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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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L’assentament protohistòric de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre)
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Resum
Des de l’any 2000, un equip de recerca de la Universitat Rovira i Virgili intervé al jaciment arqueolò-
gic de L’Assut. Les quinze campanyes efectuades fins l’actualitat, han permès localitzar i identificar 
un assentament amb una cronologia que va des d’almenys el segle Vii a.n.e. fins al segle i a.n.e., 
amb 5 fases d’ocupació molt ben definides, essent un exponent clau i quasi bé únic per a entendre 
l’evolució històrica d’aquesta ampla regió durant la protohistòria.

Abstract
Since 2000, a team of  Rovira i Virgili University is involved in the archaeological research of  the 
site of  L’Assut. The fifteen campaigns conducted until now have allowed to locate and identify 
a settlement with chronologies from at least the seventh century to the first century b.C., with 5 
phases of  occupation very well defined. It remains a key exponent and almost an unicum to un-
derstand the historical development of  this region during the Protohistory.
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introduCCió

El jaciment arqueològic de l’Assut es troba 
situat al municipi de Tivenys (Baix Ebre, Tar-
ragona), sobre un dels primers estreps meridi-
onals de l’estret de Barrufemes, dominant una 
ampla plana fluvial que s’estén en aquest espai 
del marge esquerre del riu Ebre.
L’àrea arqueològica, d’uns 3000 m2, es veu de-
limitada de forma natural per la pròpia oro-
grafia de l’altiplà, que descendeix abruptament 
pel nord-oest i pel sud-oest, restant separat del 
tossal veí pel Ligallo de l’Assut, camí ramader 
que uneix les àrees de pastura de vora el riu 
amb les serres de l’interior —Cardó i Boix—, 
derivant des d’allí al mar. L’accés més fàcil se 
situa a la vessant sud-est, on el turó descen-
deix suaument cap a les planes al·luvials, men-
tre que al nord-est, al punt més alt del turó, 
l’ingrés a l’assentament es troba protegit per 
una estructura defensiva composada per una 
muralla i una gran torre circular.
La identificació de l’assentament protohistò-
ric de l’Assut es va efectuar l’any 1988, en el 
transcurs d’unes prospeccions inscrites en el 
marc d’un projecte destinat a establir una sín-
tesi sobre el poblament del Bronze Final i del 
Període Ibèric al curs inferior de l’Ebre, im-
pulsat des de la Universitat de Barcelona i el 
Servei d’Arqueologia de la diputació de Caste-
lló (Mascort, Sanmartí, Santacana, 1990).
El nucli, anomenat pels seus descobridors 
com a Ligallo de l‘Assut, es descrivia, com 
d’altres d’aquesta zona, com a “molt arrasat, a 
causa dels treballs d’aterrassament per al con-
reu i altres remocions de terres realitzades en 
els darrers anys” (Mascort, Sanmartí, Santaca-
na, 1990: 173).
Si més no, malgrat aquesta sensació pessimista 
per l’estat del jaciment, l’estiu de l’any 2000, 
un equip d’investigació de la Universitat Ro-
vira i Virgili, després d’efectuar una visita a 
la zona, va decidir intervenir a l’assentament 
com a part del treball de camp que s’incloïa al 
projecte de recerca que estava portant a terme 
sobre els models d’ocupació i l’evolució del 
poblament durant la Protohistòria al curs infe-

rior de l’Ebre, iniciant-se així unes excavacions 
arqueològiques al jaciment de l’Assut que han 
perdurat, amb periodicitat anual, fins l’actua-
litat, havent-s’hi efectuat quinze campanyes 
d’intervenció, que ha servit per definir l’àrea 
ocupada, la seqüència ocupacional de l’espai 
arqueològic i la seva distribució urbanística.

Fig. 1. Situació del jaciment arqueològic de L’Assut.

Fig. 2. Vista aèria del jaciment arqueològic de L’Assut.
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En aquest sentit, podem avançar que l’establi-
ment de L’Assut passa per les següents fases 
ocupacionals:

Fase Assut 0A

Es coneix un únic mur aixecat mitjançant l’an-
tiga tècnica dels ortostats, això és, amb l’alça-
ment de lloses de pedra de dimensions relati-
vament grans, i un rebliment intern de pedres 
petites, grava i terra. Aquest és un tret cultural 
habitual en els assentaments del baix Aragó i 
la Terra Alta durant la Primera Edat del Ferro, 

també testimoniat al Baix Ebre en llocs com 
Aldovesta (Benifallet). Es tracta d’un segment 
que tot just mesura 1,70 metres de longitud 
situat a la part més elevada del que més tard 
seria el poblat ibèric.  No té cap relació estra-
tigràfica amb cap altra estructura de les que 
s’han excavat fins ara. Malgrat la proximitat es-
pacial amb el conjunt d’estructures que dóna 
lloc a la fase Assut 0B, la seva orientació en 
sentit est-oest evidencia que no té res a veure 
amb aquelles. A banda d’aquest mur, cal es-
mentar la troballa esporàdica de fragments de 
ceràmica força antiga a la banda nord de l’as-
sentament. En concret, s’ha detectat la presèn-

Fig. 3. Planta topogràfica del jaciment de L’Assut.
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cia d’àmfora fenícia del cercle de l’estret del 
tipus T.10.1.1.1 que es podria datar entre els 
segles Viii i Vii a.n.e. Aquests elements fan que 
no es pugui descartar una ocupació del turó ja 
en la primera meitat del segle Vii a.n.e., si bé 
tampoc es pot afirmar amb rotunditat.

fasE assut 0b

Sobre el límit nord del turó s’ha deixat al des-
cobert un conjunt que sembla estar constituint 
una bateria d’habitacions, de les quals se n’han 
delimitat dos i part d’una tercera, aquesta dar-
rera, però, molt afectada per les reformes pos-
teriors del mateix sector. Les dos cases millor 
conservades són espais de forma rectangular 
amb una superfície útil aproximada d’uns 20 
m2 cadascuna (A1, A10/11/15). De la tercera 
cambra no se’n pot aventurar una superfície 
amb un mínim de garanties, malgrat la pre-
sència d’alguns trams de mur que n’indiquen 
l’existència (A14). Sembla que la construció 
del posterior sistema defensiu ibèric i el seu 
enllaç amb l’àrea d’hàbitat n’haurien provo-
cat l’eliminació parcial. Per a la construcció 
d’aquest conjunt es van haver de dur a ter-
me importants esforços d’anivellament, amb 
l’erecció de murs robustos capaços de sostenir 
no només el pes de l’alçat dels mateixos edi-
ficis, sinó també d’una important acumulació 
de rebliment intern, a base de graves obtin-
gudes de la mateixa superfície de conglomerat 
natural, i abocades per a crear una superfície 
plana, guanyada sobre el vessant del turó, su-
ficientment extensa com per poder servir com 
a espai d’hàbitat. En aquest rebliment s’han 
localitzat fragments d’àmfora fenícia del cer-
cle de l’estret, tipus T.10.1.2.1, i també peces 
de forma aparentment fenícia, però de proce-
dència desconeguda, molt similars a les recu-
perades al Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera 
d’Ebre, Sanmartí et al. 2000, 160-161, 187) la 
qual cosa fa que se li atorgui una cronologia 
de finals del segle Vii-primera meitat del se-
gle Vi a.n.e. D’aquests espais no se’n conei-
xen nivells d’ocupació, ja que aquests haurien 

estat eliminats durant les reformes posteriors 
d’època ibèrica.
Pel que fa a la tècnica constructiva, l’ús d’or-
tostats és inexistent, però en alguns paraments 
s’observen peculiaritats que no estan presents 
en els murs construïts a partir del segle V 
a.n.e. En concret, hi ha la tendència a aixecar 
els murs amb blocs sense escantellar de pedra 
arrencada del sòl natural de conglomerat, de 
formes arredonides. 
L’excèntrica situació d’aquesta bateria d’ha-
bitacions a l’extrem nord del turó, el qual a 
priori no seria la zona més fàcilment urbanit-
zable de l’entorn, juntament amb les feixugues 
tasques d’anivellament realitzades en la seva 
construcció, planteja la possible existència 
d’almenys un altre bloc de construccions que 
podria haver ocupat un espai més central del 
turó. Les reformes posteriors d’època ibèrica, 
però, n’haurien esborrat tot rastre.
En aquesta fase Assut 0 ens trobaríem doncs 
una ocupació clara de la Primera Edat del Fer-
ro.

fasE assut 1

Aquesta fase està representada per un únic edi-
fici que en un primer moment seria exempt, i 
que a partir del darrer quart del segle V a.n.e. 
restaria incorporat al sistema defensiu del 
poblat ibèric. És tracta d’una torre de planta 
circular (T3), amb l’interior buit per tal de ser 
emprat com a espai d’habitació. Compta amb 
una superfície útil de 18 m2, que cal multipli-
car pel número de plantes amb les que hagués 
comptat. El notable gruix del mur, entre 2 i 
2,20 metres, n’assegura l’estabilitat i la defen-
sabilitat, alhora que permet concebre l’exis-
tència d’almenys dos pisos més per sobre de 
la planta baixa. 
La datació del seu aixecament no es pot es-
tablir amb precisió, però se situa de manera 
aproximada durant el segle Vi a.n.e. (Diloli 
2009). No es pot descartar que coexistís du-
rant algun temps amb les cases de la fase As-
sut 0B. Es tracta d’una residència fortificada, 
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Fig. 3. Torre T3.
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construïda amb cert afany d’ostentació, i pràc-
ticament igual pel que fa a la concepció i l’exe-
cució amb el Tossal Montanyés (Valdeltormo) 
i la Guardia (Alcorissa). Aquest tipus de resi-
dències fortificades són considerades com la 
materialització arquitectònica d’una temptati-
va per part d’un sector social concret per tal 
de diferenciar-se de la resta de la població. Es 
tractaria d’una ruptura social portada a terme 
per una protoaristocràcia que intentaria con-
solidar la seva posició preeminent en part mit-
jançant recursos simbòlics com és en aquest 
cas l’arquitectura de prestigi (Diloli 2009).

fasE assut 2

En el segle V a.n.e., sembla ser que en el seu 
últim quart, es va produir el desplegament 
urbanístic d’un poblat de dimensions majors 
que els assentaments precedents, fet que co-
incideix amb la iberització plena de l’indret. A 
nivell tècnic s’observa com a partir de la cons-
trucció del poblat ibèric es deixen d’emprar 
preferentment els blocs globulars de pedra 
sense escantellar. Per al bastiment dels nous 
murs es van utilitzar peces de dimensions en 
general inferiors a les del període precedent, i 
retocades de manera gairebé sistemàtica, tot i 
que en cap moment va haver la intenció d’ob-
tenir formes regulars. El nou poblat va ocu-
par tota la punta de l’esperó, i es va aïllar de 
l’exterior mitjançant una potent fortificació. A 
partir d’aquests moments convé distingir entre 
dos espais, l’àrea defensiva i l’àrea d’hàbitat.

Àrea defensiva

La torre T3 va seguir existint sense que s’hagi 
detectat arqueològicament cap mostra de des-
trucció en aquests moments, però va quedar 
inmersa en un complex defensiu que aïlla l’es-
peró de la resta de la formació muntanyosa a la 
que pertany. Aquesta fortificació s’estén entre 
un i altre dels barrancs que delimiten l’esperó. 
Es va aprofitar una petita elevació del terreny 
natural, folrant-la amb murs que delimiten ter-

rasses a diversos nivells. El volum de l’obra i 
les característiques irregulars del sòl van moti-
var una construcció complexa i singular, en la 
qual s’empra la tècnica dels paraments múlti-
ples per a assegurar-ne l’estabilitat. El complex 
s’estructura a partir d’un corredor central que 
la recorre en sentit longitudinal des del seu 
extrem nord-oest fins arribar a la torre T3, a 
la qual possiblement s’hauria obert una por-
ta a l’altura del primer pis per a permetre la 
circulació, o bé s’empraria una escala de mà 
per a accedir a la plataforma superior que la 
coronaria. A la part posterior del corredor es 
va configurar una petita construcció de forma 
globular, totalment massissa, que potser s’hau-
ria projectat en altura, formant una torreta en 
la part central del conjunt. Per la seva banda, 
la torre T3 fou folrada amb un nou mur ex-
tern, augmentant-ne el gruix total fins assolir 
els quatre metres en aquest sector. Alhora, tot 
el sistema defensiu es va envoltar per la banda 
de fora del poblat per un fossat en forma de 
C invertida. 
Aquest complex no conté cap accés que per-
metés la circulació entre l’interior i l’exterior 
del poblat. Ara per ara només es coneix una 
sola porta en tot l’assentament que complís 
aquesta funció. Aquesta es localitza al sud del 
sistema defensiu, per tant per fora, en la seva 
part posterior, i es redueix a un accés en forma 
d’estret corredor d’un metre d’amplada situat 
a la vora de la torre T3. Aquesta configuració 
dels diferents elements i la seva relació amb 
l’orografia obeeix a una planificació arquitec-
tònica en la qual primen les qualitats defensi-
ves del conjunt molt per sobre de la comoditat 
de la vida quotidiana. La visió frontal de les 
defenses ocultaria l’accés al poblat, que s’hau-
ria d’anar a buscar vorejant el sistema defensiu, 
i recorrent un estret corredor entre la torre T3 
i la caiguda de l’espadat del barranc. L’entrada 
al poblat només es podria fer a peu, i entrant 
cada individu d’un en un.
A l’extrem sud-oest del poblat, en un punt on 
la caiguda del vessant de l’esperó és més gradu-
al que en la major part de la resta del seu con-
torn —i per on, de fet, fins la darrera campa-
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nya d’excavacions havia transcorregut el camí 
modern d’accés al jaciment—, s’han localitzat 
restes estructurals voluminoses interpretables 
com a fortificacions. Aquestes protegirien un 
dels punts febles del poblat ibèric, justament 
allà on el desnivell és més suau i accessible, i 
segurament ja des del segle V a.n.e. El que es 
coneix fins ara d’aquest sector fortificat evi-
dencia la tendència a l’adaptació al terreny i 
a la creació de terrasses artificials, ja que els 
murs estan folrant una superfície de roca na-
tural, donant-li un acabat vertical, mentre que 
els espais remanents entre el mur i la roca fo-
ren reblerts amb pedres i terra. La part supe-
rior del conjunt hauria estat coberta per una 
superfície plana, ampliant segurament l’espai 
útil de l’interior de l’assentament. En la seva 
construcció s’ha evidenciat l’ús de la tècnica 
de paraments múltiples i, en general, es pot dir 
que es tracta del mateix tipus de construcció 
que el documentat en el sistema defensiu de la 
part superior del poblat.

Àrea d’hàbitat

Tancat l’assentament, la resta de l’esperó fou 
ocupat per cases de petites dimensions estruc-
turades a l’entorn d’un carrer central (C1) del 
qual se n’ha documentat un tram en forma de 
rampa retallada a la roca. Un segon carrer (C2) 
transcorre en paral·lel al sistema defensiu pel 
seu costat interior, procedent de la porta del 
poblat, i alhora se situa en sentit perpendicu-
lar al carrer central, formant un esquema viari 
bàsic en forma de T, molt similar al que s’ob-
serva al Castellot de la Roca Roja (Belarte et 
al. 2002).
El barri situat al sud és molt mal conegut a 
causa de la gran afectació de l’erosió en aquest 
sector, que arriba a nivell de roca en molts 
punts, tot i que se’n coneix almenys un edifici 
—A 16—, que data d’aquest període. 
El barri situat al nord és on es concentra el 
gruix d’estructures conegudes. Les antigues 
construccions de la fase 0B van ser aprofitades 
com a fonamentació de part de les noves ca-
ses, que en el sector nord-oest podrien haver 

estat estructurades en dos nivells esglaonats: 
un primer nivell sobre la cresta de l’esperó, i 
un segon en una cota inferior, recolzat sobre 
les cases de la Primera Edat del Ferro. Les re-
formes dutes a terme en la posterior fase 3 
destrueixen part de l’estructura arquitectònica 
pròpies de la fase 2, fet que dificulta la possi-
bilitat de discernir si els dos nivells van arribar 
a generar dos petites bateries independents de 
cases, o bé només una de sola amb cases que 
haurien tingut el sòl a dos altures. En aquests 
moments hauria aparegut la casa A18, situada 
al costat de l’espai A14, però a una cota su-
perior. La troballa d’una llar de foc i de restes 
d’una pavimentació molt arrasada just al cos-
tat sud-oest de l’espai A18 suggereix que va 
existir com a mínim una casa més just al costat 
de l’espai A1, encara que també a una cota su-
perior. L’estat d’arrasament de part del sector 
central i sud de l’esperó impedeix confirmar o 
desmentir la hipotètica existència de més cases 
formant part d’aquesta filera.
Sigui com sigui, les cases A2 i A3, construïdes 
ex novo a finals del segle V a.n.e., van seguir 
l’alineació de l’antiga bateria de cases preexis-
tent.
Les dimensions de les cases que van ser cons-
truïdes totalment de nova planta en aquesta 
època —A2, A3, A16, A18—, no són supe-
riors a les de la fase 0B, i la seva complexitat 
interna és igualment elemental.  Per a aquesta 
fase només s’han detectat agençaments in-
terns a l’interior de la casa A18. Les construc-
cions bastides a sobre de les cases de la fase 0B 
respecten essencialment les formes i superfí-
cies de les estances anteriors, malgrat que hi 
ha algunes novetats que són més difícilment 
interpretables. D’aquestes la més notable és 
l’espai A10/11, amb una superfície massa pe-
tita per si sola com per a conformar un edifici 
independent, però que s’hauria projectat en 
altura, formant una mena de torreta de forma 
rectangular, inclosa en alguna de les cases del 
seu entorn. 
Totes aquestes cases han proporcionat frag-
ments de vaixella de vernís negre de procedèn-
cia àtica en els seus estrats fundacionals, per bé 
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que sempre en quantitats molt minses. Això 
sembla indicar que les importacions de luxe 
no van ser molt importants numèricament en 
aquests moments, alhora que també suggereix 
un repartiment bastant equilibrat d’aquestes 
produccions entre els habitants del poblat. A 
partir d’aquests elements cal datar l’inici de la 
primera fase pròpiament ibèrica de l’assenta-
ment en el darrer quart del segle V a.n.e.
La construcció de les cases d’aquest període 
van ser objecte de diversos rituals fundacio-
nals que ha estat possible detectar en el re-
gistre arqueològic. A A14 es van localitzar les 
restes d’una cabra jove, un cabrit perinatal, i 
un porc adult, en el que podria haver estat un 
ritual fundacional complex que inclouria un 
episodi de comensalitat. A A3 es van localit-
zar les restes d’una o dues cabretes més, també 
amb una evident sentit fundacional.
Les cases construïdes en l’extrem oest del po-
blat es van haver d’adaptar al pendent natural 

del sector, fet que va requerir de més esforços 
d’anivellament, dificultant també en aquest 
sentit la construcció de cases espaioses. 
En resum, la complexitat arquitectònica dels 
espais residencials dels segles V i iV a.n.e. es 
deu bàsicament a la preexistència de construc-
cions anteriors en el cas de les cases que es 
recolzen sobre l’assentament de la fase 0B, i 
a la necessitat generalitzada d’adaptar-se a un 
relleu molt irregular. Per a aquests moments 
no s’observa amb claredat, però, cap iniciativa 
arquitectònica relacionada amb una intenció 
d’incrementar l’espai útil dels espais domès-
tics, ni de la seva complexitat interna.

fasE assut 3

A l’entorn de l’any 200 a.n.e. es produïren una 
sèrie de canvis al poblat que van deixar una 
profunda petjada en el seu urbanisme i arqui-

Fig. 5. Vista general del poblat ibèric de la fase Assut 2. A l’esquerra de la imatge, per sota del mur de tancament del poblat, es poden 
veure alguns murs corresponents a la Fase 0.
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Fig. 6. Planta del jaciment arqueològic de L’Assut.

tectura. No està clar fins a quin punt aquests 
canvis estan relacionats entre ells, però es pot 
assegurar que es van portar a terme en un 
marge temporal bastant reduït. Els canvis es 
poden resumir en els següents punts:

Remodelació en profunditat de la bateria 
de cases que es fonamenta sobre les anti-
gues construccions de la fase 0B, al nord 
del poblat

A partir d’aquests moments, aquest sector es-
taria repartit entre dos únics edificis de majors 
dimensions que els precedents, que es repartiri-
en els espais de les cases anteriors, i en els quals 
es donaria un desenvolupament de la comple-
xitat interna que s’evidenciaria amb l’aparició 
d’estances i compartimentacions menors. Els 

espais A14, A15, i A10/11 estarien integrats en 
un sol edifici, mentre que un altre bloc aplega-
ria els espais d’A1 i A2. La reforma també va 
conduir a un cert esponjament d’aquest sector 
del poblat, ja que l’espai que abans era ocupat 
per la casa A18 no fou del tot absorvit per un 
altre edifici, sinó que sobre part del seu solar es 
va formar un petit espai obert, anivellat i co-
bert amb terra batuda.
Al barri sud, a la casa A16 es va afegir com a 
mínim un espai més, A17, que es va construir 
en aquests moments sobre un espai aterrassat 
probablement més antic. L’espai A17 hauria 
tingut funcions de rebost i de cuina. Al seu in-
terior es va localitzar una estructura interna en 
forma d’L adossada a un dels racons de la sala, 
l’interior del qual va aparèixer reblert de petits 
códols. Aquest agençament s’ha interpretat 
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com un graner domèstic o rebost. La base de 
còdols seria un aïllant de l’humitat per a afa-
vorir la conservació dels béns comestibles que 
hi hauria enmagatzemats a sobre. A més,  al 
costat de l’estructura es va documentar una llar 
de foc on es van recuperar mostres de llenties i 
blat (Bea et al. 2014). Possiblement altres agen-
çaments interns de petites dimensions datables 
durant la mateixa època, com A23 —comprès 
a la casa A2—, i altres de la fase anterior, com 
l’existent a l’interior d’A18, o potser fins i tot 
l’estructura turriforme A10/11, haurien de-
senvolupat aquesta mateixa funció de graners 
domèstics.

Remodelació del sistema defensiu

El passadís que comunicava longitudinalment 
les diverses parts de la fortificació va ser inuti-
litzat mitjançant la construcció d’un mur que 
el va tancar, i que va servir per a contenir un 
gran volum de terra que s’hi va abocar de ma-
nera intencionada a la seva part central, aïllant 
l’espai de la torre T-3. Tanmateix podria haver 
servit per a aixecar un cos massís en altura a 
sobre, en la part central del sistema defensiu, 
l’aspecte final del qual és força difícil de de-
terminar. L’extrem nord del corredor hauria 
seguit en ús en aquests moments, tot i que no 
es coneix quina funció hauria desenvolupat.

Destrucció de la torre T-3

A finals del segle iii a.n.e. o just als inicis del 
segle ii a.n.e., la torre va sofrir un incendi 
que va provocar la seva destrucció i abando-
nament, malgrat que la resta del poblat va se-
guir estant habitat. L’estat de rubefacció de les 
pedres indica que es van assolir temperatures 
força elevades, versemblantment relacionables 
amb una destrucció intencionada. Amb pos-
terioritat a l’incendi, no hi va haver cap intent 
per a recuperar els objectes mobles que con-
tenia, entre els quals abundaven els elements 
metàl·lics, ni tampoc cap temptativa per a re-
construir o, com a mínim, recuperar l’espai 
ocupat per les ruïnes de la torre. Ni tan sols es 

va donar cap esforç per a desenrunar l’indret. 
Aquestes circumstàncies condueixen a pensar 
en una acció punitiva amb un rerefons simbò-
lic, que s’hauria de relacionar o bé amb els dar-
rers anys de la Segona Guerra Púnica, amb la 
repressió correlativa al fracàs de les sublevaci-
ons d’Indíbil i Mandoni entre els anys 206-205 
a.n.e., o bé amb les campanyes de Cató de 195 
a.n.e. La submissió de la comunitat local a l’au-
toritat romana es manifestaria en la destrucció 
—que aniria acompanyada d’una prohibició de 
reconstrucció— de la torre principal del seu 
sistema defensiu, entesa alhora com a símbol i 
ornament del seu poder politic. 
En el seu interior es van recuperar diversos 
objectes mobles pertanyents al seu darrer mo-
ment d’ús, entre els quals destaca el repertori 
de peces metàl·liques, aparentment precipi-
tades des del primer pis de l’edifici arran del 
seu enfonsament. Aquests es poden dividir en 
quatre grups. Un primer grup està representat 
pels objectes relacionats amb l’activitat eco-
nòmica, i consta de dos podalls i una petita 
aixada de ferro. També hi ha diverses làmines 
de plom enrotllat que podrien haver estat uti-
litzats com a ploms de pesca. Un segon grup 
el formen diversos elements d’ús domèstic, 
entre els quals destaquen diversos segments 
d’ast, però també altres peces que formarien 
part d’objectes o conjunts majors, com ane-
lles, plaques de ferro, claus, frontisses, etc. El 
tercer grup està integrat pels objectes d’ús per-
sonal. Entre aquests cal destacar els de caràc-
ter defensiu, destacant una llança, un ganivet 
afalcatat, un possible soliferreum, i una pos-
sible punta de falarica. També hi ha objectes 
d’embelliment personal, com són dos fíbules 
de ressort bilateral pròpies del segle Vi a.n.e., 
però curiosament recuperades d’un estrat de 
l’entorn de l’any 200 a.n.e., i una placa que 
podria formar part d’un cinturó o de la funda 
d’una espasa. Finalment hi ha objectes diver-
sos entre els quals es podria citar una moneda, 
la superfície de la qual, però, fou molt afectada 
per l’acció del foc, fent-la irreconeixible (Diloli 
2009).
La diversitat d’activitats desenvolupades amb 
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l’ajut dels objectes continguts a la torre dibuixa 
un perfil social molt ambivalent en relació als 
ocupants de la torre en els intants previs a la 
seva destrucció. Aquests personatges lligaven 
l’ocupació residencial d’un espai distingit com 
seria la torre T-3, amb la possessió d’objectes 
d’embelliment personal heretats dels seus an-
cestres, com són les fíbules de ressort bilateral; 
la d’estris relacionats amb el banquet, com són 
els fragments d’ast; i també la funció guerrera, 
materialitzada en les diverses mostres d’arma-
ment. Alhora, però, també és remarcable l’evi-
dent ocupació directa de les feines del camp, 
representada per la presència dels podalls i la 
petita aixada, i potser també de la pesca.

Edificació d’un barri de nova planta sobre 
el vessant sud del turó

L’estreta superfície de l’esperó s’hauria acabat 
quedant petita, malgrat els evidents esforços 
d’aterrassament duts a terme per a maximitzar 
aquest espai. Tenint presents les dades actual-
ment disponibles, sembla que en aquest horit-
zó cronològic s’hauria efectuat una ampliació 
de la superfície urbanitzada de l’assentament 
mitjançant nous i costosos terrassaments turó 
avall, en la seva vessant sud.
Aquest barri ha estat objecte d’excavacions 
només en les campanyes dels darrers dos anys, 
fet pel qual el seu coneixement és encara li-
mitat. Es tracta d’un espai bastant afectat per 
l’erosió i pels terrassaments agrícoles mo-
derns, així com pel traçat del camí que con-
dueix al cim del turó, en el qual eren visibles 
a simple vista les restes d’alguns segments de 
murs. Ara per ara es constata l’existència de 
com a mínim quatre plataformes esglaonades, 
tot i que amb un grau de coneixement desi-
gual. Les terrasses configurades mitjançant 
aquesta ampliació serien estretes, inferiors a 
cinc metres d’amplada, tot i que també s’ha 
observat que no es tracta d’un interval regular, 
i aquesta amplada podria ser superior en sec-
tors concrets. Els espais residencials adaptats 
a aquests condicionants no serien segurament 
gaire espaiosos, fet que contrasta amb l’ampli-

ació que experimentarien algunes de les cases 
de la part superior del poblat durant la mateixa 
època. Cal tenir present, però, que en el barri 
del vessant encara no hi ha dades suficients 
per a distingir els espais ocupats per cada casa.
Un dels aspectes més destacables que s’han 
posat de manifest en relació a la urbanització 
d’aquest sector és el seu sistema viari. L’adap-
tació al vessant i la necessitat de connexió 
amb la part superior de l’assentament van pro-
moure un sistema de complexitat superior a 
l’observat en l’estructura de carrer central del 
nucli ibèric primitiu. Fins ara es coneix una via 
o carrer que ascendeix des de l’extrem sud de 
l’aglomeració. En el tram situat a una cota més 
baixa avança en perpendicular a les corves de 
nivell del turó per a, més endavant i després 
d’haver superat almenys una terrassa, girar 90º 
cap a l’oest i adaptar-se al relleu. L’amplada de 
la via no és uniforme, i oscil·la entre 1,70 i 
1 metre, depenent del punt del traçat. Aquest 
carrer es bifurca en un punt a mitja vessant, 
donant lloc  a dos vies diferents. Per una ban-
da, un ramal segueix remuntant el vessant mit-
jançant l’ús d’esglaons de pedra. Els esglaons 
van a parar a un camí retallat en part sobre 
la roca natural que, aparentment, es dirigeix a 
la zona on hi ha la que de moment constitu-
eix l’única porta coneguda del poblat. L’altre 
ramal ressegueix el vessant respectant la cor-
va de nivell en forma d’un carrer estret, molt 
afectat per l’erosió, que va a parar a l’extrem 
oest del barri.
Aquest barri sembla conèixer una única fase 
d’ocupació que, amb les dades actuals, sem-
bla arrencar en el pas dels segles iii al ii a.n.e., 
malgrat que en l’estat de coneixements actual 
no es pugui descartar la possibilitat de docu-
mentar-ne una ocupació anterior. Encara  res-
ta per esbrinar si va arribar a estar habitat en 
el pas al segle i a.n.e. Ara per ara sembla que 
caldria respondre negativament.
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fasE assut 4

No està clar quin percentatge de la superfície 
del poblat va seguir estant ocupada durant la 
primera meitat del segle i a.n.e. El barri nord 
ha proporcionat algunes mostres de materials 
propis d’aquesta època, però en una quantitat 
prou escadussera com per a no poder afirmar 
amb seguretat si es tracta d’una continuïtat en 
la funció residencial d’algunes de les cases, o bé 
si es tracta d’una mera freqüentació d’aquests 
espais. El barri de l’ampliació en vessant cons-
truït durant la fase anterior sembla estar ja 
deshabitat, i el sistema defensiu abandonat. 
Només hi ha mostres inequívoques d’ocupa-
ció al sector central de l’esperó. Amb els co-
neixements actuals es pot focalitzar aquesta 
ocupació a l’entorn de l’edifici A16/17, que 
hauria pogut perviure durant la primera meitat 
del segle i a.n.e., segons es desprèn de diverses 
produccions de campaniana B recuperades en 
aquests espais. Tanmateix convé tenir present 
que aquests materials procedeixen, però, dels 
estrats de recobriment de les restes arquitec-
tòniques, mentre que la ceràmica recuperada 

associada al darrer moment d’ús de l’interior 
de la casa no permet assegurar una cronologia 
tan baixa. La casa aprofita els murs de les fases 
anteriors per a bastir una residència més gran, 
i que fins i tot podria haver comptat amb una 
certa complexitat, encara que no està clar que 
les estructures que s’hi adossen pel seu costat 
sud-oest estiguin formant part de la mateixa 
casa, ja que també podrien correspondre a un 
edifici a banda. De fet, aquestes restes estan 
totalment arrasades per l’erosió.

ConClusions

L’Assut és un dels assentaments protohistò-
rics del baix Ebre amb una seqüència ocupaci-
onal més llarga, que arrenca durant el segle Vii 
a.n.e. i no finalitza fins el segle i a.n.e., sense 
que s’hagi observat l’existència de cap hiatus 
entre els diversos horitzons cronològics que 
composen la seva dilatada trajectòria històri-
ca. Es tracta, per tant, d’un jaciment clau per 
a entendre l’evolució d’una àmplia regió des 
d’una perspectiva diacrònica, la qual s’inicia 

Fig. 7. Vista de les estructures aparegudes a la vessant sud-est.
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amb els contactes entre el comerç fenici i una 
comunitat indígena de tipus encara segmenta-
ri, que veu l’aparició d’una protoaristocràcia 
que s’encastella en un singular edifici turri-
forme, que després del fracàs de les tempta-
tives aristocratitzants dels segles Vi-V a.n.e. es 
converteix en un petit nucli fortificat amb els 
trets típics del que és el poblament ibèric del 
territori del baix Ebre, fins a les darreries del 
segle iii a.n.e., quan un nou repartiment de la 
superfície habitable condueix a l’ampliació del 
poblat i a l’aparició de cases de majors dimen-
sions que les existents fins al moment i que 
s’esllangueix durant el segle ii a.n.e., fins que 
resta només un únic remanent testimonial de 
població, el qual acaba desapareixent durant el 
segle i a.n.e.
La coincidència de diverses fases d’ocupació 
en uns mateixos espais que, a més, van haver 
de requerir de tasques de terrassament siste-
màtic degut a la manca de condicions de l’oro-
grafia de l’indret, han fet de la interpretació 
arqueològica del jaciment un treball complex 
i d’avenç lent que encara avui en dia segueix 
endavant.
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