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Presentació

El 1992, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya i la Universitat de Girona, endegava les I Jornades d’Arqueologia de les 
Comarques de Girona, una trobada que tenia com a objectiu difondre els resultats dels treballs ar-
queològics desenvolupats en aquell territori el bienni anterior. A la reunió, en van seguir d’altres, el 
1999, a Tarragona i Tortosa, i a partir del 2000, a Lleida, Vic, Barcelona, Pirineus, Catalunya Central 
i altres comarques catalanes, en algunes amb més assiduïtat que en d’altres. Si més no, a les Terres 
de l’Ebre, des del 1999 no s’havia produït cap altre encontre d’aquestes característiques, tot i que el 
treball arqueològic des d’aleshores ha estat continu. Per aquest motiu, hem volgut presentar a Tor-
tosa aquestes Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre, un espai de treball que té la voluntat 
d’oferir als investigadors i a totes aquelles persones interessades en el passat d’aquest territori i en 
la seua recerca, el fruit de totes les intervencions arqueològiques que s’hi han efectuat els darrers 
deu anys. Així mateix, seguint amb una tradició encetada en altres territoris, volem oferir-vos el 
mateix dia que s’inicia l’acte el llibre que conté els treballs que aquests dos dies, 6 i 7 de maig de 
2016, exposaran els autors al Palau Oliver de Boteller, un conjunt de dades que esdevé una eina de 
coneixement essencial per als investigadors i estudiosos del territori català.
Si bé aquest és un treball que té com a protagonistes els arqueòlegs i les arqueòlogues que hi són 
presents a través de la seua feina, cal apuntar que la trobada ha estat possible sobretot als esforços 
conjugats de tres institucions que tenen representació en aquesta regió del sud de Catalunya: els 
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura, la Universitat Rovira i Virgili 
i el Museu de les Terres de l’Ebre. Val a dir que aquestes institucions, cada una des del seu espai, 
vetllen per salvaguardar i transmetre la cultura del territori als ciutadans en moltes de les seues 
vessants, entre les quals ocupa un lloc destacat la història pretèrita, un passat que moltes vegades 
únicament es pot desentranyar a través de l’arqueologia.
Les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre han vist com la seua 
història tornava a reviure a través dels projectes de recerca o de les intervencions arqueològiques 
preventives i d’urgència que s’efectuaven als municipis. Equips de recerca de les principals univer-
sitats catalanes, entre les quals cal destacar la Rovira i Virgili, han fet d’aquesta regió el centre de la 
seua investigació; el Museu de les Terres de l’Ebre, compromès amb el coneixement, la preservació 
i la difusió del patrimoni arqueològic del territori, ha manifestat la seua entrega a través d’accions 
i activitats, tant de recerca com de conservació i socialització del patrimoni arqueològic. El Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia des dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre ha vet-
llat tant per impulsar l’activitat arqueològica com, en l’exercici de les seues funcions, per propiciar 
el desenvolupament dels projectes de recerca i ha vetllat per salvaguardar les restes arqueològiques 
amb el control i la gestió de les intervencions preventives i d’urgència. Entre tots hem aconseguit 
descobrir, interpretar, protegir i, sobretot, amb aquest volum que presentem, donar a conèixer la 
riquesa patrimonial arqueològica d’aquestes terres.
S’ha procurat seguir un ordre cronològic en la presentació de les comunicacions, entre les quals tant 
podem trobar estudis que són fruit de l’estudi de diversos equips vinculats a l’àmbit universitari i 
dels centres de recerca, com també intervencions de caire preventiu o d’urgència. 
Diversos treballs repassen la prehistòria del territori ebrenc des del paleolític, començant per les 
darreres investigacions al barranc de Santa Eulàlia (el Perelló), fins a l’edat del bronze, passant per 
un registre neolític de gran interès contrastat en els treballs de recerca al tram final de l’Ebre. En-
tre aquestes cal destacar l’estudi dels jaciments del Molló (Móra la Nova-Tivissa) i de les coves de 
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Benifallet, així com els treballs de revisió de la Cova del Calvari i els estudis d’ornament personal.
Entre les comunicacions focalitzades en la protohistòria, n’hi ha que tracten de les intervencions 
efectuades regularment per grups de recerca consolidats en jaciments que en molts casos ja són 
paradigmàtics de l’arqueologia catalana, com els assentaments de la Ferradura, Sant Jaume, l’Assut, 
el Castellot de la Roca Roja, el Castellet de Banyoles, el Coll del Moro, etc., però cal destacar igual-
ment les dades procedents de noves troballes, com els jaciments dels Tossals, els Malladarets, o la 
necròpolis ibèrica de les Esquarterades, a les quals cal afegir les darreres intervencions en àmbits 
urbans, a Amposta i Tortosa. 
El món romà està ben representat per estudis de recerca amplis orientats al territori de l’antic Ager 
Dertosanus i també a jaciments concrets com ara la Carrova o l’establiment rural de l’Ereta, als quals 
se sumen les intervencions preventives com la que va permetre excavar la vil·la del Mas de Mauri-
cio, però també les importants troballes que estan contribuint a descobrir, finalment, l’estructura 
urbana de la ciutat de Dertosa. 
Malauradament, el marc de l’edat mitjana no sembla estar en el centre d’atenció de les investiga-
cions de recerca amb la mateixa intensitat que ho estan els períodes anteriors, però així i tot es 
presenten notables estudis per entendre el territori en època andalusina, o també altres aspectes 
com les torres medievals de l’entorn de Tortosa. Més nombrosos són, en aquest àmbit, els treballs 
provinents de l’arqueologia preventiva, entre els quals cal destacar les importants excavacions dutes 
a terme a la mateixa ciutat de Tortosa, els quals certifiquen el destacat paper de la ciutat en època 
andalusina com a centre urbà d’un ampli territori, així com altres nuclis rellevants ben coneguts, 
com és el castell de Miravet. Aquests, però, comparteixen protagonisme amb intervencions en 
jaciments fins ara inèdits —o que potser no havien estat objecte de la mateixa atenció—, com la 
necròpolis de la Clapissa, l’entorn de la torre de l’ermita de l’Aldea, la torre de la Candela, el Mas 
de Xalamera o l’urbanisme medieval d’Horta de Sant Joan, entre altres exemples. 
En un horitzó postmedieval, cal anomenar els diversos treballs portats a terme als nuclis urbans 
d’Ascó i Tortosa, als quals cal afegir les intervencions sobre conjunts fortificats d’època moderna, 
com les mateixes defenses de Tortosa, el Castell Nou de Flix i el castell de Móra d’Ebre, i també 
sobre centres de producció agrícola com són els molins de Granyena, Molinot, o d’Oriol. Pel seu 
caràcter atípic en l’arqueologia ebrenca, convé destacar les intervencions subaquàtiques en el vaixell 
enfonsat Deltebre I i, finalment, la recuperació del campament del XV Cos d’Exèrcit republicà 
durant la batalla de l’Ebre, en el marc de l’arqueologia de la Guerra Civil. 
Per últim, hem volgut afegir tot un bloc de comunicacions centrades en la gestió museística dels 
jaciments i objectes arqueològics, en el qual hi ha aportacions de centres de referència del territori, 
com són el Museu de les Terres de l’Ebre, el Museu de Tortosa i el Centre d’Interpretació d’Art 
Rupestre Abrics de l’Ermita, juntament amb actuacions efectuades sobre jaciments concrets, com 
la Gessera i Sant Miquel de Vinebre.
Un altre bloc comprèn els resums d’una llarga sèrie d’intervencions que a causa de diversos factors 
no seria factible presentar com a comunicacions, però entre les quals hi ha treballs de gran relle-
vància, com les excavacions al jaciment ibèric del Bordissal, a l’Església Vella de Ginestar, o també 
les diverses prospeccions realitzades a la Terra Alta, les quals han permès deixar al descobert un 
enorme patrimoni relacionat amb la Guerra Civil.
Per finalitzar, voldríem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a tots i totes les que heu col-
laborat perquè aquestes Jornades siguin un èxit.
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Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera 
d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de 
Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i 
Pinell

Jordi Diloli
Samuel Sardà
Ramon Ferré
Jordi Vilà
David Bea
Laura Bricio
Ivan Cots
Marc Prades
Helena Sardà
Elisa Guirao

Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili (gresepia)

Resum
Les prospeccions efectuades al barranc de Xalamera (2006), al curs baix del riu Canaleta (2007), 
al barranc de Voravall (2008), al riu Sec (2009) i als barrancs del Pinell-Gandesa (2013), han estat 
motivades per l’interès d’avaluar sobre el terreny les possibilitats d’ús d’aquests passos naturals com 
a vies de comunicació durant l’antiguitat. S’han recorregut els trams que defineixen el llit d’aquests 
cursos hidrogràfics i els pujols que els delimiten, especialment a la zona de contacte amb el riu 
Ebre, comprovant les dificultats que presenten per a la circulació a peu o per mitjà d’algun sistema 
de locomoció animal, amb resultats diversos.

Abstract
The prospections made in the ravine of  Xalamera (2006), of  the low course of  the river Canaleta 
(2007), in the ravine de Voravall (2008), in the river Sec (2009), and the ravines del Pinell-Gandesa 
(2013), they have been motivated for the interest of  evaluating the possibilities of  these natural 
ways as communication routes in the Iberian period. Within the framework of  this research all the 
stretches of  these hydrographic courses have been appealed, especially in the zone of  contact with 
the Ebre river, checking out the difficulties that they present to circulate on foot or through some 
animal locomotion system, with different results. 
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introduCCió

En aquest article presentem els resultats del 
projecte que vam iniciar l’any 2006 i que ha 
tingut continuïtat durant els anys 2007, 2008, 
2009 i 2013, i que plantejava com a objectiu fo-
namental l’avaluació de la funcionalitat durant 
l’antiguitat d’una sèrie de vies de comunicació 
que, en principi, connectaven la vall fluvial de 
l’Ebre en el seu tram més inferior, amb els 
territoris de l’interior —Terra Alta i zona del 
Baix Aragó-Matarranya—. Es tractava d’ana-
litzar sobre el terreny aquells passos naturals 

que tradicionalment havien estat considerats 
com els camins més aptes per la circulació du-
rant l’antiguitat, però que en cap cas havia es-
tat provada sobre el terreny la seva eficàcia, ni 
s’havia efectuat una prospecció del seu entorn 
per valorar el volum i l’evolució ocupacional 
que s’hi havia donat durant l’antiguitat.
El treball es va dividir en diverses fases, i po-
dem dir que encara no està tancat, doncs al-
guns dels barrancs que desaigüen al marge dret 
de l’Ebre es poden contemplar com a camins 
d’accés a espais amb recursos —pastures, mi-
neria, etc.— importants per la subsistència de 

Fig. 1. Mapa de situació dels barrancs prospectats.



161

les comunitats protohistòriques assentades en 
aquest territori. El treball de camp ha contem-
plat, fins ara, la prospecció dels barrancs de 
Voravall, riu Canaletes, barranc de Xalamera, 
Riu Sec i barrancs de Gandesa i Pinell, a les 
comarques del Baix Ebre, Terra Alta i Ribera 
d’Ebre.

Estat dE la qüEstió

La possibilitat d’avançar en el coneixement 
dels contactes i de la relació/interacció entre 
comunitats indígenes de regions veïnes durant 
la protohistòria és un factor fonamental per 
entendre el procés social que possibilita l’apa-
rició de les primeres xarxes d’assentaments 
jerarquitzades i de les primeres àrees de po-
blament funcionalment especialitzades, així 
com l’eclosió dels primers processos d’inte-
gració política dels territoris. Partim de la idea 
que l’anàlisi de la disposició dels assentaments 
d’una regió ha de permetre relacionar la trama 
de poblament amb els eixos de comunicació 
que possibiliten el contacte entre les diferents 
comunitats locals. Tots aquests aspectes ens 
porten a concebre “l’avaluació sobre el terreny 
dels passos naturals de comunicació” com una 
línia de recerca fonamental, atès que la pros-
pecció és una fórmula que permet conèixer les 
condicions orogràfiques, els recursos potenci-
als d’una regió i les possibilitats de circulació 
que ofereixen rieres i barrancs. Sabem també 
que les vies de comunicació aprofiten els cor-

redors naturals, un factor invariable al llarg de 
la història, de forma que l’atenta observació 
del paisatge —zones d’escassa pendent, bar-
rancs o guals dels rius, ports de muntanya—
ens ha de permetre reconèixer els camins que 
definien l’estructura viària en el passat (Grau 
2002).

l’EbrE i lEs viEs naturals dE ComuniCaCió 
vErs la ribEra drEta dE l’EbrE

Els tipus de contactes, les condicions de trans-
port i la freqüència dels intercanvis, són fac-
tors que presenten una alta variabilitat al llarg 
de la història i que determinen l’estructuració 
de les xarxes viàries en un territori. A la Cata-
lunya meridional, malgrat que les comunicaci-
ons amb l’interior han estat sempre problemà-
tiques degut a l’orografia de la vall de l’Ebre, 
el mateix riu ha suplert aquesta manca de ca-
mins terrestres rellevant-se com una impor-
tantíssima via de penetració i de comunicació 
costa-interior, ja fos amb les Terres de Ponent, 
a través del Segre, o amb el Baix Aragó, pel 
Matarranya i Algars. La importància indiscu-
tible del riu Ebre com a eix del territori i via 
principal de comunicació es veu multiplicada 
si considerem també el paper que juguen els 
seus afluents en la xarxa de comunicacions 
del seu entorn (Diloli 2002), que per la seva 
riba dreta permeten accedir a la Terra Alta i, 
d’allí, al Baix Aragó. El barranc de Les Fonts, 
el barranc de Xalamera, el riu Canaleta, el riu 
Sec, el barranc del Forn Teuler i el barranc de 
Voravall-riera de Sant Pau esdevenen així po-
tencial camins que s’han de comprovar, doncs 
ens falta el coneixement precís que ens perme-
ti determinar quins d’aquests presenten, sobre 
el terreny, les condicions més aptes. 

rEsultat dE lEs prospECCions

Partint d’una informació prèvia, de l’estudi 
dels lligallos, de mapes i de planimetria antiga, 
es van establir uns paràmetres d’actuació que 

Fig. 2. Prospecció pel barranc de Xalamera.

Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de 
Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell



162

i Jornades d’arqueologia de les terres de l’ebre 2016

ens han permès conèixer sobre el terreny les 
possibilitats de funcionament real d’aquestes 
vies com a possibles vies de comunicació fun-
cionals en època antiga, identificant-se en el 
seu curs diversos jaciments arqueològics, en 
alguns casos inèdits, o que com a mínim no 
constaven a la carta arqueològica, i confirmant 
l’existència d’altres ja coneguts.
El primer barranc prospectat, Xalamera, situ-
at a la dreta de l’Ebre, s’ha proposat tradicio-
nalment com un pas natural de comunicació 
entre el riu Ebre i la Terra Alta. L’escorranc, 
que naix a Prat de Comte, desguassa a l’Ebre, 
just enfront de l’assentament ibèric del Caste-
llot de la Roca Roja (Benifallet), després d’ha-
ver creuat les serres de Corrals i d’Àligues. El 
seu recorregut és d’uns 14 quilòmetres fins a 
desembocar a l’Ebre. Es tracta d’una via que 
comunica el territori del curs inferior de l’Ebre 
amb el curs alt del riu Algars, a la zona d’Horta 
de Sant Joan; no obstant, també permet arri-
bar fins la depressió de Bot, que s’estén a l’oest 
de Prat de Comte, més enllà del massís de la 
Serra, sistema muntanyós que està coronat 
pel Coll de Bot. L’àrea a prospectar abastava 
des del riu Ebre, on se situa la desembocadura 
del barranc, fins al seu naixement a la Serra 
del Montsagre de Paüls. Es va prestar especial 
atenció a la vall de Prat de Comte, entre el Coll 
d’en Gra i les Planelles, però també al curs 
baix del barranc, el tram comprès entre la pre-
sa de Xalamera i l’Ebre. D’entre els jaciments 
inèdits documentats, cal destacar el Pla de Fer-
nando (Paüls), un assentament romà situat al 
curs mig del barranc que podria indicar-nos 
l’existència d’algun nucli rural secundari, pro-
bablement subordinat a alguna de les vil·les o 
grans centres d’explotació agrícola del curs in-
ferior de l’Ebre. Si més no, la major part dels 
jaciments es concentren al tram baix del bar-
ranc, la zona més propera a l’Ebre, atès que es 
tracta de l’àrea que presenta majors possibili-
tats d’explotació agrícola, i que per tant és més 
idònia per acollir nuclis d’hàbitat més o menys 
permanents. Les dades d’època protohistòrica 
o romana apareixen a Les Trampes (Xerta), el 
Turó de Xalamera/ Mas de Xalamera (Beni-

fallet), els Arquets de Xalamera (Benifallet), el 
Mas d’en Cid (Xerta), Molaterra (Benifallet) i 
el Pla de Fernando (Paüls).
Pel que fa al riu Canaleta, la prospecció de 
2007 va abastar des de la desembocadura a 
l’Ebre, fins al punt en que passat Bot, el riu 
Canaleta inicia un tram engorjat a través de 
les carenes que enllacen el massís dels Ports 
amb la Serra de Pàndols. Aquest congost ar-
riba a la seva màxima expressió a la zona de 
la Fontcalda (Gandesa). El curs del riu no 
s’amplia fins a la zona de la Venta del Riu, ja 
dins de l’actual terme municipal del Pinell de 
Brai, però tot seguit torna a engorjar-se al seu 
pas pel  massís de Codines de Riberola fins 
que surt a La Vall, una àrea de plana al·luvial 
que representa el tram final del riu abans de la 
desembocadura. L’àrea prospectada va abas-
tar ambdues riberes del riu, prestant especial 
atenció a determinades àrees, especialment les 
que presenten bones condicions per tal d’aco-
llir nuclis d’hàbitat, com és el cas de la zona 
de La Vall, o el barranc dels Prats, que en di-
recció sud enllaça amb el barranc de Xalamera 
per la zona de l’Empalme. A grans trets, el riu 
Canaleta s’ha proposat tradicionalment com 
una via natural de comunicació, potser la més 
important, entre el Baix Ebre i la Terra Alta. 
Aquest fet es deu a que es tracta d’un riu que 
creua totalment les serres més septentrionals 
del Sistema Ibèric, enllaçant el riu Ebre amb 
la Terra Alta, i que discorre en alguns trams 
formant amples valls on històricament hi ha 
hagut una ocupació humana. Tanmateix, la 
prospecció que hem efectuat al seu tram baix 
ens ha fet desestimar aquesta idea, doncs per 
travessar la serra de Corrals i desembocar a 
l’Ebre el riu forada els nivells geològics que 
formen aquests relleus, composats per roques 
calcàries del juràssic i del triàsic, mitjançant 
passos inaccessibles a l’ésser humà. En tot cas, 
l’ocupació a l’entorn del riu en època antiga 
és mínima, i únicament hem documentat un 
jaciment amb presència de ceràmica romana, 
el Ligallo de Lixem (Benifallet), accessible des 
de l’Ebre.



163

La prospecció del barranc de Barball o de Vo-
ravall es va efectuar l’any 2008 seguint els ma-
teixos paràmetres que les del Canaleta i Xala-
mera. Cal dir que aquest barranc neix als peus 
del tossal del Calvari, dins del terme municipal 
de Vilalba dels Arcs, on es documenta la pre-
sència d’un important jaciment protohistòric 
—el Turó del Calvari—, discorrent a partir 
d’aquí en direcció nord, des de Vilalba dels 
Arcs vers la Pobla de Massaluca i Riba-roja, 
convertint-se en un dels passos naturals que 
comunica l’interior de la Terra Alta  amb la vall 
de l’Ebre. Val a dir que el Barranc de Voravall 
o camí de Sant Pau rep diversos noms al llarg 

del seu curs, des del seu naixement a la zona de 
Vilalba dels Arcs (Vall dels Prats i Barranc de 
l’Ermita) fins que transcorre per la zona de la 
Pobla de Massaluca (Barranc de Barball), pas-
sant pel terme municipal de Riba-roja (Riera 
de Sant Pau), amb un recorregut aproximat 
d’uns 12 quilòmetres, desembocant a l’actual 
pantà de Riba-roja d’Ebre, just a l’oest de la 
Punta de Berrús. 
Els treballs arqueològics van permetre docu-
mentar l’existència de restes d’ocupació pro-
tohistòrica en dos punts: la Devesa de Manero 
(Vilalba dels Arcs) i el Morret de la Presó (Po-
bla de Massaluca). En ambdós casos cal desta-
car la presència d’una sèrie de murs protohis-
tòrics construïts a partir de pedra lligada amb 
fang que semblen correspondre a l’existència 
de dos assentaments datables durant la prime-
ra Edat del Ferro i/o a l’època ibèrica.
Pel que fa al riu Sec, es va efectuar una pros-
pecció de la seva llera i dels tossals que la de-
terminaven entre la zona de Camposines i la 
seva desembocadura a l’Ebre, efectuant-se al-
guns reconeixements selectius fora d’aquesta 
àrea en punts molt concrets. Com a resultat, 
cal indicar que únicament al punt anomenat 
Camí de les Gandioles s’ha pogut constatar la 
presència de materials ceràmics que podrien 
pertànyer a època protohistòrica, bàsicament 
alguns fragments ibèrics i d’altres en ceràmica 
a mà. No obstant, es tracta de fragments molt 
rodats que es documentaren en una zona pro-
pera a la llera del riu i que, per tant, no sabem 
exactament d’on podrien provenir. De fet, en 
aquest mateix punt es va poder documentar 
també la presència d’un motlle de fundició en 
pedra per a fabricar destrals planes, així com 
alguns fragments d’indústria lítica. 
En quant als barrancs del Pinell i Gandesa, 
que conformen un únic torrent, es pot sos-
tenir la idea inicial amb la qual es va iniciar la 
prospecció, que confirmava aquests corrents 
com a passos naturals entre l’Ebre i la Terra 
Alta, possiblement des de la prehistòria, tal 
com ho demostra la presència de material lític, 
així com l’ocupació d’algunes coves dels vol-
tants, i fins i tot la presència d’antics camins 

Fig. 3. Engorjats del riu Canaletes.

Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de 
Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell
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de transhumància, fet recolzat per l’existència 
d’alguns topònims, com Pujada dels Animals, 
que es troba al mateix barranc de Gandesa. 
Si més no, els resultats arqueològics han estat 
negatius en relació a la localització d’una pos-
sible presència de poblament protohistòric,  
pràcticament inexistent en aquesta zona.

ConClusions

El programa de prospeccions efectuat entre 
2006 i 2013 es va concebre com una activitat 
destinada a avaluar sobre el terreny les possi-
bilitats de funcionament real de les principals 
vies de comunicació que s’intuïen, entre el curs 
inferior de l’Ebre i la zona de la Terra Alta i co-
marques veïnes, en època antiga, concretament 
durant l’últim mil·leni anE i l’època romana. 
Per tant, no s’ha pretès efectuar una valoració 
sistemàtica de la totalitat de punts arqueològics 

localitzats, sinó que s’ha optat per la selecció 
d’aquelles troballes susceptibles d’indicar una 
ocupació en els períodes protohistòric i romà. 
En aquest sentit, no hi ha dubte que algunes 
de les prospeccions han proporcionat respostes 
interessants a molts dels plantejaments teòrics 
que havien fet que, dins del marc de l’estudi 
d’aquest territori, es consideressin hipotèti-
cament alguns d’aquests passos naturals com 
essencial per unir aquestes comarques durant 
l’antiguitat. De fet, un cop efectuades les pros-
peccions, considerem que a nivell orogràfic, per 

Fig. 4. Jaciment del Morret de la Presó (Pobla de Massaluca, 
Terra Alta).

Fig. 5. Jaciment de La Devesa de Manero (Vilalba dels Arcs, 
Terra Alta).
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exemple, el barranc de Xalamera ofereix una sè-
rie d’opcions prou factibles per al trànsit humà, 
mentre que descartem l’opció del curs baix del 
riu Canaleta com a via d’ús regular, doncs trans-
corre per diversos trams absolutament engor-
jats com les Codines de Riberola, Los Estrets o 
el pas per la Serra de Pàndols, que no ofereixen 
solucions alternatives de circulació. En aquest 
sentit, una de les dades més rellevants del nos-
tre estudi ha estat la constatació de Xalamera, 
Voravall o el riu Sec com veritables camins, 
amb o sense poblament adscrit, mentre que el 
curs baix del riu Canaleta, malgrat que apareix 
citat habitualment com una via de comunicació 
tradicional vers la Terra Alta (Sanmartí 1984; 
Aubet 1993; Diloli 2002; Rafel 2003; Nogue-
ra 2006), presenta un traçat extremadament 
abrupte que ens obliga a descartar-lo com a via 
de comunicació de facte. 
La valoració de les troballes arqueològiques en 
permet fer una sèrie de precisions referents, 
com a mínim, a tres horitzons cronològics, la 
primera edat del ferro, quan el barranc de Xa-
lamera es presenta com una important via d’ac-
cés a les terres de l’interior, com ho demostra la 
presència de materials d’aquesta època en el seu 
transcurs, alhora que el barranc de Voravall no 
pot ser desestimat com un altre camí per unir 
l’Ebre amb els altiplans més interiors de la Ter-
ra Alta; l’època ibèrica, amb un poblament més 
dispers, però conservant-se certa concentració 
a la zona de la desembocadura del barranc de 
Xalamera, potser en relació a la disponibilitat 
de recursos agrícoles que no es troben en el 
curs més interior dels rius i barrancs analitzats, 
i l’època romana, moment en que, en base a la 
troballa de materials ceràmics en superfície en 
diversos punts prospectats, podem confirmar 
que s’iniciaria l’explotació agrícola de diverses 
parcel·les properes als barrancs transitables, es-
pecialment el de Xalamera. El riu Sec, d’altra 
banda, no presenta grans complicacions en el 
seu traçat, si bé no s’han localitzat jaciments 
d’aquestes èpoques al seu entorn, mentre que 
els barrancs del Pinell i Gandesa, si bé transita-
bles, no deixarien de ser vies secundàries d’ac-
cés limitat i molt regional.
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