
INTRODUCCIÓ

El mes d’agost de 1996 visitarem la població
de Ballestar, acompanyant al doctor Arturo Oliver
Foix, arqueòleg del Servei d’Investigacions Ar-
queològiques i Prehistòriques de la Diputació de
Castelló, per tal de verificar la possible existència
d’un jaciment arqueològic descobert per un veí.
Agraïm alhora a la direcció del SIAP, el suport
tècnic prestat.  Després d’haver identificat els ma-
terials arqueològics cedits a l’Ajuntament pel seu
descobridor, localitzarem el jaciment arqueològic
en la partida de la Morranda.

Es tractava d’un petit poblat amb
estructures encara visibles com les restes de la
muralla que havia estat reaprofitada com a
bancal. Als voltants d’aquesta, trobarem alguns
fragments de ceràmica a mà amb decoració
impresa, el que vindria a constatar un possible
primer moment d’ocupació dels segles VII-VI
aC, i una gran abundància de materials

ceràmics a torn ibèrics, acompanyats de ce-
ràmica de procedència itàlica amb cronologies
dels segles II-I aC.

Situat a un turó sobre el riu Sénia, al sud-
est de la població de Ballestar, el poblat es
troba a 653,500 metres sobre el nivell del mar.
Les seues coordenades UTM són 2620,15 de
longitud i 45050,2 de latitud, segons la fulla del
mapa topogràfic de la Generalitat Valenciana a
escala 1:10.000, número 31T-BF-60-N de la
Pobla de Benifassà.

El relleu de la zona es caracteritza per una
sèrie de formacions mesozoiques, principalment
calcàries, liàsiques i cretàciques, orientades de sud-
oest a nord-est, conformant una morfologia de
plegaments tabulars sobre els quals actuen dife-
rents elements erosius, sent els més espectaculars
la formació dels congostos del riu Sénia com els
coneguts Estrets de Ballestar. La disposició del
relleu, junt amb altres factors que indiquen variants
en el clima mediterrani, originen un microclima
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Resumen
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Figura 1. Planimetria general de La Morranda.



atemperat, amb baixes a l’hivern de mitjanes de 3
a 6ºC i freqüents gelades entre els mesos de no-
vembre i abril, estant les precipitacions als voltants
dels 700 mil·limetres que esporàdicament són de
neu. Aquestes característiques climatològiques
poguérem apreciar-les al llarg de la segona cam-
panya d’excavacions, duta a terme entre novembre
i febrer, destacant la forta predominança dels vents
de l’oest i nord-oest que arribaren a sobrepassar
els 100 quilòmetres per hora.

Pel que fa a la vegetació, dominen les espè-
cies com la carrasca (Quercus ilex), amb algunes
clapes de roures (Quercus faginea) i de pi blanc
(Pinus halepensis), a banda de sabines (Juniperus
phoenicea) i ginebres (Juniperus comunis). El po-
blat de la Morranda estava cobert per una densa
vegetació de alzines que ha protegit bona part del
jaciment de l’erosió, si bé la zona oest, junt al ma-
teix barranc sobre el riu Sénia, els afloraments de
la roca eren ben visibles en varis punts. La pròpia
climatologia, el relleu agrest i muntanyenc i l’evo-
lució del poblament, fan que avui en dia el conreu
es limiti a petits horts a les vessants de la
població de Ballestar.

Després de presentar varies propostes a
l’ajuntament amb la finalitat d’excavar el jaciment -
integrat dins d’un projecte global encaminat a la
incentivació del potencial turístic i cultural de la zo-
na de Ballestar- aconseguirem una subvenció per a
la realització d’un curs de formació de “Peons
especialitzats en Arqueologia” a través de la
Conselleria de Treball i Afers Socials. Aquest curs
contemplà la formació bàsica dels alumnes en tèc-
niques arqueològiques i de restauració. Les cla-
sses pràctiques es realitzaren al llarg de les dues
setmanes d’excavació que constituïren la primera
campanya, duta a terme entre el 29 de setembre i
el 10 d’octubre de 1997, en la que participaren els
alumnes del curs. La segona campanya tingué una
durada de quatre mesos, de novembre de 1997 a
febrer de 1998, durant els quals obrirem en exten-
sió un total de 400 metres quadrats.

RESUM DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ

Els treballs d’excavació del poblat
relatius a la primera campanya, es centraren
en dos sondejos situats en el sector nord-oest
del poblat,  junt l ’actual camí d’accés al
jaciment. Situat sobre una punta orientada al
sud sobre el riu Sénia, el barranc discorre a
est i  oest,  sent la vessant nord la més
vulnerable, i per tant és on s’ubicarà la mura-
lla que corre de barranc a barranc.

Per tot açò, la primera campanya es
centrà en fer un primer sondeig a la cara
interna de la muralla, prop del barranc oest,
amb la finalitat de conèixer la seua potència
estratigràfica, analitzar la poliorcètica del
recinte defensiu i intentar localitzar estructures
d’hàbitat. Com pot veure’s a la planimetría,
aquest primer sondeig és irregular; açò es deu
a que aprofitarem al màxim la clariana que
quedava vora la muralla, evitant haver de tallar
els arbres. Degut a que la densa vegetació
dificultava els treballs i el pas cap a la terrellera,
així com la pròpia visibilitat per prendre les
cotes de profunditat, el segon sondeig fou
obert en forma de trinxera, de 6 metres de llarg
per 1,50 d’ample, aprofitant una altra clariana
entre les alzines que anava en sentit oest-est.
Amb aquest sondeig preteníem obtenir
resultats relatius a la possible constatació
d’estructures d’hàbitat que discorregueren en
sentit nord-sud, i poder analitzar al menys la
seua potència estratigràfica, les característiques
constructives dels murs o de qualsevol altre
tipus d’estructura que pogués aparèixer. El
sondeig donà com a resultat la delimitació del
mur unitat estratigràfica 202 que diferenciava
dos recintes, ja que als dos costats aparegueren
restes de sengles pisos d’ocupació amb
idèntica cronologia (segle I aC). A més,
intentarem veure si es podia constatar una
possible fase d’ocupació anterior, però la
potència estratigràfica en aquest punt, amb un
aflorament de la roca a pocs centímetres de
profunditat, no donà resultats fiables en aquest
sentit, si bé cal assenyalar la presència de dos
fragments ceràmics, una nansa i una vora, amb
decoració excisa que ens podrien donar una
cronologia del ferro I.

Per dur endavant la segona campanya
d’excavacions, dividirem la zona de treball en
cinc àrees. La primera d’elles aniria des del
barranc oest al sondeig 1, resseguint i excavant
la muralla per la seua cara interna i fent un
raspat superficial en la cara externa que ens
permetés delimitar-la clarament. A l’est, l’àrea 2
tindria com a límit sud el propi sondeig 2,
aplegant pel nord fins la muralla. L’àrea 3
correspondria al mateix tall estratigràfic sud
d’aquest sondeig, fins una alineació de blocs
que semblava apreciar-se a l’extrem sud de la
zona de treball prevista. A la cara externa de la
muralla decidirem obrir una trinxera de 12
metres de llarg per 3,50 d’ample per tal de
veure l’estratigrafia externa del recinte i
intentar delimitar possibles estructures
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defensives o d’hàbitat. Finalment, l’àrea 5
comprendria el reduït espai al sud de l’àrea 3,
on la forta erosió era patent per tot arreu, però
que ens ajudaria a comprendre millor l’es-
tratigrafia horitzontal de l’alineació de blocs
que separava ambdues àrees.

Passarem doncs a detallar els primers re-
sultats sobre les estructures i el seu context es-
tratigràfic, deixant per a una pròxima publicació
l’estudi detallat del materials apareguts que,
com ací introduirem, són abundants i força
excepcionals.

LA MURALLA

Durant la segona campanya s’excavà un
tram de la muralla que abasta 13 metres, deli-
mitant-la per la cara interior fins arribar al que
serà el recinte 4 -encara per excavar-, el que
donà un total de 25 metres de llargària oberts
en l’actualitat. La seua amplada és d’1,20
metres, pel que deuria tenir una altura original
entre els 2,50 i 3 metres com a màxim. Està
formada per grans blocs de marés, si bé val a
dir que el seu extrem oest no més conserva una
filada de pedres (Lám. I, 1).

L’excavació de la trinxera que formarà
l’àrea 4, donà un únic nivell que rebé la unitat es-
tratigràfica 2 (Lám. I, 2), formada per terra solta
prou obscura i una gran quantitat de pedres

procedents en part de l’enderroc de la pròpia
muralla, així com altres que formarien part del
seu reaprofitament com a bancal, possiblement
extretes del perímetre intern del poblat com
després veurem al parlar del recinte 3.

La roca presenta un fort desnivell, com ja
havíem pogut comprovar dins del poblat, amb
una diferència de vora 2,50 metres de
profunditat entre el sòcol de la muralla i
l’extrem nord de la trinxera excavada. Adossat
a la muralla apareix el que hem interpretat com
un reforç o un contrafort. Aquesta estructura,
unitat estratigràfica 3, arranca des de la roca i té
una amplada màxima de 64 centímetres, o sia
la meitat de l’amplada de la muralla, i una
alçada des de la seua base de 80 centímetres.
En aquest mateix punt d’on arranca aquest
reforç, la roca queda realçada formant una
paret quasi bé recta de 45 centímetres d’altura,
pel que, des de la roca junt al contrafort, fins a
dalt, hi ha un total de 2,45 metres d’altura.

A l’extrem nord de l’àrea 4, hi sembla que
s’estendrà paral·lelament al perímetre de la mu-
ralla, apareixen uns grans blocs sorrencs, molts
dels quals presenten una disposició
aparentment intencionada -encara no està
excavat-, per formar el que es podria considerar
una primera línia defensiva. Aquesta estructura,
de ser-ho realment, caldrà delimitar-la en les
pròximes campanyes, ja que deu tancar un
ample recinte a manera de barbacana, si bé
donades les estretes dimensions de la trinxera
practicada no podem assegurar res més al
respecte.

L’ÀREA 1

Al sondeig 1, l’estratigrafia ens mostrava
un paquet sedimentari bastant potent format
per una terra obscura i granulosa, amb
abundants carbons, restes de tova cremada,
fauna i malacologia, i que anomenarem unitat
estratigràfica 101. Per sota, apareixien pedres
de diversos tamanys barrejades amb una terra
marró clar, interpretades en el seu moment
com un possible nivell d’enderroc i que
designarem com la unitat estratigràfica 102, així
com un mur que separava el sondeig en dos,
format per vàries pedres ben escairades i un
gran bloc de marés, amb una orientació nord-
sud, que després passaria a ser la unitat
estratigràfica 106.

Entre els materials apareguts destacarem,
a banda de la gran abundància de fragments
ceràmics ibèrics, una alta proporció de
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Figura 2. Esperó de ferro decorat amb un nielat de
plata.



materials importats dels àmbits itàlic i púnic.
Així tenim entre les importacions itàliques, la
presència de ceràmica campaniana A, B, i de
pasta gris, - formes com la Lamboglia 1 i 5;
base d’una copeta Morel 68 amb un grafit, etc.-;
vaixella de cuina itàlica com ara fragments de
plats, fonts, tapadores i morters; i àmfora
Dressel 1 i Lamboglia 2. Pel que fa a l’àmbit
púnic, destaca la presència d’àmfora púnica
tipus Mañá C, així com abundants fragments
d’àmfora i vaixella púnicaebusitana. Entre els
materials metàl·lics, destacar l’aparició d’un
esperó de ferro sencer, conservant una anella, i
decorat amb un nielat de plata a l’arranc de la
punta (Fig. 2). Al nivell superficial es trobà
també una moneda de bronze romana del
regnat de Constanci (351-354) corresponent a la
primera oficina de Constantinoble (agraïm
aquesta informació al senyor Vicente Falcó
Fuertes). Evidentment és molt tardana per al
període que ens ocupa, i deu estar relacionada
amb uns pocs fragments de vidre de color verd
melat, possiblement d’un vas menut, també apare-
guts en nivells superficials, i que junt als fragments
d’un vas ceràmic amb decoració vidrada de color
verd melat, són els elements més tardans consta-
tats fins al moment a la Morranda, tots ells apare-
guts en les tasques de desbroçamenta i neteja
superficial de les distintes àrees.

A l’obrir en extensió tota l’àrea, el primer
que cal destacar és l’alt grau d’erosió que
pateix, amb abundants afloraments de roca que
ens feia preveure una minsa estratigrafia.
Netejada la coberta vegetal i tallats els pocs
arbres que la cobrien, apareixia una terra prou
solta, de color obscur, altament orgànica i amb
poques pedres. Aquesta unitat sedimentària
presentarà poca profunditat quan més cap al
sud, mentre que cap al nord, junt la muralla,
presentarà una major potència estratigràfica.
Açò, motivat per la forta erosió i l’escassa
vegetació, provocarà que aquest nivell
s’assente directament sobre la roca en tota la
part sud-oest de l’àrea, amb una potència mitja
que oscil·larà entre els 10 i els 15 centímetres.
Malgrat tot, la roca mare presenta una sèrie de
desnivells que augmentaran aquesta potència i
que han permès conservar la última filada d’un
mur, unitat estratigràfica 303, junt al qual
aparegueren una sèrie d’eines metàl·liques que
presenten unes característiques formals prou
inusuals. Es tracta de dos cisells d’en-
manegament tubular, un llarg, pla i corbat; l’al-
tre cisell presenta un tall pla i recte, i l’altre
també pla i de perfil lanceolat, el que li dona un

aspecte que recorda molt una punta de llança;
una picola menuda i estreta, amb un segell
rectangular a la part superior que presenta un
motiu radial; un trepant de secció quadrada
amb la punta a doble bisell; i un estri de bronze
de forma lenticular pla, decorat amb dos parells de
línies incises que recorren les vores, i amb
l’acabament en forma de ganxo en un extrem i
fragmentat a l’altre extrem. Actualment estem
preparant un estudi detallat de tot l’instrumental
metàl·lic aparegut a la Morranda que esperem
puga ser publicat ben aviat; per aquest motiu, en el
present article no més farem una breu descripció
d’alguns dels objectes més significatius, si bé
podem avançar que els que acabem de nomenar
indiquen tasques especialitzades relacionades amb
el treball de la fusta com pot ser la construcció de
tonells, bancs, cadires, carretes, etc. (Pla, 1968;
Sanahuja, 1971). Junt a tots aquests, aparegué
també un polidor de pedra, llarg i rectangular, amb
l’extrem proximal arrodonit i el distal a bisell, els
dos extrems amb restes d’ocre i marques d’haver
estat exposat al foc. Junt aquest conjunt de
materials, apareixien varis claus de ferro de
diversos tamanys i tipologies, i abundants restes
ceràmiques a torn ibèriques, destacant una gerreta
menuda feta a mà.

Pel que fa a la interpretació d’aquest desa-
paregut recinte, si realment ho era, val a dir que
l’escassa potència estratigràfica ens impedeix
aventurar-nos a l’hora d’afirmar que es tractés
d’un lloc cobert, on les poques restes del mur
aprofiten els desnivells de la roca. Malgrat tot
podem argumentar, donada la característica
dels materials allí agrupats, que era una àrea de
treball molt especialitzada, activitat que no
descartem fora en bona part a l’aire lliure.

Pel que fa a la zona nord de l’àrea 1, junt a
la muralla, cal dir que el desnivell de la roca
és bastant pronunciat, pel que l’acumulació
sedimentària és més potent. Allí, per sota la
unitat estratigràfica 301, apareix un paquet
de terra groguenca format per abundants
pedres, en especial junt al sondeig 1, i que
anomenarem unitat estratigràfica 302. Es
tracta del mateix paquet sedimentari que
apareixia per tot el sondeig 1, i per sota d’ell
apareix directament la roca, excepció feta
d’un rogle menut, unitat estratigràfica 304,
que corresponia  a  una acumulació de
detritus caracteritzada per les abundants
restes de fauna i  malacologia terrestre.
Llevat d’aquest paquet aparegut junt a la
mural la ,  la  resta  de la  sedimentació
descansa directament sobre la roca.
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Pel que fa a la zona delimitada com a
recinte 1, poguérem identificar, si bé amb un
grau de fiabilitat baix, un possible empedrat
que correria paral·lel al mur unitat estratigràfica
404, orientat de nord a sud. Aquest empedrat
és la unitat estratigràfica 403, i no està exempt
de problemes com veurem a continuació. En
primer lloc, on millor semblava apreciar-se és
junt al mur 404. Es tractava de pedres de
tamany mitjà i menut, disposades de manera
bastant plana i assentades directament sobre
una fina capa de terra de color obscur i molt
solta, de pocs centímetres d’espessor (de 3 a 5
centímetres), que descansava directament
sobre la roca. En aquest punt, on l’erosió ha
actuat fortament, es barrejava amb les pròpies
pedres de l’enderroc dels murs superiors, el
404 i el 503. On millor s’hagués pogut
conservar era sens dubte a la part nord, cap a la
muralla, on la potència estratigràfica era major.
Evidentment, aquesta major potència de terra
ha servit per a que allí es trobés una major
concentració d’alzines, que provocaren una
forta destrucció en aquesta possible estructura.
Interpretem aquesta zona com un lloc de pas,
empedrat o no, que comunicaria l’àrea 1 i la
muralla amb el recinte 2.

Per sota del possible empedrat apareixia
una terra prou solta, de color marró clar amb
presència de pedres de tamany mitjà i
abundants restes d’escòria de ferro, en especial
cap a l’angle format per la muralla i el mur 404,
barrejat amb restes de fragments de tova i
taques menudes de calç, i a partir d’ací ens
trobaríem novament amb la forta capa de
pedres i blocs, barrejats amb una terra gro-

guenca altament calcària. La cala practicada
entre el sondeig 1 i el mur 404 ens permeté
documentar el procés constructiu de la darrera
fase del poblat.

En el moment de construir-se la muralla, a
la cara interna i per tal de salvar el desnivell
natural de la roca, es construeix un potent mur,
unitat estratigràfica 106, que aprofita un gran
bloc de marés que actuarà com a mur de
contenció de tot un nivell de reblit que servirà
com a cementació dels murs dels recintes i
anivellarà el terreny sobre el que s’assentaran
els seus pisos de terra batuda.

Feta aquesta pantalla de contenció, i
tenint el compte que el llenç de muralla
presenta una forma curvilínia, es començà a
construir un mur paral·lel i adossat a ella, recte,
que arranca des de l’exterior del recinte 2,
unitat estratigràfica 2004-3007 (Fig. 1), i
perpendicular a ells comencen a construir-se
els murs 404, 202 i 3004. Així, a mesura que van
alçant-se aquests murs, es seguirà el procés de
rebliment que salvarà el desnivell existent, uti-
litzant la muralla i els murs perpendiculars com
elements de contenció del propi reblit. Per tal
d’emplenar tota l’àrea s’utilitzaran blocs i
pedres mareses i calcàries, a més de restes de
detritus -el que explica el paquet de material
orgànic aparegut a l’oest del mur 106-,
juntament amb restes de fragments ceràmics,
escòries de ferro, etc. Totes aquestes restes
materials ens han proporcionat elements
significatius com alguns fragments de ceràmica
a mà decorada amb incisions i cordons digitats,
bases planes i dos fragments informes d’àm-
fora fenícia, així com ceràmica ibèrica amb
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formes i decoracions que es podrien adscriure
als segles VI-V aC. Junt aquests materials
predominen sobretot les ceràmiques ibèriques
tardanes acompanyades de ceràmica
campaniana A i B, àmfora Dressel 1 i Lamboglia
2, àmfora púnica, etc. que ens ofereixen una
cronologia de finals del segle II i principis del
segle I aC per aquestes obres de
condicionament i construcció dels recintes.

Una vegada s’ha anivellat el terreny, amb
les cases ja construïdes, la zona que
anomenarem provisionalment com a recinte 1
serviria com a lloc de pas, que com ja hem vist
abans podria haver estat empedrat.

ÀREES 2-3

Com ja hem comentat abans, durant la
primera campanya efectuàrem un segon
sondeig que ens permeté conèixer
l’estratigrafia d’allò que després serien els
recintes 2 i 3. Així, sota el nivell superficial
unitat estratigràfica 201, format per una terra
prou solta i obscura, juntament amb les pedres
procedents en part de l’enderroc del mur 202,
apareixerà, a ambdós costats del mur divisori,
un fort nivell d’incendi, en especial a la part del
que serà posteriorment el recinte 3.

En aquest sondeig, per sota del pis
apareix el mateix nivell de condicionament que
hem vist a l’àrea 1, si bé en aquest punt la roca
aflorava a pocs centímetres de profunditat.
Aquesta estratigrafia es repetirà als dos
recintes (Fig. 3), variant no més la potència del
reblit en funció del major o menor desnivell de
la roca.

Iniciats els treballs de la segona
campanya, dividirem el terreny en dues àrees
marcades per l’eix del sondeig 2, centrant els
treballs primer en l’àrea 2 i després en la 3
(Fig. 1).  Aquesta planificació responia
bàsicament a tres factors: per una banda,
havíem comprovat a l’àrea 1 que el major grau
d’erosió es trobava en la zona sud i sud-oest,
mentre que la zona nord, junt la muralla,
presentava una major potència estratigràfica;
per altra part, l’àrea 3 presentava una gran
quantitat de pedres procedents en bona part
de l’enderroc de les possibles estructures
existents a eixa zona, i a més l’erosió era ben
patent sobretot al costat sud-oest d’aquesta
àrea; finalment, calia comprovar si el mur
unitat estratigràfica 202 arribava fins la mura-
lla, el que ens permetria conèixer l’orientació i
estratigrafia dels recintes.

RECINTE 2

El primer problema que ens trobarem a l’hora
d’iniciar l’excavació de tota l’àrea 2, era la gran
abundància d’alzines que la cobria, i que, com veu-
rem, en bona mesura afectaran les estructures
existents, dificultant de vegades la seua possible
interpretació. A més cal afegir que, tota la zona sud-
oest pateix la mateixa erosió que l’àrea 1, el que ha
fet que es perderen evidències constructives com
ara bona part del mur unitat estratigràfica 404.

Per sota la unitat estratigràfica 2001, nivell
superficial format per una terra solta de color
marró obscura i amb una forta presència d’arrels
de les alzines, poguérem començar a delimitar els
dos murs que tancaran el recinte a est i oest: el
mur unitat estratigràfica 202 que ja coneixíem
gràcies al sondeig 2, i el mur unitat estratigràfica
404. Ambdós murs presenten una orientació nord-
sud, i tenen la mateixa tipologia constructiva, fets
amb pedres planes de diferents tamanys travades
amb fang. Aquests murs, com després comprova-
ríem, tenen, al menys el 202 que es conserva
íntegre, un longitud de 10 metres i una amplada
mitja de 45 centímetres. S’assenten directament
sobre la roca, motiu pel qual, mentre que al sud,
on la roca està més alta, tan sols es conserven
dues o tres filades de pedres (el 404 s’ha perdut en
bona part), a la cala practicada junt a la muralla,
aquest mateix mur presenta una potència de fins a
1,42 metres. Val a dir que l’altura del sòcol que
formen estos murs des del pis d’ocupació, tindrà
una mitja de mig metre, punt a partir del qual
s’alçaria la paret feta de toves i fang. De fet  recupe-
ràrem un tovot en prou bon estat, de forma rec-
tangular, amb unes mesures conservades de 19
per 13 per 4,50 centímetres. Malgrat açò no podem
assegurar que totes les parets estigueren fetes
amb aquest tipus de rajoles de fang, encara que
hem constatat en alguns punts bastants fragments
de toves en mal estat, així com restes de calç i
d’enlluït, però mai in situ sobre els murs.

Per sota el nivell superficial, i repetint l’es-
quema del sondeig 2, apareixerà una terra gri-
senca, barrejada amb les pedres de l’enderroc
dels murs i restes de toves. Començà a poder de-
limitar-se ara un nou mur que travessarà el
recinte de est a oest i ens permetrà diferenciar un
nou àmbit dins del recinte 2 al que anomenàrem
habitació A. Aquest mur mitjaner, amb una longi-
tud de 3,37 metres i una amplada màxima de 38
centímetres, rebrà després la unitat estratigràfica
2006, i la diferenciació de dos àmbits dins el ma-
teix recinte ens obligarà a explicar-los per separat.
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Habitació A

L’habitació A està delimitada per quatre
murs: a l’oest el 404; a l’est el 202; al sud el
2006; i al nord el 2004. Aquest últim mur, com
ja hem explicat abans, s’adossa a la muralla i
arranca, paral·lelament a ella, des d’allò que
havíem anomenat com a recinte 1. La porta
d’accés a aquesta habitació quedarà doncs al
sud-est de l’habitació, amb un va de 80
centímetres.

Sota la unitat estratigràfica 2002,
començava a aparèixer al nord de l’habitació
una forta taca vermella, en especial als voltants
de la soca d’un pi que havia estat talat. Es
tractava de les restes d’una estructura de
combustió de forma aproximadament
quadrangular, molt arrasada per les arrels del
pi; de fet, no més poderem constatar-la per la
rubefacció de la terra, així com per l’aparició
d’alguns fragments de la solera de la llar i
abundants còdols menuts, que devien haver
format part de la seua preparació, i que
aparegueren dispersos per tota l’habitació.

Per sota apareixerà el pis d’ocupació,
unitat estratigràfica 2008, amb una potència
mitja de 12 centímetres. Aquest pis de terra
batuda presentava una tonalitat grisenca,
format per una terra fina i compacta, si bé en
els punts propers als murs apareixien algunes
pedres d’enderroc que l’havien rebentat. Per
sota d’aquest pis, apareixia ja per tota
l’habitació el nivell de preparació format per
terra i abundants pedres, el que havia provocat
la formació de crostes calcàries de varis mil·lí-
metres de gruix en alguns punts degut a les
filtracions d’aigua.

A l’angle sud-oest de l’habitació, entre el
mur 404 i el 2006, apareixien vàries pedres
planes ben disposades formant un banquet
menut, unitat estratigràfica 2010 (Làm II, 1), que
es recolzava directament sobre una preparació
feta amb terra i pedres menudes, elevant-se
uns 5 centímetres, sobre el nivell de reblit, i a
ella se li adossava el pis 2008. Devia haver estat
enlluït pels costats tapant aquesta preparació,
si bé no més s’havia conservat un tros menut
d’aquest enlluït adossat a les pedres menudes
en l’angle sud-est de l’estructura. 

Una vegada excavada tota l’habitació fins
el nivell de condicionament, i per tal de veure si
aquest banquet estava realment per dalt del pis
o no, procedirem a desmuntar-lo. Alçades les
pedres que el formaven comprovarem que la

seua preparació interna estava formada per
pedres menudes, irregulars, barrejades amb
una terra obscura i orgànica. L’excavació donà
com a resultat el que hem anomenat unitat
estratigràfica 2012. Es tracta d’allò que hem
interpretat com una ofrena o un sacrifici que
deu estar relacionat amb la construcció del
recinte (Làm. II, 2). Es tracta d’unes banyes de
cérvol, les quals conserven la corona i les dues
banyes posteriors, havent estat serrada la
cornamenta major. Junt a les banyes aparegué
una anella de ferro, abundants restes de
carbons, fragments de ceràmica de cuina
pertanyents a una base plana, alguns
fragments informes de ceràmica a torn, restes
de peix i algunes altres restes inconnexes de
fauna encara no analitzades.

Aquest “sacrifici ocasional sacramental ”
(Sanmartí, Santacana 1992, 42-43) pot estar re-
flectint un acte litúrgic o un sacrifici
sacramental de fundació o de construcció,
“amb la finalitat de propiciar l’esperit guardià del
recinte” (Sanmartí, Santacana 1992, 43),
immolació que pot ser feta amb ocasió d’una
reparació o de la realització de la pròpia
construcció. El sacrifici d’un animal pot ser
interpretat igualment com a ritus substitutori
(Gracia, Munilla, García, 1997, 450) d’un
sacrifici o d’una inhumació infantil seguint les
creences púniques, si bé no podem esbrinar la
complexa realitat cultual del món ibèric en
aquest aspecte. La deposició de tan sols una
part de l’esquelet animal, si bé es tracta d’una
part molt significativa i no consumible, pot
quedar com una prova de la realització de
l’ofrena en qüestió (Barberà, Campillo, Miró,
Molist, 1989, 167). Altres autors apunten que
aquests rituals cultuals van lligats a
pressupostos econòmics definidors de la
cultura ibèrica, el que explica l’alt percentatge
de les espècies domèstiques entre aquests
sacrificis, destacant sobretot els ovicaprins
(Gusi, 1997, 203).

Malgrat tot, i encara que ens trobem
davant d’una estructura d’hàbitat ben definida
sense que es puga veure cap tipus de separació
entre l’espai sagrat i l’espai profà, el sacrifici
ritual trobat a la Morranda reflexa una pràctica
poc freqüent en quant a l’espècie escollida. El
cérvol sol aparèixer en santuaris, incineracions,
dipòsits comunals i banquets, sent coneguda la
sacralitat del cérvol entre els ibers, interpretant-
se de vegades com un element de prestigi
social per tractar-se d’un animal lligat a la
cacera major (Oliver, 1996, 298), documentat en
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representacions pictòriques com les escenes
d’alguns vasos de Llíria, mentre que altres
autors com Blázquez arriben a lligar-lo amb
cultes solars. No podem assegurar que aquesta
espècie fora comuna al segle I aC a les terres
que envolten el jaciment, ja que avui en dia no
existeix, pel que no podem saber, al menys fins
que la totalitat de la fauna recuperada siga
estudiada, si aquest animal va ser caçat i
consumit habitualment per la gent del poblat, si
les banyes foren preparades després d’haver
estat recollides de la seua muda anyal, o si
realment es tracta d’un objecte de bescanvi
donat el paper ritual atribuït a aquest animal
per les societats antigues (Barberà, Sanmartí,
1982, 124). Destaquem no més l’escena re-
presentada sobre un gran càlat procedent del
nivell d’incendi del recinte 3, en el que apareix
una cérvola entre motius florals i dues grans
aus que podrien ser àguiles, amb tota la
simbologia cultual que pot representar (Fig. 4).

Entre els materials recuperats en aquesta
habitació, val a dir que les restes ceràmiques
apareixen molt fragmentades, i que a hores
d’ara, no hem pogut reconstruir cap forma
ceràmica completa, a diferència del que
passarà amb el recinte 3 com després veurem.
Malgrat tot, destaquen fragments de grans
recipients com ara gerres, tenalles, i bastants
fragments d’àmfora Dressel 1, a més de
comptar amb la presència de bols, càlats i ge-
rretes. Pel que fa a la ceràmica de cuina estan
presents fragments d’olles i tapadores de
diversos tamanys. Cal destacar igualment la
gran quantitat de fauna recollida, encara en
procés d’estudi, destacant a primera vista el
tamany d’alguns dels ossos que ens fa pensar
en una abundància de grans animals, a més de
mitja part activa d’un molí rotatori, elements
tots ells que ens indiquen una àrea de
transformació i preparació d’aliments.

Pel que fa a la ceràmica campaniana,
encara que apareix amb una major presència
respecte del que després presentarem com
habitació B, també es troba molt fragmentada i
incompleta, constatant-se la presència
majoritària de campaniana B i de pasta gris,
estant la campaniana A en pitjor estat, fet que,
com veurem al recinte 3, és bastant significatiu
a nivell cronològic.

A banda d’açò, nomenar la presència d’a-
bundants fragments de ferro, entre els que des-
taquen claus i escàrpies que devien formar part
de la construcció, i una serra sense dents,
també coneguda com a ganiveta de dues mans,

que podria estar relacionada amb el treball de
la fusta com els altres trobats a l’àrea 1, si bé es
podria tractar d’una garatura, utilitzada pels
peladors per a raure les pells i separar d’elles la
llana. Aquesta peça aparegué en posició
secundària, entre les branques del pi que
destrossava la llar de l’habitació. Pel que fa als
objectes relacionats amb el tèxtil, aparegueren
unes poques fusaioles, totes acèfales i
bicòniques, però no aparegué cap pondus de te-
rrissa, pel que estranya la presència d’un
pondus paralel·lepipèdic de plom, el qual, si bé
idèntic en forma als coneguts pondus de
terrissa, no creiem que formés part de cap teler
(Castro, 1985).

Finalment cal destacar l’aparició quatre
monedes de bronze, sent tres d’elles asos de
bronze, de les que al menys dues pertanyen a
la seca d’Arse, i una quarta que s’adscriu a una
emissió de finals del II i principis del segle I aC
de la seca de Malaca, totes elles trobades sobre
el pis d’aquesta habitació i actualment en
procés d’estudi.

Habitació B

Aquest àmbit compren l’espai que va des
del mur 2006 fins l’extrem sud del mur 202 (el
mur que tancaria el recinte pel sud s’ha perdut,
igual que bona part del mur 404). Per tant, la
major part del sondeig 2 s’inclourà dins
d’aquest àmbit que correspon al lloc on es
trobaria l’accés al recinte.

Ací l’estratigrafia es repetirà, a excepció
de que la forta pendent natural del terreny ha
fet que el pis d’ocupació real a l’extrem sud del
recinte siga la pròpia roca. Així doncs, la
preparació que fins ara hem vist per tot el
recinte, ací no més es constata al nord del
sondeig 2 i al propi sondeig, adequant-se
clarament a les pròpies irregularitats de la roca,
sent inexistent a la part més alta que és on
s’ubicaria la porta d’entrada al recinte.

Serà justament allí, a l’angle sud-est del
mur 202, on apareix un empedrat
quadrangular, format per lloses planes ben
disposades i assentades directament sobre la
roca, a excepció del costat nord de l’estructura
que s’assenta sobre una fina capa de terra
d’entre 2 i 3 centímetres de potència que
serveix per anivellar-lo. Aquest enllosat, unitat
estratigràfica 2013, emmarcaria l’entrada al
recinte i serviria per salvar el desnivell existent
des del carrer, facilitant així l’accés des de
l’exterior.
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Pel que fa als materials ceràmics, el
primer que observem és que a l’habitació B,
amb una menor estratigrafia, apareixen molt
rodats per l’erosió, fins al punt que alguns dels
fragments de ceràmica campaniana han perdut
el vernís. Malgrat tot, hem pogut recuperar una
quantitat prou elevada de materials que ens
reflexa una sèrie d’aspectes que ens ajudaran a
interpretar la funcionalitat de les dues
habitacions. Per una banda, podem constatar
una preponderància de vasos menuts,
destacant, sempre a partir de fragments, la
presència de càlats, bols, plàteres i gerretes
menudes pel que fa a la ceràmica ibèrica a torn,
amb poca quantitat de ceràmica a torn lent i a
mà -la major part de la qual correspon a
fragments de vasos menuts i tapadores-. Pel
que respecta a la ceràmica de procedència
itàlica, apareixen pocs fragments de campania-
na, alguns d’ells amb grafits ibèrics, així com
fragments informes d’àmfora Dressel 1.

Entre els altres materials, nomenar la
recuperació de nou fusaioles acèfales
bicòniques, de les que quatre estan decorades i
una presenta epigrafia ibèrica pintada; un
enfilall de collar de secció el·líptica decorat amb
una línia incisa reomplida amb pasta blanca, i
altra de pasta vítria blava decorada amb tres
òculs de color blau obscur envoltats de groc,
aquesta última trobada sobre la roca; una petita
arracada lobular d’or que, junt amb l’anell
filiforme aparegut al sondeig 2 durant la
primera campanya i que per les coordinades cal
situar-lo al recinte 3, seran les dues úniques
peces d’aquest metall trobades fins el moment
a l’excavació.

Finalment cal destacar, en el nivell de
reblit, alguns fragments de ceràmica a mà
decorats amb excisions i una possible punta de
fletxa de bronze en molt mal estat de
conservació, tots ells materials que novament
ens parlen d’una ocupació primigènia del
poblat al llarg del segle VII aC.

RECINTE 3

El recinte 3 segueix la mateixa orientació
nord-sud, ocupant una superfície de 10 per 4
metres, sense que s’haja trobat cap tipus de de-
limitació interna com en el cas anterior. Està
format pel mur 202 a l’oest que el separa del re-
cinte 2; el 3006 a l’est, d’idèntica tipologia
constructiva i amb la mateixa amplada i
llargària; al nord i adossat a la muralla, el mur
3007 serà la continuació del 2004; i finalment, a
l’angle sud-oest apareixerà el mur unitat
estratigràfica 3009, junt al qual es trobaria la
porta d’accés a la casa.

Pel que fa a l’estratigrafia, es repetirà el
que hem vist per al recinte anterior, amb la
particularitat de que ací, per sota el nivell
superficial, aparegué per tot el recinte, un
potentíssim nivell d’incendi que esdevindria la
causa de l’abandonament de la casa i ha
permès la conservació in situ de tot el mobiliari.
Allò que primer observàrem en iniciar els
treballs d’excavació d’aquest recinte fou
l’existència d’un forat prou ample -vora un
metre a cada costat del mur 3006-, que havia
remogut el nivell d’incendi constatat per sota el
superficial. Aquest forat degué estar practicat fa
bastants anys, ja que la vegetació el cobria per
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complet, interpretant-lo com una extracció
relacionada amb el condicionament i
reaprofitament de la muralla com a bancal,
extraient les pedres de l’enderroc dels murs i
de la muralla, així com algunes que formaven
part de les primeres filades dels murs 3007 i
sobretot del 3006.

El nivell d’incendi, unitat estratigràfica
3002, presentava abundants restes de tovots
barrejats amb les pedres caigudes dels murs,
així com alguns fragments d’enlluït i branques
carbonitzades, algunes de les quals no s’havien
consumit del tot, quedant encara restes de
fusta ben visible. Tot aquest nivell, com veurem
després, ha permès la conservació de tot un
conjunt tancat de materials en bon estat de
conservació. A banda de les mostres de fusta i
carbons per a la realització de posteriors
anàlisis antracològiques, aconseguirem
extraure tres grans fragments de les branques
aparegudes que seguien una orientació nord-
sud, paral·leles al mur 3006, i que devien
formar part de les bigues longitudinals del
sostre.

Per sota el nivell d’incendi, apareixerà el
pis d’ocupació, molt rubefactat i que rebé la
unitat estratigràfica 3003. A l’igual que passava
al recinte 2, aquest pis està sobre una
preparació de terra i pedres calcàries que ací
rebé la unitat estratigràfica 3008, excepció feta
de la part sud on el pis, al menys a l’entrada,
seria la pròpia roca, repetint l’esquema exposat
per a l’habitació B del recinte 2.

A la part nord del recinte apareixen dues
estructures de combustió. La primera d’elles
serà la unitat estratigràfica 3004. Es tracta d’una
estructura de forma triangular, que es recolza
directament sobre el pis, i que està formada per
unes parets de tova molt cremada i endurida,
de color negre, amb una alçada mitja de 6
centímetres, i una amplada màxima de 70
centímetres. Aquesta estructura menuda,
presentava a una superfície interna a menys
altura que les parets, on quedaven restes de
cendres entre les quals hi havien alguns
fragments de carbons i fauna, si bé aquestos
podien estar en posició secundària a l’igual que
un pondus que aparegué molt cremat i recolzat
contra una de les parets.

Al respecte de la seua forma triangular,
val a dir que és prou inusual i que deu estar en
relació amb la seua funcionalitat específica que,
a hores d’ara, no podem assegurar. Podria
tractar-se d’un menut capfoguer sobre les
parets del qual aniria un recipient, bastant

lleuger, ja que si no podria fer malbé les parets,
i possiblement pla i baix. Al respecte, cal dir
que, si bé sobre l’estructura no trobarem cap
tipus de vas ceràmic, als voltants apareixen
fragmentades dues fonts de ceràmica de
procedència itàlica, forma Vegas 15, utilitzades
normalment per a fer les tortades panificables.
Aquesta interpretació, no exempta de
problemes, és encara provisional ja que, fins al
moment, no hem pogut trobar cap paral·lel per
aquesta estructura de combustió. Pel que
respecta a la possibilitat de que el recipient no
anara directament sobre el foguer, és a dir, que
estigués penjat, no hem trobat cap indici que
ho indique com ara marques al pis deixades
per una estructura de fusta, -encara que podria
estar penjat directament des del sostre-, si bé
aparegueren dos fragments de ferro que deuen
ser part de la nansa d’un calder, encara que
aquest seria més apropiat utilitzar-lo a l’altra
llar de majors dimensions.

La segona estructura de combustió, unitat
estratigràfica 3005, al costat de l’anterior,
presenta una forma aproximadament
quadrangular, amb unes dimensions màximes
de 120 per 135 centímetres. La part millor
conservada dona una forma de ferradura, si bé
açò podria deure’s a una pitjor conservació per
la part est; està formada per una paret de terra
més dura i compacta que servirà per delimitar-
la, mentre que la zona central presenta, com
l’anterior, una terra més solta i grisenca, for-
mant una cubeta. Aquesta llar, com l’altra, es
recolza directament sobre la preparació del pis
d’ocupació (Làm. III, 1).

La triangulació de la major part dels mate-
rials al llarg dels treballs d’excavació, ens
permetrà veure la distribució espacial d’aquest
gran recinte que no presenta cap tipus de
subdivisió interna, pel que no més a partir de la
ubicació de les troballes ens podrem aproximar
a la funcionalitat de l’hàbitat en les diferents
àrees. Malgrat el potent incendi que ha segellat
el recinte, cal tenir en compte que els materials
que trobem in situ, reflexen sols el seu últim
lloc de deposició, el que pot dur a
interpretacions errònies respecte de la posició
original d’aquests objectes. Evidentment, el
procés de destrucció de la casa per l’incendi,
l’enderroc dels murs, les probables tasques
d’intent de recuperació d’alguns objectes per
part dels seus habitants, l’abandonament final
de l’hàbitat, les intrusions d’animals y,
finalment, els processos d’erosió i el
creixement de vegetació com ara el bosc de al-
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zines que cobria el jaciment, així com el forat
de l’angle nord-est per a l’extracció de pedres
per al bancal, necessàriament han hagut de
moure i desplaçar els materials que avui hem
recuperat. Per tant, i treballant sota aquestes
premisses, sols les fortes acumulacions i la
diferent tipologia dels objectes ens ajudaran a
comprendre millor la utilització originària dels
diferents espais d’hàbitat.

Així doncs, el primer que apreciem al res-
pecte és una considerable concentració de
pondera apareguda als voltants de les dues
llars, mentre que trobem una dispersió bastant
ampla per a les fusaioles. En açò ha d’haver
influït directament el tamany de les diferents
peces que han permès un major desplaçament
d’aquelles més menudes. El primer que ens
vindria al cap és la possibilitat de que una
activitat tèxtil determinada es dugués a terme
vora les llars. Malgrat la considerable quantitat
de pondera trobats, amb una vintena d’indi-
vidus, cal mencionar la diferència en tamany, i
per tant en pes, dels diferents contrapesos i, si
bé l’agrupació és prou significativa, alguns
d’ells estaven dispersos per varis punts del
recinte. Amb tot açò, alguns autors posen en
dubte la utilització dels pondera com a
contrapesos de teler (Castro, 1985), si bé no
s’ha proporcionat cap altra explicació de la
seua utilització primigènia. Malgrat açò,
l’activitat tèxtil és patent pel que respecta a les
vint-i-sis fusaioles trobades, la major part de les
quals presenten una tipologia bastant regular:
acèfales bicòniques, algunes d’elles amb deco-
ració puntejada i esgrafiada, una d’elles,
incompleta, amb epigrafia ibèrica.

Pel que fa a la ceràmica, cal destacar
l’acumulació de vasos importats també al
voltant de les llars, així com de ceràmica ibèrica
a torn caracteritzada per la seua tipologia
formal i decorativa. Així per exemple, com ja
havíem comentat al parlar de les llars, trobarem
una abundància de fragments pertanyents a un
conjunt format per dues fonts, dos plats i dos
morters, tots de procedència itàlica, a més de
les restes d’almenys una àmfora Dressel 1.
Aquesta vaixella de cuina itàlica s’a-
companyava de vasos de ceràmica campaniana
B i de pasta gris, destacant les formes
Lamboglia 1, 2, 4, 5 i 7. Junt açò, aparegué
també fragmentat un molí rotatori.

Amb aquesta ceràmica importada,
destaca la presència, recolzada al mur 202,
d’una gerra completa, ibèrica a torn de cocció
oxidant, de llavi bisellat, amb la seua tapadora

de pom discoïdal, decorada amb motius
geomètrics, i amb dues nanses geminades que
arranquen del llavi, sent una forma que
cronològicament sembla una perduració entre
la resta del conjunt (Làm. IV, 1). Destaquen
igualment els fragments del gran càlat
comentat al parlar del sacrifici del recinte 2,
decorat amb motius vegetals i la representació
d’una cérvola entre dues possibles àguiles (Fig.
4). Aparegué també un altre càlat, de reduïdes
dimensions, decorat amb motius vegetals, i una
botella amb el mateix tipus de decoració, sense
oblidar la presència d’uns pocs vasos de
ceràmica a mà com ara olles i una cassoleta.

El que s’observà a la part de l’entrada del
recinte, encara que de moment no estan
conclosos els estudis espacials pel que les
nostres observacions poden ser errònies, és la
major presència de vaixella de cuina i una
disminució de la ceràmica a torn i, sobretot, de
la ceràmica importada. En canvi, és en aquest
lloc on aparegueren dos ungüentaris itàlics,
varis fragments de vasos de parets fines, al
menys dos vasos de cuina, i un vaset globular
de cuina amb el llavi bisellat i dos apèndix
laterals ovals, tots ells de reduïdes dimensions.
Ens estranya al menys la presència d’aquests
vasos, junt a la porta, especialment si tenim en
compte que allí aparegueren vàries eines de
ferro, entre les que tan sols destacarem per les
seues característiques, un gran ganxo doble,
una destral doble, i una dalla sencera que
conserva els reblons per a la subjecció del
mànec (Làm. IV, 2), així com altres fragments
de ferro que pel seu pitjor estat de conservació
encara no podem assegurar la seua tipologia. A
banda d’aquestes eines, destaca la presència en
aquest mateix lloc d’una campaneta de bronze
piramidal amb el badall de ferro, i un cròtal de
bronze, ambdós interpretables com a
instruments musicals. Entre els elements per-
sonals cal destacar una agulla d’os polit i com
ja hem comentat abans, durant la primera cam-
panya aparegué en el sondeig 2, quadre E-F, o
siga dintre d’aquest recinte, un anell filiforme
d’or.

Pel que fa a la fauna, la major part es
trobaria, com era d’esperar, junt a les llars. No
hem pogut constatar restes ictiològiques ni
carpològiques, si bé resten per analitzar les
mostres de terra preses en diferents punts del
recinte.

Ja per acabar, hem de comentar l’aparició
sobre el pis, sobre la mateixa roca encara que
en posició secundària i junt a la porta, d’una
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llosa irregular, bastant plana amb dues
perforacions idèntiques, i que podrien haver
format part del sistema de tancament de la
porta (Làm. III, 2).

LA ZONA SUD DE L’ÀREA 3

Com es pot veure a la planimetria general,
l’àrea 3 comprenia fins al mur unitat
estratigràfica 502. Aquesta estructura està
formada per grans blocs, recordant per les
seues característiques formals i dimensions a la
muralla, amb una amplada mitja d’un metre, i
una llargària excavada de 10,70 metres. Per
desgràcia, ací l’erosió és més patent que en
qualsevol lloc, pel que no més conservarà un
altura màxima de 55 centímetres. De fet, la ma-
jor part d’ella ja era visible abans de les tasques
de neteja superficial i deu estar relacionada
amb el mur 603 de l’àrea 5.

Junt aquesta estructura, apareix el que sem-
bla una alineació de pedres aproximadament cir-
cular, encara que les representades a la planime-
tria reflexen en realitat l’existència d’una única fi-
lada, assentades directament sobre la roca, i a l’i-
gual que les que formen l’estructura 502 a la que
s’adossen, són pedres mareses, encara que de
menor tamany.

El nivell superficial, unitat estratigràfica
501, tindrà per tota aquesta zona una potència
estratigràfica mínima, cobrint la roca que es
troba a pocs centímetres de profunditat, el que
ha fet que els materials siguen escassos,
presentant quasi bé les mateixes
característiques que els apareguts a les àrees 1
i 2, sols que en molt pitjor estat de conservació.

Per sota d’aquest nivell, no més hem pogut
constatar un mur, unitat estratigràfica 503, format
per pedres irregulars travades amb terra, i del que
tan sols es conserven entre dues i tres de filades.
Amb una longitud màxima de 7,65 metres i una
amplada de fins a 92 centímetres, presenta unes
característiques constructives molt diferents als
murs dels recintes excavats. La poca estratigrafia i
els escassos materials apareguts no ens
permeten afinar la seua cronologia, pel que
haurem d’esperar a una pròxima campanya
d’excavació, esperant que l’obertura en extensió
cap a l’est ens permeta establir amb més
seguretat la seua estratigrafia horitzontal. De
moment, pel que fa als materials ceràmics
trobats, cal ressenyar la presència d’una nansa
d’àmfora fenícia Vuillemot R1 en el nivell
superficial, entre aquest mur 503 i l’estructura
502, si bé l’escassa potència estratigràfica no ens

permet datar aquestes construccions, donades les
altes proporcions de ceràmica campaniana i ibèri-
ca trobades al mateix lloc.

ÀREA 5

És aquesta l’àrea més al sud del jaciment,
amb afloraments de roca per tot arreu i on, tan sols
en la seua part est, l’abundant vegetació ha permès
una millor conservació dels nivells arqueològics

Una vegada netejada la coberta vegetal
s’excavà la unitat estratigràfica 601, o siga el
nivell superficial, per sota del qual en la major
part de l’àrea apareixerà la roca. Per sota
d’aquest nivell poguérem constatar les restes
d’un mur, unitat estratigràfica 603, que no més
ha conservat un longitud de 86 centímetres i
una amplada de 45 centímetres.

A l’oest d’aquest mur, per sota el nivell
superficial, apareixerà la unitat estratigràfica 602,
una capa de terra groguenca amb pedres menu-
des que resultà ser pràcticament estèril en mate-
rials. En canvi, a la part est d’aquest mur, per sota
la 601 apareixerà una terra solta, amb abundants
restes de toves i carbons, així com de materials
arqueològics. Aquesta serà la unitat estratigràfica
604, que s’assentarà directament sobre la roca,
sense que s’haja pogut constatar restes de pis o
d’altres estructures que ens permeteren una
millor delimitació d’eixe possible recinte. Malgrat
tot, esperem que en pròximes campanyes, la part
est d’aquesta àrea, actualment coberta per la
vegetació, ens aporte més informació, ja que
podríem estar davant del primer moment
d’ocupació del poblat, o al menys d’un moment
immediatament anterior a la construcció dels
recintes 2 i 3, donat que els materials, encara que
molt fragmentats i erosionats, així semblen
indicar-ho. De fet es pot constatar una presència
de ceràmiques ibèriques acompanyades de
campanianes que, al menys de moment,
presenten una proporció relativament alta de
produccions A i B. Cal afegir igualment que les
fusaioles trobades ací són diferents, sent acèfales
còniques planes, front a les dels recintes 2 i 3 on
predominen clarament les bicòniques. Hem d’es-
mentar igualment l’aparició d’un cisell menut de
pedra polida, i un fragment informe de ceràmica
de vernís negre de procedència àtica.

Tot açò fa que haguem d’esperar a una nova
campanya per poder corroborar o descartar la
hipòtesi de treball sobre un primer lloc d’ocupació
en la part més alta al sud-est de la Morranda, i trac-
tar de documentar estratigràficament les succe-
ssives fases d’ocupació del poblat.
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CONCLUSIONS

El primer que crida l’atenció és la gran
quantitat de materials importats dels àmbits
itàlics i púnics pertanyents a l’últim quart del
segle II i primer quart del segle I aC. El fet que
el poblat es trobe sobre una via de pas com és
el riu Sénia, i donada la riquesa i varietat dels
materials apareguts, ens ofereix l’oportunitat
de constatar al poblat de la Morranda la
distribució comercial que, profitant les vies
naturals, es dona a la zona de la Tinença de
Benifassà al llarg d’aquest període.

Com hem vist, la Morranda degué tenir
una primera fase d’ocupació al llarg del segle
VII aC. reflexada per l’aparició de varis
fragments pertanyents a vasos ceràmics a mà
decorats amb excisions, bases planes,
decoració de cordons digitats, i varis fragments
d’àmfora fenícia Vuillemot R1, la major part
d’ells trobats en el nivell de condicionament
que formarà l’anivellament dels recintes 2 i 3.
D’aquest moment no hem pogut constatar en-
cara estructures ben delimitades, ja que poden
haver estat arrasades per la darrera fase d’ocu-
pació del poblat, si tenim en compte la
remodelació urbanística que sofreix el poblat
en el segle II aC. La part sud i sud-est, aquesta
última com hem vist molt erosionada, podria
haver estat l’hàbitat primigeni. La pròpia
situació del poblat, en una zona amb
afloraments de ferro i la seua ubicació
estratègica de control d’una via de pas cap a
l’Aragó, ens permet relacionar-lo amb els
assentaments pròxims de Rossell com les
Carrasquetes, Mas Nou, Polsegué, Font de
l’Argent, i Coll de Moro; i els de la zona
d’Ulldecona com la Ferradura, la Curolla (Xert),
i Sant Jaume i la Moleta del Remei (Alcanar),
tots ells amb activitats relacionades amb
l’extracció del mineral de ferro (Oliver, 1996,
89). Sembla que aquest moment podria portar-
se fins el primer quart del segle VI aC, moment
en el que es documenta un abandonament dels
establiments colonials que provocaran un
efecte en cadena sobre els poblats indígenes
que depenien directament de les seues
relacions comercials amb ells (Oliver, 1996,
124).

Una segona fase d’ocupació vindria
donada per les ceràmiques ibèriques a torn,
trobades igualment al mateix reblit i en nivells
superficials, amb pastes ben depurades, só
metàl·lic i decoració amb bandes i filets; els

fragments de la punta de fletxa apareguts al
reblit de l’habitació B, el fragment informe de
ceràmica àtica trobat a l’àrea 5, i altres
fragments de paret d’àmfora púnica, així com
possiblement els dos enfilalls de collar, ens
ofereixen una cronologia que s’emmarcaria en
l’ibèric ple, als voltants del segle V aC, sense que
de moment puguem oferir una major precisió
cronològica, si bé l’estudi de la totalitat dels
materials que estem fent a hores d’ara podria
aportar noves dades al respecte. La nova
ocupació de la Morranda d’aquesta fase podria
vindre determinada per la reestructuració
econòmica del moment, amb una economia
agropecuària possiblement basada en el conreu
dels cereals que permetria la venda d’excedents
i la importació de productes elaborats com el vi,
l’oli i les saladures procedents dels àmbits
púnics i grecs. Possiblement cap el segle IV aC,
novament seria desocupat el poblat com tants
altres de la zona, que provocaran un buit po-
blacional del territori que podria ser explicat per
la sobreexplotació del sòl demandada pel l’alt
grau d’intercanvi de la centúria anterior (Oliver,
1996, 129).

El darrer moment d’ocupació del poblat
passarà per dues fases successives marcades
per la remodelació estructural del poblat. El
segle II aC vindrà marcat per les relacions
comercials dictades per Roma. El canvi
alimentari amb la major preponderància dels
cereals panificables crearan una demanda
comercial sobre les noves províncies
incorporades. Si li afegim la presència del
comerç púnic que necessita de nous ingressos
per restablir-se dels seus deutes de guerra amb
la potència itàlica, tindrem com a resultat la
revitalització dels assentaments rurals ibèrics
ubicats en les principals vies de comunicació
(Oliver, 1996, 131). El registre arqueològic de la
Morranda reflexa clarament aquesta nova
situació amb el que serà el seu moment de
major eclosió. Si bé encara s’haurà de
comprovar amb noves campanyes d’excavació,
durant la primera meitat el segle II aC l’hàbitat
deu estar ubicat al que hem anomenat àrea 5.
El bon moment econòmic es reflexa amb un
possible augment poblacional que portarà a
l’expansió del poblat. Es durà a terme en
aquest moment la nova reestructuració
urbanística amb la construcció de la muralla, i
la construcció dels recintes 2 i 3, que han estat
ben planificats, amb una adequació i preparació
del terreny que deu haver representat l’esforç
de tota la comunitat. El potent reblit per tal
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d’anivellar el terreny, la llargària dels murs, les
mateixes dimensions i distribució en l’espai
d’hàbitat i la utilització d’una mateixa tècnica
constructiva, fan pensar en una planificació i
uns coneixements arquitectònics avançats.

Els dos recintes devien tenir el sostre pla,
o més probablement, donada la llargària de les
cases, inclinat a una sola vessant, desaiguant al
carrer, no descartant una tercera possibilitat
que pogués combinar un primer tros, estret i
arrimat a la muralla, per damunt dels murs que
se li adossen, deixant un pas de ronda, i la resta
inclinat per facilitar el vessament de l’aigua i de
la neu. Els troncs de fusta apareguts formarien
part de l’estructura del sostre, tenint una
orientació nord-sud, paral·lela als murs, a
excepció d’un d’ells que, encara que una mica
desviat, podria correspondre a un dels
travessers. Els recintes excavats no devien tenir
finestres que permeteren el pas del llum i la
ventilació de les cases, donat que els murs, a
excepció del 404, separen les cases unes
d’altres. Pel que fa als murs que donen al
carrer, tampoc en devien tenir, ja que l’entrada
compliria aquesta funció. Per tot açò, pensem
que al fons dels recintes, per dalt de les llars,
devia existir al sostre una eixida de fums,
possiblement mòbil, que permetés el seu
tancament en els moments que les inclemèn-
cies atmosfèriques així ho demanaren.

La fase d’ocupació d’aquests recintes no
degué ser massa llarga, o al menys així
semblen indicar-ho les importacions campanes,
ja que, excepte algunes perduracions com la
gerra ibèrica i fragments de ceràmica
campaniana A, bàsicament plats, la resta de
materials ens ofereixen una cronologia que
vindria a ocupar el primer quart del segle I aC.
Aquest nou abandonament del poblat podria
estar relacionat amb el final de les guerres
sertorianes com s’ha pogut constatar en altres
poblats de la zona com el Pouaig de Peníscola,
la Curolla de Xert o el Pou Neriol de Cervera. La
política romana desmantellarà l’estructura
indígena que havia pres partit per Sertori, fent
baixar la població al pla, el que suposarà un
nou canvi en l’estructuració de l’hàbitat del
món ibèric: el pas a les villae (Oliver, 1996, 132).
Si tenim en compte els paral·lels de la zona, és
ben possible que no massa lluny de la
Morranda nasqués aquest nou tipus d’hàbitat
que fins i tot podria haver arribat al segle IV, si
considerem que una de les monedes trobades
en el nivell superficial de l’àrea 1 es data durant
el regnat de Constànci.
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LÀMINA I

1. Vista de la muralla.

2. Vista de l’enderroc de l’àrea 4, amb l’inici del contrafort i la muralla.
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LÀMINA II

1. Banquet del recinte 2, habitació A., sota el qual apareixerà el sacrifici constructiu.

2. Excavació de les banyes de cérvol una vegada alçades les pedres del banquet.
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LÀMINA III

1. Llars del recinte 3 sobre el pis d’ocupació.

2. Llosa amb dues perforacions, trobada al costat de la porta d’accés al recinte 3.
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LÀMINA IV

1. Gerra ibèrica de llavi bisel·lat i tapadora, apareguda sobre el pis del recinte 3.

2. Dalla ibèrica trobada sobre el pis d’ocupació del recinte 3.


