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LES VALLS DE PEGO EN EL MARC DEL PAISATGE IBÈRIC DE LA 
MARINA ALTA (SEGLES VII-II A.N.E.)

Ignasi Grau Mira

Universitat d’Alacant
Ignacio.grau@ua.es

La recerca arqueològica ibèrica: clarobscurs en el coneixement històric del període

No és cap novetat destacar la sòlida tradició d’estudis històrics i arqueològics de 
la Marina Alta, amb una trajectòria més que centenària, ha permès disposar d’un 
important cabdal d’informació per reconstruir els períodes de l’antiguitat. Aquesta 
producció científica va arrancar a les darreries del s. XIX i la primera meitat del XX 
amb les aportacions de Chabàs (1890), Almarche (1918), Bosch Gimpera (1932), 
Hemp (1929), Pericot (1928), Gómez Serrano (1933) o Giner Bolufer (1947), entre 
d’altres.

A aquesta feina pionera li seguirà en la segona meitat del segle XX els treballs de 
Schubart que amb l’Institut Arqueològic Alemany va investigar a l’Alt de Benimaquia 
i El Pic de l’Àguila (schuBart et al., 1963), mentres que a l’extrem de ponent de la 
comarca un equip de la Universitat de València dirigit per Tarradell prospectava El 
Xarpolar (tarradell, 1969). Altres treballs d’aquest dinàmic grup valencià serien 
la revisió de Martí (1968) sobre la ubicació de Hemeroskopeion, la monografia 
Contestania Ibèrica de Llobregat (1972), l’estudi de Gil-Mascarell (1975) sobre les 
coves d’època ibèrica o les exploracions que Aranegui i Bonet realitzaren al Passet 
de Segària (aranegui i Bonet 1979). Tots aquests treballs van contribuir de forma 
decisiva al coneixement de la història dels Ibers de la comarca. 

Durant els anys 80 i 90 es desenvoluparen nous treballs d’excavació i prospecció 
que han tingut gran rellevància per a la comprensió del  món ibèric a l’àrea comarcal i 
regional. A finals dels anys ‘80 es reprenien les excavacions a l’assentament de L’Alt 
de Benimaquia, a càrrec de Gómez Bellard i Guérin, que, com veurem, han aportat 
informació determinant sobre el període formatiu ibèric de la regió (gómez et al., 
1993; gómez Bellard i guérin, 1993). A més, es va realitzar la carta arqueològica 
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de Benissa (ronda, 1990) i la caracterització dels jaciments ibèrics de l’entorn de 
la Serra del Montgó (gisBert, 1991; castelló, 1992), o més àmpliament en l’àmbit 
alacantí (aBad, 1987). I sobre tot, cal destacar les prospeccions i estudis de Gisbert 
a tota l’àrea comarcal i les terres veïnes de la Safor que, encara que centrades en 
el poblament romà (gisBert, 1998), han aportat una important informació per a 
les fases finals del món ibèric en el seu trànsit al domini Romà, com exemplifica 
l’assentament del Tossalet de les Mondes a Pego (gisBert, 1980).

Els darrers anys han estat marcats per nous treballs de reconeixement del territori 
i sobre tot per la elaboració de treballs de síntesi de l’àmbit comarcal (costa, 
1992; costa i castelló, 1999; grau mira, 2004; castelló, 2015), i nous treballs 
d’excavació a alguns lloc com la Plana Justa al vessant sud del Montgó (BoluFer i 
ViVes-Ferrándiz, 2003). 

Amb aquest treballs hui disposem d’una base documental amb la que analitzar 
les dinàmiques històriques d’aquesta important àrea del món ibèric, com farem en 
aquest treball i centrant-nos específicament a les valls de Pego (Fig. 1). No obstant 
açò, no és menys cert que a hores d’ara manca la realització de nous treballs de 
camp i de recerca que situen el coneixement d’aquesta comarca a l’alçada de les 
terres veïnes, on s’hi han desenvolupat recents treballs d’arqueologia ibèrica amb 
aportacions fonamentals al període. Potser la importància de l’arqueologia romana 
a la comarca o els atzars de les polítiques culturals i científiques han pogut influir 
en aquesta actualitat del coneixement que hui ens permet albirar un període ibèric 
d’extraordinari interès, però encara ple de clarobscurs.

Temps de canvis: els inicis de l’edat del Ferro i la formació d’un paisatge fortificat

Els inicis del primer mil·lenni abans de la Era van estar marcats per l’arribada dels 
comerciants d’origen semita a les zones costaneres de la península Ibèrica amb la 
finalitat d’establir intercanvis amb la població local. Aquest contacte va posar en 
marxa dinàmiques històriques de profund abast que també afectaren l’àmbit del 
nostre estudi. Els intercanvis havien anat desenvolupant-se des dels moments finals 
de l’Edat del Bronze i havien constituït xarxes de gran distància que van vincular 
les àrees atlàntica i mediterrània (raFel et al., 2008) que tenien com a objecte 
l’aprovisionament de metalls i altres matèries primes. Sobre la trama d’intercanvis 
preexistent, durant el Ferro Antic s’intensificaren de la mà dels fenicis, operant en 
les costes alacantines des d’almenys el s. VIII a.n.e. (mata et al., 1994-1996, 194; 
Bonet i mata, 2001). El desenvolupament d’aquests contactes va significar l’apertura 
al Mediterrani de les societats locals amb l’increment de la producció per satisfer 
les necessitats de l’intercanvi. Amb els contactes aplegaren importants innovacions 
culturals i nous productes que van transformar molt ràpidament les societats indígenes 
(ViVes-Ferrándiz, 2005). La maduració d’aquestes transformacions, inserides a les 
dinàmiques pròpies de les societats locals, va donar com a resultat el que coneixem 
com Món Ibèric. 
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Figura 1. Principals assentaments ibèrics de l’àrea de la Marina Alta i entorns. 1: Rabat de Rafelcófer; 
2: El Castellar; 3: La Muntanyeta Verda; 4: La Moleta; 5: El Castell d’Ambra; 6: La Penya Roja; 7: El 
Passet; 8: El Castellet de Garga; 9: El Castell de les Atzavares; 10: El Castell de l’Ocaive 11: l’Alt de 
Benimaquia 12: el Coll de Pous; 13: la Plana justa; 14: el Morro de Castellar 15: el Marge Llarg 16: la 

Punta de Moraira; 17: el Portitxol; 18: Ifach; 19: el Xarpolar. 

Aquests desenvolupaments històrics, ràpidament esbossats de forma molt 
esquemàtica, compta a la Marina Alta amb un testimoni de cabdal importància per a 
la valoració de l’impacte de la presencia fenícia i la seua influència en els poblacions 
locals. Ens referim a l’assentament de l’Alt de Benimaquia, que convé explicar en 
els seues trets fonamentals.

Benimaquia és un petit enclavament fortificat que s’emplaça sobre un turó aplanat 
que forma part de la serra del Montgó (Fig. 1). Aquesta ubicació li proporciona 
un bon control sobre l’entorn circumdant. S’hi troba protegit per precipicis que 
emmarquen el replà on s’ubica i per un potent llenç de muralla protegit de torrasses 
de forma aproximadament rectangular que envolta els seus flancs nord i oest.

L’assentament s’organitza a partir d’una estructura urbanística de carrers rectes 
que articulen filades de departaments als costats; algunes construccions s’adossen 
directament a la muralla. La morfologia d’aquest poblat trenca, en certa manera, amb 
els formes urbanístiques i d’organització de l’hàbitat del període anterior, però manté 
unes formes de construcció que enfonsen els arrels en tradicions autòctones (gómez 
Bellard et al., 1993; gómez Bellard i guérin, 1993) (Fig. 2).
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Els aixovars domèstics s’hi caracteritzen per repertoris ceràmics on està present 
la ceràmica a mà però predominen les produccions a torn. Aquests trets allunyen 
els repertoris dels pròpiament colonials i Benimaquia ha estat identificat com un 
assentament ibèric molt influït per les novetats en les formes i repertoris fenicis. 
Els aixovars estan formats, bàsicament, per àmfores, gerres pithoides i plats, a més 
d’alguns bols de ceràmica grisa brunyida. Les àmfores són especialment freqüents 
i corresponen a recipients fenicis de la forma Ramon T-10.1.2.1. de procedència 
fenícia occidental i també de possible fabricació local. Els materials proporcionen una 
cronologia a l’assentament de la primera meitat del s. VI aC i han permès interpretar-
lo com un hàbitat ibèric fortament influït per la cultura material fenícia, tot i que es 
descarta el caràcter foràni de l’enclavament en estar absent repertori característic 
dels nuclis colonials, a més del genuí caràcter indígena de les construccions (gómez 
Bellard et al., 1993; gómez Bellard i guérin, 1993).

Una de les troballes més importants de les excavacions de Benimaquia és la 
constatació de l’existència d’una àrea important del poblat destinada a l’elaboració 
del vi, amb àrees de treball i magatzem, constatant l’existència d’una producció 
excedentària d’un producte de prestigi destinat a la distribució entre els grups de 
pobladors del territori proper. Aquesta producció de vi s’ha de relacionar amb la 
intensa influència fenícia de l’assentament que va haver de tenir un paper primordial 
en la transmissió cultural de trets mediterranis a les poblacions locals (gómez 
Bellard et al., 1993).

La interpretació de les excavacions porta a considerar Benimaquia com l’hàbitat 
d’un cabdill que s’estableix de manera destacada i on el control de la producció 
del vi que és consumiria al seu territori seria un element determinant per a ostentar 
i acréixer el seu prestigi (gómez Bellard et al., 1993; gómez Bellard i guérin, 
1993). 

El que és important d’aquest assentament és la constatació de les modalitats 
en que es va produir el contacte i la interacció entre les poblacions locals i els 
nouvinguts fenicis. Al nostre parer, mostra amb certa claredat quins eren els elements 
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que interessaven a les poblacions locals de l’equipatge tecnològic i cultural que van 
dur les poblacions mediterrànies que sovintejaven les costes. I així es comprova 
que es va adoptar la tecnologia del ferro, el torn de terratisser, i especialment nous 
cultius, com la vinya, que són plantes de cicle superior a l’any i han de ser treballades 
durant vàries temporades per a que donen els seus fruits. Això va fer variar la relació 
de les persones amb la terra, amb l’augment dels temps per esperar que els camps 
donen les seues collites, és a dir, la inversió per a obtindré redits diferits, només 
a l’abast d’aquells que tenen la subsistència assegurada. I tot açò es fa en el marc 
de la producció de vi, un producte que fomentarà les relacions interpersonals i 
l’emergència d’un grup dominador, per quan controla un ben preuat en el marc de 
la festa com és el consum del vi. Això farà adquirir prestigi a una sèrie de prohoms 
que controlaran les poblacions, conformaran grups de poder i mobilitzaran als seus 
adeptes en les tasques agrícoles.

L’increment de la producció incentivada pels cabdills, i en part canalitzada pels 
intercanvis, tindria com a conseqüència l’augment demogràfic amb el qual sostenir 
processos de concentració poblacional i expansió econòmica. D’altra banda, les 
millores tecnològiques que va aplegar a la península a través de la interacció amb 
les poblacions mediterrànies afavoririen l’expansió de les forces productives i 
l’especialització creixent de la producció.

El caràcter expansiu d’aquests processos possiblement va generar la fricció entre 
grups en competència per terres i vies de comunicació, el que desembocaria en la 
rivalitat i el conflicte entre les comunitats assentades en cada territori. Això explica 
la formació d’un nou patró d’assentament en el que els principals poblats busquen 
llocs enlairats, que controlen visualment els entorns i reforçats per muralles, des 
d’on les poblacions concentrades pretenien fer front a aquest context de conflicte. És 
a dir, la rivalitat entre comunitats va haver de contribuir a l’aparició del nou paisatge 
i noves formes socials marcades per la complexitat social i el desenvolupament de la 
desigualtat i les asimetries de poder i recursos econòmics. 

En la Marina trobem aquest processos exemplificats a Benimaquia i altres 
assentaments que, encara que no s’han excavat, ofereixen característiques semblants 
d’emplaçament, morfologia i cultura material (Fig. 1). Ens referim al Morro del 
Castellar i El Castellet de Garga. Tots dos se situen sobre replans muntanyencs que els 
proporcionen un perfecte domini de l’entorn i de les vies de comunicació terrestres. 
Es troben sòlidament fortificats amb muralles de grans paraments de tipo pseudo-
ciclopi que en el cas del Morro del Castellar es van reforçar amb torres de forma 
quadrangular adossades als llenços de muralla, com a Benimaquía. També compten 
amb restes de construccions circulars ubicades als sectors més elevats, interpretades 
com torres per facilitar el control i les comunicacions visuals. Aquests assentaments 
comparteixen una superfície habitada semblant, d’aproximadament mitja hectàrea, 
i un moment d’ocupació que es data cap a inicis del s. VI a.n.e. (costa i castelló, 
1999, 100-101).

Junt a aquest poblats, trobem altres assentament semblants, de superfície al voltant 
de la mitja hectàrea, la major part fortificats i que es situen en punts d’estratègics de 
control del territori, però amb la diferència notable de que continuaran en períodes 
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posteriors de l’època ibèrica. Ens referim a la Moleta, La Muntanyeta Verda, El 
Castell d’Ambra i El Castell de les Atzavares, Castell d’Ocaive, La Penya Roja i El 
Portitxol (Fig. 1).

D’aquesta manera, des del període del Ferro Antic va anar configurant-se un 
model de poblament basat en assentaments no massa extensos, ubicats en altura 
i amb protecció de muralles. Aquests poblats es distribueixen de forma dispersa 
per tot l’àmbit comarcal, a una certa distància entre ells, possiblement per evitar 
entrar en competència per les terres dels seus respectius entorns, on s’estendrien els 
camps de conreu i altres àrees on aprofitar els recursos. Els poblats citats s’emplacen 
generalment en els vores muntanyoses que s’orienten cap al contacte amb les valls 
i planes on s’estendria la seva àrea de producció agrícola, aprofitant els terrenys 
sedimentaris d’aquests zones baixes, mentre que en l’entorn de muntanya propera 
es disposaven d’àmplies possibilitats ramaderes. Això possibilita una economia de 
tipus mixt, d’acord amb les característiques del medi, i com tradicionalment s’ha 
vingut produint en aquestes àrees de l’interior.

 La major part dels assentaments se situen en la franja comarcal de contacte 
entre les planes litorals i a les zones muntanyoses de l’interior. L’enclavament més 
interior és El Castellet de Garga que, emplaçat sobre un turó de la Serra del Penyó, 
s’encarregaria de controlar el pas des de La Marina a les comarques de l’interior 
per la Vall de Laguar-Vall d’Ebo. La posició elevada permet gaudir d’amplis nivells 
de visibilitat i intervisibilitat, creant-se una espessa trama d’interrelació visual dels 
enclavaments que permet comunicar la pràctica totalitat del territori.

La documentació de l’Alt de Benimaquia ens informa del caràcter complex 
de l’activitat agrària del període i de l’existència de produccions excedentàries 
destinades als intercanvis. Malauradament, la informació de Benimaquia és de 
difícil comparació amb els escassos vestigis dels restants assentaments coneguts a 
la comarca, tot i que la localització en bona part d’ells d’àmfores fenícies de tipus 
Ramón T-10.1.2.1., recipients contenidors de vi i altres aliments elaborats procedents 
del sud peninsular, ens informen de l’arribada dels productes de l’àmbit semita a 
un ampli nombre d’enclavaments comarcals. Tot açò indica que la producció dels 
poblats havia sobrepassat el nivell d’autoconsum i generava excedents que posar en 
circulació a través dels canals d’intercanvi.

A les Valls de Pego hi trobem tres de d’aquests assentaments que formen part del 
sistema de poblament comarcal. Són els de La Moleta, La Muntanyeta Verda i El 
Castell d’Ambra. Convé deturar-se amb ells. 

El poblat de la Moleta (Fig. 3) se situa sobre una elevada altura de l’extrem 
meridional de la Serra de Mostalla a 244 m s/n/m, al terme de l’Atzúbia. Aquest 
emplaçament li proporciona un destacat domini visual sobre la plana circumdant i 
especialment és important el control del pas que des de la plana de Pego s’endinsa 
cap a la vall de la Gallinera per l’oest. 

L’assentament s’estén per una superfície aproximada de 0’5 ha. protegit per 
la topografia elevada del lloc, el que li proporciona unes favorables condicions 
defensives. Ocupa una superfície que es troba abancalada per al cultiu de secà, avui 
en dia en desús i on probablement alguns bancals aprofiten en part plataformes 
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d’acondicionament de l’hàbitat antic. La cronologia del lloc abasta des de l’època 
antiga fins a l’època ibèrica plena (costa i castelló, 1999, 101; castelló, 2015, 
131).

L’assentament de la Muntanyeta Verda se situa en la mateixa serralada que el 
nucli anterior, sobre les altures de la Serra de Mostalla a uns 47 m s/n/m, dominant 
la plana circumdant i junt a un corredor que comunica les comarques de la Safor i 
la Marina Alta. A més del domini del territori dels entorns aquest emplaçament li 
proporcionaria unes condicions de fàcil defensa, enfortides mitjançant la construcció 
d’una muralla de parament de grans blocs i pedres de menor grandària travades en 
sec que protegiria la part més exposada de l’hàbitat. L’extensió de l’enclavament és 
d’aproximadament 5000-6000 m2 (costa i castelló, 1999: 104; castelló, 2015: 
134). La cronologia que s’ha proposat per a aquest assentament portaria a situar 
el seu inici en els moments del Ferro Antic, perdurant també durant l’època plena 
(costa i castelló, 1999: 101; castelló, 2015: 134).

El Castell d’Ambra (Fig. 4) se situa sobre el vessant de la serra que tanca la 
plana de Pego pel sud. El cim se situa a 298 m d’altitud i està emmarcat per abruptes 
cingleres que l’envolten pel Nord i l’Est, mentre el millor accés al cim es troba al sud-
oest. Actualment en aquest solar es poden observar els vestigis de les construccions 
medievals que han emmascarat les restes anteriors, però indiquen la importància 
estratègica del lloc al llarg del temps. Sobre l’altiplà i els vessants sud i oest s’estén 
el poblat ibèric, cobrint una ampla extensió que pot aplegar a estendre’s per una 
hectàrea, i  ocuparia tant la part superior de la muntanya com els vessants meridional 
i oest, que van descendint suaument fins a l’antic camí que, travessant la serra, es 
dirigeix des de Pego a Ebo. No es distingeix clarament cap construcció d’època 
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ibèrica, tot i que al vessant meridional s’observa un ample i elevat marge de bancal 
que podria correspondre a alguna estructura defensiva (Fig. 5a). (castelló, 2015: 
135).

S’ha trobat abundant ceràmica en superfície, especialment en el vessant exterior 
de la fortificació islàmica. Abunda la vaixella d’ús comú amb una varietat de 
formes com gerres, plats i àmfores, així com olles de cuina (Fig. 5b). Cal destacar 
les ceràmiques d’importació que cobreixen un ampla cronologia, com  fragments 
d’àmfores fenícies, dels segles VII-VI a.n.e., vaixella de vernís negre del tipus 
campaniana A, de finals del s. III i s. II a.n.e, així com àmfores itàliques Dressel 
1 dels ss. II-I a.n.e Aquests materials indiquen una àmplia cronologia que cobreix 
pràcticament tota l’època ibèrica (costa i castelló, 1999: 101-102; costa, 2015: 

135-136). Aquesta llarga durada, l’ampla superfície del poblat i el control estratègic 
dels camins i la plana fan d’aquest assentament un dels més important de les Valls de 
Pego; tornarem a ell posteriorment. 

Finalment, cal mencionar l’assentament del Passet que se situa sobre un cim de la 
Serra de Segària, amb un ample domini visual dels entorns i controlant un petit pas 
entre el Pla de Pego i la Vall de la Rectoria, el que li proporciona una importància 
estratègica excepcional. Aquest assentament va ser objecte d’algunes prospeccions 
antigues per part del SIP i posteriorment, al març de 1978, es van realitzar alguns 
sondejos sota la direcció del Museu Arqueològic Provincial d’Alacant, portats a 
terme per C. Aranegui i H. Bonet (1979). Posteriorment ha estat caracteritzat en els 
estudis de poblament ibèric de la comarca de la Marina Alta (costa, 1990; costa 
i castelló, 1999: 101). Aquests estudis s’han completat recentment amb la seua 
valoració en relació amb les Guerres Sertorianes del s. I a.n.e. (sala et al., 2013).

El repertori ceràmic trobat a aquest lloc és molt abundant i mostra una ampla sèrie 
de formes de ceràmica ibèrica amb gerres de diferents dimensions, àmfores, pàteres, 
lebetes i plats, així com diferents tipus d’olles de cuina. També apareixen fragments 
pintats amb decoració geomètrica i floral. Pel que fa a la ceràmica d’importació, s’hi 
troba la fenícia, la de vernís negre àtica i les campanianes A i B, així com ceràmica 
comuna i àmfores itàliques. Tot aquest material mostra una àmplia cronologia amb 
una pervivència de l’hàbitat entre els segles VII i I a.n.e. (castelló, 2015: 139).

La topografia del cim on se situa El Passet està conformada per una plataforma 
allargada de 200 x 80 m, delimitada per profundes cingleres i reforçada per 
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estructures defensives en les parts que permeten el seu accés més fàcilment, com el 
sector meridional, on es construeix un mur pseudo-ciclopi de parament irregular. En 
aquest llenç s’obre una porta d’accés de 2’7 m. En el flanc nord es troba una altra 
muralla de característiques completament diferents, formada per un mur de gairebé 
60 m, la base està construïda mitjançant pedres desquadrades de grandària mitjana 
a la seva base per elevar-se en forma de parament de pedres de forma quadrangular 
amb cares ben treballades, semblant als carreus (aranegui i Bonet, 1979: 106).

Figura 5. El Castell d’Ambra. A: model digital del terreny. Les fletxes senyales la possible tancament 
del poblat. B: ceràmica ibèrica (a partir de Castelló, 2015, fig. 3.2).
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Aquestes diferències en la tècnica de fabricació de la muralla poden relacionar-se 
amb dos moments constructius diferents. Segons costa i castelló (1999, 105-106) 
el llenç septentrional, que discorre d’oest a sud-est, construït amb grans blocs i on 
se situa la porta d’accés en forma de corredor, hauria d’indicar la fase més antiga 
del jaciment, la qual se situaria en el període ibèric antic, moment en què posseiria 
una grandària aproximada de 0’5 ha (costa i castelló, 1999: 101). L’assentament 
continua en època plena, amb un extensió propera a l’hectàrea i es veurà desenvolupat 
en època tardana, quan es va construir a la part més elevada una línia de muralla 
formada per carreus rectangulars ben escairats, travats en sec i amb petites pedres 
a manera de falques. Aquesta muralla discorre en tres trams, salvant altres tantes 
terrasses fins arribar a un gran precipici. La construcció ha estat associada a l’episodi 
sertorià, a la primera meitat del s. I a.n.e. En aquest últim moment l’enclavament 
posseeix una grandària aproximada de 1’6 ha. (costa i castelló, 1999: 101-106).

En resum, es tracta d’un assentament d’àmplia duració, amb un inici en el període 
antic, que adquirirà importància cap època plena, quan es converteix en un dels 
assentament principals de la comarca. Amb posterioritat, sembla que tindrà un paper 
rellevant durant les Guerres Sertorianes, en el segon quart del s. I a.n.e., moment 
en què es reforça el seu sistema defensiu. Territorialment, aquest enclavament 
orientaria el seu domini cap a la Vall de la Rectoria, però la seu presencia en el límit 
septentrional de la Plana de Pego ens mou a explicar-lo en aquest apartat.

Com veiem, des d’època prèvia a la pròpiament ibèrica, l’estructura bàsica del 
territori, basada en assentament d’altura i fortificats que controlaven els petits espais 
territorials i el camins de la comarca ja havia estat configurada, en un model típic del 
poblament i el paisatge ibèric de les comarques centrals valencianes (grau mira, 
2002). 

La consolidació dels territoris ibèrics a l’època Ibèrica (ss. V a II a.n.e.)

Com ja hem dit, cap a meitat del s. VI aC s’abandona Benimaquia i també dos 
assentaments molt semblants a aquest: El Morro del Castellar i El Castellet de Garga 
(costa i castelló, 1999: 100-101). És en aquest moment quan els canvis a altres 
punts de la Mediterrània varen interrompre l’arribada dels productes fenicis, un procés 
on intervenen causes complexes encara no ben explicades (auBet, 1993). Aquesta 
crisi va afectar les costes ibèriques amb un descens de l’arribada de productes, que 
va poder provocar la desestabilització d’aquelles comunitats més dependent dels 
intercanvis i com a conseqüència va produir l’abandonament d’alguns enclavaments 
com els citats.

No obstant això, la major part dels assentaments perviuen en els temps següents, 
el que ens indica que la resposta a les conjuntures regionals ha de llegir-se en clau 
local. Com a resultat d’aquestes mutacions, a partir d’aquest moment és quan la 
recerca situa pròpiament els inicis de l’època ibèrica amb la consolidació dels canvis 
encetats anteriorment. Des del segles V i fins al II a.n.e. es van mantenir unes pautes 
semblants en l’estructura territorial, el que suggereix la pervivència de la mateixa 
forma organització de territoris propis controlats pels poblats d’altura amb les seues 
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àrees pròpies d’explotació. També les necessitats defensives i el manteniment del 
control dels principals corredors que articulen les comunicacions a la comarca. 

Aquest control estratègic ens permet suposar una preocupació per assegurar-se 
la defensa però també per al control de la mobilitat a l’àrea comarcal que, de forma 
semblant al que ocorria durant el ferro Antic, es pot atribuir al manteniment de les 
vies d’intercanvi, malgrat que en aquest moment no tenim el testimoni tan clar dels 
productes importats com les àmfores fenícies del període anterior.

A les Valls de Pego és molt probable que es configurés un territori ibèric format 
per una xarxa de poblats que podrien funcionar de forma integrada en l’explotació i 
control d’una unitat de paisatge (Fig. 6). Aquest és el model que s’ha pogut reconèixer 
en altres territoris ibèrics propers (grau mira, 2007; Bonet et al., 2015) i com a tall 
d’hipòtesi podem proposar per aquest espai comarcal. 

Una de les bases d’aquesta proposta estaria en la jerarquització que podríem trobar 
en la grandària dels assentaments esmentats amb anterioritat i que devem relacionar 
amb comunitats més nombroses en uns poblats que en altres i que establirien relacions 
de dependència amb uns poblats rectors i altres subordinats. En aquesta zona el poblat 
que hipotèticament presidiria el territori seria el Castell d’Ambra, que amb l’extensió 
i posició dominant sembla el més important del territori. A continuació tindríem 
els dos poblats encimbellats, La Moleta i La Muntanyeta Verda, que controlen els 
camins i els seues entorns, però presenten unes dimensiones més reduïdes. 

En la base del poblament molt probablement hi hauria una sèrie de petits 
assentament al pla, habitats per grups camperols que viurien junt a les terres de 
conreu. Aquests assentaments han estat documentats per l’aparició de ceràmiques 
ibèriques genèriques als alterons i les llomes i estan emmascarats pels bancals i 
cultius actuals. Són molt difícils de detectar i datar i només en treballs específics 
de prospecció i sondejos comencen a aflorar a la major part dels territoris ibèrics. 
Una bon exemple de terres veïnes de la Safor, i que pot servir de model de llogaret 
camperol, és l’excavat de l’Hort de la Torre a Vilallonga (roselló i cloquell, 2008-
09). Les excavacions realitzades han mostrat una construcció en forma de cabana 
de forma aproximadament quadrangular feta amb terra i altres materials peribles i 
excavada en el substrat geològic. No obstant la rusticitat del lloc, presenta un complet 
equipament domèstic i amb algunes peces de decoració destacada que clarament 
remeten a un grup domèstic camperol establert al lloc. Aquest tipus d’habitatge és 
el que podria correspondre als assentaments del Tossalet de Sorell, Benigànim o 
Atzaïla (Fig. 6). Molt probablement aquest tipus de llogarets s’hi desenvoluparien 
principalment durant l’ibèric tardà i serien l’antecedent directe del poblament rural 
d’època romana testimoniada als mateixos llocs, com mostraria el cas del Tossalet 
de les Mondes (gisBert, 1980). No obstant, la mancança de documentació referent a 
aquest tipus d’assentament ens mou a la cautela.

Un cas que convé mencionar és el del jaciment del Pla, just a la vora de la marjal 
i on s’hi va realitzar la troballa d’uns materials a mà, òssos humans i d’animals i les 
restes d’un tronc buidat com si fos una piragua (aParicio et al., 1983: 157-159). El 
jaciment ha estat relacionat amb l’Edat del Bronze per la presencia de materials fet 
a mà, i fins i tot s’ha relacionat amb la pesca d’aquest període. No obstant, en les 
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primeres troballes es menciona  l’existència d’un àmfores de boca plana (aParicio et 
al., 1983: 159), el que fa sospitar que hi ha algun altre període representat en aquest 
lloc i bé podria tractar-se del moment que ara ens interessa. No obstant això, caldria 
una revisió exhaustiva dels materials per poder caracteritzar aquest indret.    

La caracterització de l’activitat econòmica, eminentment agrària, d’aquestes 
poblacions descansa fonamentalment en l’avaluació de les possibilitats que ofereix 
l’entorn, donada la manca de documentació directa sobre aquestes pràctiques 
productives. D’aquesta manera a les Valls de Pego podem destacar l’existència d’un 
domini geogràfic variat i, sobre tot,  marcat pel contacte de les planes litorals i zones 
de muntanya interior, amb diferències d’altitud superiors als cinc-cents metres. La 
situació de la major part dels assentaments en entorns de muntanya possibilitaria 
el seu aprofitament com a àrees d’activitat agrària variada, des dels aprofitaments 
ramaders, els cultius de secans dels vessant, fins els usos intensius en espais irrigats 
que pogueren desenvolupar-se a les planes de la Vall i a les vores del marjal. 

En aquest model econòmic caldria destacar l’activitat ramadera que podria 
aprofitar els distints ambients ecològics que ofereix la zona i que ofereixen 
possibilitats molt òptimes principalment per a la cria d’ovicaprins. Així les zones 
elevades possibilitarien el seu aprofitament com a àrees de pastures, doncs en 
aquestes zones l’altitud s’hi conservaria la vegetació fresca durant la major part de 

Figura 6. Poblament de les Valls de Pego.
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l’any. Els ramats també podrien aprofitar els rostolls quan en els camps de cultiu 
s’han segat les sembradures. En la temporada d’hivernada a les muntanyes poden 
produir-se escassetat de pastures, de manera que els ramats van poder ser desplaçats 
a les àrees marjalenques del litoral, fonamentalment la marjal de Pego-Oliva on 
existirien abundants pastures i es trobarien a resguard de les baixes temperatures de 
les muntanyes interiors (Fig. 7). Aquest aiguamoll té una extensió d’unes 100 ha i en 
l’actualitat està separat del litoral per una restinga molt hermètica, oberta per escassa 
goles que són en realitat desembocadures fluvials dels rius Bullent i del Racons 
(VinYals et al., 1990: 386- 388).

Aquesta activitat proposada és molt difícil de rastrejar arqueològicament, ja que 
ni tan sols comptem amb registres de fauna dels jaciments amb els quals valorar el 
pes específic de l’activitat ramadera en l’àmbit comarcal, però les possibilitats del 
medi i la relació dels assentaments amb la marjal cal ser tinguda en compte. Formes 
d’aprofitament semblants els trobem en els territoris protohistòrics del Sud de França, 
al Llenguadoc, La Provença i l’Herault, regió amb un paisatge idèntic a l’analitzat, 
on es localitza un seguit d’hàbitats al costat de les costes i les albuferes aprofitades 
com àrees de pastures. En aquest cas es va desenvolupar un model definit per M. 
Py com transhumància inversa, basat en l’aprofitament durant la temporada seca 
del potencial econòmic, agropecuari i recol·lector de les zones lacustres i completat 
amb una ocupació alternativa de les terres de l’interior (PY, 1990: 29-30). Un model 
semblant podria funcionar a la zona d’estudi.

Aquesta explotació diversificada va haver de proporcionar suficients excedents 
agropecuaris que intercanviar per mercaderies arribades d’ultramar als ports 
comarcals o d’àrees litorals pròximes, com prova l’existència de ceràmiques àtiques 
procedents d’aquests intercanvis amb els comerciants de la Mediterrània. Aquestes 
activitats es van haver de concentrar els principals assentaments, residència dels 
grups de poder que controlarien la producció i que s’encarregarien de concentrar 
els excedents agropecuaris del seu entorn i intercanviar-los pels béns procedents de 
l’intercanvi. 

Figura 7. Vista de la marjal des de La Muntanyeta Verda.
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El desenvolupament d’aquestes activitats d’intercanvi van haver de comptar 
amb un bon sistema de camins per al tràfec de persones i mercaderies. A partir de 
l’emplaçament dels assentaments i els camins tradicionals que segueixen els passos 
i corredors de comunicació naturals, podem proposat l’existència d’un eix Nord-Sud 
que accediria a la comarca des de la veïna àrea de la Safor, circulant adossada a l’orla 
muntanyosa interior, evitant el contacte amb l’àrea inundada de la marjal Pego-Oliva 
i sortiria cap al sud per la vaguada dominada per El Passet. Un segon camí aniria 
cap a l’interior on trobaríem l’accés a través del Pla de Pego controlat pel Castell 
d’Ambra, que ascendiria cap a La Vall d’Ebo i a partir d’allí cap a la Vall d’Alcalà 
per on s’accediria a les valls de L’Alcoià i el Comtat. Terra endins, aquest caminal 
quedaria protegit per l’important assentament del Xarpolar (grau i amoròs, 2014).

Comptat i debatut, les valls de Pego conformarien un petit territori ibèric clarament 
emmarcat en un espai natural. A les comarques properes, molt probablement 
trobaríem altres territoris semblants, presidits pels principals poblats ibèrics, com 
el Passet de Segària, controlant la Vall de la Rectoria al sud, o el Castellar d’Oliva, 
dominant el territori immediatament al nord, per citar només els veïns més pròxims. 

Aquests territoris són els que trobarien els romans quan a les acaballes del s. III 
a C varen aplegar a la Península Ibèrica en el marc de la Segona Guerra Púnica. 
Aquesta confrontació i els efectes de la pacificació romana dels inicis del s. II aC 
van sacsejar profundament les estructures sociopolítiques ibèriques de la franja 
mediterrània, com han evidenciat els casos ben coneguts del Tossal de Sant Miquel 
de Llíria-Edeta (Bonet, 1995) o La Serreta d’Alcoi (olcina et al., 1998; grau mira, 
2002). 

Mentre aquestes destruccions s’hi produïen, altres poblats continuarien la seua 
existència, però ara condicionada pel sotmetiment al nou poder romà operant a la 
zona de forma més o menys intensa, segons en quins moment. Però eixa és una altra 
història, amb la seua pròpia complexitat que convindrà explicar i analitzar en treballs 
específics que s’hi centren en aquest complex període històric. 

Ara només ens queda esperar que en un futur pròxim el panorama que hem 
presentat amb grosses pinzellades puga ser descrit amb major detall, o bé esmenat en 
els seus trets bàsics. Això significaria que l’avanç de les investigacions arqueològiques 
haurien fet avançar en el coneixement d’aquesta època ibèrica i recuperar un llegat 
històric i patrimonial que encara resta àmpliament desconegut.
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Pego i les Valls, primer, i en aquesta publicació, després. La recerca d’aquest treball 
s’ha realitzat al marc del projecte HAR2015-64601-C3-2-R del MINECO.
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