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INTRODUCCIÓ

Durant la gota freda dels dies 18 i 19 d’octubre de 2018 en la desemboca-
dura del Barranc d’Aiguadoliva van aparéixer unes marques sobre la roca natu-
ral, aquestes van ser descobertes gràcies a la força de l’aigua que va descendir 
per aquest barranc aquells dies que va eliminar la capa de sediments que les 
havia cobert i preservat durant un llarg període de temps. Aquestes marques 
són dues línies perpendiculars i estan relacionades amb rodes de carro i per 
tant al transport de persones o mercaderies en aquest mitjà, són dues línies 
perpendiculars al llarg d’un determinat espai ocasionades per una circulació 
continua durant un període d’ús.

La  notícia  sobre  l’aparició  d’aquestes marques després dels efectes pro-
duïts per les intenses pluges va ser molt sonada en periòdics, periòdics digitals 
i també entre les persones que durant els mesos posteriors a la seua aparició 
va estar parlant i opinant sobre elles, sembla que ja ha caigut en l’oblit, no s’ha 
tornat a parlar d’elles i tampoc ha aparegut cap publicació científica que apor-
te informació o tracte sobre aquestes.

Jo hem  vaig assabentar de la seua existència per diverses persones 
que  m’ho  van comunicar i em van passar-me imatges sobre aquestes, en 
aquells moments estava realitzant els estudis del grau d’Arqueologia en Bar-
celona i preparant el treball final del grau, curiosament l’estava realitzant so-
bre camins en l’antiguitat, més en concret sobre la Via Augusta entre Dertosa 
(Tortosa) i  Saguntum (Sagunt). Al llarg de la realització d’aquest treball vaig 
aprendre bastant sobre els traçats viaris en època antiga i les problemàtiques 
que sorgeixen en aquests tipus d’estudis, com per exemple a l’hora de poder 
donar una datació per aquests camins antics, per aquest fet hem sobtava molt 
com automàticament sense cap estudi previ s’atorgava una cronologia deter-
minada a aquestes roderes aparegudes per les casualitats de la naturalesa, ibe-
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ro-romana va ser la cronologia que es va adscriure a aquestes marques. És per 
aquest motiu que vaig visitar-les tan prompte vaig poder, realitzar les meues 
fotografies i observar-les per interés propi (Annex: Imatge 1). Com ha passat 
un cert temps des de la seua aparició i no he trobat cap article relacionat amb 
elles, excepte les notícies dels periòdics, aquest va ser el motiu pel qual vaig 
decidir realitzar aquest estudi per a poder donar una cronologia a les restes 
basant-se en diferents anàlisis.

El que és pretén realitzar en aquest estudi es intentar donar una data de 
forma científica, per a això cal realitzar un estudi profund d’aquestes restes. 
La seua datació resulta ser molt difícil, però en aquest treball s’intentarà donar 
un seguit de pautes per obtenir una solució al problema que planteja la seua 
datació basant-se en una base científica. 

L’origen d’aquests solcs sobre la roca resulta ser d’un primer inici bastant 
desconegut, existeixen diferents problemes a l’hora de donar una datació con-
creta per a aquests, per això es recorrerà a diferents exemples i estudis sobre 
marques de roderes de carro en vies de distintes èpoques i zones geogràfi-
ques, a part d’algunes anàlisis per poder determinar la cronologia en la qual 
van ser produïdes aquestes marques per les rodes dels carros.

El Barranc d’Aiguadoliva actualment és el límit territorial entre les pobla-
cions de Vinaròs i Benicarló, dues poblacions situades al nord de la província 
de Castelló de la Plana, més en concret en la comarca del Baix Maestrat. Este 

barranc té un curs d’aigua amb 
pendents elevats perquè supe-
ra forts desnivells en un curt 
recorregut. Té dos trams, la 
capçalera molt profunda i poc 
ampla i el curs baix on s’eixam-
pla i disminueix la profunditat. 
És un tipus de riu característic 
de la zona, funciona de forma 
estacional i torrencial. El seu 
origen és a la població de Ca-
net Lo Roig i té diferents ba-
rrancs que aboquen les seues 
aigües sobre ell, com per exem-
ple: El Barranc de Caperó, el Ba-

rranc del Puig, el Barranc de la Carrasca, el Barranc de Peturrero, el Barranc de 
la Venta Barana o El Barranc de Soriano. En la seua desembocadura existeix un 

Imatge 1 Mapa ubicació roderes
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estuari (Annex: Imatge 2) amb aigua salada, aquest és produït per la força de 
les ones del mar que tanquen la sortida del curs fluvial i l’aigua salada es filtra, 
creant així un estuari de dimensions reduïdes, quan el barranc transporta un 
considerat cabal obri aquesta barrera de còdols en la seua desembocadura, 
permetin arribar les aigües que transporta al mar. La toponímia del barranc fa 
referència a l’aigua que s’acumula als tolls o gorgs del barranc i que es corrom-
pia, el terme doliva és el femení de doliu, un adjectiu que significa dolent, així 
que “aigua doliva” significaria aigua dolenta. (Agustí Fàbregas i Ramon París, 
Benicarló).

En aquest indret, la costa presenta fons de roquers baixos amb zones de 
bancs d’arena, també platges de còdols i sediments aportats pels barrancs, 
per tant presenta una zona apta i amb poques dificultats per a la navegació de 
cabotatge, a part de diverses zones per fondejar en les entrades dels barrancs 
o rambles durant l’antiguitat.

La majoria de trajectes de les persones del poble ras i modestes, que for-
maven la majoria del grup de població, fins inicis del segle XX eren a peu. Enca-
ra que realitzaven pocs trajectes aquest grup de persones, les principals raons 
que tenien per desplaçar-se eren les migracions de temporada per realitzar 
tasques agrícoles, conflictes bèl·lics que feien desplaçar la població de lloc, 
però en general la majoria dels individus morien en les proximitats del lloc on 
naixien. Les persones que realitzaven trajectes en algun animal com la mula, 
cavall o cavalleria eren persones amb alguna posició en l’escala social de la so-
cietat, aquests desplaçaments tenien avantatges com la velocitat de trajecte i 
la seua distancia, però també tenien inconvenients com la despesa econòmica 
que produïa el seu manteniment i la possessió o el lloguer d’aquests animals. 
Un altre element de transport eren aquests animals de tir associats a vehicles 
de tracció animal, com serien els carros per a transportar mercaderies o perso-
nes, aquests tindrien una velocitat limitada depenent de la càrrega que trans-
porten, de la zona per la qual circulen i l’animal que tira d’aquests carros. Per 
tant, fins a la introducció generalitzada dels vehicles amb combustibles fòssils 
van existir durant un període de temps enorme bàsicament tres tipus de mo-
bilitat entre dos o més punts de la geografia. 

En aquest treball al ser estudiades unes roderes de carro, tan sols se cen-
trarà en l’estudi de la circulació de carros per un determinat lloc, aquest tipus 
de circulació durant un cert període de temps deixa aquestes marques sobre 
els indrets per on circulaven i en alguns punts com és el cas de les que s’estan 
estudiant ens han arribat fins als nostres dies. La circulació a peu i en animals 
no deixen un rastre tan evident, encara que per exemple en el cas de les tropes 
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romanes que circulaven a peu, amb una prospecció amb detectors de metalls 
es poden trobar elements que determinen el seu pas per un lloc en concret, 
gràcies als clavii caligae1, o en el cas dels cavalls quan circulen ferrats alguna 
ferradura trencada, però aquests elements apareixen en zones de pas continu 
o d’una abundant circulació de membres de l’exercit romà. Per tant en aquest 
punt geogràfic i donades les circumstàncies que presenten les roderes aquest 
tipus d’estudi queden descartats per la falta de sediments on puguen existir 
elements metàl·lics, a més cal recordar que la normativa prohibeix l’ús de de-
tectors de metalls i tots aquests tipus d’estudis amb detectors de metalls han 
d’estar recolzats per l’administració publica i amb els seus corresponents per-
misos, per aquest motiu l’estudi se centrara bàsicament en els desplaçaments 
dels carros i les empremtes que deixen aquests amb un pas continu. 

L’estudi de les roderes és un camp on l’arqueologia no ha incidit amb força 
i on caldria involucrar amb major intensitat aquesta disciplina per l’important 
grau d’informació que pot arribar a aportar tant històricament com arqueolò-
gicament, gràcies a aquests tipus d’estudis es podrien conéixer millor les rutes 
de transport, circulació i de comunicació tant en l’antiguitat com en temps 
més recents ajudant a conéixer la vertebració de les xarxes viàries d’un conjunt 
de territori. 

És veritat que existeixen grans estudis d’un determinat període de les vies 
de comunicació, però principalment estan centrades en un període, les vies 
d’època romana, aquest moment històric té una gran quantitat d’articles i es-
tudis relacionats amb aquestes construccions i itineraris, però també cal des-
tacar que aquest impuls ha estat possible per l’interés mostrat per diferents 
autors respecte a aquest tema, el problema d’aquest impuls d’investigació ha 
produït que altres períodes anteriors i posteriors hagen quedat en un fons obs-
cur en l’àmbit acadèmic i d’investigació. Les vies romanes a l’interior d’Hispania 
i l’imperi romà han estat objecte d’estudi com a resultat de ser un període molt 
atractiu i amb molta informació epigràfica, fonts escrites, restes arqueològi-
ques i que formava un sistema molt complex similar a l’actual sistema viari, 
com es pot observar en el sistema d’eix radial de la ciutat de Roma, d’aquí la 
famosa frase: “Tots els camins porten a Roma”. 

En els primers tractats de camins del segle XVIII com FERNÁNDEZ DE MESA, 
T. (1755) “Tratado legal y politico de caminos publicos y posadas” Valencia o 
ESCRIBANO, M. (1775) “Itinerario espanyol o guia de caminos” Madrid (3ª ed) 

1 La Caliga era un calçat usat principalment pels soldats romans, els clavii caligae eren unes tatxo-
les que estaven en la sola per aportar agarre i evitar el desgast de la sola de cuir. Aquests elements 
són de gran ajuda a l’hora de determinar llocs i vies per on circulaven les legions romanes.
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entre altres, tracten com estaven fetes les vies romanes, eren examinades a 
fons per poder conéixer el seu procés de construcció perquè duraren tant de 
temps. En aquest exemple dels tractats del segle XVIII, es pot observar la im-
portància que se li ha donat als camins romans en altres disciplines fora de 
l’arqueologia per poder adoptar tècniques de construcció i un sistema de xar-
xes viaries fins a l’actualitat, tant com es pot observar en la construcció de vies 
radials, carreteres amb àrees de descans, serveis relacionats amb els mitjans de 
transport,  morfologia de la via, mobilitat de persones, comerç i un gran con-
junt de possibilitats que aporten les vies de comunicació que avui en dia no li 
donem importància o no sabem apreciar aquestes característiques perquè les 
tenim assimilades com habituals, però les vies de comunicació són d’una gran 
importància per a una societat per tot el que comporta.
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PROBLEMÀTIQUES

Existeixen diferents problemàtiques respecte a la datació de trams viaris 
com aquestes rodades. El que si és cert, és que aquestes han estat realitzades 
antròpicament i no són fruit de la naturalesa, és a dir produïdes per l’acció hu-
mana i els seus mitjans de transport, poden haver estat realitzades per facilitar 
el pas per un lloc rocós o per la tracció animal tirant d’un vehicle de tracció 
animal per comunicar dos llocs distants entre si. El fet de pretendre donar una 
cronologia al seu moment d’ús és la que presenta un major conjunt de pro-
blemàtiques, un cop superades aquestes es podrà determinar el seu ús, quines 
persones van transitar per ell, quina època és la que correspon a aquest trajec-
te, l’origen, el seu destí, entre altres. 

No existeixen fonts escrites ni constància de fonts orals sobre l’existència 
d’aquest recorregut en la part final del barranc d’Aiguadoliva, per tant no es 
pot basar en cap recurs bibliogràfic per poder resoldre aquest enigma. De la 
mateixa forma, al ser marques sobre la roca natural, no hi ha cap estrat ar-
queològic amb restes arqueològiques, ja sigui ceràmica, monedes, metalls, etc. 
que permeten obtindré cap datació fiable, és a dir la violència amb què aquests 
dies descendia l’aigua pel barranc va eliminar si existia qualsevol estrat o resta 
arqueològica en les seues proximitats. Per tant, aquest punt es podria pensar 
que no és cap via romana construïda com a tal, ja que les roderes es troben 
ubicades sobre la roca natural i no tenen les diferents capes de preparació ni 
les característiques pròpies d’una via romana, tan sols era una superfície on 
aflora la roca natural i sobre la qual es circulava, però els romans en alguns 
punts també circulaven per llocs com aquest i fins no obtenir resultats no es 
pot descartar cap opció. Així, la mateixa força de l’aigua que va voler que co-
neguérem aquestes roderes després d’un temps enterrades va arrasar tot el 
que pugues quedar en els seus voltants, per tant és difícil realitzar una datació 
fiable, però no impossible, com es podrà comprovar en aquest treball. 
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Un altre fet a destacar d’aquesta problemàtica en la datació, és que al tro-
bar-se lluny d’un lloc d’habitat existeix la dificultat de relacionar-les directa-
ment amb un assentament, per aquest motiu cal realitzar un estudi amb pro-
funditat per poder arribar a tindre unes conclusions clares sobre la seua època 
d’ús, a partir d’aquesta última dada es podran realitzar les diferents interpre-
tacions i segons la seua cronologia buscar una relació amb els assentaments o 
llocs de producció que existeixen en aquesta zona. 

També la facilitat que té la cultura humana en general en quant no sap do-
nar una datació concreta per alguna infraestructura, se sol dir que és molt antic 
i que això és obra dels romans o els “moros” sense cap base científica ni ar-
queològica que li done suport. Aquesta problemàtica és la que principalment 
ha fet que realitze aquest estudi, per poder aportar un poc de llum al problema 
que ha originat la presència d’aquestes restes d’un passat incert respecte a la 
temporalitat i el seu ús.

Una altra problemàtica que apareix en aquest estudi, seria si aquestes han 
pogut estar realitzades per l’humà, ja que a vegades en terrenys rocosos s’ex-
cavaven artificialment dos carrils o solcs que obligaven als carros a seguir un 
traçat ben definit i evitant el perill de relliscar, aquesta tècnica és coneguda 
com a strade a binario o Geleisestrassen (Grenier, 1934, 368-377), (Bosio,1991, 
15) i (Adam, 1996, 303). En aquest punt en concret on s’està realitzant l’estudi 
no s’observen roderes realitzades per acció humana, simplement són roderes 
produïdes per un pas repetit de carros per un mateix indret, provocant que 
els carros acabaren circulant per l’interior d’aquestes roderes i fent-les majors.

Es coneixen una certa quantitat de roderes en el Baix Maestrat, el proble-
ma ha estat que no s’han realitzat grans estudis per poder determinar la seua 
cronologia, el seu recorregut o tan sols conéixer la finalitat d’aquests trajectes 
que marquen. En molts casos han estat destruïdes per la construcció de carre-
teres, han quedat tapades per l’asfaltat de camins i en altres casos han caigut 
en l’oblit acabant tapades per matolls, per tant existeixen unes roderes en di-
ferents punts d’aquesta zona geogràfica que demostren l’ús del carro com a 
vehicle de transport al llarg de la història fins fa unes dècades, però un poc 
desconeguda. 

El carro va ser un important mitja de transport de mercaderies i persones 
comunicant diferents punts de la geografia, per poder realitzar aquests tra-
jectes existirien unes rutes de connexió entre els nuclis de població, els llocs 
de producció i els centres de distribució, aquest sistema de xarxes de comu-
nicació es pot observar al llarg dels segles com han anat evolucionant i els 
moments àlgids on s’han produït grans avanços, però també retrocessos en 
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aquesta evolució en determinades èpoques històriques quan en alguns perío-
des històrics ha quedat aquesta evolució estancada o fins i tot s’ha produït un 
retrocés, un exemple clar podria ser durant l’imperi romà amb tot el sistema de 
vies i infraestructures construïdes al seu voltant i el declivi produït en la caigu-
da de l’imperi romà perquè no existeix una administració forta al seu darrere 
que la legisla i la puga mantenir.   

En aquest apartat es pot afegir la dificultat de poder determinar quin tipus 
d’animal era l’encarregat de realitzar la força per tirar del carro, és a dir si seria 
cavalls, bous o quin tipus d’animal, ja que cadascun d’aquests té uns avantat-
ges i inconvenients, per exemple els bous usats com a tir tenen una velocitat 
molt reduïda respecte als cavalls, però tenen una major força i per tant poden 
tirar de càrregues molt superiors als cavalls.

Un altre element que és de difícil deducció és el nombre d’animals de tir, 
com les úniques restes evidents que existeixen en un principi són les marques 
que deixen els carros al seu pas, és impossible determinar el nombre d’animals 
que tirarien del carro. Són elements que pareixen d’una importància mínima, 
però podria aportar una gran informació per conéixer millor aquest ús del ca-
rro, els seus trajectes i les persones encarregades de realitzar aquests viatges 
amb els carros. 

Al llarg del treball es podrà observar una problemàtica existent en la presa 
de les mesures, al ser un tema d’estudi que es situa fora de la cronologia roma-
na o de determinats jaciments amb roderes de certa importància, no existeix 
una metodologia determinada. Per aquest motiu a l’hora de buscar publica-
cions relacionades en aquest tema existeix una gran diversitat en la presa de 
les mesures, hi ha publicacions on sols es prenen algunes mesures o altres on 
només es mencionen sense realitzar cap anàlisi ni mesura. 

Una altra problemàtica que existeix respecte a les publicacions referents a 
aquest tema, és com es defineix l’amplada de l’eix dels carros, per alguns au-
tors l’amplada de l’eix correspon a la mesura que existeix entre la part interna 
de les roderes, mentre que altres autors consideren que l’amplada de l’eix és 
la mesura corresponent a la que existeix entre el centre de les dues roderes. 
Aquesta diversitat de presa de mesures produeix una confusió entre les dife-
rents referències de mesures, dificultant la comparació entre els diferents llocs 
on apareixen roderes.  
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HIPÒTESIS 

Existeix una gran diversitat d’hipòtesis respecte al seu origen i funció. Per 
això es poden obtindre diferents moments d’ús, per tant no pot quedar-se 
amb què són d’una època o una altra sense realitzar cap estudi, cal pensar més 
enllà del que la nostra visió ens permet. 

Per poder tindre una datació cal conéixer les diferents activitats que han 
pogut donar-se en aquest indret aprofitant les possibilitats que presenta una 
desembocadura d’un barranc al llarg de la història, així un cop analitzades les 
roderes i saber en cada període quin tipus d’activitat es realitzava o es podia 
realitzar en aquest indret, així es podrà obtindre un major significat al d’unes 
simples roderes de carro existents sobre la roca natural. 

És molt important analitzar aquestes activitats i amb quina societat estan 
relacionades, es poden dir bastants situacions en què han estat usats els vehi-
cles de tracció animal, però per arribar a una conclusió i que siga acceptada, 
primer cal tindre unes bases i uns fonaments que s’intentaran donar en aquest 
treball per poder donar explicació a la problemàtica de datació abans men-
cionada i que  presenta  l’estudi de les roderes existents en el marge dret del 
Barranc d’Aiguadoliva.

En aquest apartat es mostraran alguns indicis que he trobat en aquesta 
zona pròxima a la desembocadura i que també podrien aportar algunes hipò-
tesis l’ús d’aquestes roderes. En la zona de la costa davant la desembocadura 
es troben algunes restes arqueològiques en el fons marí principalment data-
des en època romana i medieval. En l’entorn de la ubicació de les roderes po-
dem trobar la identificació d’una torre del segle XVII anomenada Torre Aigua 
d’Oliva situada dins el terme de Benicarló, estaria relacionada amb la defensa 
davant els atacs per part de pirates, no queden restes d’aquesta però és men-
cionada per diferents autors com un mestre de Vinaròs anomenat D. Domingo 
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i l’arqueòleg Arturo Oliver. Un últim element relacionat amb aquest lloc seria 
una via pecuària d’origen medieval que circularia pel marge esquerre del ba-
rranc remuntant el barranc d’Aiguadoliva per unir-se amb altres vies pecuàries 
de major entitat formant un entramat de xarxes viàries d’època medieval i que 
avui en dia formen camins d’entitat secundària.  

A continuació es mostraran algunes de les diferents hipòtesis que poden 
existir amb relació amb aquestes roderes, la seua relació amb activitats realit-
zades a la costa i diferents cronologies:

- En aquesta zona hi existeixen diferents jaciments arqueològics d’èpo-
ca del bronze, del ferro i d’època ibèrica que podrien estar relacionats amb 
aquest paratge, el petit estuari que actualment existeix en la desembocadura 
del barranc d’Aiguadoliva. Existeixen principalment dos jaciments arqueolò-
gics d’època ibèrica d’una certa entitat que podrien ser els usuaris d’aquest 
lloc per rebre o exportar recursos, és a dir realitzar activitats comercials amb 
altres cultures del mediterrani. Aquests dos jaciments arqueològics als quals 
es fa referència són El Puig de la Nau (Benicarló) i el Puig de la Misericòrdia 
(Vinaròs), els dos es troben dintre la zona coneguda com a Ilercavonia en el 
període de la cultura ibèrica. A part existeixen altres jaciments de menor enti-
tat que podrien haver tingut relació amb aquest lloc on actualment es poden 
distingir aquestes roderes com pot ser el jaciment del Mas de Fabra (Benicarló) 
descobert recentment durant les obres de la nova variant de la N-340 i encara 
en procés d’excavació i investigació per poder conèixer millor aquest jaciment.

Les restes de les marques de les roderes es troben al marge dret de la des-
embocadura del barranc, en el terme de Vinaròs, aquest barranc fa de límit 
entre les dues poblacions, però en l’antiguitat cal tenir una visió diferent dels 
actuals límits territorials, aquest barranc circula pel marge dret del jaciment del 
Puig de la Nau, encara que no es podria dir exactament que si aquestes mar-
ques foren d’època ibèrica correspongueren a aquest jaciment, ja que la proxi-
mitat amb el Puig de la Misericòrdia també podria indicar que pugues tindre 

Imatge 2 Jaciments arqueològics del Puig de la Misericòrdia i El Puig de la Nau
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accés a aquesta via d’entrada i sortida de productes, cultura i relacions entre 
diferents poblacions. Tindria major sentit el jaciment del Puig de la Nau perquè 
està més pròxim i és un camí natural aquest trajecte des de la mar circulant 
pel barranc fins al Puig, per altra banda el Puig de la Misericòrdia tindria el seu 
corredor natural en el Riu Cérvol fins a la costa, tot i això no es pot discriminar 
que aquest jaciment no tingues una via d’accés fins al barranc d’Aiguadoliva, 
el motiu pel qual no es pot fer aquesta diferenciació a primera vista és que no 
existeix un altre tram amb roderes que permeta distingir el destí d’aquestes 
roderes. 

Un altre element que permet donar veraci-
tat a aquesta hipòtesi, són les restes arqueolò-
giques trobades en la desembocadura d’aquest 
barranc, en ella s’han recuperat diversos frag-
ments d’àmfores Dressel 1B i 1C, ceràmica me-
dieval i un casc de bronze, per tot això aquesta 
àrea es considera una zona de desembarcament 
de productes o embarcament de forma esporà-
dica durant l’època romana, mes en concret en 
època republicana i també durant l’Edat Mitja-
na, d’aquí l’escassa quantitat de materials recu-
perats del fons marí i la seua diversitat davant la 
cronologia d’aquestes restes. Per tant hi existeix 
una gran relació entre els jaciments que hi ha en 
les seues proximitats amb les restes arqueològi-
ques trobades en els fons marí i la costa respec-
tivament que permeten realitzar la hipòtesi d’un comerç d’època ibèrica i po-
der donar aquesta cronologia per les roderes. Si fóra aquesta opció del comerç 
relacionat amb algun assentament ibèric caldria determinar quins eren els 
agents comercials que produïen aquests intercanvis, ja que en aquesta zona 
en concret van existir contactes comercials primer amb fenicis i posteriorment 
amb púnics i romans, també l’existència de peces de factura grega en aquests 
assentaments podria induir a què existira una relació comercial amb colònies 
gregues com per exemple Emporion que a través d’una navegació de cabotat-
ge haurien pogut arribar fins a aquestes costes. Cal mencionar que aquesta 
arribada de productes en vaixell destinat al comerç a les costes del Baix Maes-
trat, queda molt ben documentada per diferents treballs arqueològics sobre 
les troballes que s’han realitzat en la costa, com el jaciment de Les Pedres de la 
Barbada (Benicarló), la desembocadura del barranc de les Salines (Vinaròs), El 
Roquer (Vinaròs) i les restes de la costa Nord de Vinaròs.  

Imatge 3 Amfora Dressel 1B
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Per tant es presenta una hipòtesi que té molts punts a favor pels distints 
elements mencionats anteriorment, però cal anar amb compte i fins no tindre 
unes conclusions clares no es pot aventurar a donar-la per valida. 

Un altre jaciment que podria tenir una certa relació amb aquest punt i que 
està més pròxim a la desembocadura és el jaciment descobert durant la cons-
trucció de la variant de la N-340, El Mas de Fabra (Benicarló), aquest jaciment 
igual que el Puig de la Nau es troba en el corredor natural del Barranc d’Ai-
guadoliva. És cert que és un jaciment que es troba més pròxim a la desembo-
cadura, el problema que existeix és la falta d’informació, ja que tan sols es va 
excavar la zona afectada durant les obres de la nova variant.

Mitjançant eines de SIG2 (Sistemes d’Informació Geogràfica) es poden ubi-
car les roderes i els diferents jaciments en una base cartogràfica i poder obtin-
dre informació com la distancia en línia recta entre els punts, per exemple en-
tre les roderes i el Puig de la Nau existeix 4’307 quilòmetres, entre el Puig de la 
Misericòrdia i les roderes hi ha en línia recta 6’658 quilòmetres, també si existia 
una visibilitat entre el jaciment i aquest indret on estan ubicades les roderes, 
fins i tot la possibilitat d’intentar esbrinar quin seria el millor trajecte entre dos 
punts com s’explicarà a continuació.

En l’apartat d’anàlisi existeix un mètode que és la utilització d’eines de 
SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), tenen una gran diversitat de funcions 
i operacions d’anàlisis a partir de dades geogràfiques, vectorials i rásters. Un 
exemple es mostrarà a continuació, en el fet que aquestes roderes tingueren 
sentit amb l’època ibèrica i s’hauria de buscar la relació existent entre el lloc on 
es troben les roderes i els dos jaciments que tindrien una major relació amb 
aquestes, es podrien realitzar anàlisis per poder determinar quin seria el camí 
més curt i millor per realitzar un trajecte entre un origen i un destí. El fet de 
tindre un camí ideal entre els dos punts permetria poder posseir uns indicis 
per a què si aquesta hipòtesi fóra correcta, posteriorment es podria realitzar 
feina de camp, així s’intentaria buscar en els llocs pròxims on marca aquest 
mapa creat amb les eines de SIG l’existència del possible camí en la recerca de  
roderes en superfícies on aflore la roca natural. En aquest punt el que s’intenta 
és donar una certa importància a les eines de SIG i com aquestes poden ajudar 
en el moment de realitzar el treball de camp i durant el procés d’investigació. 

2 Els SIG estan formats per un hardware i software que permeten integrar, emmagatzemar, editar, 
analitzar informació espacial georeferenciada i presentar els resultats de totes aquestes operacions 
en mapes o consultes. Actualment són utilitzades per una gran quantitat de disciplines com la geo-
grafia, arqueologia, cartografia, geologia, ciències ambientals, etc.
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A continuació es mostren les rutes ideals entre les roderes d’Aiguadoliva i 
els dos jaciments ibèrics que podrien tenir accés a aquest indret, tot és teoria 
fins que no es demostre el contrari, tan sols és un exemple de l’ús, la importàn-
cia d’aquestes eines i com poden facilitar el treball de camp en l’aspecte de la 
investigació, són anàlisis realitzats sense restriccions de pendent però l’anàlisi 
busca el lloc més apte per a la circulació i el més ràpid entre dos o més punts. 
El cas que creuen els cursos fluvials no significa cap problema, ja que no és ne-
cessària la construcció de ponts en rius i barrancs amb les característiques que 
tenen en aquesta zona, es pot observar en alguns llocs avui en dia com poden 
ser creuats mitjançant guals, un clar exemple es troba a escassos metres d’on hi 
ha les roderes, en aquest lloc existeix un gual asfaltat paral·lel a la Nacional 340 
que creua aquest barranc. Un altre exemple d’aquesta forma de creuar cursos 
d’aigua estacionals en períodes històrics antics, el podem trobar en el pas a 
gual de la Via Augusta pel riu Cérvol a Traiguera3. 

Aquest anàlisi ha estat 
realitzat amb un model digi-
tal d’elevacions de 25 metres, 
però aquesta anàlisi es podria 
afinar molt més amb models 
d’elevació digitals amb una 
cota de malla inferior, com 
per exemple de 5 metres. 
Però fins que aquestes rode-
res no tinguen una cronolo-
gia en concret, tan sols era 
per mostrar un exemple de 
les possibilitats que presen-
ten aquestes eines en un es-
tudi d’on tan sols existeixen 
unes marques del pas de roda 
de carro sobre una superfície 
i l’enorme informació que es 
pot obtindre.

3 Arasa, F. El pas a gual de la Via Augusta pel riu Cervol (Traiguera, Castelló). Quaderns de prehis-
tòria i arqueologia de Castelló, 2010, núm. 28, p 217-231.

Imatge 4 Mapa ruta de menor cost 
entre ubicació roderes i el jaciment 

del Puig de la Nau
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Imatge 5 Mapa ruta de menor cost entre la ubicació de les roderes
 i el jaciment del Puig de la Misericòrdia
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Imatge 6 Mapa amb les dues rutes de menor cost en relació els dos jaciments més propers 
a les roderes del barranc d’Aiguadoliva
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La visibilitat entre dos punts també pot aportar informació, per exemple 
si fóra acceptada aquesta hipòtesi, si es podria observar l’arribada els vaixells 
a la costa, tenint la ubicació dels dos jaciments i la de les roderes es poden fer 
anàlisis de visibilitat des dels tres llocs i extraure conclusions. Realitzant aques-
ta anàlisi es pot comprovar que no existeix una visibilitat entre el Puig de la 
Misericòrdia i el lloc on es troben les roderes, d’igual forma entre el Puig de la 
Nau i les roderes seria difícil que és pogueren observar al trobar-se en un lloc 
profund, en canvi el que es podria observar des de la ubicació de les roderes 
seria la part més alta del Puig de la Nau incloent una part del jaciment. Però 
des dels dos jaciments es podria observar l’arribada dels vaixells a la desem-
bocadura. La importància de la visibilitat recau en el control de visió i domini 
del territori, per aquest motiu poden permetre explicar l’elecció dels llocs per a 
diferents activitats l’interior d’un espai que dominen i controlen.

- Una altra hipòtesi seria una cronologia més recent, ja que fins fa poc, unes 
dècades enrere en molts llocs de la costa i amb presència de graves i còdols de 
rius es realitzaven extraccions d’aquests materials per ser aprofitats en la cons-
trucció com a material de construcció. Com a materials de construcció podrien 
ser utilitzats per realitzar blocs de forma quadrada o rectangular compostos 
per graves i morters de cal per després ser usats en construcció d’edificis, tam-
bé aquests còdols podrien ser usats per a regularitzar superfícies del sòl com 
es pot observar en alguns carrers de les localitats costaneres o localitats prope-
res a rius i barrancs abans de ser asfaltats, és a dir pavimentacions del terra on 
en alguns casos es poden crear fins a dibuixos o elements geomètrics. Sobre 

Imatge 8 Mapa visibilitat entre el 
Puig de la Nau i les roderes

Imatge 7 Mapa visibilitat entre 
El Puig de la Misericòrdia i les 

roderes

Imatge 9 Mapa visibilitat 
des de les roderes
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aquesta activitat hi ha imatges antigues que demostren aquestes extraccions 
per part de particulars en carros i en alguna ocasió per part de les poblacions 
per realitzar distintes obres tant públiques com privades. En aquests trajec-
tes els carros tindrien rodes amb cobertes de ferro que juntament amb les 
pesades càrregues podrien haver deixat aquestes marques sobre el substrat 
geològic. A part, també en una altra època més antiga, des d’època medieval 
aquesta activitat hauria pogut haver-se desenvolupat. Aquesta activitat que 
es realitza al llarg d’un temps tan extens podria ser un problema, però gràcies 
al fet que existeixen diversos exemples en l’amplada entre l’eix de les rodes 
dels carros i la marca que deixen aquestes sobre el sòl, en el cas que aquesta 
hipòtesi fóra la correcta, aquestes 
característiques permetran poder 
realitzar una aproximació més de-
tallada a l’hora de donar una cro-
nologia a aquestes rodades que 
són l’origen d’aquest estudi. La 
conservació d’alguns carros fins 
a l’actualitat i diferents estudis 
que s’han realitzat en la península 
sobre l’amplada de l’eix en distin-
tes èpoques en què no es con-
serven aquests carros, permeten 
conèixer les distàncies dels eixos 
en diferents moments històrics i 
serà un element més que ajudarà 
a determinar en quin període va 
ser utilitzat aquest trajecte al mar-
ge del barranc. 

- Existiria una opció que podria estar basada en les restes de sílex4 
 que es troben en les proximitats de la desembocadura del barranc d’Aiguado-
liva, aquests elements lítics són molt característics, un elevat percentatge que 
apareix en les costes pròximes al barranc és de color negre, aquest material no 
és autòcton d’aquesta zona, això vol dir que ha estat transportat per l’humà, 
aquestes restes que apareixen en la costa es desconeix el seu origen però es 
coneix com han arribat fins a ella. El sílex porta usant-se des de la prehistòria 
per a produir eines utilitzades per tallar i realitzar diferents tasques relaciona-
des en la vida quotidiana, fins a temps recents ha estat usat en diferents usos 

4 És una roca silícia, tradicionalment també es diu pedernal, és un material heterogeni, dur, color 
molt variable i quan es fractura ho realitza de forma concoide formant cares molt afilades.

Imatge 10 Extracció de còdols 
en la platja de la Marxica (Benicarló)
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com els trills, les pedres foguera, en les primeres armes de foc per iniciar la 
combustió de la pólvora (pedres de fusell) o en pedres d’encenedors abans 
de ser substituït pel magnesi, entre altres usos. La presència en les costes és a 
causa del transport marítim, els vaixells en èpoques recents abans de l’existèn-
cia dels actuals ports duien aquestes càrregues secundàries que els reporta-
ven uns beneficis extra en les seues bodegues i a vegades eren també usades 
com a llast. Aquest fet que apareguen en diferents punts de la costa de Vinaròs 
majoritàriament i en algunes platges de Benicarló fora de les actuals zones 
portuàries, indicaria un període on encara no existirien aquests ports i les rela-
cions comercials es realitzarien en les platges.

- Si estem en aquest període on encara no existien els actuals ports marí-
tims i cada grup de pescadors o barques tingues un lloc assignat per realitzar la 
seua tasca, podria ser un lloc on algunes barques realitzaren les seues tasques 
com a pescadors i aprofitant la desembocadura del barranc tragueren les seu-
es captures al finalitzar la jornada per aquest lloc, aquesta opció seria bastant 
difícil per la morfologia de la costa en aquest punt i que es troba allunyat del 
nucli urbà.

- El mar també ofereix un recurs que en l’antiguitat era molt apreciat, la sal 
marina, obtinguda després de l’evaporació de l’aigua del mar, en aquest indret 
si existia un estuari semblant l’actual en períodes de gran insolació es podria 
obtindré clorur sòdic que al llarg de la història ha tingut una gran diversitat 
d’usos com l’alimentaria (salaons, donar major sabor, mantindre en bon estat 
de conservació productes alimentaris), tèxtil (adobar pells), en la metal·lúrgia 
(temperat de metall), en la medicina (contra la inflamació, curar cicatrius, con-
tra la sarna, etc.), en l’alfarera (en algunes pastes i acabats). En la costa de Vi-
naròs trobem dos topònims que demostren la importància de la recol·lecció 
d’aquesta com són El Barranc de les Salines i la Platja del Saldonar. Per tant 
aquesta hipòtesi no seria tan desgavellada, el problema que presenta és que 
hauria d’extraure’s un gran volum per ser transportada en un vehicle de tracció 
animal des del lloc de producció, encara que podria circular en determinades 
ocasions per recollir la sal obtinguda, però una circulació tan intensa per pro-
duir aquestes roderes seria un poc difícil.

- Una altra hipòtesi, podria ser l’accés a antigues finques a la vora del ba-
rranc en carros i extraure els productes agrícoles produïts en elles, amb el pas 
dels carros continuadament haurien pogut deixar impreses aquestes marques 
sobre la roca natural. Fins abans de l’arribada dels automòbils i vehicles de 
càrrega a motor de forma extensa per part de la major part de la població, 
aquest tipus de transport per tracció animal va ser el principal sistema utilitzat 
per realitzar aquestes tasques en els camps de conreu.
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- Com es pot llegir a l’inici d’aquest apartat existeix una via pecuària al mar-
ge oposat al qual es troben les roderes que s’estan estudiant, aquestes es co-
neix el seu origen medieval perquè en les Ordinacions de 1673 de Benicarló es 
tracta sobre aquest entramat de vies relacionades amb camins de trànsit de 
bestiar i transhumància tractant del seu origen d’època medieval. El fet d’exis-
tir aquesta via en els voltants podria significar que les roderes estigueren rela-
cionades amb alguna via pecuària que comuniques amb aquesta. 

En aquest apartat es poden observar un conjunt d’hipòtesis que podrien 
relacionar diferents activitats amb les roderes, aquestes opcions estan bàsica-
ment basades en les característiques, restes i usos que es poden donar en les 
proximitats del barranc en un ampli període, estan simplificades en un petit 
conjunt i escala, ja que podrien ser d’un calibre molt major, però analitzant 
l’espai, és a dir el territori, podrien ser les que principalment estigueren relacio-
nades amb l’ús dels carros en aquesta zona.

En aquesta zona del curs inferior del barranc cal presentar unes restes que 
són presents en aquesta zona, són restes ceràmiques que es poden observar 
tant en la costa a la zona de la desembocadura del barranc com algun dipò-
sit pròxim a les roderes. En la zona de la costa on està la platja de còdols just 
en la desembocadura apareixen nombroses restes ceràmiques procedents de 
diferents accions, per exemple apareixen restes de cadufs procedents de la 
pesca del polp que l’onatge trau en moments de temporal, a part apareixen 
molts fragments ceràmics que poden procedir tant del fons marí com per les 
diferents riuades, aquests materials estan formats per ceràmiques vidriades, 
càntirs, macetes, porcellana, ceràmica de cuina i ceràmica de Traiguera de cro-
nologia moderna. 

En les proximitats de les roderes també hi ha acumulacions de ceràmica a 
torn semblant a la que apareix en la desembocadura de cronologies moder-
nes. Aquestes restes són el resultat de diferents activitats tant en la desembo-
cadura del barranc, per exemple les restes de cadufs estarien relacionades en 
l’activitat pesquera, altres elements com la ceràmica moderna que hi ha en 
l’interior del curs fluvial com en la costa podrien estar relacionats en recipients 
per poder beure aigua o cuinar com càntirs i olles vidriades, això significaria 
que en la costa i en el recorregut riu amunt s’hi ha realitzat diferents activitats 
humanes al llarg del temps que han deixat aquestes restes ceràmiques.
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Imatge 12 Dibuix arqueològic de càntirs en la desembocadura del barranc

Imatge 11 Restes de ceràmica en les proximitats de les roderes
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LES MARQUES

Es troben ubicades en el marge dret del Barranc d’Aiguadoliva, el qual ac-
tualment delimita el terme municipal de Benicarló i Vinaròs, les roderes es tro-
ben ubicades en el terme de la localitat de Vinaròs, es troben aproximadament 
a uns 60 metres del pont de la N-340 que creua aquest barranc i a uns 380 me-
tres de l’actual línia de costa i la seua desembocadura. Les seues coordenades 
UTM són: X: 660974.8667 i Y: 49699.7631. 

Existeixen a vista dos conjunts de roderes amb un espai entre elles on no 
s’aprecien, la seua distància total és 82 metres, repartides en tres zones: una 
l’Est amb un total de 35,30 metres de roderes visibles, una zona intermèdia de 
18,60 metres on s’intueixen però estan enterrades amb graves, còdols i sedi-
ments aportats per les avingudes del barranc i una tercera zona a l’Oest amb 
28’10 metres de roderes a la vista. 

Durant el treball de camp es va realitzar una prospecció visual de l’entorn 
i el tram del curs fluvial pròxim a les roderes analitzades, en aquesta s’ha po-
gut observar una continuació d’aquestes roderes en altres punts del barranc 
d’Aiguadoliva, sobre les lloses que afloren a la superfície en el tram entre la 
nacional N-340 i l’antic camí entre Vinaròs i Benicarló, aquestes es troben si-
tuades també en el marge dret del barranc, consten d’una definició menor 
a l’estar en una zona de pas d’aigua, però aquestes empremtes són visibles 
sobre la roca en diferents punts aïllats amagades entre la vegetació (Annex: 
Imatge 6). En aquest cas, és difícil poder obtindre unes mesures tan exactes 
com el punt que s’està analitzant perquè no estan tan ben definides les dues 
roderes que deixen les rodes del carro al circular. En un punt concret s’observa 
com aquestes roderes estan situades entre dues elevacions de la roca i les ro-
deres circulen per l’espai que queda entre aquestes dues, fet que demostraria 
l’elecció del discurs d’aquest camí de carros o podria ser que en aquest punt 
en concret és realitzes alguna adequació perquè el camí fóra més apte per a la 
circulació (Annex: Imatge 7). Aquest grup de marques de roderes situades fora 
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del conjunt que s’està estudiant en aquest treball segueixen marcant la ma-
teixa direcció que les quals es pretenen donar una datació, per tant podrien ser 
una continuació de les roderes que s’estan estudiant, estan ubicades en una 
zona on l’aigua i els sediments del barranc solen circular per sobre seua perquè 
en aquest indret el barranc té una profunditat inferior i on el cabal del barranc 
amplia l’espai de circulació de l’aigua, aquest fet podria ser un element que ha 
produït que aquestes roderes siguen menys marcades, ja que l’arrastrament 
de còdols i diferents elements que transporta el barranc en les seus avingudes 
produiria un major desgast sobre el llit de roca del barranc. Aquestes marques 
es perden visualment, potser les diferents remodelacions de finques i del camí 
de terra que actualment circula pel marge dret del barranc les han tapat.

Aquestes estan produïdes per abrasió sobre la roca natural creades per les 
rodes dels carros que en algun moment van circular per aquest punt. No han 
estat produïdes per la pèrdua de material o desgast entre les pedres, tampoc 
fossilitzada en la superfície com ocorre en alguns camins d’època romana o 
en algunes vies romanes on s’han realitzat alguns sondejos, en aquestes vies 
romanes conegudes es poden apreciar com a marques superficials o en algun 
estrat, com s’ha pogut observar les diferents capes de preparació, en alguna 
d’aquestes capes de preparació han estat fossilitzades les marques dels carros 
que transportaven els sediments de les canteres fins al tram de la via en el seu 
moment de construcció. 

Estan realitzades sobre l’aflorament natural de calcària i no és una superfí-
cie completament llisa i uniforme, la roca natural pateix un procés d’erosió que 
ha produït que es trobe en un estat quebrat. És a dir, la rodera que s’observa 
en aquest punt, és la deformació de la roca produïda pel pas continu en un 
determinat moment de carros i de les seues càrregues pesants, principalment 
degut a la seua ubicació es pot deduir que són mercaderies o càrregues i que 
no està destinat al transport de persones, perquè no uneix dos llocs d’habitat.

Imatge 13 Marques de roderes de carro en el barranc d’Aiguadoliva
 uns centenars de metres riu amunt
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Per realitzar aquest estudi i que el lector entengué millor el que es presenta 
en ell, cal distingir la paraula rodadura, rodera i rodada. La rodadura és l’espai 
que ocupa la roda d’un carro sobre la superfície, la rodera és l’enfonsament de 
les bandes de rodadura i que afecta la capa superficial produïda per abrasió o 
desgast de la superfície de circulació i són els solcs que s’aprecien. En canvi la 
rodada seria en el cas que fóra una alteració de diferents capes, del paviment o 
la capa de superfície, però en aquest cas no existeixen aquestes capes perquè 
es produeix directament sobre la roca natural. 

Les roderes que ens trobem en aquesta ubicació no són homogènies i con-
tinues, això vol dir que en les roderes hi ha punts on estan molt ben definides 
i altres punts on el solc és més ample, fins i tot hi ha algun punt on hi han tres 
solcs marcats sobre la roca. 

El fet d’existir tres roderes pot fer plantejar una diversitat d’hipòtesis, 
però cal remarcar que les tres empremtes sobre la roca sols apareixen en un 
punt en concret, podríem estar parlant de la circulació de dos tipus de carros 
per les dimensions entre el seu o els seus eixos i deixaren aquesta marca. Una 
altra opció seria que existisca una quarta marca de rodera soterrada sobre el 
sediment, és a dir, que en algun moment el barranc haguera tingut una forta 
baixada de sediments que taparen una part d’aquests solcs originals i que 
les persones que les utilitzaven recordaven el lloc de pas i al seguir passant 
és crees aquest tercer solc visible, si el carro que circules fóra el mateix que 
sempre circulava per aquest tram hauria d’haver com a mínim un d’aquests 
solcs tapat, aquest fet de circular per un mateix indret inclús havent-se pro-
duït un canvi de la superfície del lloc de pas podria ser que les persones que 
el transitaven no canviaren el trajecte perquè estava en la seua memòria (An-
nex: Imatge 3,4 i 5). 

Una opció per tractar d’esbrinar si aquesta tercera marca és d’un carro de 
diferent distància entre eixos, seria mesurar la profunditat del lloc on es troben 
aquests tres solcs i observar les diferències existents entre ells, tot i això és 
difícil poder realitzar aquesta anàlisi de la tercera rodera sense haver realitzat 
cap intervenció arqueològica en aquest indret on apareixen tres marques, ja 
que en aquesta intervenció en el punt concret on apareixen tres marques es 
podria ampliar la superfície sobre la qual es troben les marques per poder ob-
servar si realment existeix una nova rodera. El fet que aquestes tres marques 
sols apareguen en un punt, resulta difícil que puga ser degut al pas d’un carro 
de diferent eix a l’habitual, ja que si fóra així en algun punt més apareixerien 
aquestes tres marques, també que aquest lloc on apareixen tres marques es-
tan molt marcades. 
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Una altra característica de les roderes del Barranc d’Aiguadoliva és la defi-
nició, hi ha llocs on estan molt ben definides (Annex: Imatge 8,9,10 i 11) i al-
tres punts on aquestes empremtes són més amples, menys profundes (Annex: 
Imatge 12, 13 i 14) i menys definides. El fet d’existir una variació en la seua de-
finició també podria aportar una certa informació al seu respecte, per un lloc 
estaria la composició juntament amb l’estat original de la roca calcària i la pres-
sió que les rodes i la càrrega dels carros haurien pogut produir sobre aquesta, 
marcant els solcs de forma diferent i amb profunditats variables en cada punt 
de la roca natural, per tant existiria llocs on la rodera estaria molt ben definida 
i el carro circularia pel seu interior, mentre que en els punts on no està tan 
definida la roda del carro tindria un joc al circular per aquest tram de rodera.

Un altre punt a explicar sobre aquest tram de roderes és el seu pendent, 
aquest pendent és mínim, es podria parlar d’un pendent sobre un 1-2% o in-
ferior, així es pot determinar que en aquest punt no seria un lloc amb cap di-
ficultat per poder circular amb càrregues pesades respecte al pendent, en les 
vies romanes per a una circulació correcta els pendents han de ser inferiors al 
8%. Una altra cosa seria la circulació, ja que en alguns punts no seria sobre una 
superfície perfectament llisa i continua a causa de la inexistència de roderes 
ben definides on el carro circularia sempre per dintre elles i per tant no ho faria 
de forma tan segura, mentre que en altres punts les rodes del carro circularien 
encaixades per l’interior de les roderes, per aquest motiu ho faria de forma més 
segura. Així es determinen dos punts diferents en un mateix espai, unes ben 
definides, profundes i amb una amplada petita, que farien circular el carro pel 
seu interior i unes altres menys profundes on el carro circularia tenint un joc 
major i per aquest motiu produeix que les roderes siguen menys profundes i 
més amples.

Per poder observar un poc més sobre l’espai que ocupen aquestes roderes 
i l’espai del seu voltant com ha anat evolucionat durant les últimes dècades es 
pot observar el vol americà de 1956-1957, extret del IGN (Instituto Geogràfico 
Nacional) i comparar-lo amb imatges aèries actuals. És una forma de comparar 
i observar l’evolució del paisatge al llarg del temps des de que es tenen re-
ferències fotogràfiques d’un determinat espai.

Aquest tipus de fons en imatges permeten tindre una idea com les últimes 
dècades ha canviat l’entorn rural, són les imatges aèries més antigues que es 
disposen respecte a l’àmbit nacional i en aquest cas he escollit aquesta carto-
grafia per intentar observar algun element que puga ajudar en aquest estudi, la 
seua qualitat no és l’actual però es poden observar grans diferències respecte 
en l’actualitat. També pot servir per a poder observar en la imatge alguna traça 
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de camí que haja pogut desaparèixer en l’actualitat a causa de la parcel·lació 
de la terra. En aquest mapa es pot observar el punt groc que és la ubicació de 
les roderes, si s’observa amb deteniment el mapa, es pot observar com l’actual 
camí just on s’acaben les roderes en direcció Sud-Est canvia de direcció i circula 
més pròxim al barranc, en aquest punt si es tira una línia perpendicular a les 
roderes, aniria per l’interior d’una actual finca, per tant dificulta la seua explo-
ració i saber el punt concret on acabarien aquestes roderes en la costa.

 

Imatge 14 Mapa del IGN sobre el vol americà del 1956-57 de la desembocadura
 del Barranc d’Aiguadoliva
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ELS CARROS

Les necessitats de les societats en el transport de material i mercaderies 
van ser les que van fer desenvolupar la tècnica de tracció de càrregues per 
animals, aquestes necessitats en un inici eren satisfetes pels humans en llocs 
on els camins no estaven condicionats i zones amb elevats pendents, un clar 
exemple etnogràfic i molt visual el trobem encara al segle XX en algunes re-
gions d’Àfrica on els habitants de certes regions aïllades carreguen càrregues 
en el seu cap de fins a 25 quilograms realitzant trajectes d’aproximadament 25 
quilòmetres al dia, altres solucions a la tracció animal, és la de situar la càrrega 
entre un basto i ser traslladada per dues persones repartint així el pes. És per 
aquest motiu que l’aparició dels carros amb tracció animal es produeix per la 
necessitat de dur càrregues pesades a una certa distància de forma  eficient, és 
en aquest moment que sorgeix aquesta necessitat de les societats per haver 
d’evolucionar cap a una millora de la tècnica amb les circumstàncies que com-
porta, una d’aquestes seria la creació de camins per on poder circular. 

La roda serà l’element necessari per a aquesta millora, també caldria com-
parar les carretilles amb dues rodes tirades per humans, però aquestes estan 
molt limitades tant per la seua càrrega com per la dificultat de circular per llocs 
de cert pendent o amb dificultats del terreny. És per aquest motiu que el ca-
rro per càrregues pesades en l’antiguitat amb tracció animal majoritàriament 
anirà acompanyada de dos o quatre rodes, és a dir un o dos eixos per millorar 
la seua estabilitat i repartir millor el seu pes i dur càrregues superiors a les que 
podria dur un animal a sobre del seu cos, d’aquest tipus de carretes existeixen 
dos tipus: les de plataforma on es situava la càrrega i es lligava amb cordes o 
les de caixó on la càrrega es situava al seu interior. El fet de tindre dues o quatre 
rodes té una repercussió en la circulació dels carros en llocs amb roderes, dues 
rodes circularà millor per l’interior d’aquestes roderes, en canvi quatre rodes 
significarà una dificultat al circular per les roderes, ja que el carro anirà encaixat 
i el fregament amb les parets de les roderes produiran una circulació més lenta 
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i forçada. Si les roderes s’ubiquen en un tram amb corba o en línia recta, com 
en el cas analitzat, també suposaran una major o menor dificultat per la circu-
lació. Tots aquests aspectes respecte a les roderes han de ser explicats perquè 
cada element que defineixen unes roderes en concret podran aportar una cer-
ta informació que ajudaran a conéixer el tram que s’està estudiant.

No obstant, no s’ha de pensar en què la roda va tindre una finalitat inicial 
per al transport, aquesta va anar sent adoptada segons les necessitats dels hu-
mans, el primer ús de la roda està associat a la producció de ceràmica, més en 
concret al torn lent i posteriorment el torn ràpid dissenyat per produir reci-
pients ceràmics per al seu ús quotidià de forma més eficient, produint un aba-
ratiment de les peces i que aquestes arribaren a una major part de la població.

Posteriorment va ser usada en el transport, millorant la seua forma i funcio-
nalitat, existeixen civilitzacions com la sumeria aproximadament cap al 3.500 
aC. que ja usava la roda en els carros de guerra, després aquest coneixement va 
arribar fins als egipcis, als grecs i després els romans la van assimilar i expandir 
per tot el territori que tenien baix el seu poder d’igual forma que van fer amb 
la seua cultura, no obstant en la Península Ibèrica existeixen restes de rodes 
d’abans de l’arribada dels romans, en concret en el jaciment de Montemayor 
(Córdoba) del segle IV aC, semblants a les trobades en Camara de Toya (Jaén), 
la necròpolis de Baza o el Mirador de Rolando (Granada). Aquestes restes ar-
queològiques en la península poden permetre conéixer l’amplada de la su-
perfície de rodadura de les rodes, és a dir l’amplada de les rodes i quina marca 
deixarien aquestes, podria ser un element d’aproximació si les roderes estudia-
des foren d’aquesta època, però no pot ser definitiu perquè potser existirien 
diversos tipus de rodes i la distància respecte al lloc d’on es pretén realitzar 
l’estudi podria ser un inconvenient o caure en un error.

Un altre ús important de la roda, va ser la seua adaptació a les tasques 
agrícoles, cosa que va suposar un avanç enorme en l’hora de facilitar aquestes 
tasques, incrementar la superfície de conreu i la productivitat.

En època romana existeix una gran diversitat de carros tant amb dos com 
quatre rodes, tot depenia de la seua funció, la seua càrrega i el lloc per on ha-
vien de circular. Tant tirats per bous com cavalls, els bous tenien una velocitat 
inferior de desplaçament però podien dur càrregues superiors i circular per 
camins amb una certa dificultat, en canvi, els cavalls tenien una velocitat supe-
rior i per poder desplaçar-se a elevades velocitats havien de circular per llocs 
preparats per a la seua circulació com les vies romanes. Els carros en època 
romana eren usats per diverses finalitats: transport de mercaderies, persones, 
usos militars, espectacles, cerimonials, per persones de prestigi, etc.  Per un 
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costat estaven els carros de quatre rodes per càrregues pesades tirades per dos 
animals de tracció com la raeda, el carpetum, la clabula, el carrus o el plaustre, 
per un altre els carros de dues rodes amb també dos animals units a la biga 
i el d’un animal enganxat amb dues vares de fusta. En aquest període romà 
existeixen una enorme quantitat de gravats i monuments amb presència de 
figures de carros, a partir dels quals es pot conéixer millor com eren i la impor-
tància que van tindre en el transport i en les activitats comercials de l’època.

En aquest apartat podem conéixer millor com eren gràcies a l’existència 
com s’ha dit anteriorment de gravats sobre pedra, però també existeixen di-
ferents gravats d’època medieval en diferents suports i més recentment exis-
teixen fotografies antigues del segle XIX i XX on es poden apreciar com són 
aquests. Han tingut una certa evolució tecnològica al llarg del temps, però 
no ha canviat excessivament del concepte original de com eren fins a temps 
recents, aquest és un motiu més que dificulta un poc més la investigació 
d’aquestes marques, per aquest motiu cal anar fixant-se en determinats as-
pectes tècnics d’aquests mitjans de transport per poder anar esbrinant quin 
període tenen aquestes marques que s’estan analitzant. 

Es pot observar com en les distintes èpoques la informació dels carros és 
diferent, en la prehistòria apareixen algunes representacions esquemàtiques 
que han estat representades com carros, en època ibèrica la informació dels 
carros ens arriba gràcies a l’arqueologia i les restes trobades en distints jaci-
ments de la península. En l’època romana existeix una gran informació gràcies 
a les fonts escrites en menor quantitat i major respecte a representacions ico-
nogràfiques sobre distints suports. Durant l’època alt medieval sembla existir 
un buit bastant gran d’informació, aquest buit pot estar produït per la situació 
d’abandó en què es trobaven les vies romanes que impedien la circulació de 
carros a distàncies llargues, fins que aquests itineraris no es renoven al final de 
l’edat mitjana, sembla que per realitzar distàncies grans no tenen sentit i que 
tan sols serien utilitzats per distàncies curtes entre centres productors i llocs 
de consum. 

Imatge 15 Relleus en distints suports de carros en època romana
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Finalment l’ús de carro es torna a generalitzar fins a l’aparició dels vehi-
cles de motor, però els vehicles de motor no tindran una introducció ràpida, 
en el segle XX l’esclat de la Guerra Civil Espanyola va provocar que la situació 
econòmica del país quedes arruïnada, a més durant el període denominat com 
autarquia durant la fi de la guerra es va reintroduir amb gran força els carros 
degut a la falta de combustibles per als vehicles a motor, retardant aquesta 
irrupció a moments posteriors a la recuperació econòmica i de forma gradual, 
tal és el fet que fins fa poques dècades encara circulaven carros en l’àmbit local 
fins a desaparéixer finalment el seu ús i passant a ser vehicles destinats a oci 
majoritàriament. 

L’aspecte més important i el que deixa un rastre a partir del qual es pot 
anar seguint la investigació són les rodes, és per això que s’ha de conèixer 
l’evolució de les rodes dels carros i quines empremtes deixen el pas continuat 
d’aquestes per un punt en concret, no deixarà el mateix rastre una roda de fus-
ta que una roda amb la superfície de rodadura de metall. Aquestes rodes van 
sofrir una evolució constant, en un inici eren rodes massisses unides per un eix, 
per passar posteriorment en el temps a un alleugeriment d’aquestes a mesura 
que s’anava eliminant fusta passant per diferents tipus de rodes fins a arribar 
a les rodes de radis usats ja en l’edat mitjana. El desenvolupament de la me-
tal·lúrgia també va aportar innovacions a les rodes quan es van dotar aquestes 
de llantes de ferro, recobrint la roda i dotant-la d’una major durabilitat i una 
major adherència quan aquesta duia claus col·locats sobre la superfície de ro-
dadura de la roda. L’interior de la roda també va anar variant al llarg del temps, 
inicialment eren completament de fusta, però eren molt més pesades, amb el 
temps es va anar reduint el pes de l’interior de les rodes alleugerant el seu pes 
i finalment amb l’evolució de la metal·lúrgia van acabar sent radis de metall.

Un altre element que cal tindre present dels carros a part de les rodes és 
la distància existent entre elles, és el que seria la distància de l’eix o l’empat, 
aquest eix ha anat canviant a mesura que els carros han anat evolucionant i 
també ho han fet les exigències humanes a l’hora de realitzar diferents trans-
ports, això va produir la realització d’aquestes millores per dur càrregues més 
pesades amb una certa estabilitat i a distàncies considerables. Les rodes són 
les que produiran les roderes a l’estar en contacte amb la superfície de roda-
dura que és per on circula el carro, però l’eix marcarà quina distància és la que 
hi haurà entre les dues marques longitudinals de roderes, per tant permetrà 
poder definir una cronologia.
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Imatge 16 Detall de una roda de carro amb coberta de ferro
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ANÀLISIS

En aquest punt, coneixent un poc més sobre les roderes que s’estan estu-
diant, es pretén realitzar anàlisis comparatius amb altres roderes de la Penínsu-
la Ibèrica que es coneix la seua datació, per a poder aproximar-se un poc més 
a la cronologia que tindria aquesta, així un cop es conega es podrà tindre un 
major coneixement sobre el seu funcionament i fins i tot dir quines persones 
van ser les que van usar aquest tram per a la circulació de carros. En aquest 
apartat es presentaran diferents formes d’aproximació, anàlisi de la geometria 
que presenten les roderes, la comparació amb altres roderes de carro, un estu-
di d’anàlisis estadístics i estudis de l’índex de romanitat que pot presentar un 
determinat camí per obtenir una resposta científica a les roderes analitzades.

Una forma de comprovar la romanitat d’aquestes empremtes, és realitzar 
una anàlisi de romanitat del traçat, per a la seua realització es tindran en comp-
te una gran quantitat de conceptes: l’existència de fonts escrites, existència de 
cartografia del lloc amb denominació antiga, la presència de fonts epigràfi-
ques, fonts arqueològiques, condicions geogràfiques, amplada del camí, geo-
metria de la rodera, configuració de la rodera, característiques longitudinals 
del trajecte, connexió amb trams navegables, característiques geotècniques 
del traçat, secció estructural del traçat i activitat econòmica a menys de 10.000 
metres, tots aquests conceptes estan amb una estreta relació amb les princi-
pals característiques que presenten les vies romanes . Aquesta anàlisi de ro-
manitat està extret d’una tesi doctoral anomenada: “Modelo gráfico para la 
datación de vies romanas empedrades a partir del estudio de sus estados de 
frequentación y del análisis superficial de roderas” realitzada per Jesús María 
Alonso Trigueros, enginyer de camins, canals i ports, en l’any 2014. Aquesta op-
ció és una més per poder obtenir un percentatge de la possibilitat de romani-
tat del tram, ja que en aquesta tesi es realitza una gran comparació de roderes 
on l’autor acaba traient per estadística una taula amb diferents ponderacions 
que permeten obtenir un percentatge al seu ús en època romana. Així realit-
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zant l’anàlisi amb les dades preses sobre el camp de les roderes s’obtindrà un 
valor que ens indicarà quin grau de romanitat poden tindre aquestes roderes

Realitzant aquest anàlisi i omplint totes les dades que ofereixen les roderes 
i l’entorn d’aquestes, es pot observar que el resultat que dona és 0’184338, per 
tant comparant amb la taula dels resultats de l’índex de romanitat d’un camí, 
ofereix una romanitat molt baixa. Amb aquest anàlisi es pot començar a tindre 
una aproximació de la datació de les roderes, el problema és que com no és 
cap via romana principal, no tindre una estructura constructiva típica romana 
perquè es troba sobre la roca natural i no és un tram realitzat amb la tècnica de 
construcció que realitzaven els romans, no aparèixer en les fonts escrites com 
a una via de comunicació i no tindre elements característics de vies romanes 
com mil·liaris, alguna inscripció romana o aparèixer en cap itinerari d’època 
romana, fa disminuir bastant el grau de romanitat, tot i això la resta de valors 
tampoc fan sumar excessivament l’índex de romanitat d’aquest camí.

A part de realitzar el grau de romanitat mitjançant aquesta taula, existeixen 
altres mètodes, com l’estadística, amb les diferents mesures de roderes en què 
es coneix el seu període d’ús es pot realitzar anàlisis d’estadística per poder 
tindre una visió global i aproximat sobre quin període podrien ser ubicades 
aquestes roderes que s’estan analitzant. És per això que cal tindre una mesura 
de dades de forma conjunta i uniforme sobre aquestes empremtes. S’han ele-
git a grosso modo quatre períodes: època ibèrica, època romana, edat mitjana 
i la renaixentista. El motiu d’elecció d’aquest conjunt de períodes és que eng-
loben uns certs períodes i diversitat en el seu interior que permetran poder 
obtindré una relació més clara sobre les marques. El moment més recent ha 
estat obviat perquè és molt difícil trobar unes roderes recents i que es conega 
el seu ús en moments contemporanis.

Per prendre les mesures dels diferents llocs analitzats amb estadística i ser 
comparades amb les mesures de les roderes del barranc d’Aiguadoliva, a con-
tinuació d’adjunta un croquis per aclarir al lector quines mesures han estat les 
utilitzades en aquesta anàlisi. Cal dir que per a poder realitzar aquest estudi es-
tadístic han estrat preses un total de deu mostres de cada rodera en diferents 
punts, aquest fet de prendre deu mesures ha estat determinat per l’heteroge-
neïtat que presenten les roderes i per poder obtindré uns resultats més fiables. 

Imatge 17 Gràfic amb l’índex de romanitat de camins
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Així h1 i h2 serà la profunditat de la rodera 1 i 2, a1 és l’amplada inferior 
de la rodera i a2 l’amplada que presenta la rodera a la superfície, la e és la dis-
tància que existeix entre el centre de les dues roderes, la m la distància entre la 
part interna de les roderes i serà equivalent amb la distància de l’eix del carro, 
per últim la M serà la distància que hi ha entre la part externa de les dues ro-
deres i per tant podria ser un equivalent amb l’amplada total del carro incloent 
les rodes.

Per realitzar aquest estudi estadístic he decidit elegir les distàncies màxi-
mes i mínimes en cada rodera analitzada per poder tindre una visió global, 
així es podran observar la varietat que pot existir entre les diferents roderes 
i la seua cronologia, han estat elegides 5 mostres de cada cronologia per ser 
comparades amb les roderes estudiades. El fet de realitzar l’estadística amb 
aquestes mostres, servirà per a obtenir una idea d’en quins rangs de valors 
fluctuen cada un d’aquests punts escollits que es coneixen les cronologies, un 
cop realitzats aquests anàlisis es podrà començar a realitzar les comparacions 
amb les mesures obtingudes en les roderes del Barranc d’Aiguadoliva.

A continuació es mostraran les diferents anàlisis estadístics de les mesures 
que estan relacionades amb una determinada cronologia, tant mínims com 
màxims, en aquestes anàlisis estadístics es mostraran els boxs plots5 que són 
molt visuals i que el lector pot entendre fàcilment. Aquestes imatges seran ex-
plicades en relació al significat, en les imatges del box plot es poden extraure 
moltes conclusions. Per exemple, es poden determinar unes franges de valors 
que són comunes per una determinada cronologia, aquestes es mostraran en 
els quadrats de color, en el seu interior apareixerà una línia que mostrarà un 
valor central, a part en el cas que s’observen valors extrems que se situen fora 
dels rangs de valors que formen un conjunt apareixerà una línia on s’ubicarà 
aquest valor extrem.

El primer valor analitzat és l’amplada mínima de les roderes, a1 mínima 
aquest gràfic permet obtindre una imatge dels valors per cada època, destaca 

5 Box plot o gràfic de caixa és una forma de representació estadistica que té la principal funció de 
resaltar aspectes de la distribució d’una o més dades quantitatives. Va ser ideat per Jonh Tukey en 
la universitat de Princeton al 1977.

Imatge 18 Croquis de les mesures escollides de la rodera
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la mida de les roderes roma-
nes que queden englobades 
en una petita franja de valors, 
també queden diferenciades 
les d’època ibèrica amb al-
tres períodes posteriors. En 
l’amplada mínima d’època 
ibèrica es pot observar com 
aquestes mesures queden 
englobades en els 17 cen-
tímetres i bastant pròxim al 
d’època romana que és de 16 
centímetres.

La a1 màxima no pre-
senta unes diferències sem-
blants a l’anterior, per tant 
a l’hora de ser comparades 
amb les mesures de les ro-
deres del barranc d’Aigua-
doliva, no es podrà tindre 
una idea clara del seu origen 
comparant-la amb les mesu-
res obtingudes. En aquesta 
anàlisi queda clarament dis-
tingida l’època romana de 
la ibèrica, però amb l’època 
medieval i la més moderna 
pot existir alguna confusió al 
comparar-les, perquè les me-
sures de les tres cronologies 
estan molt pròximes entre si. 
Per tant aquest valor sols ser-
virà per a poder tindre una 
aproximació i no per a deter-
minar un període en concret.

La a2 mínima relaciona-
da amb l’amplada mínima su-
perior de la rodera, presenta 
uns valors que permeten di-

Imatge 21 Box plot de la a2 mínima relacionat amb 
la cronologia

Imatge 20 Box plot de la a1 màxima relacionat amb 
la cronologia

Imatge 19 Box plot de la a1 mínima relacionat amb 
la cronologia
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ferenciar bastant clarament 
l’època ibèrica de la resta, en 
canvi per a l’època romana 
i medieval no té cap sentit 
obtindre aquesta mesura, ja 
que les dues fluctuen en un 
mateix rang, encara que la 
romana queda englobada 
en un rang de variació molt 
inferior a la medieval, però 
no s’hauria d’escollir perquè 
el valor mitjà de la medieval 
està just dins el rang de va-
lors d’època romana. 

La a2 màxima, l’amplada màxima en la part superior de la rodera és sem-
blant a l’anterior  quant a resultats, però aquesta tan sols serviria per a obtindre 
una diferenciació entre època ibèrica i la resta, ja que en aquesta anàlisi es pot 
observar com el rang relacionat amb l’època romana és més ampli que en l’an-
terior i per tant seria caure en un error utilitzar-la per intentar diferenciar una 
rodera d’època romana i una altra medieval.

Deixant de banda les amplades de les roderes i passant a centrar-se en 
l’anàlisi de les profunditats d’aquesta època, es pot observar com aquestes 
mesures no són en cap moment concloents per poder determinar una època. 
Per tant la profunditat de les roderes tindrà un altre significat, aquest estarà 
relacionat amb la quantitat de vegades que s’haja circulat pel lloc, si les seues 
càrregues han estat pesades o no i la característica geològica de la roca per 
sobre la qual han circulat els carros. En els gràfics que es mostren a continuació 
respecte a l’altura mínima i màxima de les dues roderes h1 i h2 és on es pot ob-
servar clarament aquesta explicació en què no existeix una relació entre pro-
funditat i cronologia, ja que les quatre cronologies coincideixen en els rangs 
de valors i no es pot discriminar cap.

Imatge 22 Box plot de la a2 màxima relacionat amb la 
cronologia
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Passant a analitzar els resul-
tats obtinguts per a la distàn-
cia entre la part interior de les 
roderes, és a dir la m, que seria 
l’equivalent a l’eix dels carros 
es poden observar algunes di-
ferències entre la distància que 
existeix en el centre de les dues 
roderes i la cronologia. A conti-
nuació, es mostra el gràfic amb 
la relació entre la m mínima i la 

cronologia. Es pot observar com 
la distància en època ibèrica i 
època romana està en uns rangs 

semblants, però serviria per a poder distingir aquestes dues amb la medieval i 
més diferenciada es trobaria les d’època més recent que englobarien les rode-
res posteriors al segle XV.

Imatge 26 Box plot de h2 màxim relacionat 
amb la cronologia

Imatge 25 Box plot de h2 mínim relacionat 
amb la cronologia

Imatge 23 Box plot de h1 mínim relacionat 
amb la cronologia

Imatge 24 Box plot de h1 màxim relacionat 
amb la cronologia

Imatge 27 Box plot de la m mínima relacionada 
amb la cronologia
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La m màxima presenta uns 
resultats menys pocs significatius 
com es pot observar al gràfic, tot 
i això permetria distingir si les ro-
deres són posteriors al segle XV o 
no. Aquesta àmplia variabilitat de 
rangs en època antiga podria ser 
degut a diferents factors: l’erosió, 
la circulació dels carros que no 
anirien encaixats a l’interior de la 
rodera i tindrien un vaivé al circu-
lar produint el desgast de la roca 
o inclús que existira una circulació 
en moments concrets de diferents 
carros amb eixos d’una mida apro-
ximada en els seus eixos produint 
aquesta deformació.

La distància que existeix entre 
la part externa de les roderes és la 
M. Primerament serà la M mínima 
la que s’analitzarà, per poder obser-
var si existeix alguna relació entre la 
distància de la part exterior d’una 
rodera amb l’altra i la cronologia. 
En aquest cas s’observa com la M 
mínima pot ajudar a diferenciar en-
tre l’època romana i la resta de cro-
nologies, ja que les altres èpoques 
tenen uns rangs de valors bastants 
semblant entre ells i no podran 
aportar cap informació al ser rela-
cionades amb les roderes que s’es-
tan analitzant en aquest estudi.

Pel que respecta a la M màxi-
ma, s’observa el mateix que en l’an-
terior anàlisi, però serià un poc més 
confús distingir cronologies que en 
l’anterior cas, per tant aquesta me-
sura no seria fiable del tot per dis-

Imatge 28 Box plot de la m màxima relacionada 
amb la cronologia

Imatge 29 Box plot de la M mínima relacionada 
amb la cronologia

Imatge 30 Box plot de la M màxima relaciona-
da amb la cronologia
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tingir la cronologia de la distància existent entre els límits exteriors de les ro-
deres. Aquesta dificultat d’usar aquesta mesura podria estar relacionada amb 
què els carros al circular per l’interior de les roderes produeixen uns desgastos 

de la superfície a l’anar encaixa-
des les rodes.

La e serià la separació que 
existeix entre els dos centres de 
les roderes, a continuació es mos-
traran les anàlisis de la e mínima 
i màxima per a poder determinar 
en quin cas podrien aportar cer-
ta informació al ser comparades 
aquestes dades amb les quals es 
volen datar. La e mínima podem 
observar que tan sols serviria per 
a poder distingir dos grups prin-
cipalment, les de cronologia més 
antiga (ibèrica i romana) amb la 
medieval i les posteriors al segle 
XV. Però aquesta diferenciació 
hauria de ser simplement per 
poder tindre una idea d’en quin 
període se situarien les roderes 
estudiades, ja que com s’observa 
en el gràfic existeixen dades co-
rresponents a diferents èpoques 
que tenen uns valors extrems.

La e màxima produeix unes 
dades semblants a la mínima, com es pot observar la informació que aporta 
aquesta mesura encara és un poc més confusa que la mínima, en aquest cas 
serviria per a poder distingir unes roderes posteriors al segle XV respecte a les 
de cronologia anterior, sempre posant l’aspecte de la fiabilitat d’aquesta forma 
de datar entre cometes, perquè com s’observa en el gràfic existeixen alguns 
valors d’altres cronologies ubicades en l’interior de la forquilla de valors de les 
roderes posteriors al segle XV.

Així que amb aquesta anàlisi estadístic es poden extraure algunes conclu-
sions determinants a l’hora de poder determinar la cronologia de les roderes. 
Una única anàlisi no és definitòria, però si pot ser d’aproximació a la cronologia 
i per poder determinar millor la seua cronologia és necessari la combinació 

Imatge 31 Box plot de la e mínima relacionada 
amb la cronologia

Imatge 32 Box plot de la e màxima relacionada 
amb la cronologia
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de diferents mesures de les roderes. Un clar exemple el tenim en les roderes 
d’època romana, aquestes tenen una amplada mínima i màxima compresa en-
tre un petit grup de valors, aquestes mesures cal dir que en altres èpoques 
també tenen aquests rangs, però si se situen dins de petits rangs de valors, po-
dem tenir una idea per anar a comparar la resta de mesures amb la cronologia 
romana per poder determinar si són d’aquesta cronologia o no. El mateix cas 
succeeix amb les amplades d’època ibèrica, el problema d’aquesta cronologia 
és que tenen una amplada molt variant, però si permet realitzar una aproxi-
mació i discriminar cronologies posteriors com la medieval i posterior al segle 
XV, d’igual forma han de ser comparades amb altres mostres de mesures per 
poder ser valida l’assignació de la cronologia. 

Respecte a l’eix del carro que seria la e es pot concloure que les distàncies 
menors són les relacionades amb carros d’època ibèrica, però els d’època ro-
mana també tenen uns valors que estan inclosos dins aquest rang, per això 
la importància de no sols quedar-se amb la comparació d’una determinada 
mesura de la rodera, l’ús d’una sola mesura sols serà una mesura per poder 
fer una hipòtesi sobre l’aproximació i a partir d’aquest punt poder anar a la 
resta de mesures preses en el treball de camp per valorar i justificar aquesta 
hipòtesi. Un exemple, seria si l’amplada de la rodera està situada en el rang de 
valors d’època ibèrica, es pot anar a veure i comparar si el rang de valors de 
l’eix correspon al grup on estan compreses les mesures de l’eix d’època ibèrica, 
si coincideix, es podria anar tenint una idea major sobre la seua cronologia, 
d’aquesta forma és com s’hauria d’anar comparant les mesures amb la resta de 
valors presos de les roderes que s’estan estudiant. 

La distància que existeix entre els dos límits exteriors de les roderes tenen 
un major grau de variabilitat, aquestes mesures sols podrien ser usades per 
a poder verificar la cronologia després de crear la hipòtesi amb les anteriors 
mesures descrites, per tant aquí és on radica la importància de la comparació 
de les distintes mesures que s’han de prendre de les roderes, perquè prendre 
una mesura de rodera no és significatiu.

La profunditat de les roderes com s’ha pogut comprovar en les anàlisis es-
tadístics no tenen res a veure amb la cronologia, per tant aquests valors sols 
podran significar l’ús o usos que ha tingut el traçat, aquesta profunditat ha 
estat produïda per diferents motius: carregues més o menys pesades, una 
freqüentació major o menor i les característiques que tenen el sòl per erosio-
nar-se a causa del pas, en aquest cas al ser la roca natural caldria saber les ca-
racterístiques d’aquest tipus de roca i quins danys provocarien el pas de rodes 
de diferents materials com fusta o metall.
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A part del grau de romanitat i l’estadística amb mesures de diferents èpo-
ques, es coneixen altres marques de roderes que si tenen relació amb jaciments 
i per tant poden aportar una cronologia, aquestes no han estat incloses en 
l’anàlisi estadístic per falta de mesures dels diferents punts que s’han mesurat, 
però si es pot fer una comparació amb les marques del Barranc d’Aiguadoliva. 

Pierre Sillières, és un historiador francès que va realitzar la seua tesis sobre 
les vies de comunicació, per la seua realització va prendre una gran quantitat 
de mesures en l’anàlisi d’aquesta xarxa viaria. Com a conclusions de l’autor es 
va obtenir unes mesures per a la distancia entre roderes que les va relacionar 
amb cada època. 

Resumint, considera camins d’època ibèrica/preromana els que les roderes 
tenen una separació mínima de 0’90 metres amb una amplada de la rodera 
de 20 centímetres i aquests carros tindrien una amplada entre 1 i 1’30 metres. 

En època romana les roderes tindrien una distància màxima entre elles de 
1’47 metres i una mínima de 1’35 metres (Sillières 1990b, 626-630), un exemple 
es pot situar en l’entrada de la ciutat romana de Lessera (La moleta dels Frares, 
Forcall, Castelló) on les excavacions de l’entrada a la ciutat es van trobar unes 
roderes que donen una amplada de 1’44 metres (Arasa, 2009, 48) que estant 
situades dins aquest llindar que marca Sillières per a l’època romana. 

Durant l’època medieval considera la distància màxima entre els límits ex-
teriors de les roderes entre 1’10 i 1’20 metres (Sillières, 1990, 630), però aques-
tes mesures s’han d’analitzar amb molta precaució perquè no estan relacio-
nades amb cap jaciment arqueològic i a més són estudis realitzats en camins 
francesos, la ubicació d’aquestes roderes fora de la Península Ibèrica és una 
problemàtica afegida en el nostre cas, al no estar en relació amb cap anàlisi a 
l’interior de la península.

Com s’ha dit anteriorment també existeixen roderes relacionades amb jaci-
ments arqueològics i que permeten obtindre una datació fiable. Alguns casos 
d’aquests també poden permetre realitzar una aproximació a la cronologia de 
les roderes d’aquest estudi: 

En la Bastida de les Alcuses una distància entre 1’35 i 1’40 metres amb una 
màxima de 1’45 metres, datades al segle IV aC (Fletcher, 1965, 13). 

El Carrer A de Els Vilars-Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia) amb una 
distància entre roderes que varia entre 1’30 i 1’40 metres, té una datació de 
final del segle III aC i inicis del segle II aC (Pla, 1980,47-49). 

En La Escuera (San Fulgencio, Alacant) una distància de l’eix de 1’30 metres i la 
seua datació és anterior al final de la segona Guerra Púnica (Sillières, 1990, 628,629). 
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En Cabezo de Alcalá (Azaila, Terol) la distància de l’eix es situa en 1’28 me-
tres, aquestes roderes estan relacionades amb la última fase d’ocupació de 
l’oppidum destruït al segle I aC. (Sillières, 1990, 628-629). 

Un exemple que es coneix el seu període però molt posterior a aquestes 
dades, es troba en el camí de la pedrera de Sant Cristòfol (Alcoi, Alacant), en 
aquest cas l’amplada de la rodera mesura entre 15 i 25 centímetres, amb una 
profunditat màxima de 26 centímetres i una amplada de l’eix de 1’25 metres, 
la seua datació és entre el segle XVIII i el segle XIX gràcies a que es coneix di-
ferents monuments de la ciutat d’Alcoi d’aquesta cronologia i amb elements 
constructius procedents del lloc d’extracció un se situa el camí (Garcia Puchol 
i Aura, 2006, 59-61).

Es pot observar com existeixen mostres de roderes que estan relaciona-
des amb jaciments arqueològics i permeten tenir una datació cronologia del 
moment d’ús de rodera, el problema és que són en molts casos estudis realit-
zats fa bastant de temps i les mesures preses no són completes, dificultant així 
la comparació i per tan sols serviran per a poder comparar alguns aspectes, 
ajudant a tenir una idea de quina cronologia tindrien les roderes del barranc 
d’Aiguadoliva. 

Destacar com en l’època medieval l’estudi de roderes a la península és 
molt limitat i no se li ha donat una certa importància, açò possiblement és 
degut a que en aquest període existeixen moltes més fonts escrites respecte 
a època protohistòrica, ibèrica, romana i fins i tot visigoda. En aquest període 
també es pot afegir l’estructura viaria que és inferior a l’època romana on un 
estat fort i centralitzat necessita comunicar els diferents punts del territori que 
controla i això en època medieval produirà que no existisca un gran sistema 
vial de comunicacions, un exemple està en què els camins no estan tan ben 
preparats per a la circulació de carros, ja siga per la falta de manteniment o 
per la creació de nous camins. En aquest punt dels camins d’època medieval 
cal mencionar un problema que existeix i que alguns investigadors en estudis 
recents estan demostrant, consisteix en l’error de datació, en molts llocs de 
la Península Ibèrica on apareixen camins empedrats s’han considerat d’època 
romana, aquesta adscripció de datació romana ha estat corregida per alguns 
investigadors, determinant que són camins d’època medieval perquè en molts 
casos no compleixen les característiques principals dels camins d’època roma-
na (Moreno, I. 2018, pag. 45).

És així que no hi haurà un anàlisi definitori, sinó que pel contrari caldrà rea-
litzar una visió global de les diferents anàlisis per poder obtindre unes conclu-
sions definitòries sobre la cronologia de les roderes que es tracten en el present 
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treball. Aquest fet que es mostra en l’inici d’aquest paràgraf demostra com no 
existeix una forma d’analitzar i estudiar les roderes en l’interior de la comunitat 
científica de forma universal, aquest fet provoca que les roderes en diferents 
punts de la geografia presenten una diversitat de formes d’analitzar-les, impe-
dint que es puguen realitzar estudis globals sobre aquestes marques produï-
des pel pas d’un mitjà de transport tan important i utilitzat al llarg de la història 
fins abans de l’aparició dels vehicles de motor durant l’últim segle. 

Per poder analitzar i comparar la forma geomètrica de les roderes, primer 
cal definir alguns aspectes relacionats amb aquestes, l’amplada de l’emprem-
ta, la seua profunditat i les parets d’aquesta, és a dir quin pendent tenen en la 
secció de la seua forma.

Com s’ha dit en l’apartat referent als carros, la roda no té una forma deter-
minada i immutable al llarg del temps, sinó que en cada època té una evolució 
produint un determinat tipus de marca en el sòl, a part del tipus d’empremta 
que deixa, el seu estudi pot permetre si ha estat un ús durant un període curt o 
llarg dins un mateix període històric, durant un o més períodes. També cal tenir 
en compte l’evolució dels carros al llarg d’un període històric, la distància entre 
les seues rodes, és a dir la distància de l’eix que uneix les rodes, ha d’estar en tot 
moment present perquè indicarà un moment històric en concret. 

La forma que presenta la rodera és una altra característica a analitzar i que 
ens permet poder obtenir informació sobre el seu ús, el temps que han es-
tat utilitzades. Existeixen quatre grups principals de roderes segons la forma 
que presenten, a continuació es definiran i mostraran imatges perquè el lector 
puga tenir una imatge  de com són aquestes.

Forma oblonga. És el cas en que la profunditat de 
la rodera no varia excessivament però si la seua am-
plada. Produïda pel pas de càrregues pesades amb 
dificultat d’abandonar la rodera. Estaria relacionada 
amb una època curta amb una amplada de carros va-
riable. Les mesures corresponents a diferents punts 
de la rodera s’observa que l’amplada varia i la profun-
ditat és manté relativament constant.

Forma quadrada. Esta amb relació a una època his-
tòrica. Es produeix a causa del seu ús durant una època 
llarga. L’amplada dels carros usats sol ser variable amb 
càrregues de diferent pes i amb un encarrilament dels 
carros. L’amplada i la profunditat varien de forma sem-
blant al llarg de les diferents mesures preses.
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Forma esvelta. És una rodera de dubtosa datació. 
L’ús del camí en aquest cas seria d’un període curt, 
l’ample dels carros seria similar i les seues càrregues no 
mostrarien una gran varietat en el pes, durant aquests 
trajectes es pot produir un encarrilament del carro. 
L’amplada i la profunditat creixen, però la profunditat 
tendeix a ser major.

Forma trapezoïdal. Seria un tram d’ús intermitent 
i amb diferents períodes. L’amplada dels carros seria 
variable igual que les carregues. Tant amplada com 
profunditat creixen, en aquest cas l’amplada tendirà a 
créixer un poc més respecte a la profunditat.

Aquestes quatre roderes serien els tipus més habi-
tuals que es troben, però no són les úniques, per exemple en el cas que s’està 
analitzant apareixen tres roderes en alguns punts, com s’ha dit anteriorment, 
podria ser causat per un ompliment de sediments d’una rodera i que al circu-
lar carros per damunt d’aquest punt es crees una tercera rodera, però també 
podria ser degut al fet que circules un carro amb una distància d’eix diferent i 
origines una tercera rodera. 

Per poder solucionar aquest problema caldria realitzar un sondeig en el 
punt concret on apareixen aquestes tres roderes, per poder comprovar si exis-
teixen tres roderes o si hi han en aquest punt quatres roderes, cosa que sig-
nificaria que en aquest punt podria haver estat tapat la rodera pel sediment i 
s’originés un nou traçat, motiu pel qual es pot observar aquesta tercera rodera 
a la vista, mentre que la rodera que estaria relacionada amb aquesta tercera 
rodera es trobaria enterrada sota el sediment.

Un altre tipus de rodera és la que en cada rodera existeix una doble rodera 
marcada clarament, on una part és de una profunditat major i l’altra té una 
profunditat menor creant així en una mateixa rodera dos nivells de circula-
ció, aquest fet indicaria l’ús de diferents carros i fins i tot diferents períodes 
d’ús, aquest fet no s’observa en les roderes, ja que principalment les roderes 
del barranc d’Aiguadoliva presenten principalment una superfície inferior de 
la rodera plana i no dos plans com indicaria el fet de la circulació de carros en 
diferents cronologies i amb diferent mesura del seu eix.

Com a conseqüència d’aquesta breu definició de la geometria de la rodera 
es pot extraure una gran quantitat d’informació, és per aquest motiu que cal-
drà realitzar dibuixos i croquis en diferents punts de les roderes que permetran 
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obtenir un major grau d’informació de les roderes del Barranc d’Aiguadoliva i 
aquests perfils es podran comparar amb l’anterior explicació dels perfils que 
mostren les roderes per poder extraure una major informació.

A continuació es mostren dibuixos dels perfils que presenten aquestes ro-
deres, a partir d’aquests dibuixos en secció es podran obtenir quina morfolo-
gia presenten aquestes i les característiques pròpies d’aquestes.

 

Observant els diferents dibuixos realitzats en el perfil de les roderes del 
Barranc d’Aiguadoliva mostrats anteriorment, es poden extraure unes certes 
conclusions. La geometria que presenten aquestes roderes és la forma oblon-
ga, com s’ha mostrat uns paràgrafs més amunt, té unes característiques que 
aporten una important informació per a conéixer millor el seu ús i quin pe-
ríode o períodes va ser usat aquest trajecte per carros. Aquesta geometria on 

Imatge 33 dibuixos de perfils de les roderes estudiades en el Barranc d’Aiguadoliva
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l’amplada de les roderes varia d’una forma superior a la profunditat està rela-
cionada amb un tram d’ús durant un període curt i amb una certa variabilitat 
dels eixos dels carros. També que ha estat causada pel pas de càrregues pesa-
des i amb dificultat d’abandonar les roderes, aquest fet podria ser un motiu pel 
qual hi ha llocs on l’amplada varia. Aquestes conclusions extretes de la forma 
que presenten les roderes, poden servir de gran ajuda en les conclusions que 
s’extrauran en la part final d’aquest treball. En aquest apartat de la geometria, 
es pot extraure clarament que han estat produïdes en un període d’ús curt i 
amb unes càrregues pesades.

Amb totes aquestes explicacions i resultats d’anàlisi de les diferents rode-
res, ara es pot iniciar a realitzar estudis estadístics relacionats directament amb 
les medicions preses en el treball de camp. S’han pres medicions en cinc punts 
en concret, llocs on es poden observar fàcilment la morfologia de les roderes, 
ja que en alguns punts queden un poc desvirtuades i per tant les mesures no 
serien les correctes i podrien provocar erros en l’estudi.

Per poder ubicar al lector sobre la ubicació de les roderes es van a definir 
dos sectors, Oest i Est, al mig d’aquests dos sectors es troba la superfície que 
no s’observen les marques de roderes degut al sediment però si unes traces 
que defineixen (Annex: Imatge 15), possiblement aquestes roderes es troben a 
una cota inferior a la resta.

En el sector Oest s’han pres dues mesures, una situada a l’Oest i una altra a 
l’Est, mes o menys seria l’inici i el final d’aquest tram de roderes visibles. Mentre 
que al sector Est han estat realitzades quatre mesures, aquestes es reparteixen 
en una a l’inici d’on comencen a ser visibles i una al final d’aquest tram, des-
prés dos punts entremitjos que acaben representant en conjunt unes mesures 
d’aquest tram repartides de forma igualitària. Els resultats d’aquestes mesures 
es poden observar en la següent taula:

Imatge 34 Taula mesures de les roderes preses en el treball de camp



56

A part per a tenir una major comprensió de les mesures i els diferents llocs 
escollits per realitzar aquestes mesures, es procedeix a mostrar la imatge co-
rresponent a cada taula de mesures. Començant per la més ubicada a l’Est que 
seria la primera que es trobaria venint del mar cap a l’interior, fins a arribar a 
l’últim tram, on són visibles que ja es troben pròximes al pont de la N-340.

 

 

 

 

Imatge 35 Taula i fotografia de la ubicació on han estat preses les mesures

Imatge 36 Taula i fotografia de la ubicació on han estat preses les mesures
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Imatge 37 Taula i fotografia de la ubicació on han estat preses les mesures

Imatge 38 Taula i fotografia de la ubicació on han estat preses les mesures

Imatge 39 Taula i fotografia de la ubicació on han estat preses les mesures
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Observant així a simple vista en el tram Oest, es pot observar una diferèn-
cia notable entre les dues profunditats de la rodera (h1 i h2), aquesta diferència 
es degut al lleu pendent que hi ha en aquest tram, aquest pendent provocaria 
que la càrrega del carro recolzes més sobre la rodera que es troba més pròxi-
ma al barranc i per tant la del Sud, per aquest motiu la rodera ubicada al Sud 
manté en tot aquest tram una profunditat superior a l’altra. Per tant aquestes 
mesures a part de poder aportar informació sobre quin pendent té el terreny 
en sentit sagital de les roderes, també pot donar una intensitat de càrregues 
que han circulat per aquest lloc.

Una altra mesura que sorprén i bastant és la regularitat que hi ha en l’am-
plada màxima de les roderes ( M ), de les 6 mesures tan sols hi ha una que 
difereix entre la resta que es troba entre els 1’37 metres i els 1’35 metres, però 
aquesta rodera que difereix en l’amplada màxima de les roderes té un eix sem-
blant a la resta de les mesures, per tant podria estar considerant-se que el carro 
seria el mateix però en aquest punt en concret el carro no hauria produït una 
rodera tan marcada i per aquest motiu l’amplada màxima és superior a la resta. 

L’element que pareix més determinant és l’amplada de l’eix del carro, 
aquest eix es pot observar com en les mesures preses varia entre un mínim de 
111 centímetres i un màxim de 119 centímetres, tenint com a valors mitjans els 
113 i 116 centímetres, per tant queda bastant delimitada l’amplada de l’eix per 
poder realitzar comparacions en altres punts. 

A simple vista es podria realitzar una comparació amb les mesures que 
existeixen en les entrades de diferents jaciments i que estan associades ar-
queològicament a estrats que permeten obtenir una datació fiable d’aquestes 

Imatge 40 Taula i fotografia de la ubicació on han estat preses les mesures
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roderes. També alguns autors que han definit unes mesures estàndard per a 
poder datar unes roderes, així es pot arribar a poder tindre una idea de la data-
ció de les roderes estudiades. 

Quan ja hi han estat preses unes mesures del tram que s’està estudiant 
es podran fer les anàlisis estadístiques, aquestes mesures seran comparades 
amb les altres roderes que anteriorment s’han mostrat en aquest treball i que 
han servit per poder definir uns paràmetres que permetran facilitar la datació, 
aquests paràmetres conjuntament amb les diferents cronologies que s’han 
mostrat en anàlisis anteriors, permetrà tenir una major aproximació en la data-
ció de les roderes. A continuació es realitzaran les comparacions estadístiques 
dels diferents elements mesurats en les roderes i així es podran anar observant 
en quins rangs es troben les roderes del barranc amb les datacions.

La a1 mínima representa 
uns rangs de valors com es po-
den observar en el gràfic on les 
roderes estudiades es situen en 
valors d’època ibèrica i romana 
principalment, encara que tam-
bé ocupa un petit rang de l’èpo-
ca medieval, de la mateixa forma 
existeix un valor de les roderes 
que té un valor extrem com es 
pot comprovar al gràfic que 
s’inclou dins del rang de l’èpo-
ca ibèrica, per tant amb aquest 
gràfic en concret l’amplada míni-
ma correspondria a una datació 
ibèrica o romana. Més afinant es 

Imatge 42 Box Plot a1 mínima amb les roderes i les 
diferents cronologies

Imatge 41 Taula mesures roderes desembocadura Barranc Aiguadoliva
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pot observar com les roderes del barranc i les d’època ibèrica tenen una major 
concentració de valors entre els 15 i 20 centímetres. Així observant aquest box-
plot es pot observar com existeix aquesta relació de les roderes del barranc 
amb l’època ibèrica i demostraria aquesta afiliació cultural de les roderes, veri-
ficant les conclusions que es podien extraure en les anàlisis de les quatre cro-
nologies on es podia observar aquesta diferencia entre les ibèriques i la resta.

Amb la a1 màxima existeix un 
problema, els rangs de valors es tro-
ben ubicats en totes les cronologies 
incloent el rang extrem de les ro-
deres del barranc, per tant aquesta 
anàlisi no seria significatiu per a po-
der discriminar alguna època d’ús 
del tram on apareixen les roderes. 
A més l’amplada màxima pot ser 
un poc variable, degut a la fricció 
sobre cada tipus de roca produïda 
per les rodes i les càrregues dels ca-
rros, provocant amplades variables. 
L’amplada mínima és més exacta 
perquè mostra una menor variabi-
litat en aquests tres elements que 
produeixen que les marques de les 
rodes queden marcades sobre la 
roca. 

La a2 mínima els rangs de va-
lors de les roderes que s’estan ana-
litzant apareixen dins del rang de 
valors de l’època medieval, aquest 
fet seria significatiu si no és tingues 
en compte que l’amplada en aques-
tes roderes analitzades tenen una 
amplada superior en tot aquest cos-
tat i que són molt planes i poc pro-
fundes, és a dir que no hi ha un solc 

marcat de forma important, sinó que la roda del carro en aquest lateral de les 
roderes que és el més allunyat del barranc, com es pot apreciar en les fotogra-
fies preses sobre el terreny, crea un solc molt suau. Aquest gràfic representa 
com s’ha d’anar amb molt de compte en les interpretacions estadístiques i la 

Imatge 43 Box Plot a1 màxima amb les
 roderes i les diferents cronologies

Imatge 44 Box Plot a2 mínima amb les 
roderes i les diferents cronologies
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pròpia percepció dels detalls que es 
poden observar sobre el treball de 
camp, per aquest fet es pot deter-
minar com aquests valors i els rangs 
desdibuixen un poc els resultats i que 
no són definitoris.

La a2 màxima representa el ma-
teix problema que el descrit anterior-
ment, per aquest motiu els rangs de 
valors de les mesures realitzades en 
el camp es troben situades en rangs 
de diferents cronologies sense po-
der aportar cap gran informació a la 
qüestió que s’està tractant en aquest 
treball. Si es fes cas sense observar les 
roderes visualment tindria una clara cronologia d’època moderna, tot i això un 
sols anàlisi no pot determinar una cronologia, sinó que ha de ser un conjunt 
d’aquestes anàlisis els que determinen la cronologia.

Les profunditats de les roderes, és a dir h1 mínim i màxim i h2 mínim 
i màxim com s’ha vist anteriorment no permeten cap informació per poder 
datar unes roderes, ja que l’únic significat que tenen és l’ús de les roderes de 
forma continuada durant un o més períodes, les càrregues dels carros i les con-
dicions del terreny pel qual circulen. Per aquests motius s’ha obviat realitzar 
aquestes comparacions estadístiques, també un altre motiu és l’enorme difi-
cultat per a poder conéixer quin efecte produeixen aquestes condicions al pas 
dels carros. Per a poder tenir una idea aproximada i conéixer aquests efectes 
caldria realitzar un projecte d’enormes dimensions d’arqueologia experimen-
tal, on per exemple es podria realitzar en recreacions de distints carros, super-
fícies, carregues i intensitat de circulació un estudi per poder obtindre dades 
sobre aquests condicionants, per desprès poder ser aplicades en l’àmbit de 
l’estudi de roderes que apareixen en diferents punts de la geografia, és una 
enorme tasca per un camp que ha estat bastant poc estudiat en l’arqueologia 
i per aquest motiu no existeixen grans obres i estudis relacionats amb aquest. 

La m mínima, que representa la distància existent entre les dues roderes, 
en aquest cas discrimina l’època renaixentista i podria ser perfectament qual-
sevol de les altres tres èpoques. Encara que l’època que més rangs de valors té 
en comparació a les roderes analitzades són l’època romana i la ibèrica, perquè 
els rangs de valors d’època medieval se situen en l’extrem oposat a les roderes 
del barranc, com es pot apreciar visualment al gràfic. Cal recordar la morfo-

Imatge 45 Box Plot a2 màxima amb les rode-
res i les diferents cronologies
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logia que presenten les roderes 
i aquesta variació de l’amplada 
que produiria que aquesta me-
sura quedés un poc desdibuixa-
da.

La m màxima succeeix un 
fet similar a l’anterior anàlisis, 
tot i que en aquest cas queda 
més clar la discriminació amb 
l’època renaixentista i com la 
medieval queda més exclosa 
del rang de valors de les roderes 
d’Aiguadoliva, ja que tan sols hi 
ha algun valor extrem que coin-
cideix amb les mesures obtin-

gudes en el treball de camp. En 
el gràfic es pot observar com els 
valors queden bastant integrats 
dins els valors d’època ibèrica 
coincidint bastant amb els va-
lors centrals d’aquesta última, 
també queden integrats dins el 
conjunt de valors de cronologia 
romana però sense estar ubicats 
dins uns determinats valors, ja 
que aquesta cronologia té un 
ampli rang de valors. Aquest 
element podria aportar una im-
portant dada en la datació de 
les roderes. 

La M mínima és la distància que existeix entre els dos extrems de les rode-
res, és a dir l’amplada màxima de les marques. Es pot observar com tenen una 
major concentració de valors i un valor extrem, aquesta major concentració de 
valors queda integrada en l’interior de distintes franges de valors de totes les 
cronologies, així que existiria un cert error en l’elecció d’aquesta mesura per 
poder determinar la cronologia que tenen les roderes que és l’objectiu del tre-
ball. Aquesta similitud de valors, pot estar produïda per la gran variabilitat que 
es produeix amb la fricció de les rodes dels carros amb la superfície i que és 
una mesura on els distints rangs de valors de cada cronologia són molt amples, 

Imatge 46 Box Plot m mínima amb les roderes
 i les diferents cronologies

Imatge 47 Box Plot m màxima amb les roderes
 i les diferents cronologies
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fins i tot en les roderes del barranc 
d’Aiguadoliva s’observa un valor ex-
trem bastant separat del conjunt on 
es concentren les mesures de la dis-
tància mínima entre els dos extrems 
externs de les roderes.

La M màxima de les roderes del 
barranc s’observa una gran concen-
tració de valors i com existeix un 
valor que es troba fora d’aquesta 
concentració, per tant si s’observa la 
concentració de valors i es compara 
amb la resta de mesures i cronolo-
gies, la que més encaixa és l’època 
romana, encara que en aquesta cro-
nologia romana es pot apreciar com 
els valors queden concentrats en un 
lloc bastant separat en relació a les 
mesures de les roderes que s’estan 
estudiant, però podria aportar una 
informació de què fóra una determi-
nada cronologia d’època romana on 
els carros deixessin aquestes mar-
ques en concret.

La e mínima, segons Sillieres se-
ria la mesura de l’eix del carro, queda 
concentrada en una franja de valors 
petita i amb dos valors un poc situats 
a cada extrem, s’observa una clara re-
lació com amb la m màxima amb va-
lors agrupats en una petita franja que 
es pot relacionar amb les roderes de 
cronologia ibèrica. També està dins el 
rang de valors d’època romana, però 
no té ninguna agrupació de valors 
com l’època ibèrica, per tant sembla 
tenir una relació amb cronologia ro-
mana però no és tan clara com amb 
la ibèrica. Aquesta medició discrimi-

Imatge 48 Box Plot M mínima amb les 
roderes i les diferents cronologies

Imatge 49 Box Plot M màxima amb les
 roderes i les diferents cronologies

Imatge 50 Box Plot e mínima amb les 
roderes i les diferents cronologies
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na clarament l’època renaixentista i la medieval tan sols hi ha un valor extrem 
que es situa dins la franja de valors de les roderes del barranc. Aquesta anàlisi 
resulta ser de gran importància, ja que situa quin rang de valors té l’eix del 
carro segons les èpoques, per tant fixa quin eix tindria el carro que circularia 
per les roderes del barranc d’Aiguadoliva. El gràfic de les roderes del barranc 
tenen una major concentració entorn els 113 centímetres que es trobaria dins 
del rang de major concentració en les roderes d’època ibèrica, però el rang de 
major concentració de les roderes de cronologia ibèrica són més amplia. Si es 
pren la mesura de l’eix com la discriminatòria pels carros de les diferents cro-
nologies s’observaria com està dins la cronologia romana però coincideix molt 
amb la concentració de valors d’època ibèrica i com les mesures del barranc 
presenten una mínima variació respecte a aquesta mesura.

La e màxima en les mesures rea-
litzades sobre el terreny tenen una 
agrupació de valors en una estre-
ta franja sense tenir valors extrems 
molt separats, aquesta es troba agru-
pada en l’interior de l’època romana 
i un valor extrem de les roderes del 
barranc dins de l’època ibèrica, però 
l’època romana té una franja de valor 
bastant gran com s’ha pogut obser-
var en altres gràfics anteriorment, 
per tant podria ser que té una petita 
relació amb aquestes dues crono-

logies citades. Cal destacar que les 
mesures del barranc estan molt concentrades en un petit rang de valors i que les 
romanes queden molt disperses dins del box-plot sense tenir una àmplia concen-
tració, aquesta variabilitat en època romana pot ser deguda a l’ús de carros de 
diferents amplades i usos o que les rodes han realitzat diferents marques sobre la 
superfície per on circulaven, degut a la seua composició.

En el gràfic que es mostra a continuació, han estat escollides les relacions 
més significatives de les medicions de les diferents roderes, es pot observar 
com les roderes del barranc d’Aiguadoliva tenen relació principalment amb 
època ibèrica i romana, aquest histograma és molt il·lustratiu i mostra al lector 
la relació estadística entre les diferents cronologies, es pot observar com les 
èpoques medieval i renaixentista principalment queden agrupades en l’altra 
part diferenciada de les roderes d’època ibèrica, romana i les que han estat 
objecte d’estudi en aquest treball.

Imatge 51 Box Plot e màxima amb les 
roderes i les diferents cronologies
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Com s’ha pogut observar en els gràfics obtinguts a partir d’anàlisis esta-
dístics de les mesures, es poden extraure algunes conclusions, per exemple la 
discriminació de diferents moments històrics com la renaixentista i la medie-
val. Cal dir, que aquestes roderes tenen una certa dificultat a l’hora de prendre 
les mesures, ja que no han estat excavades en tota la seua totalitat, sols s’han 
pogut prendre mesures en els llocs on la força de l’aigua les va deixar al des-
cobert. Aquesta limitació provoca que degut a la petició de permisos i altres 
requeriments per poder dur a terme un projecte com aquest amb tan sols una 
iniciativa particular té unes certes complicacions, tot i això com s’ha pogut ob-
servar i llegir uns paràgrafs més amunt s’ha intentat realitzar les mesures en 
diferents punts escollits amb un cert criteri per poder obtenir dades represen-
tatives d’aquestes roderes. 

A part, les roderes tenen una certa variabilitat en la seua definició i estat de 
conservació sobre la roca, aquest fet ha estat un element de dificultat afegida 
en l’elecció dels diferents punts on prendre les diferents mesures.

Les roderes arqueològicament si no tenen una relació estreta amb algun 
jaciment o nivells arqueològics com en les entrades de poblats ibèrics o ciu-
tats romanes, presenten una enorme dificultat a l’hora de poder ser datades, 

Imatge 52 Histograma de les diferents cronologies i les del barranc d’Aiguadoliva
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perquè no es poden associar a dades arqueològiques que permetin donar una 
datació. Aquest exemple de dificultat en poder donar una certa cronologia a 
unes roderes es pot observar al llarg d’aquest treball, però gràcies a una estreta 
col·laboració de les distintes formes d’anàlisis que s’han mostrat es pot anant 
obtenint un poc de llum en el final del camí recorregut en aquest treball per 
obtenir una datació bastant fiable per aquestes roderes.

Un altre element per realitzar anàlisis i poder visualitzar aquestes roderes 
de forma més gràfica, es realitzar un model en tres dimensions, aquest model 
es realitza mitjançant la presa de fotografies des de diferents punts durant el 
treball de camp, per a un posterior processat amb software i poder obtindré 
un model tridimensional.

Amb aquest procés es pretén aproximar al lector al conjunt de les roderes 
de forma gràfica, on pot observar a part de fotografies, diferents vistes com 
aèries i altres detalls, també és una forma de preservar de forma virtual aques-
tes roderes davant una possible pèrdua o deteriorament d’aquestes. A part de 
preservar les roderes de forma gràfica, també pot servir a l’hora de posar en 
valor aquest element i que possibles visitants puguen observar-les ja siga en 
panells informatius o a través d’un codi QR.

També és una forma d’introduir noves tecnologies en el camp de l’arqueo-
logia i més en concret en la visualització de les roderes produïdes pels carros. 
En l’apartat de l’annex es poden observar diferents perspectives d’aquest mo-
del (Annex: Imatges 17-30). 

Imatge 53 Imatges model 3D de les roderes
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INTERPRETACIÓ

La gran pregunta que es realitza en aquest treball d’investigació és: En quin 
període va ser utilitzat aquest barranc com una via de comunicació?

Per poder obtindre la resposta s’ha utilitzat una gran quantitat d’anàlisis 
exposats al llarg del treball, amb aquests s’observa que no és en un període 
recent. Ja que no existeix cap informació ni documentació relativa a aquest 
moment més proper, aquest fet unit a què han estat enterrades sota sediment 
durant un llarg període de temps i que amb les anàlisis estadístiques no co-
rresponen les mesures dels diferents llocs que es coneixen les cronologies més 
modernes amb les del barranc, es pot descartar aquest període. L’eix dels ca-
rros d’aquestes cronologies més recents és molt superior a l’amplada de l’eix 
de les roderes del barranc, aquest element és bastant discriminatori per a po-
der refutar aquest període. 

Resulta curiós com en el temps aquest camí que s’obri en direcció al mar, 
circula per sobre aquestes restes, aquest fet pot estar relacionat amb la poca 
potència de terra que hi havia entre la roca natural i la part superficial del se-
diment que s’havia acumulat sobre les roderes que va produir que creixerà 
escassa vegetació sobre aquest punt, també que en els dos laterals del barranc 
per sota de la Nacional-340 es pot circular, gràcies al camí que uneix els termes 
de Benicarló i Vinaròs rodejant l’estuari que es forma en la desembocadura del 
barranc, comunicant les dues parts costaneres just pel costat del pont de la 
N-340 per l’actual gual amb formigó. 

L’època medieval també resulta ser un període molt llunyà com mostra 
l’estadística. Durant el període de dominació islàmica, tant Vinaròs (Beni-Al-
Arus) com Benicarló (Beni-Gazlum) eren dues alqueries dependents del hisn 
de Baniskula, per tant el barranc no seria una zona de comerç perquè princi-
palment es produiria en Baniskula, tal com es pot observar ja en període de la 
conquesta cristiana com el municipi de Benicarló (Benicastlo) no té drets de 
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desembarcar mercaderies en la seua costa fins al 1370, quan Pere el Cerimo-
niós concedeix el dret d’embarcar i desembarcar productes des de les seues 
platges sense costos i fins al segle XVI-XVII no obté la seua independència total 
de Peníscola, amb aquestes dades juntament unides a les dades estadístiques 
en referència a la distància de l’eix es descarta aquest període per a la datació 
de les roderes. Com en la cronologia anterior, la més moderna, la distància de 
l’eix d’època medieval no correspon amb les mesures obtingudes en les rode-
res del barranc.

Durant l’època romana en les proximitats del barranc d’Aiguadoliva exis-
teixen poques restes d’aquesta cronologia. Al no tenir una construcció pròpia 
d’una via romana com per exemple la Via Augusta, sinó que se circula per so-
bre la roca natural i juntament amb què no seria una via principal, no apareix 
en cap itinerari ni presenta elements característics d’una via romana. En les 
anàlisis estadístiques sí que presenta algun tret característic amb aquest pe-
ríode, però majoritàriament s’observa una major proximitat a l’època ibèrica. 
També el grau de romanitat realitzat en l’apartat d’anàlisi presenta un grau 
molt baix per a les roderes del barranc.

Per tant seguint les anàlisis estadístiques es podria determinar que és en 
època ibèrica quan es realitza l’ús d’aquest indret com a una zona de pas du-
rant un període, és el moment en què es produeix que les rodes dels carros 
queden marcades sobre les roques, aquesta afirmació es podria induir per la 
distància de l’eix. Seria l’època ibèrica però caldria afinar més sobre el seu mo-
ment concret, pot ser en diferents moments dels contactes comercials que van 
tenir les societats ibèriques amb fenicis, púnics, grecs o fins i tot romans. El fet 
de dir comerç amb els romans, quan anteriorment es descarten les roderes 
d’època romana, és perquè els carros que transportarien les mercaderies entre 
el lloc de desembarcament i el seu destí serien d’origen ibèric. 

La principal presència arqueològica de materials en el fons marí pròxim 
a la desembocadura del barranc d’Aiguadoliva és ceràmica romana, sobretot 
restes d’àmfores, és a dir, no existeixen restes ni fenícies ni púniques, aquestes 
restes existents en la desembocadura són àmfores de tipus Dressel 1B i 1C, 
amb una cronologia d’ús del segle II-I aC, aquests recipients eren utilitzats per 
transportar vi d’origen itàlic i estan relacionades amb el moment de l’arribada 
dels romans a la Península Ibérica, aquest element és molt important perquè 
mostra un moment d’arribada de productes itàlics per realitzar intercanvis 
amb les societats indígenes que es troben en aquestes costes, per tant es po-
dria determinar que aquestes roderes serien realitzades en època ibèrica en el 
moment de contacte amb l’època romana, però aquesta afirmació es pot posar 
en dubte. Per tant cal buscar una solució a aquest problema. 
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Les àmfores són recipients ceràmics que tenen una funció en els vaixells i 
no en el transport terrestre, per poder explicar aquesta afirmació es pot recorre 
a l’exemple que existeix en el mont Testaccio en Roma, aquest mont ha estat 
produït de forma artificial per àmfores que s’han anat amuntonant en aquest 
indret, va estar produït perquè la morfologia de les àmfores estava pensada 
per ser transportades en els vaixells de forma segura, així un cop arribaven 
els vaixells al port els productes que transportaven els recipients al seu inte-
rior es traspassaven a altres recipients per ser transportats en carros fins al seu 
destí, les àmfores no era rentable limpiar-les i reutilitzar-les, per això un cop 
buidades es trencaven i s’anaven acumulant en aquest mont artificial de forma 
ordenada, aquesta acció és la que en llocs de desembarcament de productes 
a les costes produeix en gran part l’acumulació d’aquestes restes en els fons 
marins, per això en la desembocadura del barranc es troben algunes restes 
d’àmfores romanes.  

La comparació amb altres roderes principalment de la comunitat Valen-
ciana d’adscripció ibèrica, recolzada per l’estadística i els diferents anàlisis en 
el treball permet realitzar aquesta afirmació. Un clar exemple de comparació 
similar el podem trobar al Camí dels Fornalets (Moncada), de cronologia ibèri-
ca, en aquest lloc les mesures de les roderes són la distància entre el centre de 
les dues roderes (e) 1’10 metres, la distància entre els extrems de les roderes 
(M) 1’30-1’40 metres i la distància entre la part interna de les roderes (m) 0’90 
metres, l’ample de les roderes (a1) se situa entorn dels 20 centímetres i la pro-
funditat de les roderes (h1) entre els 2 i 20 cm. Aquestes són molt similars a les 
que s’han pres en les roderes del barranc d’Aiguadoliva, on la e se situa entre 
1’11 i 1’19 metres, la M entre 1’35 i 1’37 metres amb un valor extrem de 1’47 
metres, la m entre 0’90 i 0’99 metres, la a1 i a2 14 i 24 centímetres i un valor 
extrem de 30 centímetres i una h1 i h2 entre 2’8 i 15’2 centímetres. 

Al llarg del treball es pot anar descobrint com se suporta la hipòtesi de la 
cronologia en l’època ibèrica, ara seria necessari afinar més sobre aquest perío-
de i desenvolupar la finalitat d’aquest camí en l’antiguitat. 

 Per poder realitzar aquesta aproximació, s’usaran dades arqueològiques 
que permetran definir el seu ús, un moment concret, personatges implicats, 
que comunicava i el moment d’abandó. Aquest camí estaria freqüentat per 
carros que transportarien càrregues, aquest transport estaria relacionat amb 
activitats comercials entre dos grups. 

Per aquest fet és necessari saber quin jaciment o jaciments estan relacio-
nats amb aquest punt, El Puig de la Nau i El Mas de Fabra són els dos jaciments 
que se situen en aquest pas natural d’entrada cap a l’interior pel barranc d’Ai-
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guadoliva, mentre que El Puig de la Misericòrdia tindria el corredor natural situat 
sobre el riu Cérvol. Aquest fet faria pensar que els principals jaciments relacio-
nats en aquest punt de contactes comercials en l’antiguitat, serien els que se  si-
tuen en la proximitat d’aquest barranc, encara que no es podria descartar que els 
jaciments del Perengil i el Puig de la Misericòrdia no pogueren realitzar alguna 
descàrrega de productes comercials en la desembocadura d’Aiguadoliva. 

És difícil i aventurar-se molt a definir un únic destí, tot i això es poden ana-
litzar les restes ceràmiques d’importació que es troben en els distints jaciments 
per poder conéixer qui seria l’agent comercial que arribes a la costa del barranc 
d’Aiguadoliva per realitzar els intercanvis comercials amb les societats indígenes. 

En un primer pas es definiran les ceràmiques d’importació que es troben 
en els jaciments ubicats en la proximitat del corredor natural del barranc, és a 
dir El Mas de Fabra i El Puig de la Nau, els dos ubicats en el terme de Benicarló. 

El Mas de Fabra, és un jaciment del Ferro Antic (segles VII-VI aC), tan sols 
serà una aproximació a les troballes arqueològiques realitzades durant la cam-
panya d’excavació d’urgència, ja que no està totalment excavat. El jaciment es 
troba a 2 quilòmetres de la costa i 2’5 quilòmetres de la desembocadura del 
barranc. L’àrea excavada presenta estructures negatives associades a sistemes 
d’emmagatzematge i una absència d’espais d’habitat, per tant fins al moment 
es considera com a un lloc de producció i emmagatzematge. La ceràmica d’im-
portació és totalment fenícia, representa un 7% dels fragments, un 10% del 
pes i un 3% del n.m.i, aquests percentatges indiquen que aquesta ceràmica 
d’origen fenici corresponen en gran part a grans recipients com àmfores fení-
cies datades entre el segle VII i el VI aC. 

Un cop aportada aquesta breu informació, es pot iniciar a reflexionar un 
poc sobre aquest jaciment i el barranc d’Aiguadoliva, la presència d’àmfores 
fenícies en el jaciment fa variar la forma de transport terrestre davant la con-
cepció romana, on una part era llançada al mar un cop es realitzava el traspàs 
a altres recipients més aptes per al seu transport terrestre, això podria estar 
relacionat en dues opcions, el transport es realitzava en animals de càrrega 
sense carro o en carros adaptats per poder transportar aquestes àmfores fins 
al seu destí. 

Representa un problema respecte a l’ús de carro, ja que és un període bas-
tant antic i que el jaciment no és una societat considerada ibèrica, per tant les 
roderes que són de cronologia ibèrica no corresponen a aquest jaciment, però 
si podria ser un inici del camí per aquest corredor natural que quedaria en la 
memòria col·lectiva dels habitants d’aquesta zona en un moment posterior.
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El Puig de la Nau és un jaciment de cronologia més amplia que l’anterior, 
inicia la seua ocupació a finals del Bronze, durant el Ferro i amb l’aparició de la 
cultura ibèrica en el període del Ferro Antic i acaba sent abandonat al primer 
quart del segle IV aC. El barranc circula pel lateral Nord del jaciment, és a dir 
està situat al costat del barranc, la distància en línia recta respecte al mar són 
4’5 quilòmetres. 

En la segona fase d’ocupació en l’Edat del Ferro serà quan s’iniciaran els 
contactes comercials amb agents de cultures diferents com fenicis, púnics 
i posteriorment amb grecs occidentals. La ceràmica fenícia que es troba en 
aquest jaciment està situada entre el segle VII i el VI aC, en la Fase III del jaci-
ment la ceràmica fenícia importada ocupa un 4’36% del total de la ceràmi-
ca, majoritàriament és ceràmica de recipients amfòrics. La ceràmica púnica és 
present a partir del segle VI aC, més concretament a la meitat del segle VI aC, 
provinent de les àrees dominades pels fenicis, l’origen d’aquestes restes cerà-
miques principalment són de procedència d’Eivissa (Ebussus) i en menor esca-
la del Sur peninsular, amb una cronologia entre el segle VI i el IV aC, en la fase 
IV del jaciment aquesta ceràmica púnica importada és un 30’66 %. 

L’altre material d’importació ceràmica és la grega que es divideix en dos 
grups, la ceràmica procedent de Massalia i l’Àtica, la ceràmica total del jaciment 
importada és el 3’46%, les àmfores i alguns fragments ceràmics massaliotes re-
presenten el 0’91% del total de la ceràmica importada amb una cronologia per 
a les àmfores del segle V aC. La ceràmica àtica té una cronologia més amplia, 
del segle VI al IV aC, però en un percentatge molt inferior. 

Els següents dos jaciments en què s’observarà la ceràmica importada estan 
situats en el terme de Vinaròs, aquests es troben un poc més lluny que els an-
teriors jaciments, els quals es trobaven en les vores del barranc d’Aiguadoliva, 
mentre que els jaciments que es mostraran a continuació es troben ubicats 
pròxims al riu Cérvol i per tant seria el seu corredor natural de comunicació 
amb la costa.

El Puig de la Misericòrdia la ceràmica importada abans de les recents cam-
panyes d’excavacions, en la fase IV (segle II aC) del jaciment que es troba exca-
vada en la seua totalitat, la ceràmica importada representa el 1’24 % del total, 
dins aquest percentatge hi ha ceràmica fenícia amb un 0’28%, púnica amb un 
0’15%, àtica amb un 0’04%, itàlica amb un 0’67%, àmfores Dressel 1 amb un 
0’09% i àmfores bètiques amb un 0’02%.

En el Perengil la ceràmica està molt fragmentada i escassa, tot i això s’ob-
serva presència de ceràmica d’importació púnica, una àmfora d’Eivissa i cerà-
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mica d’àmbit grec i itàlic (àmfores i ceràmica de vernís negre). Donant una cro-
nologia de finals del segle III aC i inici del segle II aC.

Amb l’observació dels materials d’importació que apareixen en els jaci-
ments arqueològics més propers a la ubicació del corredor natural cap a l’in-
terior que forma el barranc es pot tindre una idea més aproximada de quins 
serien els productes que circularien per aquest lloc. 

Els dos jaciments que tenen més probabilitats de ser els responsables 
d’aquesta activitat comercial són els que es troben en les immediacions del 
barranc, per tant serien El Mas de Fabra i El Puig de la Nau, tenen un elevat per-
centatge de possibilitats, tot i això també els altres dos jaciments mencionats 
anteriorment i que es troben dins el terme de Vinaròs podrien tindre relació 
en la desembocadura del barranc però en menor percentatge, perquè en la 
costa de Vinaròs existeixen diversos punts de la costa que no presenten rode-
res, però sí que apareixen restes arqueològiques en la costa i en el fons marí 
pròxim a ella, exemples d’aquest registre arqueològic són la desembocadura 
del barranc de les Salines, la zona del Roquer al Sud del port de Vinaròs, la costa 
Nord de Vinaròs (Barbiguera, Saldonar, Amerradors), on el 80% de les troballes 
subaquàtiques són àmfores. S’observa com existeixen diversos punts per des-
embarcar mercaderies en la costa i que es situen més pròxims als jaciments 
que actualment estan dins el terme de Vinaròs, per aquest motiu tindrien més 
relació amb el Puig de la Misericòrdia i El Perengil amb aquests llocs de la costa.

Seguint amb el registre arqueològic dels jaciments, s’observa com els ma-
terials d’importació majoritàriament són fenicis, púnics i grecs, mentre que ro-
mans en el cas del Puig de la Nau i El Mas de Fabra són inexistents. 

El fet que en la desembocadura del barranc d’Aiguadoliva es troben res-
tes d’àmfores romanes respon al patró mencionat anteriorment on les àmfo-
res sols es transporten en vaixells i un cop arriben a la costa per desembarcar 
aquests productes ja no tenen cap finalitat els recipients ceràmics, seria un 
símil al Mont Testaccio en una escala molt inferior. 

Els materials fenicis, púnics i grecs són principalment els que queden re-
flectits en el registre arqueològic dels jaciments que estiguin situats en les 
proximitats del corredor natural que forma el barranc d’Aiguadoliva, aquests 
conjunts ceràmics estan formats per recipients ceràmics contenidors de pro-
ductes com les àmfores i vaixella de taula en menor escala. 

L’agent comercial que realitzava aquests intercanvis amb les societats in-
dígenes podria ser qualsevol d’aquests tres grups culturals que circulen pel 
Mediterrani, per poder saber qui era el responsable de realitzar aquests inter-
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canvis seria necessari realitzar estudis complets sobre derelictes en la zona 
d’origen fenici, púnic i grec per observar les seues càrregues i els percentatges 
de materials que transporten. 

Aquest interrogant és degut al fet que si tenen una activitat comercial, no 
sols poden portar material del seu grup cultural, un exemple podria ser que 
un vaixell púnic en el seu vaixell portes una part de càrrega de material grec, 
com vaixella de taula i a part els seus productes amfòrics amb productes per 
realitzar transaccions amb les diferents societats indígenes. És a dir que en tot 
moment intentarien traure el major rendiment als seus trajectes comercials, 
per aquest fet resulta difícil obtindré unes conclusions clares sobre qui seria 
l’agent comercial, si ens guiem pels percentatges obtinguts en les excavacions, 
serien en un primer moment els fenicis i posteriorment púnics, l’arribada de 
productes grecs podria estar realitzada per grups d’aquesta afiliació cultural o 
per algun vaixell d’origen púnic, però això queda un poc lluny de quedar clar 
en aquest treball, per tant es mostra en aquest estudi d’unes roderes quines 
problemàtiques es presenten en el moment que es busca informació més enllà 
de la seua cronologia. 

El que està clar és la circulació terrestre de productes mitjançant carros, 
també que aquests carros són d’origen ibèric, ja que els personatges que circu-
len pel mediterrani en els vaixells un cop arriben a la costa no tenen els mitjans 
per poder entrar cap a l’interior aquests productes, ja que no portarien a sobre 
dels vaixells els carros. 

La societat indígena, és a dir els ilercavons, que habitaven aquestes terres 
pròximes a la costa van entrar en contacte amb els fenicis i posteriorment pú-
nics que comercialitzaven pel Mediterrani, principalment els productes que 
van arribar a la costa i que possiblement arribaren a la desembocadura del 
barranc d’Aiguadoliva procedien d’Eivissa i del Sud-Est peninsular, gràcies a 
les restes arqueològiques es pot conéixer una part de les mercaderies que co-
mercialitzaven, és una part perquè hi ha productes que no han quedat en el 
registre arqueològic. 

Els fenicis i a partir del segle V aC. els púnics portaven fins aquestes cos-
tes productes com el vi que era considerat un producte de luxe, conserves i 
salaons, elements per a la indumentària i la introducció d’elements ceràmics 
nous com morters. Aquests productes mencionats anteriorment eren inter-
canviats principalment per mineral de ferro i possiblement altres productes 
que serien en algun cas excedents de les societats iberes. 

El mineral de ferro està constatat en la zona de l’actual terme de Rossell, 
l’existència de vetes d’aquest mineral i com apareixen poblats de reduïdes di-
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mensions en els seus voltants per explotar aquests recursos miners, potser les 
poblacions de la costa que eren els que principalment realitzaven l’activitat 
comercial, les elits ibèriques foren els intermediaris entre l’origen del mineral 
de ferro i els vaixells que arribaven a les costes. 

Els fenicis i posteriorment púnics no sols van aportar productes a les so-
cietats ibèriques, sinó que van aportar una part de cultura a aquestes terres 
com posteriorment faran els romans, creant així una assimilació per part de les 
societats indígenes. 

L’arribada de productes exòtics a aquestes societats indígenes, produirà 
que una part de la societat siga qui les acapare, amb el temps s’anirà produint 
una jerarquització de la societat, on un reduït grup de la societat siga qui realit-
ze aquests intercanvis comercials, per a després redistribuir aquests productes 
a l’interior de la mateixa societat i a altres poblacions ibèriques que es troben 
allunyades de la costa i no poden realitzar aquestes transaccions. L’urbanisme 
rebrà també la influència de l’arribada d’aquests contactes, modificarà els seus 
rituals amb l’aparició del vi que serà utilitzat per a realitzar banquets. La socie-
tat es veurà modificada respecte el moment abans de l’arribada d’aquesta ac-
tivitat comercial del Mediterrani, es produirà una influència sobre la producció 
de ceràmica tant per l’aparició del torn com l’adopció de formes o la imitació 
de ceràmiques. Es pot observar com unes simples roderes poden tenir molt 
més significat que el seu ús per carros en una determinada cronologia, d’aquí 
la seua importància per a les societats que van habitar aquestes terres fa més 
de dos mil·lennis.

La ceràmica grega té un significat similar, aquestes no estarien a l’abast de 
qualsevol persona de l’interior de la societat ibèrica, és a dir que sols tindrien 
accés a aquests tipus de ceràmica les elits locals, creant així una enorme jerar-
quització. Principalment aquest tipus de vaixella de luxe d’origen grec serien 
ceràmiques àtiques de vernís negre i ceràmiques de figures rojes durant el se-
gle V aC. Aquests tipus de ceràmica juntament amb les àmfores massaliotes 
podrien arribar per comerç grec procedent de Marsella i Empúries mitjançant 
navegació de cabotatge o podrien ser part de càrregues de vaixells púnics.

El Puig de la Nau al segle IV aC és abandonat i El Mas de Fabra segons les 
restes arqueològiques excavades fins al moment sols té ocupació durant el 
segle VII i VI aC, per aquest fet resulta de difícil interpretació les restes d’època 
romana que es troben en la desembocadura del barranc d’Aiguadoliva. 

Les àmfores Dressel 1B i 1C tenen una cronologia del segle II-I aC, aques-
tes cronologies no tenen sentit respecte als dos jaciments que es troben més 



75

pròxims al barranc. Els jaciments més pròxims que funcionen en aquesta 
cronologia del segle II aC són El Puig de la Misericòrdia i La Tossa Alta (Beni-
carló-Càlig), dos jaciments que es trobarien a una certa distància del lloc de 
desembarcament de productes i que caldria que existira una xarxa viaria com-
plexa per poder circular en carro fins a les proximitats dels jaciments, a més La 
Tossa Alta tindria més sentit que funciones amb altres zones de fondejadors 
com les Roques de la Barbada al Nord de l’actual port de Benicarló o les Ro-
ques de la Força al Sud de l’actual port de la mateixa localitat. La zona conegu-
da com a les Roques de la Barbada també s’ha interpretat com a una zona de 
desembarcament de productes en l’antiguitat i que estaria relacionat amb El 
Puig de la Nau. 

Açò comportaria l’existència d’una xarxa viaria terrestre en l’antiguitat que 
comunicaria els diferents punts on els vaixells comerciants fondejarien i comu-
nicarien amb els diferents jaciments de la zona, també rutes de connexió en-
tre els diferents jaciments, aquest sistema de comunicació resulta ser de gran 
complexitat degut a l’ampli espai de temps que ha transcorregut i les enormes 
transformacions del terreny tant per l’agricultura com per la urbanització. Els 
resultats que s’obtindrien serien aproximacions o possibles interpretacions 
d’aquests camins en l’antiguitat relacionats amb orografia. L’existència de les 
roderes del barranc d’Aiguadoliva amb la seua cronologia adscrita a l’època 
ibèrica, afavoreix una interpretació d’un tram de xarxa viaria mitjançant la qual 
es realitzava el comerç. 

Amb la interpretació de les dades per les diferents cronologies i els jaci-
ments més pròxims caldria esperar que les roderes foren utilitzades entre el 
segle VI-IV aC, amb la recepció de productes fenicis, púnics i grecs. Els materials 
romans quedarien descartats que circularien en carro per aquestes roderes 
perquè l’amplada de l’eix que presentarien les roderes seria diferent del que es 
mostren en els resultats d’aquest treball, la cronologia de les restes romanes es 
troben situades en un període el qual queda molt llunyà, a més els jaciments 
arqueològics pròxims a la desembocadura o el corredor natural del barranc 
existents fins al moment mostren una datació anterior a l’arribada dels romans. 

Per poder saber quins animals eren els encarregats de realitzar la força per 
tirar dels carros seria necessari conéixer el jaciment exacte on es realitzaven 
aquests transports de productes, en el cas que es coneguera exactament el 
jaciment al qual estaven orientades aquests moviments terrestres des de les 
roderes. Si el jaciment estigues excavat completament amb els resultats fau-
nístics complets, es podrien realitzar interpretacions de les restes de fauna. 
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Els principals animals que es troben destinats a realitzar la tracció me-
cànica dels carros són els bous (Bos Taurus), els cavalls (Equus Caballus) i els 
ases (Equus Asinus), seran aquests animals sobre els quals s’hauria de centrar 
aquesta anàlisi per poder tenir una aproximació sobre quin animal seria l’en-
carregat de moure els carros. En aquest cas l’únic jaciment excavat comple-
tament i on existeixen resultats faunístics d’aquests estudis, és El Puig de la 
Nau, es diferencien entre els nivells del segle VII-VI aC i els nivells del segle V 
aC. En els nivells del segle VII-VI aC el bou amb un NMi de 5 predomina sobre 
el cavall amb un NMi de 3, tot i això les restes són molt escasses. Ja al segle V 
aC les restes faunístiques permeten tindre una major visió d’aquests animals 
dins el registre arqueològic, és necessari conéixer la seua edat, ja que segons 
quina edat tinguen aquests animals es poden distingir entre animals destinats 
a carn, producció de llet, al tir i a tasques agrícoles. El bou es troba represen-
tat per un NMi de 31, aquests animals són adults i tenen les peces dentàries 
desgastades, aquesta característica indicaria que no eren destinats al consum 
humà perquè si fóra amb aquesta finalitat no els deixarien créixer tant per tin-
dre una carn més apta pel consum, per això aquests animals estarien destinats 
a realitzar força de treball siga com a tir de carros o treballs d’agricultura. El 
cavall apareix un NMi de 10 individus adults, l’absència d’animals immadurs 
i el desgast de la seua dentadura apuntaria que són utilitzats com animals de 
tir o càrrega. L’ase queda representat en tal sols un únic animal, que també 
és adult i estaria destinat a l’ús de la seua força. Analitzant les restes d’aquest 
jaciment i si fóra el jaciment corresponent l’ús de les roderes, podríem arribar a 
la conclusió que tant els bous i en menor escala els cavalls estarien destinats al 
transport de carros amb càrregues pesades. L’ase quedaria descartat d’aquest 
ús i possiblement fóra utilitzat per realitzar tasques agrícoles o per realitzar 
transport de producte en alforges. 

És difícil distingir els animals que podrien ser els encarregats de realitzar la 
tracció mecànica, els bous podrien ser els encarregats de realitzar tasques agrí-
coles com l’arada dels camps per la força que tenen o aquesta tasca la podrien 
realitzar els cavalls. El mateix succeeix amb el tir del carro, on els bous podrien 
tirar de càrregues pesant amb una velocitat lenta o els cavalls podrien tirar de 
càrregues menys pesades i a una major velocitat. La falta de restes completes 
dels seus esquelets i anàlisis de possibles marques de tir dels carros produeix 
aquesta falta d’interpretació, el que queda clar són les dues possibles espècies 
que podrien realitzar aquestes tasques i quin animal predomina en el registre 
arqueològic. També existeix una enorme dificultat a l’hora de poder donar un 
nombre d’animals que tirarien dels carros, és a dir, si seria un únic animal l’enca-
rregat del tir o hi haurien diferents animals units al carro per poder tirar d’aquest.



77

A continuació es mostraran diferents mapes realitzats per SIG, en ells es 
mostraran les diferents rutes entre els jaciments que poden estar relacionats 
amb les roderes, s’ha optat per realitzar-la amb els quatre jaciments perquè 
el lector tinga una major visió i puga entendre com seria més factible tindre 
relació amb els jaciments del Puig de la Nau i El Mas de Fabra. En el primer 
mapa (Imatge 54) es poden observar les rutes ideals que seguirien els diferents 
traçats amb respecte el punt d’origen que serien les roderes en els dos punts 
on apareixen amb relació els diferents jaciments, es pot observar com aquests 
dos jaciments mencionats anteriorment remuntarien el barranc que seria una 
entrada des del mar natural i com seria aprofitada per a poder accedir de la 
costa fins a ells. També es mostra la distància de cost relacionada amb l’oro-
grafia que presenta aquesta zona, cada zona acolorida amb color correspon al 
cost i el temps que es tardaria a arribar a cada punt situat dins del color que es 
correspondria amb 30 minuts per cada color.

La imatge 55 correspon al mateix mapa sobre les rutes ideals entre els di-
ferents punts, però en el fons es pot observar una ortofoto actual per poder 
conéixer la seua ubicació en l’actualitat i poder buscar en les proximitats de 
les rutes possibles restes que indiquen el pas d’aquestes roderes. Mentre que 
la imatge 56 seria la mateixa que l’anterior, però en aquest cas el fons que s’ob-
serva és una ortofoto més antiga, és l’ortofoto que es va realitzar durant el vol 
americà del 1956-1957, aquesta es pot utilitzar per poder observar en el mapa 
possibles traces i continuïtat del traçat de les roderes.
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Imatge 54 Mapa SIG  de les possibles rutes i distancies de cost
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Imatge 55 Mapa SIG de les rutes ideals i el fons amb ortofoto del 2020
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Imatge 56 Mapa SIG de les rutes de menor cost amb el fons de ortofoto 
del vol americà de 1956-1957
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CONCLUSIONS

Les roderes de carros són elements que queden en el registre més habitual-
ment del que es pensa, en moltes ocasions no reben la seua importància com 
a un fet arqueològic i històric, per aquest motiu no existeix una metodologia 
clara i concisa sobre el seu estudi. Aquestes empremtes estan presents en una 
gran quantitat de llocs: camins antics, laterals de carreteres, en zones de roca a 
la vista, en les entrades de diferents jaciments inclús en l’interior d’aquests i al-
tres en llocs on han quedat sepultades per sediments, vegetació o simplement 
abandonades i no es coneixen fins que algun esdeveniment les trau a la llum, 
com és el cas que es tracta en aquest treball. És molt habitual que en jaciments 
s’observen roderes, però en molts casos no tenen un estudi específic sobre 
elles, per tant dificulta la seua comparació amb altres jaciments o roderes en 
diferents punts de la geografia. 

Davant aquesta deixadesa científica sobre les roderes de carro, s’ha inten-
tat realitzar diferents metodologies i determinar una línia d’investigació espe-
cifica per poder determinar la seua datació, és innegable la gran quantitat d’in-
formació que poden aportar ja no sols pel simple fet de les roderes sinó també 
pel que pot aportar un cop coneguda aquesta datació, ja sigui l’orientació, el 
lloc per on circula aquest lloc de pas, la seua freqüentació, el seu origen i destí, 
el seu ús, etc. Per tant, encara que no ho parega, ens pot aportar un grau de co-
neixement de les comunicacions en un determinat període i conéixer millor els 
moviments d’una determinada societat. L’ús del carro s’estén durant un llarg 
període de temps en la història, per aquest fet aquests tipus d’estudis tenen 
una gran importància.

Aquestes restes visibles en el tram final del barranc actualment es troben 
en un lloc de pas que comunica amb la costa, la seua circulació en vehicle és 
dificultosa, però per sobre aquestes restes circulen motos de cros i altres vehi-
cles que poden danyar la superfície, cal afegir que es troben en una zona on les 
fortes riuades poden arriben fins a elles, però es podria realitzar algun projecte 
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per intentar protegir-les i realitzar una posada en valor d’aquestes carrilades. 
Gràcies a un projecte de posada en valor, les persones que les puguen visitar o 
estiguen de pas per aquest indret podrien conéixer-les i entendre el seu signi-
ficat, ja que avui en dia estan a vistes però molta gent que passa per sobre elles 
no coneix el seu significat, no pot apreciar la seua importància ni respectar-les 
degudament.

Són roderes que presenten un patró variable pel que fa a l’ample i la profun-
ditat de les roderes, en canvi la separació entre les dues roderes té poca variació, 
aquestes característiques són bastant habituals en punts amb roderes visibles 
sobre la roca natural, és un fet que permet realitzar una afiliació cultural.

Com es pot observar en l’apartat d’interpretació, unes simples roderes te-
nen molta importància per a una societat, és el camí de moviment de produc-
tes i objectes en carro, però també és una via de flux de cultura amb l’arribada 
de productes i societats procedents del Mediterrani que es produeix en aques-
tes costes des del segle VI aC fins a la fi del període romà. 

És un tram de roderes relativament curt, on una part està sota sediment, 
continuant barranc amunt s’observen més restes d’aquest traçat (Annex: Imat-
ge 16), aquest fet demostraria una continuació de les roderes perquè estan ali-
neades amb les que han estat el centre d’aquest estudi. El fet de continuar per 
la vora del barranc i inclús per l’interior del seu llit, demostraria la importància 
dels corredors naturals per a la circulació de persones i mitjans de transport ja 
des de l’antiguitat, aquests trajectes que es realitzen pels corredors naturals te-
nen l’avantatge de facilitar aquesta circulació. Com es pot observar en l’actuali-
tat existeixen grans corredors naturals que han estat i són aprofitats per l’humà 
per a moure’s, un clar exemple és el corredor entre la zona litoral i la prelitoral 
que circula de Vinaròs fins a Peníscola per a després anar fins a Alcalà de Xivert, 
en aquest corredor es poden observar fins a tres actuals zones de circulació 
importants com són la línia ferroviària, l’autopista AP-7 i la Nacional N-340.

Aquestes roderes estarien ubicades cronològicament en època ibèrica, 
més en concret en el segle VI-V-IV aC, encara que el moment més àlgid seria 
durant el segle V aC. No són unes roderes molt profundes i marcades com al-
tres llocs, on s’observen uns solcs similars respecte a la seua amplada i molt 
profunds, aquest fet estaria relacionat amb una circulació de carros poc im-
portant però amb la suficient continuïtat al llarg d’un període de temps per a 
produir aquestes marques sobre la roca. 

Aquests viatges amb carro estarien vinculats amb l’activitat comercial, la 
zona de la desembocadura del barranc seria un fondejador on arribarien els 
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vaixells per realitzar intercanvis amb les societats que habitarien aquesta zona 
geogràfica durant l’antiguitat. 

Les roderes d’aquesta cronologia podria fer pensar en l’existència d’altres 
rutes amb major o menor interacció entre diferents llocs, com poden ser zones 
de producció o altres assentaments, per tant existiria una xarxa de comuni-
cació en el pla de Vinaròs-Benicarló-Peníscola i en altres punts d’aquest espai 
podrien aparéixer noves roderes relacionades amb la cronologia que s’ha do-
nat a les del barranc. Per tant podria existir una xarxa de comunicacions amb 
presència de roderes en diferents punts on la roca natural aflore o inclús sota el 
substrat, el que passaria en la zona de desembocadura del barranc si les fortes 
pluges que van produir que el cabal important que duia aquests dies i va des-
cobrir de nou aquestes roderes no haguera succeït. 

Actualment, el barranc d’Aiguadoliva fa de límit entre els municipis de Be-
nicarló i Vinaròs, cal mencionar que aquests límits territorials actuals no són els 
mateixos que fa 2.500 anys en el moment que es van realitzar aquests trajectes 
en carro pel barranc, originant les roderes que avui en dia es poden apreciar. 
Aquest indret durant l’antiguitat té una certa importància comercial com re-
presenten les roderes dels carros i que no són realitzades amb uns pocs viat-
ges de carros, sinó que serien una activitat amb una certa continuïtat durant 
un període per deixar aquests solcs sobre la roca natural. Aquests intercanvis 
comercials van aportar molt més que productes a les societats que habitaven 
aquesta zona costanera del nord de la província de Castelló de la Plana, entre 
aquestes aportacions hi ha un flux de cultura que produeix que les societats 
d’aquesta zona adapten en la seua vida quotidiana i provocaria una forta jerar-
quització de les societats indígenes. 

Cal saber l’abast d’aquestes roderes en una cultura tan llunyana a la socie-
tat actual, per això aquest treball remarca la importància i les conseqüències 
que tenen aquestes per al desenvolupament de les societats que habitaven 
aquesta zona en l’antiguitat. Una difusió correcta davant d’un públic amb inte-
rés per conéixer la història de la zona on viu, podria produir un apreci i enteni-
ment de les roderes com un lloc d’interés històric rodejat d’un paratge natural 
com és la zona de la desembocadura del barranc d’Aiguadoliva.
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ANNEX

Imatge 1 Vista general de les roderes
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Imatge 2 Fotografia del estuari del barranc d’Aiguadoliva

Imatge 3 Vista de les 3 roderes en direcció Est
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Imatge 4 Vista de les 3 roderes en sentit Oest

Imatge 7 Fotografia del punt on apareixen tres solcs
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Imatge 8 Fotografia de detall de la rodera

Imatge 9 Fotografia de detall de la rodera
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Imatge 11 Fotografia de detall de la roderaImatge 10 Fotografia de detall de la rodera

Imatge 9 Fotografia de les roderes en un pas 
entre dues elevacions de la roca

Imatge 8 Fotografia de marques de roderes 
en altres punts del barranc
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Imatge 14 Fotografia de la rodera on s’observa tapada per sediment i la seua amplada

Imatge 12 Fotografia de detall de la rodera 
en el punt on és ampla

Imatge 13 Fotografia de detall de rodera on 
és ampla
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Imatge 16 Detall de les roderes barranc amunt encaixonades

Imatge 15 Fotografia del punt entre les dues zones de les roderes on 
s’aprecien les línies de les roderes
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Imatge 111 Vista aèria del model 3D

Imatge 17 Vista aèria del model 3D

Imatge 110 Vista aèria del model 3D
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Imatge 20 Perspectiva del model 3D de Oest-Est

Imatge 21 Vista del model 3D Est-Oest

Imatge 22 Vista model 3D Est-Oest
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Imatge 23 Vista model 3D Oest-Est

Imatge 24 Vista model 3D Oest-Est

Imatge 25 Vista model 3D de detall de les roderes
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Imatge 28 Vista en perspectiva del model 3D Oest-Est

Imatge 26 Vista de detall de les roderes en el model 3D

Imatge 27 Vista de detall de les roderes en el model 3D
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Imatge 29 Vista en perspectiva en model 3D Est-Oest

Imatge 30 Imatge del model 3D Est-Oest
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