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 L’any 409, les invasions de sueus, vàndals i 
alans causaran a la Vall de l’Ebre greus disturbis que 
provocaran fam i epidèmies. Per resoldre aquesta si-
tuació, els romans sol•licitaran ajuda als visigots, po-
ble germànic aliat de l’Imperi. L’any 472, els visigots 
s’apoderen de la Vall de l’Ebre. La caiguda de l’Imperi 
Romà provoca l’abandonament de ciutats i viles.
 En Nonasp ocuparien el poblat d’ Els Vilars. 

Es conserven restes de tombes davant de l’estació i 
dos de completes entre la carretera del Volter i la gra-
vera. Estan excavades a la roca, de forma rectangu-
lar i sense tapa. Les seves mides són: 185x42x28cm 
i 200x45x40cm. Durant la construcció del ferrocarril 
(1891-1893) va ser destruït un autèntic camp d’elles 
del que podria ser una gran necròpolis corresponent a 
aquesta època visigòtica ia l’Alta Edat Mitjana (s. VIII 
al X)
 A la roca del Sot de Franquet també hi ha res-
tes de quatre tombes de les mateixes característiques 
que les anteriors. Són dues tombes d’adults (200x57cm 
i 165x48cm) amb dos de nens (125x33cm), el que fa 
pensar en un grup de tipus familiar. Hi ha una cas-
soleta de 15 cm de diàmetre i 15 de profunditat. Es 
creu que aquesta roca de 7x10m a la part superior, es 
va desprendre de la serra del Sot d’un lloc pròxim al 

dipòsit d’aigua.
 El règim de possessió, administració i treball 
de la terra seguirà sent de tipus romà. Els béns van 
passar als visigots després que fossin expropiats els 
dos terços de la propietat territorial. El repartiment de 
terres, en possessions reduïdes, van facilitar la barreja 
i convivència entre visigots i hispanoromans.
 Les pastures, aigües, boscos i terres ermes van 
ser destinats a l’ús i possessió comunals. Les terres 
de conreu, masies, cases i esclaus se’ls van repartir 
els caps de les diverses famílies visigodes. En aquesta 
època l’empobriment és notable i la inseguretat física, 
individual i col•lectiva, alta.
 Hi ha una àmplia producció de ceràmica de 
baixa qualitat per tot el territori.
 Hi ha vida organitzada, relativament rica i cul-
ta, en llocs com Fraga (vila rural de Fortunato) i Ca-
laceit (necròpolis). Aquests poblats van quedar des-
poblats al fi nal de l’època visigoda, amb la invasió dels 
àrabs que van entrar a la Península Ibèrica l’any 711. 
Tres anys més tard van arribar a aquestes terres sense 
trobar resistència i iniciant la població a la muntanya 
on som avui assentats.

Tombes del Sot de Franquet

Tomba als Vilars


