconeixement oficial i la
possibilitat de poder participar en les actuacions
dissenyades pel Departament de Cultura. El seu
reconeixement, tant dins la comunitat científica com en
l’àmbit de l’Administració pública, ha estat el motiu que
des d’un primer moment s’inclogués dins la Ruta dels
Ibers, en representació de la tribu ilercavona. En aquest
marc, properament es signarà el conveni per a que el
Museu Comarcal del Montsià esdevingui Secció del Museu
d’Arqueologia de Catalunya, fet que ja ha estat aprovat
per la Junta de Museus. D’altra banda, també es preveu
posar a disposició del públic una instal·lació museogràfica
a la Casa O’Connor sobre l’edat del ferro i la cultura
ibèrica, a partir dels materials de la Moleta del Remei i
Sant Jaume - Mas d’en Serrà, amb d’altres que estan
dipositats al Museu Comarcal del Montsià.
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