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Un poblat de I'edat del bronze
i del ferro antic a la Ribera de Cabanes

Gustau Aguilella Arzo*

Resumen
Dos campañas consecutivas de excavación en el poblado del Tossal del Mortorum nos permiten presentar

brevemente la secuencia cronocultural identificada, una secuencia que arranca en la primera mitad del 11 milenio CAL
AC y termina a finales del siglo VII aC.

Abstract
Two consecutive campaigns of excavation at Tossal del Mortorum site allow us to present briefly the chrono

cultural sequence identified, a sequence from the first half of the 11 millenium CAL BC to the end of the Vllth century BC.

El poblat del Tossal del Mortorum esta situat
en la comarca de la Plana Alta, en el terme munici
pal de Gabanes, al cim d'una elevació de vessants
escarpades i facil defensa. La seua situació respon
aparentment a un patró estrategic, situant-se sobre
el primer contrafort escarpat de la serra prelitoral de
Gabanes, dominant visualment la via natural de pas
cap a I'interior que estableix el barranc de la Font de
El Gampello i la plana de la Ribera de Gabanes
Torreblanca-Orpesa.

Geolbgicament el turó del Mortorum consti
tueix un testimoni abrupte compost de calcaries del
clansaiesia (cretaci inferior-aptia) que destaca
avanc;:at sobre les rambles quaternaries de la Ribe
ra. Just en la part oriental i per darrere del jaciment,
una falla fractura el turó, configurant un tall abrupte,
practicament inaccessible, aflorant d'aquesta mane
ra calcaries i margues del gargasia (cretaci inferior
aptia) i margues del bedulia superior.

El jaciment és ben conegut per la bibliografia
especialitzada. En 1915, J. Peris (1922) efectua
excavacions que van afectar irreparablement les
estructures meridionals, just on se situa la muralla i
I'accés al recinte. A partir d'aquelles excavacions i

els pocs materials publicats, el poblat ha sofert dife
rents interpretacions (Bosch, 1924; Esteve, 1975;
Simón, 1987), algunes fins i tot forc;:a aventurades
(Esteve, 1991; Mesado, 1999).

Els materials publicats d'aquella primera exca
vació són una alabarda-punyal de bronze, la base
del que podria ser una escudella hemiesferica de
coure o bronze, i ceramiques a ma brunyides i amb
decoracions de cordons, típiques del bronze migo
Esteve també assenyala a la zona exterior de la
muralla la troballa d'una destral d'esquist polit rea
profitada com a martell o percutor.

Les excavacions, promogudes pel Servei
d'lnvestigacions Arqueolbgiques i Prehistbriques i
subvencionades per la Diputació Provincial van
comenc;:ar a I'any 2002 i han continuat a I'estiu del
2003. En aquestes dues campanyes s'ha pogut
determinar la seqüencia quasi completa del jaci
ment, al temps que efectuar una valoració de I'estat
de conservació que presenta després de les exca
vacions de principis del segle passat.

A la primera campanya, any 2002, es va iden
tificar la darrera fase d'ocupació del poblat, fase 1,
datada a finals del segle VII i principis del VI aG,
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caracteritzada per uns departaments rectangulars i
un possible carrer que també funciona com aboca
dar, una fase que fins aquestes excavacions havia
restat inexplicablement inedita.

A la campanya del 2003 es va identificar una
fase intermedia, la fase 2, per sota de les estructures
del ferro antic, encara poc documentada; i la fase 3
del bronze mig, datada per C14 entre el 1700 i el
1520 CAL BC (Beta-184514) representada per un
pis d'ocupació amb un nivell de destrucció, consi
derablement ric en materials, associat a una muralla
en talús i un mur interior paral·lel a aquesta muralla.

Esta previst que les excavacions continuen al
poblat, amb uns objectius orientats a la documenta
ció en extensió de les diferents fases i a la consoli
dació i valoració de les estructures.
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UN POBLAT DE L'EDAT DEL BRONZE I DEL FERRO ANTIC A LA RIBERA DE CABANES

LÁMINA I

1. Vista general de la situació del Tassal.

2. Detall de les estructures, especialment de I'edat del ferro, un cap finalitzada la campanya del 2003.
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