
Lo   millor per cavi-
lar sobre la histò-

ria del nostre territori és pujar a  lo 
més alt  del Palao, allí on era un 
dels seus temples cerimonials, i 
esllargar la vista per l´ample cercle 
del paisatge que l´envolta. Perquè  
és el centre d´un territori natural al 
que la geografía i el clima li han 
donat caràcter i homogeneïtat; un  
paisatge a les vores del Guadalop, 
de fàcil regadiu i comunicacions 
obertes  cap a l´Ebre que des de fa 
dos mil anys és el lloc més habitat 
del Baix Aragó.  No sabem encara 
si també hi ere un centre de poder 
polític comarcal, però  si que  po-
dem pensar que dels seus  cellers, 
descoberts al Palao pels arqueò-
legs, abans del canvi d´Era ja ex-
portaven cap a les ciutatats roma-
nes el vi i l´oli que collien. Es clar 
que hi havie molts altres poblats 
ibèrics  sobre l´actual BA, però 
cap altre tenie unes condicions tan 
favorables per convertirs-se, anant 
el temps, en una gran ciutat, en un 
centre de poder econòmic i polític, 
dominant  el seu vast hinterland 
des d´Azaila al Tastavins i des de 
Casp a l´Anglesola.   
  Un buit clamorós d´informació 
històrica sobre el BA omple les 
centúries que van des dels primers 
anys de l´Era Cristiana fins al se-
gle XII quan un terç de les terres 
aragoneses ja havien passat a mans 
del reis d´Aragó. Per lo que conten 
els historiadors sabem que la ro-
manització es va fer de manera 
intensa i ràpida, degut segurament 
a la posició geogràfica del BA tan 
a prop de la costa com de Caesa-
raugusta. L´assimilació dels cos-
tums romans, el dret, la cultura, 
l´organització territorial, 
l´arquitectura, o les llengües que 
parlem, tant presents encara avuí 
en dia en la nostra societat, foren 
tant intenses com decisives. Però 
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Sobre un cim proper al riu Guadalop s'alça el jaciment del Palau, considerat el 
més gran d'època iberoromana del Baix Aragó. La seva necròpolis, composta per 

gairebé un centenar de túmuls, és un dels exemples més importants i millor  
conservats d'espais funeraris de la zona. 

Pintures del Castell d'Alcanyís que simbolitzen la conquesta de Jaume I  
“El Conqueridor” de València 



eixa situació entafora de les vies principals de comu-
nicació i el comerç, i quí sap si també per la seva de-
mografia, en tot el llarg període de les dominacions 
romana i visigoda li van impedir novament al BA de 
tenir una articulació, un centre fort en una estructura 
de poder comarcal. Situació de dependència exterior 
del territori que també es mantindrie baix la domina-
ció àrab, des del 711 al segle XII, quan el Batallador 
apareix per les terres del Guadalop senyalant el cami 
de la reconquesta definitiva. 
  El primer document antic on, d´alguna manera, ja 
apareix delimitat el BAH en tota la seva amplària és 
la carta de població d´Alcanyís atorgada el 1157 pel 
Príncep d´Aragó Ramon Berenguer, quan el territori 
encara era  baix el domini àrab i calia animar a la re-
població. Un moment trascendental aquell perquè 
només feia vint anys del naiximent de la Corona 
d´Aragó i ja no tardarien els nostres avantpassats, 
provinents de les terres del nord, tots ells parlant en 
català o en aragonés, en assentar-se o fundar els po-
bles i viles com avuí els coneixem.   
 Però la Reconquesta va acabar i el BA, un territori 
tant unit en la geografía com dispers en lo polític, 
seguirà depenent en tot de les ordes militars, de la 
mitra de Saragossa o de Tortosa, dels senyors feu-
dals… i per arredonir la mala sort de les dependèn-
cies, en la divisió provincial de 1833, un  tros es que-
darà dins de  Saragossa i l´altre, lligat per tota la eter-
nitat a Terol, capital provincial llunyana  i freda,  
sempre poc disposta a afovorir-mos. Es l´època dels 
Governs Civils d´infausta memòria. En tot i això, el  
model que representava el Corregiment  d´Alcanyís,  
d´abans de 1833, que incloia un  territori de més de 
70 pobles, molt paregut al de la carta de població de 
1157, hagués pogut ser un bon començament per 
conformar de manera natural l´unitat del Baix Aragó.  
Però la veritat és que mai hi ha hagut prou conciència 
entre la gent ni bona entesa entre les poblacions més 
grans; i els  d´Alcanyís que  haurien d´haver tirat del 
carro en més força, perquè a n´ells bé que els conve-
nia, mai han tingut l´empenta ni la voluntat clara 
d´erigir-se en centre econòmic i polític del territori.   
 Fent justícia s´ha de dir que els millors defensors 
de la idea del BA van ser els regeneracionistes del 
Butlletí d´Història i Geografia (1907-1909): Santiago 
Vidiella, Matíes Pallarés, Lorenzo Pérez Temprado, 
Pius Membrado … i molts altres  historiadors i estu-
diosos aficionats, entusiastes en la recerca de docu-
ments sobre el nostre passat que, des dels periòdics 
locals espargien  les idees de progrés i superació del 
caciquisme del moment.   
 El rader episodi de fragmentació de la idea i el 
somni del BAH el veiem i sofrim en l´actual divisió 
de la nostra terra en 6 comarquetes administratives, 
entitas emparedades entre les diputacions i els ajun-
taments, en escàs o nul poder, dedicades a resoldre 
qüestions i gestions menors, sense coordinació efec-
tiva entre elles sobre la política del conjunt, pensades 
des de Terol i Saragossa, sobre tot per tindre contents 

i ocupats als equips dels partits polítics dominants de 
l´escena actual. Una divisió que està tenint una eficà-
cia rotunda en ordre a  destrossar (fer a trossos) la 
identitat dels aragonesos de llengua catalana (més 
d´un terç de la gent i el territori) i, de pas, fer imposi-
ble que es puga posa en peus un moviment  d´unitat  
política del Baix Aragó que qüestionare l´estat actual 
de domini i submissió total i absoluta a Terol i Sara-
gossa. Unes recents declaracions del Sr. Tremps Ca-
ses, fins ara Jefe de la Delegació del Govern d´Aragó 
a Alcanyís, ens dona la raó en lo que diem sobre la  
situació de marginalitat política en la que vivim avuí 
en dia al territori  dels somnis regeneracionistes dels 
fundadors del Butlletí d´Història i Geografia del Baix 
Aragó.  
 Tornarem a pujar al Palao d´aquí a un temps, per 
vore si dels canvis que ara matéix s´estan coent en la 
política española i aragonesa, acabem tenint un nou 
model territorial, que tingue en compte els interessos 
del conjunt del Baix Aragó. Ω 
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Part del Baix Aragó Històric, on faltés El Maestrat i part de les  
Conques mineres 

Santiago Vidiella i Lorenzo Pérez entre molts d'altres van ser uns 
dels grans defensors de la idea del Baix Aragó 


