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Topogrotia emporitana

Topografia emporitana
A Empúries, al llarg de la seva història, es van anar establint diversos nuclis de poblament que no sempre van
tenir activitat de manera simultània. Aquesta multiplicitat és l'element que fa d'aquest jaciment un lloc únic per
a l'estudi i el coneixement de la cultura clàssica a Catalunya. t:s per això que és de gran utilitat per al visitant
tenir de entrada algunes nocions de la topografia i la localització dels diversos assen tam ent s que componen
avui el jaciment arqueològic d'Empúries, alguns dels
quals queden fora de l'itinerari de visita a l'actual recinte.

Vista aèria de ls aiguamo ll s
conservat s fins a avui a la comarca de l'Alt Empordà, que
ens permeten imaginar l'aspecte que devien tenir aquestes te rres al segle VI ac'

L'evolució del paisatge ha provocat canvis considerables en l'aspecte que presentava l'Empordà i, per tant,
la zona emporitana en l'antiguitat. La topografia antiga
ens mostra aquest sector costaner situat al sud del golf
de Roses com una àrea de terres baixes ocupada per
maresmes i aiguamolls, inundats bona part de l'any, que

Topografia emporl1ana

es van anar reblint gràcies a la constant aportació de sediments fluvials dels rius Muga, Fluvià i Ter. Per damunt
d'aquest territori negat s'alçaven diversos turons entre
els quals cal comptar els que van servir per formar els
nuclis de poblament d'Empúries.
Geològicament, es tracta de les darreres afloracions, per
la banda nord, del massís calcari del Montgrí, i estan formades principalment per una gran plataforma sobre la
qual es van fundar les ciutats grega i romana. AI sud,
aquest turó quedava delimitat per l'antic curs del riu Ter
i, a ponent, pel turó de les Corts, amb el qual s'unia per
un petit pas. AI nord, hi havia també un altre aflorament
rocós, de dimensions més reduïdes i antigament lligat a
terra ferma només a través d'un istme, fet que li proporcionava l'aspecte d'una autèntica illa, i que va ser escoll it pels colon itzadors grecs per establir-hi el primer
assentament (la Palaiapolis, l'actual poble de Sant Mar-

tí d'Empúries). Entre aquests dos punts elevats s'obria
una petita badia natural que va constituir el port princi pal de la ciutat. Més al nord hi havia l'antiga desembocadura del Fluvià.
La restitució topogràfica d'aquests elements és fonamental per entendre l'evolució dels assentaments emporitans, ja que no ha estat fàcil desterrar una sèrie de
tòpics ben arrelats en una tradició que arrencava de
l'edat mitjana. Un dels més significatius era la creença
que la Palaiapo/is, citada per les fonts clàssiques, s'havia d'identificar amb les illes Medes. La complexa historiografia emporitana va anar fixant els paràmetres en
què es basen els coneixements moderns, especialment,
de manera definitiva des de l'any 1908. Amb la compra dels terrenys per part de la Junta de Museus de Barcelona es va poder començar l'exploració arq ueològica
sistemàtica de les restes que guardava el subsòl del sector de la Neàpolis i de la ci utat romana, projecte endegat per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch i realitzat per
Emili Gandia. Després de l'empenta inicial, la investi gació ha continuat de manera ininterrompuda fins avui,
a excepció del parèntesi de la Guerra Civil.
Actualment, quan parlem d'Empúries cal tenir en comp-
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te els diferents nuclis del conjunt arqueològic que s'han
anat incorporant al llarg d'aquests anys de recerca al
coneixement històric de la ciutat. D'entre aquests cal
destacar els següents:
a) Sant Martí d'Empúries. En aquest indret va tenir lloc
la fundació del primer enclavament greg d'Empòrion, en
el segon quart del segle VI aC, sobre les estructures d'un
poblat indígena anterior que cal remuntar a l'època del
bronze final (segles IX-VIII aC). A aquest primer establiment, més tard, els mateixos grecs ja instal·lats a terra
ferma, s'hi referiran com a la ciutat vella (Palaiapolis). De
tots el nuclis emporitans, Sant Martí d'Empúries és rú nic que presenta una con tinuïtat d'ocupació fins a l'actualitat. Va ser la seu de la ciutat tardoromana d'Empúries, seu episcopal visigòtica, capital del comtat medieval d'Empúries i, al seg le XVI, bressol del poble de
l'Escala.
b) La Neàpolis (Ciutat nova). Correspon al sector de la
ciutat grega d'Empòrion ubicat a terra ferma, que va ser
batejat amb aquest nom per J. Puig i Cadafalch per contraposició amb el de la Palaiapolis. Es trobava al sud del
port i, amb el temps, es va anar estenent per l'extrem
meridional fins arribar a una superfície màxima d'unes
quatre hectàrees. Les restes arqueològiques formen part
de t'itin erari de visila actual al recinte. Cal dir, però, que
la majoria de les es tru ctures visibles pertanyen a les
fases més modernes de la vida de la ci utat (segles 11 i I
aC). Les fases anteriors, de cronologia grega, són molt
menys conegudes, de manera que no disposem encara de dades completes sobre el seu urbanisme.
c) La ciutat romana. Ubicada al cim del turó emporità.
La seva fundació, a inicis del seg le I aC, es fa damunt
les restes d'un campament militar romà instal·lat després de la revolta indígena de l'any 197 aC. Les seves
restes arqueològiques formen part també de l'itinerari
de visita actual al recinte. Malgrat que coneixem les prin cipals característiques del traçat urbanístic, de planta
ortogonal, i els límits del perímetre, amb una superfície
de 22,5 hectàrees, la major part d'aquesta ci utat resta
encara per descobrir.

Topografia ornporitona
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1_ San I Martí d 'E mpllries, antiga Palajapolis, primer es tabl iment grec fundat en el sego n quart
del segle V[ aC i, po ste riorment, centre baiximperial i med ieval.
2- La polis d'Empòrion, ciu tat grega establerta a terra ferma entorn del 550 aC, co neguda també com a Neàpolis.
3- Ciutat rQI1l"na, de 110m desconegut, creada a inicis del segle [ aC a la part alta deltur6 emporità a partir d'un primer establiment militar rom;). En època d ' August el seu recinte s'unifica amb el de I" ciutat grega per esdevenir el I/llll1icipilllll ElllpofÍ(lc.
4 - Turó de les Coris, situat ¡I ponent dels Jluclis urbans, utilitz;lt com a ce me n tiri en diverses
f"ses de la h istòr ia d'Empúries (fora del recinte visitable).
5- Esglésies alt medieval s (fo ra de l recin te visi table): Sa) Santa Margar ida, Sb ) Santa Magdalena, Sc) Sant Viccnç.
6- Espigó hcl·lcnístic (segles 11 - [ aC).

d) L'antic port i l'espig ó hellenístic. Situat entre la Palaiapolis i la Neàpolis, s'obria l'antic port natural de la

ciutat. Colgat en l'actualitat, només són visibles les restes d'una escullera construïda en època romanorepublicana (segles 11-1aC). Altres restes de les estructures
portuàries d'Empúries poden observar-se a la zona de
Riells -La Clota, al sud del municipi de l'Escala.
el Els espais suburbans i les zones de necròpolis. Fora
dels recintes urbans del turó d'Empúries, delimitats per
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les muralles, es coneixen diverses necròpolis gregues,
indígenes, romanes i tardoromanes. Així mateix, a Ja
zona de l'aparcament situat al sud de la Neàpolis, són
visibles les restes d ' una factoria industrial de tipus
metal·lúrgic. Les excavacions en aquest sector van ser
realitzades per localitzar, amb resultats infructuosos, la
ciutat d'/nd/ka, la capital dels indiketes, els pobladors
ibèrics de la zona, segons ens relaten les fonts clàssiques. Actualment, es desconeix el possible emplaçament d'aquest nucli ibèric.

Vista aèria del conjunt monumental d 'Empúries.

f) Les esgléSies de Santa Margarida i Santa Magdalena.

Ubicades al vessant oest del turó d'Empúries, a banda
i banda de la carretera que mena a Sant Martí, formen
part dels diferents assentaments de l'època tardo romana i alt medieval que envoltaven la ciutat d'Empúries.

L'Empúries precolomal

g) El turó de les Corts. Ocupat ja des de l'època del Neolític, va ser utilitzat com a zona de necròpolis en l'època del bronze final (necròpolis ParrallQ, en època romanorepublicana (necròpolis de les Corts) i també com a
cementiri en època tardoromana, tal com demostren les
restes d'un monument funerari d'aquest darrer període
situades a la part més elevada. A la banda sud-oest es
conserven les estructures de l'església alt medieval de
Sant Vicenç.
h) Cinc Claus. AI petit poble de Cinc Claus, ubicat sobre una petita elevació del terreny situada al nord -oest
del turó d'Empúries, es troba l'església altmedieval de
Santa Reparada, co nstruïda possiblement sobre estructures anteriors.

L' Empúries precolonial
Les recents excavacions realitzades en diversos indrets
de l'entorn emporità han proporcionat noves dades per
conèixer l'ocupació d'aquest sector costaner del terri tori empordanès amb anterioritat a l'arribada dels grecs.
Deixant de banda algunes escadusseres evidències remuntables a l'època neolítica, l'inici efectiu del poblament d'aquesta zona correspon al període del bronze final, entorn dels segles IX-VIII aC. A aquest estadi cultural s'atribueix el tipus de ceràmica feta a mà que es troba als nivells arqueològics més profunds documentats
al subsòl del poble actual de Sant Martí d'Empúries durant les excavacions endegades d'ençà 1994.
Aquestes dades demostren l'existència d'una petita comunitat de població, relativament estable, que ocupava
un assentament disposat a l'aire lliure, i que aprofitava
els recursos de l'entorn. La seva economia es basava
en la ramaderia i l'ús agrícola de les zones properes de
la plana no ocupades per estanys i aiguamolls. La situació estratègica d'aquest petit promontori costaner
permetia, d'una banda, altres activitats com la pesca i
la recol'lecci6 de mol·luscs i, de l'altra, la possibilitat de
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Conjun l de cen\mica indígena fe Ia a mà, format per un
vas carenat i de co ral amb
molius de meandres incisos,
i per un kernQ S o vas r ilu al
format per Ire s re ceptacles
units, que pert anyen al període del bronze final. Proce deixen de la nec ròpolis Parrallí, si luada a la banda occi denlal del lur6 de Ics Co ri s.

mantenir uns incipients contactes externs, que es basaven sobretot en el comerç dels metalls.
Tot i que encara no coneixem prou bé la disposició d'aquest primer hàbitat, les dades recollides a l'excavació
d'altres jaciments propers d'aquest mateix període cultural, com ara el de La FonoUera, situat al sud del massís del Montgrí, permeten d'imaginar una petita agrupació de cabanes, de forma rectangular, construïdes
amb un entramat de brancatges ¡ fang , que es reforçava amb alguns pals encaixats en el terreny.
A la zona empordanesa, el períOde històric següent suposa ja la transició de l'edat del bronze final a l'edat del
ferro, un procés força lent que es desenvolupa al llarg
dels segles VIII i VII aC. En aquesta etapa es produeixen
canvis i innovacions importants, motivats, d'una banda,
pels moviments migratoris de població que havien portat a Catalunya contingents indoeuropeus, els pobles de
la cultura dels Camps d'Urnes i, de l'altra, pels con tactes, a través del comerç amb altres pobles mediterranis culturalment més avançats, que es produeixen al
final d'aquest període. Tots aquests factors afavoriren el

L'Empurios procolonial
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desenvolupament d'aquestes poblacions indígenes, amb
unes manifestacions culturals que afecten, de forma similar, un territori més ampli que, més enllà de la comarca empordanesa, s'estén a l'altre costat del Pirineu a les
planes del Rosselló i del Llenguadoc, i que coneixem
amb el nom de cultura mailhaciana.
De la fase més antiga d'aquest periode, anterior al 650
aC, es coneixen a l'Empordà diverses necròpo li s que
demostren la imposició del ritu funerari de la incineració,
en el qualles cend res del difunt es dipositaven a l'interior d'urnes de terri ssa que s'enterraven acompanyades
de diversos objectes que formaven els aixovars fune raris. Podem esmentar les necròpolis de Can Bech de
Baix (Agullana) i, a les rodalies d'Empúries, la necròpolis Parrallí, situada a la banda de ponent del turó de les
Corts (fora del recinte visitable). Per contra, coneixem

Recon stru cció de l' ant ic paisatge de la zona d'Empü ries. El promonto ri d e Sa nt Martí, a to car
l' anti c c urs del riu Fluvià, qu edava unit al turó on més tard se s ituarà hi ciutat grega i romana
d'Empür ies mitjan ça nt \In est ret istm e, tot crcant ulla petita bad ia u t ilit zabl e com a port na tural (dibuix J. Sag re ra).
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pocs exemples d'hàbitats d'aquesta etapa, En el cas
emporità, en aquest moment es documenta l'abandonament temporal, com a lloc d'habitació, del turó de
Sant Martí d'Empúries, possiblement a causa d'una major preferència vers altres indrets situats un xic més a
l'interior de la plana, tal com es desprèn de la ubicació
del jaciment de Parrallí,
A partir de la segona meitat del segle VII aC, en una fase cul tural ja plenament de la primera edat del ferro, es
torna a ocupar novament el turó de Sant Martí. Es trac ta d'un petit poblat indígena que ben aviat pren contacte, encara que de forma modesta, amb els corrents
comerc ials de l'extrem nord-oest del Mediterrani, impulsats des dels centres fenicis del sud i del llevant pe ninsular, i també des de les ciutats etrusques. Sens dubte, l'aprofitament de les possibilitats portuàries de la costa propera a aquest petit illot afavoriren l'inici d'aquestes activitats comercials, que d'ara en endavant impulsaran l'evolució posterior de l'assentament emporità. D'altra banda, sabem també que aquest no era l'únic establiment existent a la zona, ja que és provada l'existència
d'altres assentaments semblants, en una situació més
vincu lada amb la plana.
Del poblat establert a la part més enlairada del turó de
Sant Martí en coneixem algunes característiques de les
seves construccions domèstiqu es. Es tractava d'àmbits
de forma aproximadament rectangular, disposats de forma alineada i delimitats per unes parets fetes amb fang
i un entramat vegetal, que s'assenten sobre un petit sòcol construït amb pedres i arg ila. De vegades tan sols
es conserven els forats on s'encaixaven els pals de sosteniment de l'estructu ra de les cabanes. A l'interior, els
paviments i les llars de foc estaven fets per diverses capes d'argila endurida. Destaca, en un dels àmbit s, un
petit forn domèstic, de forma circular i construït igualment d'argila,
La cu ltura material d'aquest assentament consisteix majoritàriament en ceràmica feta a mà, de fabricació possibl ement local, però que segueix de prop el repertori
formal i decoratiu d'aquesta fase avançada de la cultu-

L' Empurios pracol oninl
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ra mailhaciana. Entre els objectes de bronze abunden
les peces destinades a l'abillament personal: fíbules, si ~
velles de cinturó, agulles, cadenetes, botons, braçalets,
etc. Les necròpolis conegudes al territori de l'Empordà
i a les zones properes, han proporcionat també algunes
armes, com ara puntes de fletxa i de llança, punyal s i
espases. La utilització del ferro és en aquest períOde en~
cara molt limitada.
A Sant Martí d'Empúries, juntament amb els materials
de tradició cultural indígena, hi apareixen les primeres
importacions: alguns fragments d'àmfores procedents de
les factories fenícies del sud i del sud~est de la penínsu ~
la ibèrica i, finalment també, d'àmfores i vasos d'origen
etrusc. Els objectes de procedència grega només co~
mencen a arribar a partir d'una etapa més avançada,
que hem de situar al tombant del segle VII al segle VI aC.

L'estudi de les restes vegetals i de fauna recollides a les
excavacions ha permès de reconstruir les

característi~

ques del paisatge i de l'aprofitament econòmic de

l'en~

torn. Ens trobem davant d'uns petits assentaments de
població més estables, fixats al territori, amb una eco ~
nomia basada en l'agricultura (sobretot en el cultiu de
blat i ordi, i l'inici del conreu de la vinya) i una ramade ~
ria dedicada bàsicament a la cria de cabres, ovelles, va ~
ques i també del porc, complementada amb la cacera
i la pesca.

Ur na de ce ràmica feta a mà ,
corresponent a la pr ime ra
edat del ferro, procedent de
les ex(¡wacions realitzades a
la plaça Major de Sa nt Ma rtí d'Em pClries. A l'esq uerre,
detall d'un petit forn d omès~
ti c trobat a l'int erior d'un
dels àmbit s del poblat.
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L' arribada dels foceus:
la Palaiapolis
La decisió per part de comerciants grecs, d'origen foceu, d'instal lar-se en aquest indret del golf de Roses
s'ha d'entendre com una part més d'un fenomen coloni tzador d'abast més ampli, que tenia com a objectiu
arribar a l'extrem occident a través d'un rosari de factories comercials i ports d'escala, indispensables per a
la navegació. Aquest primer establiment de caràcter comercial esdevindrà amb el temps una veri table ciutat,
que les fonts escrites i els documents arqueològics ens
transmeten amb el nom d'Empòrion. Aquesta denominació, que en grec significa mercat, és prou reveladora
de la vocació comercial que des de l'inici en va determinar la creació.
La metròpoli, Focea, era una ciutat de la costa jònia, avui
en territori de l'actual Turquia, que va destacar de forma
especial per la pràctica d'un tipus de comerç - l'emporía-, basat en la redistribució de mercaderies de diverses procedències. D'entre les fundacions focees, la més
significativa és la de Massafia (Marsella) que esdevindrà
la principal colònia d'aquest sector occidental del Mediterrani, encara que en co neixem també altres de situades més al sud en la cos ta de la península ibèrica,
com Hemeroscopeion, Akra -Leuké i Mainake, de les
quals l'Arque ologia encara no ha pogut trobar cap
evidència.
Per reconstruir històricament la fundació d'Empòrion disposem, d'una banda, de les referències deixades per alguns geògrafs antics, com ara Estrabó (segle I aC) i, de
l'altra, de les dades que ens forneix l'Arqueologia. De
les primeres ens interessa remarcar sobretot la vinculació que la majoria dels autors estableixen entre la fundació emporitana i la de Marsella, motiu pel qual sovint
s'ha considerat que Empòrion va ser una fundació directa dels massaliotes. Només l'historiador romà Tit
Uvi l'assenyala com una fundació feta per gent procedent de Focea. Sigui com sigui, l'Arqueologia ha posat

L'ornboclo elels focous: la Palainpolis
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Vista des del sud del pob le
actual de S:lI1t Marlí d'Em púries. J'antig'l p(//(/;(lpo[is.

de manifest la relativa proximitat cronològica entre la fun dació de Marsella i la d'Empòrion,
El text d'Estrabó ens informa que uabans els emporitans
habitaven una petita illa situada davant de la costa, que

avui porta el nom de ciu tat vella (Pafaia Polis)" (Geo -

~

graphika, 111,4,8). Aquestes referències topogràfiques,

juntament amb la troballa de materials arqueològics d'època arcaica, varen permetre d'identificar ben aviat
aquest establiment amb l'enclavament de l'actual Sant
Martí d'Empúries, Aquest model de fundació (instal·la ció en una petita illa prop de la costa, que oferia unes
majors garanties de seguretat) és ben conegut en el món
colonial grec i en tenim altres exemples a la Mediterrània, La finalitat principal era la de disposar d'un port d'escala i de suport més que no pas la de crear un centre
a partir del qual intervenir de manera directa sobre el territori immediat. Tampoc és gens estrany el fet que en
aquell moment l'indret estigués ja ocupat per una petita comunitat de població autòctona, com hem vist al ca-

pitol precedent.
Les recents intervencions arqueològiques realitzades
al nucli de Sant Martí han demostrat que, entre la fi del
segle VII i els inicis del segle VI aC, juntament amb les
importacions fenícies i etrusques, comencen a arribar
algunes ceràmiques, encara poc nombroses, de pro cedència grega, més concretament coríntia i sobretot

Ut/iol1 de ce r ~mica de la Grè-

cia de l'Est amb deco ració de
bandes procedent d'Empúri es. co nservat al Museu
d'Arqueologia de Catalunyal3arcelona (575 -550 aC),
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jònia. Sens dubte, això pot considerar-se conseqüència
de la fundació de Massalia i de la primera irrupció focea
en els circuits comercials ja establerts en aquest sector nord-oest de la Mediterrània. La instal'lació efectiva
d'una factoria comercial, que serà l'origen de l'Empòrion grega, ha de situar-se uns poc decennis més tard.
A partir del segon quart del segle VI aC, el volum de
les importacions, en el conjunt de materials arqueolò-

G>

gics, augmenta significativament, a la vegada que disminueix la proporció corresponent als materials indigenes. Dins d'aquestes importacions, és encara important
el percentatge representat per la ceràmica d'origen
etrusc, especialment les àmfores. No obstant això, la
forta presència de productes grecs occidentals, sobretot originaris de Massalia, ens indica clarament l'estreta vinculació del primer establiment emporità amb aquesta ciutat.
Les restes de construccions domèstiques d'aquest pe-

ríode, trobades a les excavacions realitzades a la plaça
Major de Sant Martí d'Empúries, mostren també canvis significatiu s, que hem de relacionar amb la presèn cia focea a l'indret. Tot i la parcialitat de la informació
disponible, aquest hàbitat arcaic, datable poc abans de
la meitat del segle VI aC, presenta un tipus de cons trucció més sòlida que la de les cabanes indígenes del
període precedent. Es tracta d'habitacions de forma rectangular, delimitades per uns murs fets amb tovots i sòcols de pedres lligades amb argila. Les llars de foc, de
forma circular, estaven formades por una capa d'argila .
que descansava damunt d'una solera de graves i frag ments ceràmics. En altres sectors del mateix turó s'han
documentat activitats artesanals, ja desenvolupades en
aquesta etapa arcaica, com ara la metal lúrgia del bronze o la fabricació de ceràmica de clara tradició jònia.
Molt probablement, la presència dels primers comerciants
foceus o massaliotes no devia suposar l'abandonament

del lloc per part de la població indígena, amb la qual devien coexistir de forma pacífica, atesos els interessos de
totes dues comunitats. La poca extensió d'aquest establiment i, en conseqüència, el reduït nombre de pobla-

L'arribada dols focous: la Pa/a¡apo /is

dors nouvinguts en limitaven, sense cap dubte, la seva
capacitat d'influència. No obstant això, les excavacions
han proporcionat també proves de la transformació social, econòmica i cultural d'aquestes comunitats auctòctones, en bona part afavorida pels contactes, a través
del comerç, amb pobles més avançats: primerament,
amb comerciants d'origen semita ¡ etrusc i, finalment i
de forma molt més directa, amb els grecs instal·lats en
el mateix territori. Aquest procés de transformació determinarà el desenvolupament de tota una sèrie de nous
trets culturals que defineixen el que coneixem com a cultura ibèrica, que abasta una bona part del litoral de l'extrem occident del Mediterrani. Les fonts escrites ens han
permès de conèixer el nom de l'etnia autòctona que ocupava el territori empordanès, els indigetes, amb els quals
varen entrar en contacte els primers grecs instal·lats a
Empúries. Les restes arqueològiques recuperades a les
excavacions testimonien algunes importants innovacions

tecnològiques dins els materials de tradició indígena,
com ara l'inici de la fabricació de ceràmica a torn o una
major presència d'objectes i eines metàl·liques.
La relació dels grecs amb la població local devia ser prou
satisfactòria i n'és una prova l'establiment, pocs anys
més tard, d'una nova ciu tat a terra ferma. Malgrat ai xó, la vida i l'ocupació de l'antiga Palaiapolis va continuar amb força. En efecte, a partir de les darreries del

segle VI i al llarg del segle V aC, es documenta a la vessant nord del turó de Sant Martí una important reestructuració urbanística: les cases es disposen de forma arrenglerada, a banda i banda d'uns carrers perfec tam en t adaptats a la topografia irregular del terreny.
D'una o altra forma, l'ocupació del petit turó costaner
continuarà també en les etapes posteriors i esdevindrà
un fet constant fins als nostres dies. De les vicissituds
del llogaret en èpoques posteriors en parlarem, però,
més endavant.
Finalment, vo lem fer esment d'una cita del mateix Es trabó, segons la qual els emporitan s adoraven Àrtemis
d'Efes, deessa nacional dels foceus. La localització d'un
temple dedicat al seu culte a l'antiga Palaiapolis no ha
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Restes d'Ull relleu escu ltò ric
tallat sobre ped ra sorrenca
que rep resenta unes esfinxs.
Procede ix d e la Pa /l/il/po/is,
Dev ia formar part del fr is decorat iu d'ull temp le, tal vegada el d'Ar tem is d 'E fes (segle VI aC). L'o rig in al es troba a l Museu d'Arqueologia
de Catalunya - l3 arcelona.

estat possible ara per ara, encara que s'ha suposat que,
cas d'haver existit, devia trobar-se a sota de l'actual església, que hauria perpetuat fins als nostres dies la utilització d'aquesta àrea amb finalitats cultuals. L'existència d'elements arquitectònics antics formant part dels
seus fonaments podria corroborar aquesta hipòtesi. Semblantment, la troballa a principis de segle d'un fragment
de fris escul tòric on hi ha representades dues esfinxs
s'ha considerat com una prova més de l'existència
d'aquest temple, l'estil del qual, segons indica un capitell de pedra sorrenca de grans dimensions amb volutes als angles, seria d'ordre jònic.

Vas zoo mòrfi c «(/skos) ell fo rIll a de cavall, d e ceràmica
grega occidental (seg le VI
aC), proceden t possiblement
de les excavac ions de la
necròpo li s grega d'«EI Por tit xo l»,
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Dels primers grecs arribats a Empúries en coneixem tam bé algunes de les àrees que s'utilitzaven per enterrar els
morts, com ara la necròpolis d' .. EI Portitxol», situada al
sud-est de la Neàpolis, a lacar de l'actual hotel Ampu rias. Malgrat que va patir un espoli sistemàtic i que va
ser parcialment destruïda amb la construcció a finals del
segle passat de la carretera que voreja actualment el
mar, se n'han pogut recuperar alguns materials, la datació dels quals ens fa pensar que, efectivamen t, devia
correspondre al cementiri utilitzat pels grecs en aques ta primera etapa. A diferència de les necròpoli s indígenes, el ritu funerari dominant aquí és la inhumació.

La ciutat a terra ferma:
la Neàpolis
Ben aviat, les limitacions pròpies de la Palaiapolis i l'enfortiment dels contactes amb la població autòctona devien aconsellar el pas a terra ferma. Aquest nou nucli ,

Vista aèria de I" ci utat grega
d'Empllrics.

22

La ciutat a torra ferma : la Neàpolis

que coneixem amb el nom de Neàpolis, és precisament
una mica més al sud del poble de Sant Martí, a tocar de
l'abric natural converti t en port. Les excavacions iniciades ¡'any 1908 van posar al descobert gairebé la
totalitat de les estructures corresponents a la seva
darrera fase d'ocupació, ja plenament romana. Per
aquest motiu hem de tenir en compte que el nivell en
què té lloc la visita és sensiblement més alt que el que
trepitjaven els antics grecs. És precisament aquesta continuïtat d'ocupació el fet que va provocar aquest creixement vertical, de manera que en els ll ocs on l' excavació ha aprofundit més hi són encara visibles les restes de parets i edificis d'un moment anterior. Els sondejos realitzats a la Neàpolis permeten establir, grosso
modo , la fundació d'aquest nou nucli vers mitjan segle
VI aC, moment en el qual tenen lloc esdeveniments prou
importants al Mediterrani, dels quals la colònia emporiGerreta àtica en forma de ca p
femeni trobada a la tom ba
núm. 19 de la necròpol is
Marti, si tua da e nt re el nucli
grec i ro mà (450 aC).

tana no devia quedar al marge. Recordem que la caiguda de Focea en mans perses es produeix el 540 aC,
només cinc anys abans de la desfeta d'Alàlia, i que això
devia provocar un èxode important cap a les colòn ies
més occidentals, sobretot Marsella que, d'aquest moment ençà, esdevindrà una autèn tica metròpoli.
El terme Neàpolis, que utilitzem per designar aquest nucli grec instal·lat a terra ferma, va ser creat per Puig i Cadafalch, el primer director de les excavacions arqueològiques emporitanes, precisament per contraposar-lo al
de Palaiapolis (ciutat vella) esmentat per les fonts, que
feia referència al primer establiment a Sant Martí. Malgrat la intensa activitat científica portada a terme des de
l'any 1908, som conscients que el coneixement de la
ciutat grega d'Empúries és, com veurem tot seguit, força
limitat. Certament, l'espectacular troballa de l'estàtua
del déu Asclepi l'any 1909 motivà un increment de l'interès per l'excavació d'aquest jaciment, de manera que
els treballs van continuar sense interru pció fins a l'inici
de la Guerra Civi l, l'any 1936. La quantitat de terra extreta pels primers excavadors devia ser conside rable,
sobretot si ten im en compte que les dunes i les terres
de conreu cobrien totalment les restes de la ciutat, com

La c iutat a torra forma: la Noapolis
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Planta ge nera l de la Ncàpolis i dels prin cipals punts d'interès de la vis it a.

es pot apreciar en algunes fotografies i postals antigues
que reflecteixen l'estat del jaciment a principis de segle.
Aquests treball s van afectar amb una intensitat diversa
la totalitat de les restes que configuren la Neàpolis. Així, al sector sud d'aquesta i sobretot a l'àrea existent al
voltant de l'edicle d'Asclepi, precisament a causa de la
troballa de la imatge del déu, es van excavar fins als nivells més antics, tot just damunt de la roca de base, mentre que en altres zones de la ciutat van destapar només
els nivells i les restes d'edificacions corresponents a la
darrera etapa d'ocupació. En general, la investigació va
afectar sobretot els espais i els edificis de caràcter públic, com ara l'àgora i la s/oa, els carrers principals, l'àrea religiosa o part dels límits defensius de la ciutat.
Amb posterioritat, als anys quaranta l'activitat arqu eològica a la Neàpolis es va conc retar només en intervencions puntuals o en la realització de sondejos, la finalitat dels quals era obten ir una seqüència estratigràfica de l'evolució del jaciment des de l'inici fins al seu

Vasels per contenir perfums
(aJabaslro ll i lekitos) de ce ràmica àti ca de l'estil de figures neg res proceden ts d'a ixovars funerari s (seg le VI aC).
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De tall d'u ll sò l d 'oc u pac ió
grec excavat a l'extrem nord
de la Neàpo lis.

abandonament definitiu. A partir de l'any 1985 i, des prés d'una llarga etapa d'inactivitat a la ciutat grega, es
van iniciar un seguit de campanyes d'excavació centrades sobretot en la investigació de l'àrea religiosa situada al sector meridional. L'objectiu principal d'aquests
treball s era establir d'una manera molt més precisa la
cronologia dels diferents edificis i, per tant, determinarne l'evolució i les transformacions experimentades amb
el pas del temps. Els resultats obt inguts en l'estudi
d'aquest sector perm eten plantejar, per la rellevància i
transcendència dels seus edificis, una aproximació a l'evolució general de la ciutat d' Empòri on.
L'estat actual de la investigació no permet precisar les
característiques de la polis grega a mitjan segle VI aC.
La crono logia dels diferen ts trams de muralles descoberts fins ara ens fa pensar que el creixement de la ciutat va tenir lloc sobretot cap al sud. De moment, el recinte defensiu més antic i més ben conegut correspon
a una ampliació realitzada ja entrat el segle IV aC i, per
tant, desconeixem les dimensions del nucli original, encara que hem de suposar que devia ser una mica més
petit. Segons les dades estratigràfiques obtingudes en
diverses excavacions, els nivells més antics documentats fin s ara estan situats precisament en les àrees properes a la fond alada que servia de port, situada entre
l'actual Sant Martí d'Empúries i la ci utat grega.

La clu lal a lerra forma: la Neapohs
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Crater de columnes de cerà mica àti ca de l'esti l de figu res roges, on s' hi troba rcprese n tada una escena fu nerària, En una de les cares
s'hi observen tres joves vestits a m b túnica (h;lIIal;ol/),
Ull dels quals ofereix ulla co pa en senyal de com iat. A
l' altra cara, el difunt, em br iac, es d irige ix al més enllà
al só d ' una nauta, mentre un
amic intenta retenir-lo (460 450 aC).

Detalls de la decoració del crater de cerà mi ca àtica de l'estil de figures roges amb la represen tació d'una esce ll a fune rària,

Encara que podem dir ben poca cosa de l'estructura urbana en aquest període, sí que és possible donar-ne algunes pinzellades. La primera és que aquesta devia quedar condicionada per les característiques topogràfiques
del terrenyen què s'assentava. La Neàpolis, que ocupa
una extensió total d 'unes quatre hectàrees, queda dominada per una afloraci6 rocosa que s'ha anomenat Torre Talaia, situada a l'extrem oest. Les excavacions pun tuals realitzades en aquest indret semblen confirmar una

•
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Gerra de boca trilobulada de
ceràmica etrusca de bucchero
l1ero. Es tracta de mate r ials
importats que fo rmaven part
dels aixova rs de [a necròpo [is indígena d e [a Muralla
Nord - Est (segle VI aC).

ocupació prou antiga, fet que sembla lògic si considerem que des d'aquí es dominava la resta de la ciutat.
Mancats com estem d'excavacions més extenses, hem
de suposar que d'ençà del primer moment aquesta zona formava part del recinte murat de la polis grega. Semblen confirmar aquesta hipòtesi les restes d'una torre
bastida a finals del segle V aC i altres parets d'aspecte
igualment defensiu que configuren una mena d'acròpoli en aquest sector. De la primera n'han quedat només
alguns dels blocs de pedra calcària que formen l'angle
sud-oest, assentats sobre la roca natural, estructura que
es va modificar o reconstruir també durant el segle 11 aC.
Els resultats de les excavacions del sector meriodional
de la Neàpolis ens fan pensar igualment que, a redós del
nucli grec, es va anar formant un barri extramurs de /a
ciutat, habitat possiblement per indígenes que, amb el
pas dels temps i amb l'increment de les relacions amb
e/s grecs, van decidir establir-se als voltants d'Empòrion. De la relació entre ambdues ètnies ens en donen

La ciu tat a terra lerma: la Neàpotis
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algunes dades les fonts clàssiques, que confirmen que
a l'inici els grecs estaven separats físicament dels indígenes per una muralla. No obstant això, és del tot inimaginable una situació de desconfiança permanent, so bretot si considerem els interessos comuns existents.
D'una banda, els grecs necessitaven el territori per a la
seva pròpia supervivència, mentre que també és indubtable el paper dinamitzador que devia exercir la colònia
focea en la població indígena i, per tant, en la definició
de les característiques peculiars de la cultura ibèrica de
la zona. D'aquest nucli situat als afores d'Empòrion no
en coneixem encara les característiques generals. Sabem que la gent habitava en cases que, pels materials
constructius utilitzats, són molt semblants a les documentades a l'interior de la ciutat grega. Les paret s estan formades per un sòcol de pedra d'uns cinquanta
centímetres d'alçada al damunt del qual hi ha un alçat
de tovots o rajols assecats al sol. El paviment de les cases és igualment de fang trepitjat ¡ sovint es troben a l'interior restes de petits forns domèstics o de petites sitges per guardar-hi gra o altres provisions. Més que en
un establiment amb una organització específica i similar
a la d'altres poblats ibèrics, cal pensar més aviat en un
barri que es va anar formant amb el pas del temps, pos siblement sense una voluntat expressa d'esdevenir quelcom més.
L'existència de cementiris separats és una prova més
que a l'inici ambdues comunitats ocupaven zones clarament diferenciades i que es regien per normes diferents. Si fem un repàs de les necròpolis emporitanes
corresponents als segle VI i V aC ens adonem que la cultura material, les urnes cineràries i la resta d'elements
que formen les ofrenes funeràries així ho demostren. De
la necròpolis de la muralla Nord-Est en coneixem una
vintena de tombes, la major part de les quals eren d'incineració. La seva vinculació amb la comunitat indígena
està donada per la presència d'una gran quantitat de
peces de ceràmica feta a mà, sobretot les urnes que
contenien les cendres, semblants a les trobades en altres ceme ntiris autòctons. Malgrat la major prepon-

Estela ibèrica de ped ra so rrenca, de procedèn cia ince rta. Aquest bloc, de forma rectangular i amb l'extrem superior arrodonit, es tà deco rat simètricamen t per amb dues cares. El dibuix s' interpreta com una ll ança enrot llada que acaba en una pun ta de forma triangular. la qual
cosa fa pensar que es tracta de
l'estela de la tomba d'u n guerrer, que una vegada mort
s'enterrava amb tot el se u
equipament (segle VI aC).

28

La ciulal a loml lonna : la NollJ)olis

Conjunt funerari procedent
de l'excava c ió de la tomba
núm. II de la necròpoli s d e
la Muralla Nord - Est, cemen ti ri d 'i nc in e ra ció situat a la
banda o es t de l' antic port.
que d evi" co rrespo ndre a la
població indígena inst¡.I·lada
als vo lt¡lIlts d ' Empúries. Està
format per una urna amb la
seva tap •• i altres vtlsets de
ceràm ica feta a mà, objectes
de brollï.e, Ull g¡¡ n ivet de fe rro i Ull escarabe u de faiença
procedent de la colònia grega de Naukratis a Egipte (segle VI aC).

derància de materials de fabricació local, es documenta també ceràmica importada, com copes i gerres etrusques de bucchero nero, ceràmica àtica i coríntia, etc.
L'aparició d'objectes metàl·lics, com ara fragments de
punyals de ferro i de cascos de bronze de forma esfèri ca, fa pensar que algunes d'aquestes tombes pertanyien a guerrers. La datació d'aquesta necròpolis, entre
la segona meitat del segle VI aC i la primera del següent,
permet pensar que devia ser una de les zones d'enterrament utilitzades per la comunitat indígena que, tal com
ja hem dit, es devia haver anat instal' lant als voltants
d'Empòrion.
D'altra banda, coneixem també altres ce mentiris que,
pels materials que formen els conjunts funeraris i pels ritus que utilitzen, cal relacionar amb la població grega
d'Empòrion. El més important és el de Bonjoan, situat
al sud de la Neàpolis, ben a prop de l'actual aparcament.
Les dimensions d'aquests cementiris són difícils de precisar ja que sovint el seu ús depassa un període concret , tal com demostren les excavacions realitzades al
mateix aparcament, on en els nivells inferiors (no visibles
en l'actualitat) es va detectar una primera fase corresponent a una necròpolis dels segles IV i III aC i que pos-

La ciulat a terra ferma: la Noapolis

29

siblement va formar posteriorment part del mateix cementiri Bonjoan. No obstant això, l'estudi més detallat
de les tombes sembla indicar que les més antigues, de
la segona meitat del segle VI i del segle V aC, majoritàriament d'inhumació, són les que es troben més allun yades, la qual cosa referma la idea exposada més amunt.
L'evolució i el creixement urbanístic de la ciutat
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van comportar, amb el pas del temps, modificacions im -

ci utat

portants tant en la seva fisonomia com en l'organització
i l'estructura interna. D'entre aquestes reformes , són especialment significatives les que van afectar els límits defensius de la ciutat. L'estudi d'aquestes grans obres públiques ens permet conèixer millor determinats aspectes de la història de l'Empòrion grega, com les grans etapes de creixement i d'expansió urbanística, les característiques de les construccions defensives o la tècnica
de talla de la pedra. La superposició d'estructures i el
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De tall de l'excavac ió del carrer d'entrada a la Neàpolis, al
fOlls es pot observar una de
les torres de reforç de la mu ralla meridional d'Empòrion
datada a inicis del segle IV ac'

creixement vertical que va experimentar la ciutat grega
dificulta enormement l'estudi dels nivells inferiors, acumulats durant els períodes més antics. No obstant això,
els treballs realitzats durant els darrers anys al sector
meridional de la Neàpolis han proporcionat algunes da-

des en aquest sentit i han aportat noves hipòtesis en relació amb algunes incògnites històriques que arrossegava la investigació.
Tradicionalment, es va considerar que les muralles a par.,

tir de les quals s'inicia avui la visita al jaciment eren les
que encerclaven la polis grega des de l'inici, hipòtesi
que, d'altra banda, havia condicionat la interpretació global de l'evolució del jaciment. La seva datació, vers la
meitat del segle ]] aC, va obligar a buscar les defenses
corresponents a l'etapa anterior, localitzades finalment
uns vint-j-cinc metres més al nord. Aquesta muralla anterior estava construïda igualment amb carreus d'uns
dos metres d'amplada, d'aspecte ciclopi, i consta d'un
doble parament amb un farciment de pedres i terra a l'interior. Es conserva de manera irregular, l'extrem est és
el que té una major alçada, uns tres metres, i recolza
sempre sobre la roca natural. Correspon a una ampliació del perímetre urbà efectuada durant la primera meitat del segle IV aC, i va suposar l'arrasament d'algunes
de les construccions que s'havien anant aixecant al sud
del nucli grec. Estava reforçada per dues torres quadrangulars, igualment de pedra, massisses, de les quals
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hem recuperat només les restes corresponents a la fonamentació. En l'extrem est, just on actualment discorre
el passeig que voreja la línia de costa, s'hi trobà un bastió de majors dimensions, segurament destinat a reforçar
defensivament aquest punt.
L'accés a l'interior del nucli urbà tenia lloc per l'extrem
oest, aprofitant en part les restes d'un gran podi co nstruït amb anterioritat a l'ampliació esmentada del segle
IV aC que, juntament amb una de les torres, deixava un
pas que comunicava amb una plaça interior, a partir de
la qual s'entrava pròpiamen t a la ciutat. L'extensió total del recinte urbà és difícil de precisar, sobretot si con-

Restitu ció hi po tèti ca d el secto r m erid ion al de la cilltat grega (seg le IV aC).
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siderem que la continuació d'aquesta muralla només es
pot seguir per la banda oest, mentre que a llevant el seu
traçat ens és desconegut. L'alçat d'aquestes defenses
va ser desmuntat tant en època antiga com moderna per
aprofitar~ne

els materials en altres construccions: per exem-

ple, en la reforma de les muralles de mitjan segle 11 aC o
per a l'edificació del convent de frares servites el segle XVII.

1-__--'-.caJ:BEL!l.ElliLSaoruans:...__ L'existència d'un santuari dedicat a Asclepi, el déu grec
el cu lte a Asclepi

de la medicina, quedà palesa per la troballa de l' estàtua
d'aquesta divinitat durant els treballs d'excavació de
1909, abocada a l'interior d'una cisterna situada just davant d'un edicle bastit amb grans blocs de pedra calcà-

Estàtua d'Asclepi, déu grec de
la medicina, trobada a Em púri es, i actua lment co nse rvada ¡li Musell d'Arqueologia
d e Ca talunya - Barcelo na. ts
d e dim ensió supe ri or alna tural i està feta amb dos
b locs. l' un fet amb marbre
grec de l'illa d e Paros i l'altre
d e les pedrcres àtiq ucs del
Pcnt èl·lic. Està vest it amb
una t(mica i calçat amb
sandàl ies; la mà csquerra re co lzava en un bàcul, i amb la
dreta devia soste nir una pà tera. L'est il i la tècnica uti li tzada indiqucn una cronologia dc finals del seglc IV
ac' Amb ci temps va patir al gunes resta ura cion s, co m així indiquen cls fragmcnts de
la serp fets amb pedra calcària lo cal.
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Vista aèria del sector dels santuaris de la ciuta t grega.

ria i on se suposa que estava exposada la imatge. Aquest
templet s'edificà precisament després de la remodelació de les muralles de la ciutat a principis del segle IV aC
i va significar l'inici de la configuració d'un complex religiós que va perdurar fins a la fi de la mateixa Empòrion.
No obstant això, les excavacions han permès recuperar
alguns elements arquitectònics d'un temp le anterior al
d'Asclepi, de dimensions molt més grans, i del qual, malauradament, no tenim cap notícia pel que fa a la divi nitat a què estava dedicat. Només en coneixem alguns
elements de la coberta, que estava feta amb teules de
pedra rematades per antefixes fetes amb pedra sedi mentària que alternaven la decoració de palmetes i de
flors de lotus. L'acroteri que coronava la part superior
del frontó estava realitzat amb el mateix material i la seva decoració s'ha pogut reconstruir a partir de només
tres petits fragments. La concentració de totes aquestes troballes al voltant de l'àrea del santuari d'Asclepi i
el fet que algunes d'elles es trobaren just a sota de la
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Fotografia que reflecteix el
moment de la troballa d' una
part de l'es tàtua del déu Asclepi l'any 1909, a l'inter ior
d'un dels compa rtiments de
la gran cisterna situada just
dava nt del temple.

seva fonamentació ens fan pensar que aquest devia ser
el primer temple aixecat en aquest sector. El desconeixement que tenim dels límits reals de la ciutat grega durant el segle V aC dificulta la interpretació d'aquest mo nument, encara que tot sembla indicar que va ser construït fora del perímetre encerclat per les muralles, amb
l'objectiu d 'esdevenir un lloc de culte comú per a grecs
i indígenes, per tal de fomentar i incrementar així els lli gams entre ambdós pobles.
No coneixem tampoc les raons que en van motivar el
seu desmantellament a principis del segle IV aC, encara que possiblement cal relacionar aquest fet amb el procés de fusió que va motivar l'ampliació de les muralles
cap al sud, a fi d'incloure dins del mateix recinte de la
ciutat el nucli de població que s'havia anat formant al
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Podi de l templ e d'Asclepi fe t
amb blocs de pedra calc¡\r ia
local. A la pa rt pos ter ior es
troba la celin o n s' hi exposa va l'imatge de la d ivinitat.

vollant de la polis grega d'ençà la seva fundació. La
reforma d'aquest sector va permetre, a partir d'aquest

moment, disposar d'un espai perfectamen t delimitat i
amb una clara funció religiosa. L'àrea de culte es va organitzar al voltant del temple d'Asclepi, situat en el sec -

tor mé s elevat i en posició dominant. D'ell en cone ixem la part corresponen t al basament, fet amb grans
blocs de pedra calcària ben escairats, i també les restes del paviment de mosaic del darrer moment d'utilització. Aquest podi està dividit internament per un mur
que separa la part posterior, o cella, on hi havia la im atge del déu, i la pronaos, o zona d'entrada, que comptava amb un pòrtic amb dues columnes laterals i quatre
de frontals. L'accés al temple devia tenir lloc per una es-

cala situada a la part frontal, desapareguda a causa de
les reformes posteriors.
Aquest complex religiós es completava amb un altar, situat just davant del temple d'Asclepi, que consta
d'una plataforma elevada a la qual s'accedia per una
escalinata situada a la part posterior. Més al sud hi ha
també un altre altar coronat per dues ares idèntiques i
delimitat, com a mínim per la banda oest, per una gra deria. De més int erès per al coneixement del ritual de
culte és l'existència d'una cisterna situada al peu del
temple d'Asclepi, i que devia proporcionar l'aigua necessària per a les pràctiques curatives o les ablucions
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Peça de pedra sedil1l entària
qu e formava part de la deco ració arquite ctò ni ca d' un
tem ple bastit al sec tor meri dional de la ciut:lI grega du ranI el seg le V aC. Es Iracla
d'una de les ant efixes o peccs
que forma ve n el ràfec de la
teulada. El frontal està d eco rat amb una flo r d e lotus. A
la part posterio r hi ha gravada
una ll etra d e l'a lfab et grec,
amb funció de num eral, que
dev ia se rvir per ind icar on
anava coJ.locada.

ritu als dels malalts que visitaven el santuari. La im portància d'aquesta cisterna queda palesa en les successives reformes que s'hi van fer amb la finalitat
d'adap t a r~la a les transformacions que afectaven l'As ~
kfepieion i per tal d'evitar que l'elevació progressiva del

nivell de circulació el deixés fora d'ús. L'aigua era un element indispensable per a les pràctiques curatives i servia per a la purificació corporal del malalt. Aquests podien passar també per la fase d 'incube o somni sagrat
en la qual la divinitat donava els consells necessaris per
a la curació. L'excavació de les àrees immediates al temple d' Asclepi ha permès recuperar diversos vasos votius
i alguns exvots oferts pels malalts que, un cop restablerts, oferi en sacrificis i ofrenes al déu. Malgrat aquest
edicle es mantindrà com el centre d'aquesta àrea de cu ite, l'aspecte i l' organització del santuari es remodelaran
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de manera important cap a la meitat del segle 11 aC coincidint, una vegada més, amb l'ampliació cap al sud del
perímetre de la ciutat.
La peculiar topografia emporitana, amb una gran eleva _ --LI.EPlJOSL Onppccr¡rÒo¡pC>oowljsL _ _ _ _ __
ció i petits turons voltats d'una extensa àrea d'aigua -

gregues

molls, va condicionar no tan sols la distribució de les àrees d'habitatge sinó també la dels cementiris. La seva excavació es va realitzar sobretot a partir dels anys quaranta amb l'objectiu de frenar la llarga etapa d'espoli de
bona part de les tombes i d'evitar la dispersió d'objectes i obres d'art. L'estudi global d'aquestes necròpolis
esdevé un element més per completar la reconstrucció
i l'evolució de la ciutat dels vius, alhora que ens pro porciona informació sobre els costums i els ritus funeraris dels seus habitants.
A l'Empòrion grega, el ritu dominant era la inhumació; el
cadàver, amb el cap orientat en direcció est, es dipositava a l'interior d'una fossa molt senzilla excavada al mateix terrenyo al sòl natural. De vegades, l'enterrament
es delimitava amb una filera de pedres. Amb el difunt es
dipositaven alguns objectes, com ara elements de prestigi social, d'ús personal o relacionats amb l'activitat que
duia a terme en vida, i també vasets rituals per a les libacions i ungüentaris, així com algunes ceràmiques que
devien contenir aliments per al viatge cap al més enllà.
Sovint es tracta d'objectes d'importació, l'estudi dels

Estructures correspone nt s
un pedestal de doble ara
situat al sud del temple d'Asclep i (segle IV aC).
CI
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Vasels per co ntenir ungüents
i perfums, realitzats amb pasta vítria d e difere n ts colors.
Es trac ta de reci pient s fa bri ca ts a la zona o rient al del Medi terrani, que són frequen ts
en els co njunt s funerari s elll porita ns del segle V ac'

quals ens permet precisar la cronologia de l'enterrament,
com per exemple vasos àtics decorats amb figures negres i roges o ungüentaris de pasta vítria.
Abans ja hem esmentat les àrees d'enterraments on tenim documentades les tombes més antigues. D'entre

les necròpolis de tradició grega que coneixem, la més
antiga és la d'"EI Portitxol " , al sud de la Neàpolis. A pesar de la poca documentació, pels materials conservats
es pot datar dins del segle VI aC. La seva utilització, per
tant, pot associar-se amb els primers grecs establerts a
Empúries. En ca nvi , la població autòctona hauria utilitzat, coetàniament, altres zones d 'enterrament diferenciades, com ara l'anomenada necròpoli s de la muralla
Nord-Est, on el ritu funerari utilitzat és quasi exclusivament el de la incineració.
Tal com ja hem avançat, l'estudi de les necròpolis emporitanes (que no són visitables) és un reflex de l'evolució que va experimentar Empòrion. Així, després del
procés d'unificació de les comunitats indígena i grega,
que relacionem amb l'ampliació del perímetre defensiu
Figureta de te rra cott a amb la
represe nt ac ió d ' un Hermes
itifà]'[ic, que fo rm ava part del
conj unt funerari de la inhu maci ó núm. 20 d e la nec rò polis Marti.

de principis del segle IV aC, és lògic suposar que l'àrea
d'enterrament devia ser compartida. És en aquest sentit que interpretem les necròpoli s que ocupen bona part
de la zona sud del turó emporità, co negudes com
Bonjoan i de l'aparcamen t, on, després de la fase més
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Va sos de ccnímica atica d ecorat s amb figures negres,
procedents de la tomba 164
de la necròpolis Bonjoan (segona meitat del segle VI aC).

Figu reta de terracotta representant un personatge mas culí reclinat que participa en
un banquet. Amb la mà esquerra sosté una copa o ky/ix . Es va trobar a l'excavació
de la tomba grega d'inhumació núm. 77 de la necròpo lis
Mart[ (seg le V aC).

antiga (des del segle VI aC) que es caracteritza per l'ús
exclusiu de la inhumació, es documenta la combinació
dels dos rituals, reflex de la nova realitat emporitana. Finalment, cal esmentar entre les necròpolis gregues en-

cara utilitzades en les etapes més modernes la coneguda com Martí, situada al nord de la franja que queda
entre la ciutat grega i la romana, en la qual, a més de
constatar aquesta dualitat en el ritu funerari, es dedueix,
per la presència de materials d'importació itàlics, la irrup ció d'un tercer element, el romà, que a la llarga configurarà la nova Empúries.
D'entre les diverses raons que van motivar l'arribada dels _ --,E"c..o..o
u.u
oCIJm""
iau.i'-C..o..m
= Aa.rç......_ _ __
navegants grecs a les nostres costes, probablement la
més important era la de fundar una cadena d'establiments portuaris a fi d'establir una ruta comercial que
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Àmfo ra massaliota per al
transport de vi (seg le IV aC).
La presència de materials
ce ràmics i altres objectes procede nts de Marsella i la seva
à rea d'influència és un fe t
co nstant a l'Empòrion gre ga d'època clàssica.

arribés fins a l'extrem occidental del Mediterrani. Les
línies principals del comerç es van establir amb el sud
peninsular d'influència púnica, amb Eivissa, amb el món
foceu i, finalment, amb els indígenes. El nom que va rebre la ciutat, Empòrion, que en grec significa mercat, posa de manifest, una vegada més, aquesta vocació comercial. Tanmateix, el model seguit per a la creació
d'aquest enclavament demostra, amb un primer establiment en una mena d'illa, com a mínim en aquest període inicial, la voluntat de disposar d'un port d'escala
més que no pas el ferm propòsit d'explotar els recursos
locals. Ben aviat, però, i després d'un períOde de tempteig, aquest petit nucli s'estén a terra ferma. D'ençà d'aquest moment, la intervenció emporitana en el territori
immediat devia ser molt més decidida, tal com ho demostren el creixement i l'expansió urbanística de la mateixa Empòrion i de la major part dels poblats indígenes
dels voltants.
El fet que aquest indret oferís pitjors condicions portuàries que l'extrem nord de la badia de Roses, molt més
a recer dels vents, quedava compensat per la facilitat de
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comunicació amb les terres de l'interior. Cal no oblidar
que, malgrat o el comerç es realitzava per via mariti·
ma, la redistribució dels productes es feia amb petites
embarcacions que, aprofitant les vies fluvials, el Ter al
sud i el Fluvià al nord, podien arribar als diversos poblats
de l'interior. La situació d'Empòrion en aquest sentit era
immillorabl e: es trobava just a la desembocadura d'amb·
dós rius, la qual cosa li permetia actuar com a centre de
repartiment de mercaderies manufacturades i canalitzar
alhora la sortida de primeres matèries. De ben segur que
aquest comerç va generar una classe d'homes rics i po·
derosos que devien influir decisivament en el govern de
la ci utat.
Les ciutats gregues estaven estretament lligades al seu
territori, la chora, i n'explotaven els recursos naturals,
que destinaven a l'autoconsum i a l'exportació. En el cas
d'Empòrion resulta difícil determinar l'existència o no
d'un territori parcel·lat, perfectament delimitat i sota con·

Carta comercial del segle V aC escri ta en grec amb caràc ters in cisos so bre un a làmina de plom,
que po steriorme nt era enrotllada i enviada. Es l,l escr ita en un diale cte jòni c i en cli n Ull ca·
mcrciant d 'o rigen foceu encarrega una sèric de coman des al seu representant a Empòrio n.
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trol directe de la ciutat. Les peculiars característiques
del paisatge empordanès, dominat per les àrees de maresmes, i les transformacions posteriors a conseqüència de la seva dessecació, dificulten l'estudi de les etapes més reculades . Un clar exemple d'aquests canvis
és la desviació dels cursos fluvials: el Ter, que antigament desembocava al sud de la ciutat, ho fa avui a l'altre costat del massís del Montgrí, i el Flu vià una mica
més al nord del seu antic curs. Malgrat les referències
d'alguns autors clàssics, com el geògraf Estrabó (segle I aC) o l'historiador Apià (segle 11), que parlen dels
productes que explotaven els emporitans i de l'existència d'altres nuclis de població al voltant d 'Empòrion, no
s'ha pogut trobar cap prova de l'existència d'una chora. De fet, d'acord amb la idea exposada anteriorment,

sembla poc probable que durant l'etapa inicial la ciutat
fos capaç de controlar directament aquest territori, sobretot si considerem que aquest no és un element in dispensable per a l'existència dels emporía o enclavaments d'aquestes característiques. t:s per aquest motiu que, més que com una àrea d'explotació, la chora
emporitana possiblement s'ha d' interpretar com la zona sobre la qual la ciutat exercia una influència més directa.
Si resulta difícil valorar el paper d'Empòrion en les etapes immediatament posteriors a la fundació, encara ho
és més precisar quins són els productes que es comercialitzaven. L'existèn cia d'exten sos camps de sitges per
al gra, entorn dels poblats indígenes, que devien actuar
com a centres de recollida i emmagatzematge, fa suposar que l'objecte d'aquest comerç era la producció
de cereals. Amb les dades que ha proporcionat l'Arqueologia, però, no podem valorar quantitativament l'abast d'aquest comerç, encara que és obvi que la fun dació d'Empòrion va con tribuir de manera decisiva al
desenvolupament de les comunitats indígenes, i va accelerar el procés històric que coneixem com iberització.
No hem d'oblidar tampoc l'explotació d'altres matèries
com el lli i l'espart, característiques de les zones de maresmes i de les quals trobem també referències en els
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textos clàssics. L'aprofitament dels metalls (plom, ferro
o plata) devia ser una activitat important, tal com ho demostra l'excavació d'un complex industrial, de cronologia, però, més avançada, que es localitza a sota de l'actual zona d'aparcament del recinte d'Empúries. La cultura material apareguda en alguns d'aquests poblats demostra també que la ceràmica devia ser un dels elements
d'intercanvi.
La Numismàtica ens proporciona també algunes dades d'interès pel que fa a la història econòmica i els cir cuits comercials dins dels quals el port emporità es trobava immergit. Així, sabem que duran t el segle V aC a
Empòrion circulaven petites monedes de plata, de característiques molt similars a les focees, d'origen possi blement massaliota. Cap a la segona meitat d'aquest
mateix segle, la ciutat encunya ja les seves pròpies monedes de plata, de petites dimensions i sense llegenda,
els tipus de les quals responen a una variada simbolo-

gia (per exemple, la representació d 'un ca p d 'ovella a
l'anvers). Més endavant, i fins ben entrat el segle IV aC,
aquestes encunyacions evolucionarien cap a altres models, alguns dels qualS presenten ja, com a llegenda, les
lletres EM, abreviatura del nom de la ciutat. Els tipus que

Dracmes emporitanes. Aquestes mo nedcs de plata s'encunyaren a Empò ri o n a partir de final s del segle IV aC, ¡
van se r un model per ¡¡ les
emi ss ions indígencs. Les pri meres encunya cions, influïdes pe r l'ex empl e d'alt res
mo nedes de l'àrea púnica,
presente n a l'anve rs el cap de
Persèfone a mb un a es pi ga
als ca bc ll s i la llege nda

EM Il OPITfiN ("dels em p o~
rit ans" ), i al revers un cavall
para t co ronat per un a Victòria alada . Dcsp rés de la Pri mera Guerra Púni ca, ci cava ll
parat se substitueix pel Pegàs,
que es conve rt eix en el sí m bol de la d ut at c n les posteri o rs emi ss io ns mo nc tàr ies
emporitanes, i el cap de Per sè fonc pel dc l'A rc tu sa sir acusana envoltada per tres dofins.
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apareixen en aquestes monedes copien sovint els presents en altres emissions d'origen grec o sud -itàlic, i sobretot els de les monedes d 'Atenes , amb el cap d'Atenea a l'anvers, i un mussol al revers.
No serà, però, fjns a la fj del segle IV aC que la ciutat comença a encunyar moneda de plata de més valor, les
anomenades dracmes, ja amb un pes equivalent a 4,70
gr. Curiosament, la simbologia que representen aquestes primeres dracmes emporitanes (el cap de Persèfone amb espigues a l'anvers, i un cavall parat i coronat
per una Victòria alada al revers). és una clara imitació
dels tipus coneguts en algunes encunyacions púniques,
fet que ens assenyala els lligams existents entre la ciutat i l'àrea d'influència comercial cartaginesa en aquests
moments. Més tard es produeix, pel que fa a la tipologia de les dracmes, la substitució del cavall parat per la
figura de Pegàs, i del cap de Persèfone pel de la nimfa
Aretusa envoltada per tres dofins, un canvi que no tindrà
lloc fins a la fi de la Primera Guerra Púnica. Quan, a fi·
nais del segle 111 aC, es reprèn el conflicte armat entre
romans i cartaginesos, la ceca emporitana emet nombroses encunyacions de dracmes, possiblement amb
l'objectiu de contribuir al finançament de les despeses
originades per la presència de l'exèrcit romà a la península, ta l com sembla indicar el fet que el pes d'aquestes dracmes s'acosta ja a la metrologia del denari romà.
La desaparició de les encunyacions gregues se situa vers
el començament del segle 11 aC i coincideix amb l'a parició de les primeres monedes de bronze amb llegenda ibèrica UNDIKESKEN (dels indigets) i metrologia ro·
mana. Aquestes emissions continuaran durant la resta
de l'etapa baixrepublicana, tot adaptant el seu pes a les
variacions en la metrologia de les monedes de bronze
romanes. La simbologia utilizada a partir d'aquest moment per la ceca empori t ana conserva, pel que fa al
revers, el tipus tradicional del Pegàs, mentre que a l'anvers dels assos es representa un cap femení amb casc
corinti (Pal·les Atenea), uns motius que perduraran més
tard en les monedes emporitanes d'època imperial que
p resenten ja el nom llatí de la ciutat.
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Empòri on en el context de
les Guerres Púniques i
l'arribad a dels romans
Vis ta des del sud de les darreres murall es bastides a la
Ncàpol is (segle 1I aC).

En els capítols anteriors hem anant descrivint l'evolució
que va seg uir la vella co lònia focea d'Empòrion, des
de la seva fundació fins a les etapes de creixement i reforma urbanística del segle IV aC. D'entre els esdeveni ments que van determinar el cu rs de la seva història,
hem d'assenyalar ara els contactes iniciats amb Roma
en el curs de les guerres púniques, que van enfrontar els
roman s amb els cartaginesos pel domini del Mediterrani. És precisament en aquest con text que cal situar la
construcció d'un nou reforç defensiu cap al darrer terç
del segle III aC davant de les antigues muralles de la ciutat. Es tra cta d'un gran mur d 'uns dos metres d 'amplada la funció del qual era dificultar l'acció de les màquines d'assalt, com els ariets, les catapultes i les
torres, que durant l'època hel'lenística van experimen tar un enorme desenvolupament. Amb això, els empo-
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Restes de l parapet o protei cllisma bastit cap la fi del segle III aC amb l'object iu de
reforça r Ics ant igucs murallcs
de la ciutat.

ritans pretenien incorporar al seu sistema defensiu les
millores necessàries per contrarestar el perill de les noves tàctiques bèl·liques, en un moment d'inseguretat a
causa de l'avanç de les tropes d'Anníbal cami de Roma.
L'enfrontament entre els romans i els cartaginesos ja venia d'antic. Malgrat l'existència de tractats que delimitaven clarament les àrees d'influència respectives, marcades d'ençà del 226 aC en el riu Ebre, el conflicte no
es resoldria fins a la derrota definitiva de Cartago. El malestar de les colònies gregues de l'occident de la Mediterrània i, entre elles, Empòrion, per l'increment del radi d'in fluència cartaginès, va motivar la sol· lici tud
d'ajut d'aquelles als romans. El setge a la ciutat de Sagunt va ser el detonador del con fl icte conegut com la
Segona Guerra Púnica.
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Cc rà miq ucs de vc rn !s neg re
fabricade s a la pe nín sula it àlica , im por tad es ab unda nt *
ment durant els segles 11 *1
aC i que acom pan yave n els
carregament s d'àm fo res vineres q ue t ran sportavc n el s
va ixell s qu e arribaven al po rl
emp o rit à.

És en aquest marc que cal situar el desembarcament de
tropes romanes, comandades per Gneu Corneli Escipió,
al port emporità l'any 218 aC amb l'objectiu de tallar la

reraguarda a l'exèrcit d'Annibal que marxava cap a Itàlia. D'ençà d 'aquest moment Empúries esdevindrà la
porta d'entrada de la romanització d 'Hispània. La di*
ferència més important amb el que havia suposat el fe*
nomen colonitzador grec és que la transformació serà
ara molt més profunda i traumàtica i que a mig t ermini
suposarà la desaparició del tipus de vida tradicional de
la comun itat indígena. En efecte, durant els segles an*
teriors la relació entre aquesta i els grecs d 'Empòrion
havia estat, en bona part, derivada de l'activitat co mer*
cial i, malgrat el seu paper determinant en l'eclosió de
la cultura ibèrica, la fundació de la colònia focea no va
canviar substancialment l'estructura i la configuració del
territori.
Acabat l'enfrontament entre els romans i els cartagine*
sos, els primers es convertirien en la potència hegemò*
nica, que en poc temps dominarà completament el Me*
diterrani. Empòrion va intervenir decisivament en aquest
procés, com a mínim en la fase inicial, com a porta d'en*
trada de Roma a la península ibèrica, tal com ho demostra
la utilització del seu port per al desembarcament de les
tropes, primer, d'Escipió i, anys més tard, de les del còn-
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Detall de la parla d'entrada
a la ciu tat g rega, ba s tida al
volta nt del 150 aC.

sol Marc Porci Cató, arribat per esclafar la revolta indígena i començar així la dominació militar efectiva del
territori i que, en el nostre cas, es materialitza més endevant en la instal·lació d'un campament a la part més
elevada del turó d'Empúries. Tal com assenyalen alguns

dels cronistes de l'època en relació amb aquests esdeveniments, la victòria romana va ser contundent i exemplar i, de fet, a partir d'aquest moment l'oposició indígena va desaparèixer definitivament en el territori emporità.
El desenllaç d'aquest conflicte devia provocar, però, alguns problemes a la ciutat grega. Recordem que la inclusió de població indígena dins la ciutat és un fet que
podem remuntar probablement als inicis del segle IV aC,
com semblen indicar els resultats de les excavacions
efectuades a la zona meridional de la Neàpolis. Malgrat aquesta contradicció aparent, Empòrion va ser durant l'inici del segle II aC una ferma aliada de Roma. Les
reformes urbanístiques endegades palesen que l'activitat econòmica va viure una de les etapes de major puixança, gràcies sobretot a la importància del port emporità en les rutes del comerç itàlic vers Hispània. Cal suposar que durant aquest període Empòrion va gaudir
d'una relativa independència política, tot i la tutela de
Roma, que d'aquesta manera pagarà el suport donat a
la seva causa. Aquest és, doncs, el context històric en
el qual hem d'entendre els canvis urbanístics que comentarem tot seguit.
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A partir de la primera meitat del segle 11 aC, la ciutat gre- _ --'I ..,
e"s-'m
J.U.llu.r"aw
!le"s"-'-i-"la" -_ _ _ __
ga com ença la remodelació de les muralles que forma ven el seu límit meridional. Aquestes obres, importants,
no supo sen un increment de la superfície destinada a

reforma de l'àrea
religiosa

habitatge, sinó l'ampliació de l'àrea religiosa que s'ha via anat configurant en aquest sector gairebé a partir de
la fundació d'Empòrion . Així, amb el desplaçament uns
25 metres més cap al sud dels límits defensius, es disposa d'un espai apte per a la construcció de nous edi ficis que completen, com a mínim en aquest moment, el
complex religiós dedicat a AsclepL
Aquesta reforma implica el desmantellament de la muralla i de les torres bastides en la primera meitat del segle IV aC, tant pel que fa a l'obra vista com a la fonamentació. Amb aquests treballs els constructors recu peraren una gran quantitat de carreus de pedra que
s'utilitzen després per a l'edificació de les noves muralles. Aquest fet explica el seu aspecte arcaïtzant, motiu
pel qual tradicionalment s'havien considerat més anti gues que no eren en realitat. Aproximadament a la mei tat d'aquest llenç hi ha la porta d'entrada a la ciutat, que,
tal com indiquen les guies verticals dels blocs laterals,
es tancava a la part més externa per una reixa de fer ro. Aquesta mateixa entrada tenia una segona porta de
fusta, de doble batent, i de la qual s'han conservat les
dues pollegueres que estaven folrades de plom. Exte riorment, aquest accés estava protegit per dues torres
simètriques de planta gairebé quadrada i bastides amb
uns grans blocs de pedra calcària, encara que la part
superior, que era coberta, estava feta amb altres materials. Més a l'oest hi ha una tercera torre de majors dimensions que les anteriors que aprofita en part les afloracions de la roca de base i que serveix per protegir l'angle sud -oest, on la muralla sanvia de sentit i continua
cap al nord.
A través de la porta de la muralla s'accedeix a un passadís limitat, a l'oest , per un gran mur que separa el
carrer de la terrassa superior, i per l' est , per tres es tances consecutives. Precisament durant l'excavació es
van poder recuperar les restes del mecanisme d'una pe-

Àmfora utilitzada per al
transport de vi itàl ic, Ull dels
productes que era objecte
d'Ull intens comerç al Med iterrani en els segles 11 -1 ac'
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tita ballesta i també puntes de dards de ferro, i un gran
nombre de projectils de plom, motiu pel qual s'interpreten aquestes habitacions com les del cos de guàrd ia,
destinat a la vigilància de l'accés a l'interior de la ciutat.
AI final del passadís d'entrada hi ha una segona porta,
de la qual només s' ha co nservat la fonamentació i que
comunica amb una plaça que serveix de nexe d'unió entre la terrassa alta i la baixa i des d'on es pot continuar
la visita tot seguint el carrer principal en sentit sud-nord.
La remodelació va comportar també l'elevació del nivell
de circulació de tot aquest sector, que d'ençà d'aquest
moment va quedar organitzat en funció de tres terrasses artificials en sentit descendent cap al mar. La comunicació entre els diferents nivells tenia lloc a través de
la terrassa intermèdia, que correspon a la plaça situada
just després del passadís d'entrada a la ciutat i a partir
de la qual es podia accedir mitjançant unes escales tant
a la terrassa superior com a la inferior.
A la part més alta i dominant d'aquest sector hi havia el
temple d'Asclepi, l'origen del qual es remunt a al segle
IV aC. Les modificacions realitzades ara en aquesta zona no són massa importants, segons sembla demostrar
la pervivència tant de ,'altar situat davant del podi d'Asclepi com de l'altar de doble ara. Únicament constatem
una elevació del nivell de circulació de la plaça, marcat
pel llindar de la nova porta d'accés. El gran mur que delimita per l'oest el carrer d'entrada a la ciutat serveix també de paret de contenció de les terres d'aquesta terrassa
superior. La diferència d'alçada es guanya mitjançant
una petita escala feta amb bl ocs de pedra sorrenca no
visible actualment a causa de les reformes realitzades
en època posterior.
De més envergadura són els treballs realitzats per configurar la terrassa baixa on, per aconseguir un nivell de
circ ulació pla, es va haver de fer una aportació de terres
considerable. Aquest rebliment. que en alguns punts supera els dos metres, va permetre cobrir bona part de les
estructures de la fase anterior, com ara el proteichisma
o mur de reforç bastit al segle III aC, i part del vallum o
fossat que hi havia davant seu, de manera que les no-
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ves muralles fan també la funció de murs de contenció. Es disposa així d'un gran rectangle d'uns 50 metres
de llargària per 25 d'amplària, voltat per un porticat del
qual s'han con servat els basaments, els capitells ¡ els
fusts d'algunes c olumnes que permeten restituir l'aspecte que devia tenir aquesta plaça. Cal assenyalar, per
la seva singularitat, el porticat de l'ala oest, que té el doble d'amplada que els dels pòrtics laterals i que comu nicava amb una sèrie d'estances la funcionalitat de les
quals s'ha de posar en relació amb la mateixa plaça. Als
costats llargs, la coberta és d'un vessant, inclinada cap
a l'interior de la plaça. L'aigua de la pluja es recollia per
una canalització feta amb blocs de pedra sorrenca que
ressegueix el porticat per la part externa. Quant a la funcionalitat d'aquesta plaça, pensem que s'ha de posar
en relació amb el complex curatiu religiós que d'ençà el
segle IV aC s'havia anat desenvolupant al voltant del
temple d'Asclepi. Les reformes urbanístiques endegades en el sector sud de la Neàpolis vers mitjan segle 11
aC semblen indicar la voluntat de donar un nou impuls
a aquest culte i d'incorporar alguns dels elements característics de les ciutats hel·lenístiques. La semblança
entre l'Asklepieion emporità i altres santuari s, com el de
l'illa grega de Cos o el de la ciutat itàlica de Fregellae,
demostra que la configuració en tres terrasses succes sives facilitava la creació d'una escenografia similar a la
d'aquests complexos curatius, en la part més alta dels

Ge rret bicònic i pàtera de
l'anomenada cerà m ica gri sa
em poritan a, una de Ics producc ion s de cerà mica ibèrica
que va tcnir una gran difusió
a l'àrea nord-oricntal de la península ibèrica (segles lI-I aC).
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quals se situa igualment el temple de la divinitat protec tora: Asclepi. Aixi, aquesta plaça porticada pot interpretar-se com l'abaton, que era el lloc on s'acollien els
malalts que venien a guarir-se.

1-__-"'9'.lLéu...=Ja______ Que el segle 11 aC fou una de les etapes amb més activitat constructiva a Empúries ens ho demostra, a més
de la reform a del sector dels santuaris, l'edificació
d'una gran plaça, l'àgora, situada gairebé al bell mig de
la Neàpolis. Es tracta d'una obra molt important que
va comportar la modificació de l'entramat urbà de l'etapa anterior. Malauradament, la informació que tenim
sobre l'estructura i l'organització de la ciutat durant els

Vis ia aèria d el sec tor central
de la Neàpo li s.

segles precedents és molt minsa, a causa sobretot de
la notable superposició de les restes, motiu pel qual
no podem precisar si ja amb anterioritat hi havia alguns
espais que poguessin acomplir la mateixa funció que l'àgora. Resulta difícil poder esbrinar les causes que van
provocar tots aquests canvis, però de ben segur que
l'increment de l'activitat portuària en fou un dels motors,
i més si tenim en compte que el límit nord d'aquesta nova plaça el constitueix un altre edifici amb una funció bàsicament comercial: la stoa.
Ambdues construccions se situen al punt de confluència dels dos carrers principals de la ciutat. La plaça
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Inscripc ió sobre pedra on es llege ix 0 EMI.ó. O I., "de T hemis", tina aHus ió a la deessa grega de
la justlcia. Possiblement dev ia estar col·locada, jun tament amb la represcn tació d 'aqucs ta div initat, en un àmbit prop de l'àgora que tenia la func ió de tribunal de justícia.

comptava, doncs, amb tres accessos: l'un al sud, que
comunicava amb la via en sentit sud -nord, i dos més als
extrems est i oest, que enllaçaven amb un altre carrer
transversal. Per a l'edificació de l'àgora va caldre una
gran aportació de terres, a fi de tapar les restes d'antics
habitatges i disposar d'un terreny pla. Es tracta d'un espai rectangular, d'uns 50 per 40 metres, obert al centre i voltat, en part, per un porticat d'uns quatre metres
d'amplada, del qual només s'ha conservat el mur que
serveix de fonamentació a les columnes. El de la banda
oest, a diferència dels altres, està bastit amb blocs de
pedra sorrenca i conserva encara quatre bases de columna, separades uns dos metres i mig, just al davant
de les quals hi ha les restes d'uns basaments per a estàtues o altars. Cal assenyalar també l'existència d'un pou,
el brocal del qual se situa al costat del mateix frontal de
columnes del pòrtic.
Si bé en un principi les àgores serveixen més com a lloc
de reunió que no pas com a centre comercial, amb el
pas del temps aquesta darrera funció adquireix una gran
rellevància . No és estrany, doncs, que Empòrion, aprofitant aquest moment d'auge econòmic, vulgui incorporar un dels elements més significatius de les al tres clu-
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tats hel,lenístiques i reafirmar, de retruc, el seu origen,
precisament en el mateix moment que la cultura romana començava a diluir-lo, De fet, l'únic edifici amb indicis d'una certa monumentalitat és la stoa, situada al nord
i que delimita per aquesta banda l'àgora. Es tracta d'un
edifici de planta rectangular, d'uns 50 metres de llargària per 14 d'amplària, amb nou estances de mides força
regulars a la part posterior. Aquestes habitacions servien per a les reunions i les transaccions dels comerciants. A sota del nivell de circulació, s'hi poden veure
les restes de tres grans cisternes construïdes en la mateixa època, de planta rectangular i amb els extrems arrodonits. Els brocals per extreure l'aigua quedaven a l'interior de la galeria doble de columnes que comunica amb
la plaça, de la qual són visibles només les fonamenta cions, fetes amb grans blocs de pedra calcària. Les dimensions de les bases de la columnata interna fan pensar que estava dotada d'un segon pis. El pòrtic de la
façana se sostenia al damunt d'un mur contemporani
als de l'àgora i en el qual són visibles els basaments
on s'assentaven les columnes, que coincideixen amb els
de la columnata interior: és a dir, dotze en total.
L'entramat urbanístic que correspon a la darrera fase de _ --L1.J'a,,'o:q¡tIJj
JilJ
tp,"c::¡tJ.llL
!ra
a _ _ _ _ _ __
la Neàpolis el coneixem força bé, atès que les seves es-

domèstica de la

tructures foren destapades durant el transcurs de les ex cavacions. L'arquitectura domèstica, per la seva banda,

Neàpolis

Restitució de la casa del peristil, sit uada a la zo na cen tral de la Neàpol is.
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reflecteix en bona mesura la societat que caracteritzava
aquesta petita ciutat comercial en la seva darrera etapa, iniciada poc després de l'arribada dels romans a Empúries. Efectivament, la gran majoria de les construc cions, tant públiques com privades, que avui podem visitar es daten a partir del segle 11 aC, mentre que l'ocupació efectiva de la Neàpolis no sembla haver ultrapassat els primers decennis del segle I de la nostra Era.
Malauradament, el mal estat de conservació de les restes dificulta sovint la interpretació de la disposició de les
diferents estructures d'habitació.
El tipus més simple d'unitat domèstica, i també el més
nombrós, correspon als locals co mercials o artesanals
(tabernae) situats a banda i banda dels carrers de la ciu-

tat i que segurament s'u ti litzaven també co m a habitatge. També es documenta un conjunt important de cases, en general senzilles, formades per dues o més habitacions agrupades al voltant d'un petit pati descobert.
Només en alguns casos, alguns elements ens permeten
parlar de la influència d'esquemes tipològics ben coneguts en el context de l'arquitectura domèstica medi terrània del segle 11 aC.
Alguns d'aquests habitatges s'organitzen entorn de patis porticats més grans, que recorden una mica el tipus
hel·lenístic de casa amb peristil. Destaca especialment
la casa situada al sud de l'àgora, amb un pati central relativament ample i voltat de columnes, que han estat restituïdes parcialment. AI fons, una gran sala en posició axial
constitueix el principal ambient de representació de la casa, possiblement destinat a sala de banquets.

o
O

En un altre grup de cases conservades a la Neàpolis és
significativa la presència d'un petit impluvi o aljub al centre del paviment del pati interior, que servia per recollir
les aigües pluvials i canalitzar- les cap a cisternes subterrànies. De vegades, l'impluvi apareix envoltat d'un petit pòrtic de quatre columnes. L'habitació principal de la
casa, amb funcions de cambra de recepció, s'obre a un
dels laterals del pati interior. Aquests elements fan pensar en la influència del model itàlic de la domus d'atri,
aplicat aquí d'una manera peculiar, atesa la limitació
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Paviment amb la in sc rip ció
grcga l-I ñ0KO ITO:i que signirica "do lç esta r l'celin 'I!'', la
qual cosa ha pe r mès int cr pretar aquesta es tan ça com
una petita sal a de banque ts íI
la grega o sympos;a (segles II I aC ).

de l'espai disponible. Algunes d'aquestes cases se si ~
tuen a la banda oest de la Neàpolis, on podem desta ~
car la casa H, dotada d'una mena de petit atri de ti ~
pus toscà, sense columnes al voltant de l'impluvi cen~
tral, i tamb é la casa de l'atri tetràstil, que, com indica
el seu nom, conserva les restes d'un petit pòrtic de qu a ~
tre columnes. En el cas de l'anomenada casa de les in scri pcions, situada al sud de l'actual edifici del Museu, la
part davantera de l'habitatge s'organitza entorn d'un atri

•

també de tipus toscà, mentre que a l'oest la const ru c ~
ció es perllonga amb un petit peristil que descansa sobre les restes de la muralla occidental de la ciutat.
El tipus de construcció que presenten aquestes estru c~
tures domèstiques i, en general quasi totes les edificacions emporitanes, es caracteritza per l'ús de parets de
tapial o tovot sobre un sòcol inferior construït amb pedra. Es conserven poques restes de la decoració que
sens dubte distingia els principals espais d'aquestes ca ~
ses de la Neàpolis. Tan sols hem d'esmentar la presèn cia de força paviments realitzats amb morter i petits bo ~
cins de ceràmica (opus signinum), decorats de vegades
amb tessel'les blanques i negres que formen composi ~
cians d'estructura geomètrica. A l'entrada d 'algunes habitacions, en aquest mateix tipus de paviment és fre ~
qüent trobar-hi expressions de salu tació i de bons auguris escrites en grec, realitzades igualment amb tes-

sel·les.

fi

58

Empòrlon en ol contoxt de los Guerros Puniques i l'arribada dols roman s

1-__...L:.es~;¡ó.lllillaois.tl.C..___ Ja hem destacat que la principal raó de ser d'Empúries era precisament el seu port i també que, després de
l'arribada dels romans, es va produir un increment de
l'activitat comercial. La massiva importació de productes itàlics devia comportar un anar i venir constant de

e

vaixells que, de ben segur, van fer necessària una reestructuració del vell port de la polis grega. De fet,
d'aquest només en coneixem la situació, entre Sant Marli i la Neàpolis, en una mena d'abric natural proporcionat per la mateixa topografia del terreny. Per la banda
oest quedava delimitat per una sobtada elevació de la
roca natural, que formava una mena de penya-segat,
mentre que pel sud el pendent es una mica més suau.
De la ciutat grega coneixem força bé els límits meridional i de ponent, on es pot seguir de manera aprox}mada el traçat de les muralles. Per la banda nord i de llevant, per contra , el tancament és molt més imprecís,
motiu pel qual la relació entre la ciutat i el port no que-

da del tot clara. Ben poca cosa podem dir, doncs, de
l'aspecte que devia tenir durant els segles V al III aC. Sigui com sigui, entre final del segle 11 i principis del I aC
' la ciutat decideix remodelar o millorar les seves instaHacians portuàries amb la construcció d'un gran espigó
(situat fora del recinte visitable del conjunt monumental),
fet amb un doble parament de blocs de pedra calcària
reblert de formigó. Segurament, la part superior de l'esculi rocós al damunt del qual s'assenta el monument es
va regularitzar, no només per facilitar les tasques de construcció, sinó també per obtenir alguns dels blocs de pe-

41)

dra necessaris. La utilització del formigó o opus cae-

menticium a Empúries es documenta després de l'arribada dels romans, i és un indici més per a la cronologia
del monument.
D'aquest espigó, se n'ha conservat una longitud total
d'uns 80 metres. El nombre de filades conservades està
en funció dels desnivells del mateix terreny, que es més
baix a l'extrem nord, però oscil·la entre les nou de la part
més profunda ¡ les sis de la més alta. L'amplada d'aquest
mur presenta un estrangulament abans de les dues darreres filades, com si els constructors haguessin volgut
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disposar una plataforma a partir de la qual començar un
segon tram vertical.
Restituir l'aspecte d'aquesta obra és una tasca difícil pel
fet que, en el supòsit d'haver-hi més restes, aquestes
es troben submergides en el mar i cobertes per una im portant capa de sorra. No sabem, per tant, la longitud
total que devia tenir ni tampoc el seu traçat. D'altra banda, és més que probable l'existència d'altres ports subsidiaris situats en les àrees més immediates, com per
exemple les desembocadures dels rius Fluvià i Ter o la
zona de Riells la Clota (l'Escala).

Es pi gó del port. fet amb un
parament de grans blocs de
ped ra calcària i amb reb li ment intern de ped res i argama ssa.

Les darreres modi fi cacions
en les àrees públiques de la
Neàpolis i altres edifi cis
d'interès
L'aspecte arquitectònic que tenia el sector meridional de
la Neàpolis va ser modificat de forma important entre
la fi del segle 11 aC i el primer quart del segle següent.
En efecte, en aquest moment es bastí, immediatament
al sud de l'edicle d'Asclepi, un nou temple de dimen sions i característiques semblants. La seva fonamentació demostra, però, que el nivell de circulació es va remuntar, de manera que el sòl de la plaça coincidí amb

60

Los dorreros ll1o(lificocions on los aroos públiquos do lO Noàpolis i altres odilicis d'fntoròs

Cisterna de gran s dimensions
construïda durant les dar- re res reformes efectuades a
l'Askfepieioll, subdiv idid a e n
qua tre co mpar time nts, a l' in ter io r d ' ull del s qual s es va
localit zar l'any 1909 bona
pa rt de l'es tàt ua del d é u As cJep i.

el dels temples. Es tracta d'una aportació de terres considerable que va canviar radicalment l'aspecte de la
terrassa superior. Això va permetre inutilitza r l'antic
altar que hi havia davant del temple d'Asclepi, igual que
el de doble ara situat més al sud, i disposar d'una plaça
de majors dimensions. Aquesta sobreelevació va comportar la construcció d'una nova escala d'accés per tal
de guanyar el desnivell existent en relació amb el carrer d'entrada a la ciutat. L'escala, parcialment conservada, està feta amb blocs de pedra sorrenca i es troba
just al damunt de la que antigament permetia l'accés a
aquesta zona.
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Restes de la gran escalinata feia ¡\lnb b locs de pedra sorrenca cons truïd a per acced ir a la terra ssa
superior de l'àrea de sa ntuari s on hi havia el templ e d'Asclepi, després dc l'elevac ió del nivell
efectuada entre la fi del segle 11 i l'inici del segle I aC.

Per a la datació d'aquest conj unt de reformes cal con siderar el paviment que cobreix la cella del nou temple
bastit a tocar del d 'Asclepi, fet amb opus signinum i decorat amb tessel·les de colo r blanc que dibuixen uns
motius de rombes emmarcats per línies discontínues.
Aquest sòl deixa un espai reservat al fons de la cella que
devia correspondre al basament on s'exposava la imatge del déu. La significació cultual de la cisterna situa da al peu de l'edicle d'Asclepi, que ara queda sota la
prona os del nou temple, queda palesa amb la cons -

trucció d'un nou brocal que en permet la utilització posterior. Més difícil de determinar és la divinitat que s'hi venerava, tot j que resulta òbvia la seva relació amb les activitats curatives del santuari, motiu pel qual s'ha pensat que podria haver estat dedicat a Higiea, deessa grega de la salut. La construcció d'aquest nou temple es
devia fer al mateix temps que la repavimentació de la cella del d'Asclepi amb mosaic fet amb tessel·les de color
blanc emmarcat per una franja d'opus signinum deco-

O
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Làp ida bilingüe, escrita ell 11:1tí i grec, d e la qual s'ha n recu -

perat tres fragm ent s i segons
la qual u n perso natge alexan drí, No um as, va sufragar la
co nstr ucc ió d'un sa ntuari
ded ica t a ¡sis i Ze us Serap is.
Aquesta in scripció s' ha de re lacio nar amb la constru cció
d 'un nou temple a 1;1 te rrassa
in ferior de l'àrea dels sant uaris cap a m itjan seg le [ ac'

rat amb tessel ·les que form en dibuixos geomètrics.
Malgrat que en l'actualitat no queda cap rastre del nivell
de paviment de la plaça sabem, per les notícies recollides en els antics diaris d'excavació, que era d'opus signinum. Una altra reforma important és la construcció d'una gran cisterna, de planta rectangular i extrems arrodonits, situada davant mateix de les pronaos dels temples. Està feta amb grans blocs de pedra sorrenca, revestits internament per una capa d'opus signinum a fi
.,

d'aconseguir una bona impermeabilització. Està subdivida en quatre compart iments, comunicats a través de
portes cobertes amb arcs. Encara que no s'ha conservat en la seva totalitat, cal suposar que devia teni r una
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Secc ió reconstructiva de l'aspecte que devia tenir la terrassa inferior de l'àrea dels sant uaris després de la cons tru cció del temple d'lsis i de Zeus Serap is cap a mitjan segle I ac'

major altura, sobretot si pensem que la cisterna s'iniciava just a sota del paviment de la plaça. A l'extrem
nord, aquesta quedava delimitada per un nou porticat
del qual només han quedat els basaments d'algunes columnes j que possiblement servia per allotjar els malalts
que visitaven el santuari. A la part sud de la plaça es troben també les restes d'algunes edificacions, de funcionalitat més imprecisa.
Poc després de les reformes que acabem de descriure,
al voltant de mitjan segle I aC, es produeixen canvis importants en la terrassa inferior. Tal com ja hem vist, la configuració d'una plaça voltada d' un pòrtic va ser possible gràcies a l'avanç de les muralles cap al sud, esquema que es modificarà ara amb la inclusió d'un temple a
l'extrem oest. Se n'ha conservat una bona part de l'alçat
del podi, a la base del qual hi ha una motllura, i la part
inferior de les dues escales d'accés situades al lateral
d'aquell. La seva planta permet distingir perfectament
l'espai destinat a la cella i el de la pronaos, que constava de quatre columnes al pòrtic frontal, completat amb
dues columnes laterals. La inclusió del temple a l'extrem
oest va suposar la modificació d'una part del porticat preexistent, abans de dues naus i que ara va passar a ser
d'una sola, igual que les altres galeries porticades de la
plaça. Pel que fa a l'advocació d'aquest nou templ e,

•

84

Les darreres modificacions on los àrees públiques de la Neàpolis i altres edilicis d'interès

Reste s conservad es del tcm ple d' lsis i $crapis, dota t amb
ducs escalcs d'accés laterals,

comptem amb la troballa d'una làpida de marbre de color gris, escrita en llatí i grec, on s'esmen ta que un tal
Noumas va pagar la construcció d'un temple dedicat a
Isis i Serapis. Cal assenyalar que aquesta inscripció es
va recuperar durant l'inici de les excavacions, fragmentada en tres trossos apareguts de manera dispersa en

Restitució del sector sud amb
les reformes del seg le I aC,
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diferents punts del sector meridional de la Neàpolis. La
cronologia de la inscripció, datada segons criteris epigràfics cap a mitjan segle I aC, i l'esment a la construcció o
reparació d'uns pòrtics, fan pensar en la seva relació directa amb l'edificació del temple situat en la terrassa
inferior, reforma que arqueològicament hem situat en el
mateix context. D'entre els fragments d'estatuària re cuperats en les excavacions d'Emili Gandia, en destaquen dos peus de marbre que semblen correspondre a
la figura del déu Serapis, en posició sedent i acompanyat del ca Cèrber, del qual s'ha conservat només l'urpa
esquerra. L'advocació d'un santuari dedicat a Serapi s no
ens ha de sorprendre, atès l'origen alexandrí de Noumas
i l'associació existent entre aquest culte i el d'Asclepi.
ro:u83...J'P"u
ll l b:uluic:E8'--_ _ __
Aquest gran dipòsit forma part d ' un edifici que es tro - _ --L1.E8ucc.iLSS,¡tpea
ba situat al costat esquerre del carrer principal en direcció sud-nord, just abans d'arribar a l'àgora. Es tracta d'una construcció de planta més o menys rectangu lar, al centre de la qual hi ha una gran cisterna, amb
set àmbits disposats al seu voltant. Dues d'aquestes habitacions, les dels angles nord -est i sud-est, donen directament al carrer principal, mentre que a les altres l'accés està situat al corredor que voreja la cisterna. La im -

CD

permeabilització d'aquest dipòsit, que té una capacitat
considerable, es va fer aplicant un arrebossat d'opus
signinum, una pasta feta de petits trossos de ceràmica

IL~ l Jul l
Pla n ta i restitu ció dc la cisterna pública i del mercat que l'envoltava.
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Inte r ior de la gra n ci ster na
pública de la Ncàpo lis (seg les

[] -[ aC).

barrejats amb calç, sorra i aigua i que antigament s' utilitzava tant com a revestim ents com per pavimentar les
I

habitacions. La cisterna recollia l'aigua de la pluja deri vada de la teulada de l'edifici i amb tota probabilitat estava coberta, tal com sembl en indicar els encaixos per

a les bigues visibles a la part superior, Possiblement, l'edifi ci tenia un pi s superior, al qual s'accediria per una escala situada en una petita habitació de la part posterior.
Aq uest pis també devia comunicar amb un petit carreró que articula el conjunt d'edificacions situades m és a
l'oest, que, a causa de la peculiar topografia de la Neàpolis, es troba en una alçada superi or. La proximitat amb
l'àgora, i el fet que algunes d'aquestes habitacions s' in terpreten com tabernae, fan pensar que la funció d'aquest edifici devia ser comercial.

1-__-'-a.J:acmü'aa-<dJJPa.:os>Za"la'"O
:loQS.s__ A tocar del carrer principal que condueix a l' àgo ra i formant ang le am b un dels carrerons que pugen cap a la
Torre Talaia hi ha una petita indústria de salaons de peix.
Malgrat qu e no podem precisar en quina època es va
construir, si que sabem que es va abando nar, igual que
mo lts altres edifi c is de la Neàpolis, a la segona meitat

G)

del segle I. La seva interpretació com a factoria de salaons s' ha pogut determinar gràcies a les seves característiques constructives i a l'organització interna de l'espai. L'entrada al seu interior es realitzava a partir del carrer principal, des d'on s 'accedi a a un magatzem en for-
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Vistn ge neral d'un edifici in dustrial destina t a rer s"hlO ns
de peix , on s' hi o bse rven els
petits dip òsits ret s d'obra i
recobe rts d 'oplls sig"illlllll,

ma de L, que alhora delimitava un pati intern descobert.
Les restes més interessants, que es concentren a la ban ~
da sud, són els sis dipòsits adossats i de mides desi ~
guals, fets amb petites pedres i revestits amb opus sig·
ninum, Aquest tipu s d'estructura, de la qual en coneixem
nombrosos paral'lels a les costes de la Mediterrània, servien per fer les salaons de peix, imprescindibles en la cuina romana, Una de les espècies més preuades era la to nyina; el peix es netejava ¡ es trossejava al pati interior, i després es deixava, amb sal, dins els dipòsits, en els qual s
es produïa la maceració, Aquestes conserves podien servir tant per al consum propi dels habitants d'Empúries com
per a l'exportació, que es feia envasant el peix en àmfores.
Ju st davant de l'entrada de la ciutat grega hi ha una ex· _ --,-I.fp:.ssCjpax,"co,aa''"'8ElJCCJ;LCQl[n"SLd
ae8_ _ __
tensa àrea, avui habilitada com a zona d'aparcament per
als visitants de les ruïnes que, tot i haver-se excavat només de manera espòradica entre 1978 i 1984 , ha proporcionat algunes dades d'interès relatives a una zona
que de sempre va quedar fora del perímetre murat de la
ciutat. L'origen d'aquestes investigacions rau en la recerca de respostes sobre la situ ació de l'as sentament

l'aparcament
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Vist¡¡ general de les cxcava ·
cio ns de l';hea de ¡'''pa rca ·
ment , al sud de la Neàpo1is.

dels indígenes que, segons les fonts clàssiques, es tro·

•

bava a tocar del recinte grec.
Els resultats obtinguts ens permeten de conèixer ara
amb certesa l'evolució del sector. Destaca la localitza·
ció, en els nivells superiors, d'un complex industrial cons·
truït a principis del segle I aC que ocupa gairebé la totalitat del rectangle obert i visible en l'actualitat, del qual
en resten alguns forns, conduccions i un pou d'aigua.
Les restes d'escòria trobades demostren que aquest
complex estava dedicat a la metal·lúrgia del plom i de la
plata. La ubicació d'aquest tipus d'indústries fora del re·
cinte fortificat és normal, atesa la quantitat de fums i ma·
les olors que provocaven. L'activitat es va abandonar
cap a la meitat del segle I aC. L'excavació dels estrats
subjacents va permetre descobrir les restes d'un gran

Petit vas que co ntenia un Ire·
sor format pe r 89 monedes
de plat¡¡, 88 denaris romans i
un d'ibèric, trobat a les exca·
vacions realitzades fi l'àrea de
l'ap"rcamenl (fi nal s del scg le
I aC).
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edifici de planta i funcionalitat encara desconegudes i
que cal suposar que devia estar en ús al llarg de tot el
segle II aC. Per sota d'aquest i cobrint la roca natural
s'ha documentat una extensa necròpolis amb tombes
d'incineració i inhumació datada als segles IV i III aC.

La ciutat romana
Tal com ja hem avançat. la fi de la Segona Guerra Púni - _ --I:FJJls'-+pu:ree.cceed
d.Ee:r:oiltsL _ _ _ _ __
ca va suposar a la pràctica l'inici de la dominació roma na d'aquests territoris. Roma, a partir d'aquest moment,
sotmet la població indígena al pagament d'una sèrie de
tributs. El creixent malestar causat per aquesta situació
va culminar en la revolta d'algunes tribus ibèriques l'any
197 aC que, recordem-ho, va ser esclafada de forma
contundent per [es tropes de M. Porc! Cató desembarcades al port emporità dos anys més tard.
Poc temps més tard d'aquests fets, es crea a la part més
alta del turó d'Empúries un campament militar, instal·lat
pels romans amb l'objectiu de controlar així el port em porità i assegurar una de les seves bases d'entrada a
Hispània. La seva construcció ha de relacionar-se de
manera directa amb els esdeveniments que van afectar aquesta zona durant la primera meitat del segle 11 aC.
La decisió de construir un campament militar permanent
a redós de la polis grega s'ha d'entendre, per tant, com
una clara intenció de controlar definitivament aquestes
terres. Per altra banda, les línies generals d'aquesta primera instal'lació esdevindrien, més endavant, la base
per a la construcció d'una nova ciutat.
Les restes conegudes d'aquest campament corresponen sobretot a la part central, encerclada per un mur
d'uns dos metres d'amplada, bastit amb grans blocs de
pedra calcària, del qual de vegades només és visible la
primera de les fil ades, que es recolza directament sobre
la roca natural. D'aquesta construcció en coneixem l'angle sud-est, situat sota el criptopòrtic que envolta l'àrea
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ciutat romana

C isternes co nst r uïdes amb
gra ns blocs dc pedra sorrcn ~
ca, que formaven part del
ca mpam en t militar es tab lert
a la primera mcitat d el segle
llaC.

religiosa del fòrum de la ciutat romana, on és visible el
carreu d'angle que marca el canvi de sentit del mur cap
a l'oest. L'Arqueologia ha permès fixar la seva cronolo~
gia entorn de l'any 175 aC, és a dir, pocs anys després
de l'arribada del primers contingents itàlics, i força temps
abans de la fundació de la ciutat romana, la poster iori ~
tat de la qual és evident per la superposició de les se~
ves construccions sobre aquestes estructures més an~
tigues.
La creació d 'una nova ciu tat a principi del segle I aC
va comportar precisament el desmantellament de
na part d'aquell campament, motiu pel qual no en

bo~
po~

dem saber amb certesa les dimensions i característiques, atès que se'n conserva només la part emprada
com a fonamentació de les noves construccions. De l'interior d'aquest recinte fortificat en coneixem només una
petita part, que correspon a una gran cisterna d'ús públic situada a tocar de l'angle sud-est, i formada per quatre grans dipòsits de forma rectangular amb la capçalera semicircular, i comunicats per unes petites obertures
en els murs mitgers. Ocupava la part central i descoberta d'un edifici de planta gairebé quadrada, amb un
passadís situat al voltant, la teulada del qual facilitava la
recollida de l'aigua de la plUja. Per a la seva construcció es van utilitzar blocs de pedra sorrenca ben escairats recoberts a la part interna per una capa d'opus S;9-

ninum. La cisterna estava coberta i l'extracció d'aigua
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es realitzava a través de vuit brocals, dos per cada dipò ~
sit, situats a l'extrem. Aquests dipòsits, la finalitat dels
quals era assegurar el subministrament d'aigua potable
als defensors del campament, es van continuar utilitzant
fins a l'abandonament definitu de la ciutat romana .
Aquest campament militar devia ser, però, més extens,
de manera que el mur ciclopi i les cisternes revaloritzades amb les excavacions de l'any 1982, semblen

cor~

respondre més aviat a la seva part central i més protegida. És en aquest sentit que cal interpretar algunes estruct ures, igualment defensives, com són els fonaments
de dues torres, aparegudes precisament sota el llenç de
muralla que tanca pel sud la ciutat romana. La primera
es troba just a sota de la porta d'entrada de la ciutat, i
la segona gairebé a tocar de l'angle sud-est del recinte
urbà. La datació de les muralles de la ciu tat rom ana
-formades per un sòcol d'aparell pOligonal i un alçat d'opus caementicium - vers els inicis dels segle I aC, ens

¿

o
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fa suposar que les esmentades torres preexistents podrien haver format part també del campament romà anterior.
Una vegada més, l'estudi de les necròpolis emporitanes
ens dóna alguna pista sobre la interpretació d'aquestes
restes anteriors a la creació de la ciutat romana. La necròpolis de Les Corts (fora del recinte visitable), formada
sobretot per incineracions i tombes tumulars, s'in terpreta com una de les àrees d'enterrament utilitzades pels

G

so ldats d 'aquest campament. El cementiri està situat
precisament en un del s turons que hi ha a tocar del limit
meridional de la ciutat romana. La cu ltura material (ceràmiques importades d'origen itàli c, figuretes de terracot ta , restes d 'armamen t, etc.) recuperada durant l'excavació sembla con firmar aquesta hipòtesi. Malgrat q,ue la
utilització d'aquest indret com a necròpolis arrenca,
doncs, del segle 11 aC, es documenten també enterraments corresponents a l'època tardoromana.

~_ _...LaillDctalCiJi..claJa.lliJota__ La nova situació originada com a conseqüència de la in-
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tervenció romana durant la Segona Guerra Púnica j el
domini posterior de Roma sobre la façana mediterrània
de la peninsula Ibèrica van suposar importants co nseqüències per a Empòrion i per al seu territori immediat.
L'antiga colònia grega, tot i co nservar un cert grau d'independència políti ca , es referm a una vegada més en
el seu paper de nucli arti culador d'aquest extrem nord ori ental de la península. Aquest fet és aprofitat per Ro ma per fer efectiu des d 'aquí el control polític, militar i
econòmic del territori proper i assegurar el manteniment
de les rutes comercials entre les penínsules itàlica i ibèrica, dins les quals el port emporità gaudeix d'una posició privilegiada.
Amb el temps, aquestes circumstàncies portaran a una
nova realitat, que c ristal·lit zarà entorn del tombant del
segle 11-1 aC, moment a partir del qual podem parlar ja
d'una romanització efectiva de la zona. És en aquest
context que té lloc la creació, al costat del vell establi ment grec, d'una ciutat de nova planta, con figurada
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d'acord amb les línies que fins aleshores havien caracterit zat les fund acions urbanes a la península itàlica.
Aquest fet fa palesa la voluntat de mantenir el paper pri vilegiat de la ciutat en el procés d'integració de la zona
dins els esquemes imposats per Roma per a la reestructuració dels territoris provincials. No obstant això,
malgrat que els trets urbanístics de la nova ciutat co mencen a ser ja ben coneguts, ens manca encara informació su fi cient entorn d'algunes qüestions com ara
la condició juridicopolítica, la composició de la població,
el grau de participació d'immigrants itàlics, el paper jugat per l'element indígena o la manera com aquest es
va integrar a la nova realitat.
El fet inqüestionable és que a partir d'ara Empúries esdevé una veritable ciutat doble, en la qualla vella Empòrion (que recordem -ho englobava tant la Palaiapolis com
la Neàpolis) subsisteix com a barri portuari actiu, afavorit per la vitalitat que encara mostra el comerç itàlic al
Mediterrani occidental. Aquest fet justifica la millora de
les instal·lacions portuàries emporitanes, i la utilització

Vista aèria de la ciutat 1'00mma .
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d'altres indrets propers de la costa, com ara Riells (al
sud de l'actu al nucli de l'Escala). adequats per a l'ancoratge de les naus comercials. La intensitat d'aquest
comerç es mostra, encara que parcialment, amb els materials proporcionats per les excavacions, en què el percentatge de productes importats (àmfores vineres, ceràmiques de procedència itàlica, etc.) és força elevat, al
costat de produccions locals que, per la seva banda,
van tenir una àrea de distribució relativament extensa en
el territori proper.
La prosperitat de què encara gaudeix Empúries es manifesta igualment a través de noves construcc ions de
caràcter públic, religiós o domèstic, que acaben de completar la profunda remodelació que afecta a la Neàpolis durant els segles 11 i I aC. A partir d'ara, però, la ci uI
.
tat romana acabada de crear serà el marc representatiu
de la nova realitat d'Empúries, seguint, tant en la monumentalització del centre públiC com en les edificacions
privades, uns models ben coneguts que en s parlen cla-

rament del caràcter de la nova fundació.
Com a co ntinuació d'aquesta política d'urbanitzac ió iniciada des de la mateixa Empúries, els romans van promoure la creació d'altres establiments urbans al llarg dels
primers decennis del segle I aC, com ara Gerunda (Girona) i, més al sud, lIuro (Mataró) o Baetulo (Badalona),
que es convertiran en centres vertebradors dels seus
territoris més immediats i focus d'aculturació de les poblacions ibèriques. Paral·lelament, amb la lenta però definitiva desaparició de les estructures indígenes, el poblament rural es configu ra d'acord amb el sistema itàlic de vil/ae: assentaments agrícoles bàsicam ent autosuficients, destinats a l'explotació d'un territori concret
i alhora lloc de residència dels propietari s i de la mà
d'obra dedicada a les tasques pròpies del camp.

1-__-U'-S.LIlJJaIUf>S.JaB.Ja_ _ _ _ La nova ciutat,
ciu tat romana

creada a inicis del segle I aC sobre el

gran turó que domina per la banda de ponent l'antic assentament grec d'Empúries, ocupa una superfíCie de
planta rectangular, amb una extensió aproximada de 22,5
hectàrees, els límits de la qual els co neixem perfecta-

la ciutat romana

75

Por ta d'ent rada a la ciutat ro mana, 011 encara só n visibles
Ics roderes deixades pels carros.

ment gràcies a les restes de la muralla que envoltava
el nucli urbà. Les característiques constructives d'aquest
recinte semblen excloure una funcionalitat exclusivament
militar i defensiva, i més aviat assenyalen la delimitació
del pomaerium, o espai consagrat durant el ritus fundacional previ a la creació del nou establiment urbà, que
comportava unes importants connotacions religioses i
jurídiques.
El sector més ben conservat d'aquestes muralles
correspon al tram que tancava la ciutat pel sud, on s'observa un sòcol fet amb grans blocs poligonals de pedra
calcària, extreta possiblement de les pedreres existents
al voltant del mateix jaciment emporità. AI damunt seu
es basteix un segon cos fet de formigó barrejat amb pedres petites, en la base del qual encara es poden observar els orificis destinats a encaixar-hi les travesses de
fusta per aguantar l'encofrat. Aquest cos superior de
la muralla estava reblert de terra i pedres. Modernament,
ha estat buidat en alguns punts per tal d'aprofitar-lo com
a lloc de refugi i per a la construcció de petites cabanes
de vinyataire.
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De tall del parament de la
muralla i de l fal·llIS esc ulpit
en un dcl s blocs sit uats al
ca nl ó dret de la porta d'cn trada a la ciutat romana.

En aquest tram meridional de la muralla es conserven
dues de les portes d'entrada a la ciutat. Una d'elles,
situada a l'angle sud -oest, sorprèn per la seva ubicació
obliqua en relació amb la retícula de carrers de la ciutat,
i possiblement s'ha d'explicar en relació amb el recorregut del camí que, des de l'oest, comu nicava la ciutat
amb el territori proper. L'altre accés se situa a l'extrem
meridional del carrer principal o cardo Maximus, que menava directament al centre públiC o fòrum de la ciutat.
En aquesta porta, d'amplada reduïda, que originàriament estava protegida per un bastió intern, són visibles
les roderes produïdes pel pas dels carros. A la dreta
de la porta és possible veure-hi, esculpida en relleu , una
representació fàl'lica, que trobem repetida uns metres
més endavant cap a l'oest. Es tracta de símbols protectors, també coneguts en altres recintes defensius
d'establiments itàlics, que suposaven una invocació a la
protecció i la prosperitat de la ciutat.

Els trams occiden tal i sep tentrional de la muralla són
menys coneguts, tot i que les restes del sòcol i dels blocs
d'opus caemenlicium que afloren permeten seguir-ne el
traçat. El tancament de la part de llevant es va desmuntar
parcialment a causa de la unió material dels dos nuclis, grec i romà, que va passar a constituir un únic recinte, fet que va tenir lloc, tal i com veurem més endavant, alguns decennis després de la fundació de la ciutat romana. L'arrasament parcial d'aquest tram va permetre d'ampliar l'extensió de l'àrea urbanitzada cap a
l'est, com ho demostra el fet que algunes ampliacions
de les grans cases excavades a la ciutat romana se superposen als fonaments de l'antiga muralla.
Més al nord de la casa núm. 1, se n'han conservat altres restes que, constructivament, presenten algunes
característiques diferents a les de la resta del períme tre que envoltava la ciutat. Aixi, l'alçada del sòcol de pedres arriba de vegades a ser superior als tres metres.
De fet, el sector septentrional de la ciutat romana apareix, almenys en l'etapa inicial, separat de la resta mitjançant una muralla interior, en sentit transversal a les ja
comentades, construïda també amb un sòcol de blocs
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de pedra calcària. Algunes restes d'aquest mur trans versal són visibles al solar situat a l'oest de la casa romana núm. 1, just on comença l'anomenat cardo B. Qui nes són les causes d'aquesta divisió interna? A tall
d'hipòtesi s'ha pensat que el sector septentrional era la
zona destinada a la població indígena que havia estat
integrada a la ciutat, encara que de manera separada.
La solució a aquest i a d'altres interrogants històrics queda, però, pendent de futures campanyes d 'excavació.
La fundació de la ciutat va comportar, juntament amb lal_ J I.l8LlJ
t r:E8l[m
!1a
8-"IJ.
Úaa'(j
ria
8 _ _ _ _ __
delimitació física de l'àrea urbana, la planificació de l'entramat viari. La gran extensió de terreny ocupada per la
ciutat va ser compartimentada, mitjançant una xarxa ortogonal de carrers, en illes de forma rectangular destinades a acollir les futures edificacions (areae o ¡nsu/ae).
Aquesta retícula urbana regular es coneix prou bé gràcies a les excavacions realitzades en algunes zones de
la ciutat, que n'han confirmat la sistematització en el mateix moment de la creació de la nova ciutat . Les illes o
¡nsu/ae, perfectament alineades amb el seu costat més
llarg en direcció nord-sud, estan separades per sis grans
carrers paral·lels que travessen longitudinalment la ciutat (cardines), i que tallen en angle recte una altra sèrie
de vies disposades en direcció est-oest (decumani).
L'orientació d'aquesta trama viària sembla haver estat
condicionada, en bona part, per la disposició de les estructures preexistents que, tal com hem comentat en capítols anteriors, s'interpreten com les restes d'un antic
campament militar que data del segle 11 aC.
Les dimensions de les ¡'nsu/ae, amb una longitud aproximada de 70 metres i una amplada de 35 metres, ens
demostren l'aplicació de la metrologia romana (2 per 1
actus; un actus equival a 120 peus romans i un peu romà

té 29,6 cm, és a dir 35,48 metres). El traçat urbanistic
preveia des de l'inici la ubicació de les àrees públiques
de la ciutat, i especialment del fòrum, el marc de les principals edificacions cíviques i religioses que ocupa l'espai corresponent a quatre de les ¡nsu/ae centrals del sector meridional. L'accés a aquesta gran plaça pública te-
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Vista aèr ia de l' excavació d e
l'anomenat cardo B de la ciu ·
ta t ro mana, un dels eixos via ·
r is que at ravessava la c iutat
en d irecc ió nord ·s ud.
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nia lloc per mitjà del carrer principal o cardo Maximus,
que començava just després de la porta situada al cen tre de la muralla sud. AI llarg d'aquest carrer, i també en
d'altres artèries de la ciutat. hi havia un gran nombre de
locals destinats a diferents activitats artesanals i comercials (tabemae) , oberts directament a la via pública
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fi

o precedits de vegades per un modest porticat, que ens
donen testimoni de l'activitat quotidiana de la ciutat,
en contrast amb altres sectors de ca ràcter més residencial.
L'evolució i la composició del centre públic de la ciutat _ --'-I...'à"'r:et"'aLD
d.eA"-I________
romana, que ara exposarem, es basa sobretot en els resui tats de les excavacions efectuades en aquest sector durant els anys 1982 i 1983. No obstant això, els tre-

fòrum: l'etapa
tard orepublicana

balls més recents realitzats en aquesta mateixa plaça,
encaminats a descobrir en extensió la major part de
les edificacions que la configuraven, posen de mani-

fest que la seva seqüència és considerablement més
complexa del que hom podia imaginar fins fa poc, principalment pel que fa a les fases més antigues. L'estat
actual de la recerca arqueològica, que encara no ha finalitzat, ens obliga doncs a ser prudents i a mantenir,
a l'espera de l' elaboració d'unes noves conclusions,
aquella primera interpretació global.
La definició d'aquest espai pÚblic parteix, d'ençà del primer moment de fundació de la ciutat romana , de

Rec ipient de ce ràmica ibèrica pintat amb se micercle s
co ncènt rics. Aquesta fo rma,
co negu da co m ka/atllOs, és
un a dc Ics més ca ra cteríst iques d'aqu cs ta producció
(seg lcs 1[- 1 aC).
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l'existència d'una àrea descoberta, corresponent a dues
insu/ae i que molt probablement devia servir de marc als

principals afers cívics. Els límits est i oest d'aquesta pri mera plaça són força mal coneguts a causa de les reformes d'èpoques posteriors i, també, a la poca entitat
de les construccions originals. A la banda sud, en canvi, és segura l'existència d'una sèrie de locals de mides
regulars i disposats de forma arrenglarada, que obrien
Antefixa de terra co tta d'estil
hel·lenísti c trobada" l'interior d'una de le s sitges colgades en el moment de c reació de la ciutat romana. Devia formar part de la decoració arquitectònica d'algun
edifici anterior (segle [] aC).

directament a l'interior de la plaça i que suposem tenien
un ús comercial.
AI nord de la plaça s'hi reservava l'àrea religiosa, al centre de la qual es disposava un gran temple, en posició
perfectament axial respecte al carrer principal i possiblement dedicat al culte oficial de la Tríade Capitoli na:
Júpiter, Juno i Minerva. Aquest temple, de característiques arquitectòniques típicament itàliques, estava bastit sobre un podi sobreelevat i folrat exteriorment amb
un parament de carreus de pedra sorrenca. Actualment
només queden les restes del farciment de pedres i ar-

Restitució del sector nord del
fòrum republicà, amb el temple cap it olí, e l pòrtic i e l
cr ipto pòrtic que delimitava
l'àrea de culte .

gamassa que n'havia format el nucli intern, així com alguns carreus corresponents a la base del parament exterior, delimitada per una motllura de taló o eyma rever-

sa. Es tractava d'un temple de tipus tetrà stil (amb un
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Vista aè ri a del fò rum . En primer terme l'edifici en forma d 'U co rresponent al crip topò rti c.

porticat frontal de quatre columnes), pròstil (amb columnes només entorn del vestíbul o pronaos), i pseudoperípter (amb pilastres adossades a la paret exterior
de la cella). Les columnes i pilastres semblen haver es-
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tat d'ordre corinti, almenys després de la definitiva configuració del temple que va tenir lloc en una reforma posterior, data ble vers el tercer quart del segle I aC. És interessant destacar l'ús d'una metrologia d'origen centreitàlic -amb una unitat de mesura corresponent al peu
osc de 27,5 cm-, per part dels constructors d'aquest
gran edifici religiós que dominava el primer fòrum de la
ciutat.
Les imatges de [es divinitats es disposaven damunt un
petit basament que hi havia al fons de la cefla. Davant
de la pronaos, el podi formava una plataforma més ampla, amb les escales d'accés al cen tre, davant les quals
hi havia un altar. La posició preeminent d'aquest temple
en relació amb la composició arqui tectònica del fòrum
quedava completada per l'existència d'un porticat que
delimitava l'àrea sagrada o temenos, i que consistia en
una doble columnata que se sostenia sobre una galeria in ferior o criptopòrtic. La llum i l'aire de l'ex terior
entraven en aquest corredor semisubterrani gràcies a
les lluernes de forma trapezoïdal obert es en els intercolumnis del porticat superior. D'aquest criptopòrtic es conserven únicament les restes situades a un nivell més baix
i la columnata central form ada per tambors de forma cilíndrica al damunt dels quals es recolzava l'embigat que
sostenia el paviment de la galeria superi or.

Vista de la casa roma na !llim. 1.
En prim er term e la terrassa
inferior.
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La sistematització urbanística de la nova ciutat va con- _ --'-I.EelESl..ppr¡
r inm:ue:Jr:elESl..CC,aas&ee.s
f
s....cdJjeL _ _
dicionar, igualment. l'ocupació de les ¡nsu/ae per part de
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les primeres edificacions privades. De la totalitat d'illes
ocupades per habitatges, actualment només en coneixem dues de les situades a la banda oriental de la ciutat. Es tracta de les cases núm. 1, 2A i 28, la fase més
antiga de les quals demostra que la configuració dels
primers habitatges de la ciutat es va fer seguint el model tradicional de la casa itàlica d'atri centra!. L'existència d'aquestes cases s'explica per l'important paper que
jugava, dins de la nova fundació, el grup social directament afavorit per l'increment de l'activitat comercial
del port emporità. Aquesta elit local privilegiada, formada també per un nucli d'origen itàlic, intenta reflectir en
les seves cases les pautes que, tant pel que fa a l'arquitectura com pel que fa a les tècniques decoratives,
caracteritzaven les edificacions privades d'aquella època a la zona central de la península itàlica. D'altra ban-

da, la disposició d'aquestes cases, amb els accessos
principals oberts al cardo més oriental de la ciutat, ¡ desenvolupades en sentit oest-est, és a dir, transversal-

Atri baixrepublicà de la casa
romana nllm. J. En primer
te rme, un dels brocals de les
cisternes de l'impluvi.
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Atr i de la casa romana núm.
2B, de tipus toscà, ell el q ual
la cobe rta no se sosten ia so bre columnes.

ment respecte de l'eix longitudinal de les ¡nsu/ae, sembla reflectir la divisió originària de les parcel·les destinades a ser ocupades per les construccions domèstiques.
,
El nucli més antic de la casa núm. 1 es caracteritza per
estar edificat en dues terrasses, amb la qual cosa guanya el desnivell del terreny. La terrassa superior està ocu-

pada pel sector representatiu de la domus. distribuït al
voltant del pati interior o atri, parcialment descobert, que
permetia la iHuminació i la ventilació de les estances disposades al seu voltant. L'obertura de la coberta, el compfuvium, es correspon amb la situació, en el centre del

paviment, d'un dipòsit poc profund de forma rectangular, l'impfuvium, on es recollia l'aigua de la pluja i des
d'on aquesta es canalitzava cap a les dues cisternes que
hi havia sota el paviment de l'atri. AI voltant de l'impluvi hi havia un petit pòrtic de quatre columnes, una en cada angle del dipòsit central. Durant una reforma posterior es va ampliar a sis el nombre de columnes de l'impluvi. Les habitacions de l'àrea de l'atri es distribuïen de
manera perfectament regular i simètrica. El corredor d'entrada ((auces) se situava just enfront de l'estança anomenada tablinum, principal ambient representatiu i de
recepció de la casa, un altre dels elements essencials
de la casa itàlica d'atri.
Les habitacions d'aquesta zona noble de la domus estaven decorades amb pintures murals, encara que se
n'han conservat molt poques restes. Es conserven alguns paviments, realitzats amb morter i petits fragments
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Delall del paviment d'una de
les es tances de la casa roma na núm. l, fet d 'oplls siglli III/li! i decoral amb tessel·les
d e co lor blanc i negre. Al
fons, l'espai reservat ¡¡I llit.

de ceràmica (opus signinum) i de vegades decorats amb
motius geomètrics formats per petites tessel·les blanques i negres. A cada costat del tablinum hi ha dues petites habitacions, la decoració del paviment de les quals
deixava reservat al fons un espai, possiblement ocupat
per un llit, de manera que la seva funció era la de dormitori o un cubiculum.
La terrassa inferior, destinada a usos domèstics i de servei' era accessible per mitjà d'un estret corredor paraHel
al mur de contenció de la zona alta corresponent al sector de l'atri. Originàriament, però, hi havia un accés independent des de l'exterior cap aquesta part de la casa,
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que va quedar tapiat en una reforma posterior. Durant la
primera fase d'ocupació de l'illa on es troba l'anome ~
nada casa romana núm. 1, hem d'imaginar l'existència
d'altres estructures domèstiques semblants que ocupa~
ven les parceHes veïnes i de les quals pràcticament no
en queden restes, a causa de les obres d'ampliació rea ~
!itzades posteriorment pels propietaris d'aquesta gran
domus.
La divisió inicial del terreny és potser més evident a l'i~
lla situada més al sud, on podem veure, alineades, dues
cases d'atri, a les quals corresponen les estructures més
antigues de les cases 2A i 28. A aquestes caldria afegir
per la banda nord una tercera domus, desapareguda
gairebé completament sota la darrera ampliació de la
casa romana núm. 1.
La casa romana 2A, organitzada entorn d'un gran atri
central, conserva algunes restes que potser es poden
atribuir a la etapa baixrepublicana, encara que el seu as~
pacte general és resultat d'unes reformes posteriors que
n'emmascaren la disposició inicial. Efectivament, bona
part d'aquesta parcel·la va quedar ocupada per l'am~
pllació de la domus situada al sud, co neguda amb el
nom de casa núm. 28. L'atri d'aquest darrer habitatge,
datable a inici del segle I aC, reflecteix, encara de forma
més clara, l'aplicació de l'esquema tradicional de la do~
mus itàlica d'atri, amb tots els seus elements caracte~

fi)

rístics. En aquest cas es tracta d'un atri de tipus toscà,
sense columl'les, al voltant del petit impluvi central amb
un paviment de mosaic policrom, en el qual hi ha
castats fragments irregulars de marbres de diferents

en~
co~

lars. L'atri, de proporcions quadrades, es prolonga lateralment amb dues alae, ambients oberts directament
al pati central, que constitueixen un altre dels elements
tradicionals de les cases de tipus itàlic. La disposició de
les habitacions segueix una planta molt regular, especialment a cada costat del lablinum, on apareix repetida l'associació d'una sala destinada a banquets o triclinium, amb una cambra de recepció de forma quadrada

o exedra. La importància d'aquests ambients nobles de
la casa es destacava també amb la decoració pintada
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Emblemcs d c mosaic policrom qu c rep resente n una màscara teatral i ulla perdiu que treu jo ies
d'un ciste ll. Aqucsts petits quadres musius d'inspi ració hel·lenística decorave n el paviment d'algunes habi tacions de la c;¡sa n(lIn. I (segle I aC).

que adornava les parets, de la qual conservem alguns

pannells que poden assimilar-se als esquemes ge l'anomenat]] estil pompeià. Els paviments, realitzats també en opus signinum, presenten de vegades una decoració tessel·lada de motiu geomètric. Aquestes sales,

Emblema de mosa ic poli c rom, amb la reprcscn tació
de l'esccna mito lògica dcl sac rific i d' Ifi gèn ia a Àulidc.
Procedeix d 'una casa de la
ciutat romana encara no ex cavada, on devia dcco rar ci
pav iment d'una de les salcs
prin cipals (seg le I aC).
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juntament amb el tablinum, es devien obrir inicialment a
un corredor porticat que possiblement donava accés
al jardí o hortus que ocupava la part posterior de la parcel·la.

El municipium Emporiae
A mitjan segle I aC un important esdeveniment marcarà
l'inici d'una nova etapa en l'evolució de la ciutat. Tenim
notícia, segons l'historiador romà Tit Uvi, de l'assentament d'un contingent de soldats veterans llice nciats
de l'exèrcit de Juli Cèsar que fins aleshores havia combatut a la penínSUla ibèrica contra les tropes rebels manades pels fills de Pompeu, derrotades finalment a la batalla de Munda l'any 45 aC. Aquest fet , motivat segurament pel desig de Cèsar d'assegurar-se el control de
la zona i la fidelitat de la ciutat, per tal de neutralitzar una
posició eventualment contrària durant el conflicte, va ser
l'origen d'una sèrie de canvis fonamentals que poc temps
més tard van cristal·litzar en una nova realitat jurídicopolítica: el municipium Emporiae. Amb aquesta nova condició, la ciutat s'integra dins de la nova política de reorganització del territori provincial executada en bona
part durant el principat d'August.
L'Arqueologia es fa ressò també d'aquests esdeveniments. Aixi, es documenten diverses làpides que ens
parlen de l'establiment de relacions de patronatge amb
importants personatges de l'administració provincial, directament vinculats amb els cercles polítics més influents
del moment i, més tard, amb la mateixa família imperial.
La Numismàtica, finalment, ens dóna una prova inqüestionable de la transformació de la ciutat en municipi romà, amb l'encunyació de monedes amb la llegenda MUN/C/ EMPOR/A. En aquest nou marc jurídiC s'integrarien, com a ciutadans romans de ple dret, els diferents sectors de la poblaciÓ emporitana. Seguint les parau les de Tit Uvi, «ara es confonen en un sol cos, des-
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Vasos de ceràmica anom ena da Terra Sigil/(I/fI, la vaixe ll"
de taula caracte rí sti ca dc l'è poca imp er ial ro ma na, pro cedents de diversos cen tres de
fabricació, si tuats a Jt ~lia, sud
de Fran ça i nord d ' Afri ca
(vers la fi del seg le I aC - segle 11 ).

prés d'haver estat acceptats a la ciutadania romana, pri ~
mer els hispans, i després també els grecs».
Topogràficament, aquests fets es reflecteixen en la uni-

ficació dels dos nuclis fins aleshores diferenciats: el vell
establiment grec, que ara perd la seva relativa inde-

Placa de bronze dedicada a
LI/cilis Mil1icil/s UI/fils, que
es menta e ls c~ rr ecs nllllli çj pals que va tenir: ue(/il (e nca rregat de la vigi lància dels
espa is plibl ics i me rcats),
dllovir (cà rrec eq uiva lent als
actua ls alca ldes), qllaestor
(enca rregat d e les fi nances i
de l'ad minist r<l ció d el treso r
públic) i flamen (sacerdo t)
del cu lte públic a Roma i Au gust (segle I).
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pendència com a ciutat federada, i la ciutat romana creada alguns decennis abans. Aquesta unificació suposà
la inutilització dels panys de muralla que separaven les
dues ciutats, i la construcció d'un nou mur, molt mal con servat, que, des de l'angle de la muralla meridional de
la Neàpolis, anava a trobar-se amb el límit de la ciutat
romana, formant així un únic recinte. El nom en plural de
la ciutat, Emporiae (les Empúries), que ens documenten
les fonts escrites, és significatiu d'aquest procés.
En aquest context hem de situar les importants reformes que afecten tant els espais públics com els privats.
Així, el fòrum es remodelarà gairebé de manera definitiva, la qual cosa demostra la voluntat de la ciutat
d'adaptar-se a la política de monumentalització que afec ta les principals ciutats proVincials durant la primera eta pa imperial. No obstant això, les circumstàncies que fins
aleshores n'havien potenciat el desenvolupament com
a nucli urbà comencen ara a perdre força, d'una ma nera lenta però definitiva, i especialment el paper privilegiat del port emporità dins el context del comerç itàlic
en aquest sector del Mediterrani occidental. Els canvis
en els fluxos comercials, amb un protagonisme cada veEstàtua de marbre d ' un ma gistrat mun icipal de la ciutat
rom ana d'Empúries trobada
a l'àrea del fòrum. El perso natge porta la toga i al cos tat
dret hi figura la ca ixa cilín driC¡l dels vo!umilltl, on el
magistrat guardava els docu ments relatius al municipi
(segle 1).

gada més important dels productes elaborats als terri toris provincials, juntament amb la consolidació d'altres
centres propers com a eixos de la nova estructuració de
la zona, determinen per a Empúries l' inici d'un procés
de decadència i pèrdua de pes específic que cada cop
es farà més palès.
AI llarg del segle I, la realització d'algunes construccions
pÚbliques, segurament finançades per membres de les
elits ciutadanes que ocupaven els principals càrrecs municipals, pot considerar-se encara com indici d'un cert dinamisme. Aquest és el cas del modest amfiteatre i la palestra que es disposen al límit meridional de la ciutat en
època juli-clàudia, i també els nous templets aixecats al
fòrum en època flàvia. Les característ iques constructives
d'aquests edificis posen de manifest, però, la limitació de
recursos que, a partir d'ara, ha d'afrontar la ciutat.
El darrer quart del segle I marca un punt d'inflexió important en aquest procés de decadència de la ciutat, i
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obligada a adaptar-se a una situació completament diferent. Les con seqü ències de la cri si urbana són cada
vegada més evidents, i n'és una mostra l'enrunament
d'algun es edificacions del fòrum o l'abandonament definitiu de bona part de la ciutat, començant per la mateixa Neàpolis, l'ocupació de la qual no sembla ultra passar l'època flàvia. AI llarg del segle 11, el despoblament de la ciutat romana s'estén també al sector ocupat per les grans cases de l'oligarquia local, ara incapaces de mantenir-les. Malgrat això, determinades zones de la ciutat, i especialment els carrers més propers
al centre, són objecte d'una freqüentació que es per llonga fins al tercer quart del segle III, però ja amb un
caràcter molt diferent, que no sembla autoritzar-nos a
parlar d'una veritable vida urbana. El caràcter limitat d'aquesta ocupació tardana de la ciutat s'ha d'explicar per
la seva funció subsidiària respecte d'altres zones d'hàbitat que ara es consoliden en altres punts de la topografia emporitana i que tindran una llarga continuïtat
en època tardoromana i medieval, principalment a Sant
Martí d'Empúries.

Els canvis observats al centre públic de la ciutat són _ --,=F:J.I.]fOD.'D.
n .u
lm
~aalu.IOgJJ
"s
sIl
t a,"I _ _ __ _
un reflex de la seva evolució històrica durant els darrers
decennis de l'etapa baixrepublicana i el començament
de l'època imperial. La primera modificació important
que va alterar la dispOSició de l'antiga plaça va afectar
especialment l'edifici més emblemàtic: el temple capi tolí. Es tracta de la reforma, efectuada cap al tercer quart
del segle I aC, de l'àrea de culte antigament oberta a
la plaça i que ara quedaria separada gràcies a la construcció d'un mur, només interromput davant la façana
del temple. L'accés a l'interior de la zona religiosa va ser,
per tant, restringit i es feia a través de dues petites entrades situades a banda i banda de l'altar. Aquests canvis motivaren també la modificació del sistema d'accés
al temple, mitjançant la construcció de dues escales laterals que permetien accedir a la part davantera del podi des de la zona posterior. Aquesta reforma, que se-
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Fragme nt de la possi bl e llei
municipal empor it ana, d'è poca augus tal, que fa esme nt
al proced imcnt d'elecc ió del s
patrons d c la ci ut at. Va ser
esc rita sobre tina placa d e
bronze, qu e hauria es tat exposada püblieamcJl I al fòrum
d c la ci ut at.

gurament va afectar també l'aspecte extern de l'edifici,
s'ha de posar en relació amb les conseq üències que,

pel que fa a l'edilicia urbana. va comportar la instal·lació dels colons cesarians . El nou aspecte del temple ha
fet pensar, fin s i tot, en un canvi fonamental en la dedicació d'aquest edifici, que a partir d'ara hauria estat consagrat al culte de Cèsar divinitzat.
La reforma més important del fòrum, mostra de la consolidació del nou municipi, cal situar-la ja en època d'August, al darrer quart del segle I aC. L'àrea cen tral descoberta, pavimentada amb lloses de pedra sorrenca,
s'envolta amb un ambulacrum porticat d'ordre jònic. En
consequència la restitució arquitectònica que avui podem veure en aquest sector no s'ajusta plenament a la
interpretació arqueològica que podem fer-ne. La filada
de tabernae que durant la fase precedent comunicaven
directament amb l'interior del fòrum continua encara en
ús, tot i que l'accés tindrà lloc ara des del carrer, de manera que la funció comercial quedarà despl açada a l'exterior del centre públic. El fòrum esdevé un espai susceptibl e de quedar al marge de l'activitat més quotidiana de la ciutat, mitjançant unes portes situades als
seus tres principals accessos, i es concentra en el paper de marc representatiu de la vida políticoadministrativa
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i religiosa. En aquest sentit, és significativa la inclusió
d'un nou edifici, la basílica, destinat a l'administració de
justícia i altres afers municipals. Aquesta basílica es troba en un dels laterals del fòrum, separada de l'ala oriental del porticat mitjançant una segona filada de columnes, de les quals tan sols en queden els fonaments, juntament amb les restes d'alguns basaments destinats a
estàtues. La basílica, de fet , estava formada per una única nau allargada, amb una sala diferenciada al seu ex trem meridional, accessible a través d'un petit vestíbul.
Aquest ambient s' utilitzava com a tribunal de justícia,
presidit simbòlicamen t per la imatge de l' emperador
(aedes AugustJ) , i possiblement també servia com a lloc

de reunió dels membres del consell municipal (decu r¡ones).

La reforma augustal del fòrum emporità demostra també la importància del culte imperial com un element determinant en la nova concepció arquitectònica i monu mental del centre públic de la ciutat. Aixi, a banda i ban-

da de l'antic temple republicà, es disposen dos petits
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templets que completen l'escenografia de l'àrea religiosa. Un d'ells possiblement estava dedicat al culte oficial
de Roma i August, com ho demostra la doble compartimentació de la cella .
La important remodelació del fòrum, que va tenir lloc en
els primers decennis de l'època imperial, va afectar també les àrees més immediates, on es disposen diferents
espais destinats a canalitzar l'activitat comercial i artesanal desenvolupada entorn del centre públic. Filades
de locals o tabernae s'obren directament als diferents
carrers que envolten el fòrum, sens dubte les vies més
concorregudes de la ciutat. AI nord, una doble alineació
de locals a cada banda d'un petit carreró sembla haver tingut la funció de petit mercat o macellum, situat al
costat de les cisternes públiques d'època republicana.
AI llarg del segle I, les noves edificacions que es basteixen al fòrum no alteren de manera significativa la confi-

-

guració que acabem de descriure. Es tracta de la construcció de petits templets, de caracteristiques poc monumentals, que tanquen definitivament el límit septentrional de la plaça pública. Únicament coneixem la dedicació d 'un d'ells gràcies a la troballa d'una inscripció
que ens parla de l'existència d'un cu lte a la deessa Tutela. Algun d'aquests templets es fonamenta damunt de
les ruïnes del criptopòrtic, soterrat en època flàvia, i amaga així les mostres d'una crisi clara. Aquest procés de
degradació progressiva del centre monumental de la ciutat va continuar durant el segle II i va afectar la resta d'edificacions del fòrum com, per exemple, el porticat que
delimitava la plaça aixecat durant la reforma augustal.
Sens dubte, ens trobem davant una prova inqüestionable de la manca de recursos que pateix la ci utat, ara
incapaç d'enfrontar-se amb la necessària reconstrucció
dels seus edificis públics.

_ _ _.l.I.fe",s'-ggwra3Jo~ss...cd""l!m
Il!J
IICS
s____ L'evolució històrica d'Empúries durant la primera època
d'època im perial

imperial es reflecteix també en els canvis que afecten
l'arquitectura domèstica de la ciutat romana. Hem de reconèixer, però, que el coneixement que en tenim és certament parcial, atès l'escàs nombre de cases que fins
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Paviments de Illos<lic bicrOllls
d ecor<l ts <1mb motius geomèlr ics, del scc to r sep tc ntriona l
de la casa roma na num. I.

ara han estat excavades. Per altra banda, la imatge que
aquestes ofereixen correspon quasi sempre a la de les
grans mansions pertanyents a l'oligarquia ciutadana.
Efectivament, algunes de les antigues cases d'atri, característiques de la fase inicial de la ciutat, comencen
poc després un procés d'engrandiment, i envaeixen l'espai ocupat abans per altres cases, fins a superar els mateixos límits de les insufae. Gràcies a aquestes ampliacions succesives, les cases més riques de la ciutat romana es doten de nous conjunts de sales i àmbits de
representació, agrupats sovint al voltant de zones enjardinades i porticades. Les solucions arquitectòniques
emprades, juntamen t amb les tècniques decoratives de
pavimentació i pintura mural , ens mostren com les modes dominants en l'arquitectura privada del moment són
seguides de prop per part de les elits urbanes emporitanes, desitjoses de destacar la seva condic ió privilegiada mitjançant la imatge de les seves cases.
Les primeres grans reformes de les cases situades en la
banda oriental de la ciutat romana consisteixen en la
incorporació d'espaioses zones descobertes envoltades
de porticats o peristils, un element d'inspiració hel·lenís-
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VisIa aèr ia de les cascs rom .l·
lles nüm s. 2A i 2 13.

r
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,
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tica que s'havia convertit en un dels components es·
sencials del model de la casa aristocràtica itàlica durant
la darrera etapa baixrepublicana. Els antics atris, que con·
serven en bona mesura la disposició original, mantenen
el paper tradicional d'àmbit de recepció i, a la vegada,
són un vestíbul elegant d'accés a l'interior de la casa.

El gran peristil de la casa romana núm, 1 presenta la par·
ticularitat d'estar bastit sobre un criptopòrtic inferior, tam•

bé de quatre ales. Aquesta solució va permetre l'anivellament del sector, i d'aquesta manera es guanya el

Vista aèr ia de la casa romana
nüm. l. Ell prim er terme, a
la part ce ntral , s'obse rva el
gra n peristi l.
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Planta de la casa romana Illlm . I, co rrespone nt a la d arrera fase (seg les 1- 11).

desnivell dellerreny. El jard í central. de superfície con siderable , estava envoltat d'amples porticats, mentre
que a la banda nord s'obria un conjunt d'habitacions nobles destinades a la vida social de les elits urbanes, com
ara els banquets en triclinia. La decoració d'aquestes
habitacions és una bona mostra del grau de refinament
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Planta de les cascs romanes m'un s. 2A i 2B (segles 1-11 ).
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de les mansions emporitanes durant els primers decennis de la vida de la ciutat. De la pintura que n'adornava
les parets en queden algunes restes , que s'enquadren
dins els esquemes del 11 estil pompeià. Juntament amb
paviments de signinum decorats amb motius geomètrics, trobem ja mosaics enterament tessel·lats de fons
blanc, ornamentats amb simples sanefes negres, i amb
quadrets musius policroms realitzats amb petitíssimes
tessel·les (opus vermiculalum), que reprodueixen motius
d'inspiració hel·lenística ben coneguts.
En les etapes const ructives posteriors de la casa romana núm. 1, s'afegeixen nous conjunts d'habitacions nobles, agrupades entorn de diversos nuclis de distribució. En el sector nord de la casa, bastit ja dins del segle
I, es conserva un important conjunt de mosaics bicroms
que desenvolupen diferents motius geomètrics, al costat d'alguns exemples, pitjor conservats, de paviments
realitzats amb petites llosetes de pedra (opus sectile).

Finalment, s'afegeix a finals del segle I una nova crugia
d'habitacions a la zona meridional del peristil, amb la
qual cosa es completa la configuració definitiva de la
casa. Les característiques construct ives modestes
d'aquest sector de la casa semblen denotar ja una certa limitació de recursos. No obstant això, també aquí algunes habitacions conserven paviments de mosaics amb
decoració geomètrica, i hem de destacar la presència,
en posició axial, d'un enorme ambient destinat possiblement a sala de banquets d'estiu, segons es dedueix

Una de Ics pilastrcs (hcrmes)
esculpides e n forma de cos
fem e ní . o n s' hi encaixaven
retrats. Procedcixen de la casa romana !llUll . 2B on, simètri ca mcnt , flanqucj.wen l'cntrada d'una de les prin cipals
sales de recepc ió (seglc 1).

de la seva orientació vers el nord.
Una evolució semblant és la que segueix la casa 28. També aquí, l'habitatge originàriament disposat entorn de l'atri s'engrandeix amb noves sales obertes a diversos peristils, que ocupen tota l'àrea disponible de l'illa i s'apropien d'una part de la parceHa veïna, i més enllà del límit
que marcava inicialment la situació de la muralla perimetral de la ciutat. Efectivament, la construcció del primer peristil, disposat en el mateix eix longitudinal de l'atri, va suposar ja l'enderrocament d'aquest tram de la

I)

muralla, fenomen que hem de relacionar amb la unificació dels dos nuclis emporitans en la segona meitat del se-
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Joies romanes de pla ta i or, i pedres d'ane ll entallades amb pet ites figures i escenes mitolò giques.

gle I aC. Un segon peristil, de proporcions més reduïdes,
va ser bastit més tard a la banda nord, comunicat amb
un conjunt de tres grans sales disposades simètricament.
AI costat, destaca la presència d'un petit complex termal
(balneum) pertanyent a la casa, integrat per tres sales. La

situada més al nord tenia les funcions de sala de banys
calents (caldarium), com se'n desprèn de la planta i de la

presència d'una cambra d 'aire calent o hipocaust disposada sota el paviment. Finalment, el tercer peristil de
la casa sembla envoltar un gran jardí (hortus) que s'estén
en direcció a l'est i que definitivament caracteritza aquesta casa com una veritable vil·la suburbana.
El creixement en extensió d'aquestes domus és, doncs,
el resultat de diverses etapes constructives que se succeeixen des de la segona meitat del segle I aC fins al començament del segle 11. A partir d'aquest moment, però,
el procés de crisi que afecta la ciutat, i que s'intensificarà al llarg d'aquell segle, determinarà un ràpid abandonament d'aquestes luxoses mansions i esdevindrà un
dels símptomes més eloqüents de la nova situació a la
qual Empúries havia d'adaptar-se.
Amb un caràcter molt diferent al de les grans cases de
què hem parlat, les estructures excavades en una de les
illes situades al sud-est del fòrum ens donen una imatge que, encara que limitada, ens ajuda a entendre les
característiques diferenciades de les unitats domèsti ques pertanyents als sectors menys privilegiats del tei -

..
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xii social de la ciutat. Aqui veiem, al costat de les habituals alineacions de locals o tabernae, cases de característiques més modestes, tant pel que fa a la superfície
de la planta com per la disposició arquitectònica, si bé
no falta la presència d'algunes habitacions destacades
amb paviments decorats i pintures.

Ara de cu lt e do m ès tic, decor ad a amb p intu res. procedent del jardí d el peristi l de la casa ro man a núm . 2 B. En un dels costats hi apareix un gall, mentre que ell el co nt rari s'o bserva un vas
d e peu alt ,\lnb n¡lIl ses (cra ter) que co nt é una pinya flanquejada pe r serps, els cossos de les quals
co ntinucn a les altres ca res lat eral s (scg le 1).
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Retrat privat femení de bron ze trobat a la ciutat romana
d 'E mpúries. El tipus de pen tinat , amb tot de rínxols ¡l I
voltant de la cara, i la resta del
cabell tre nat i rccollit Cll un
monyo, permel datar-lo a ]'(11tim terç del segle l. L'orig inal
és al Museu d'Arqueologia de
Ca ta lunya - Barcelona.

Cap a mitjan segle I es van bastir a l'exterior de la ciu- _ --L
I -"allm
lliJ
fiIJte:ljaOlt[Lrae.li.l1"--_____
a
_
tat romana dues noves edificacions de caràcter públic,
situades al costat del llenç meridional de la muralla, a

banda i banda de la porta principal. Es tracta d'un modest amfiteatre dedicat als espectacles de lluita de gladiadors, i d'una extensa pF.llestra, àrea destinada a la re alització d'exercicis gimnàstics. Les característiques d'aquesta construcció, molt poc monumental, ens parlen
ben clarament de la precarietat de recursos que el mu nicipi havia d'afrontar en aquesta etapa. Tot i això, la ciutat intenta, amb la construcció d'aquests edificis, dotarse d 'un dels elements arquitectònics de prestigi carac terístics de les ciutats provincials, i exigits d'altra banda
per la popularitat creixent dels jocs de gladiadors.
Les restes conservades de l'amfiteatre consisteixen en
una sèrie de murs disposats radialment entorn de la paret que delimita la superfície central de forma oval que
correspon a l'arena. La funció d'aquests murs radials
era servir de suport a l'estructura de la graderia, que
hem d ' imaginar de fusta . Les entrades principals a
l'arena, a través de les quals es devien realitzar les desfilades dels gladiadors, estaven situades en els dos extrems de l'eix longitudinal de l'edifici, mentre que una
tercera porta, de caràcter secundari, s'obria al nord de
l'eix corresponent al diàmetre menor.

palestra
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Llàntia de bro nze de for ma
antropomo rfa, amb aplica ·
c ions de plat a als ull s i a le s
a rraca des. A la part su perior
prese nt a una gra n rose ta que
e nvo lt a l'o rifi ci per o n es fi ·
cava l'o li que al imentava ci
ble (seg le 1).

La poca amplada de la graderia quedava compensada
amb una gran extensió en superfície, cosa que determinava una arena de proporcions ce rtament exagera·
des, amb unes dimensions màximes de 74 metres d'est
a oest i 44,4 metres de sud a nord (250 x 150 peus romans). Malgrat això, la capacitat de l'amfiteatre empo·
rità, estimada en poc més de 3.300 espectadors, era

molt limitada en comparació amb els grans amfiteatres
de les principals ciutats hispanes, de caràcter molt més
monumental.
Pel que fa a la palestra, l'edifici consistia en una gran àrea
descoberta de forma rectangular, de 100 metres de llar·
gada per 55 metres d'amplada, que servia per a la pràc·
tica d'exercicis físics com ara curses, proves gimnàsti·
ques, lluites, etc. AI seu voltant hi havia una galeria possiblement porticada, si bé en queden molt poques restes.

Es tru ctures que fo rmaven la
base de l'amfit ea tre d'Empúries (mit ja n segle 1).
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Restes de murs pertanyents a
la palestra o gimnàs (mitjan
segle I).

Una vegada creada la ciutat romana a inicis del segle I_ --L
I f3f3.ss-'o:ueòJc::Jr:¡:Ò¡¡p:uo)jl"is' -_ _ _ _ __
aC, es van anar formant noves àrees de necròpolis a
l'exterior del recinte urbà, al costat dels camins que partien de les portes de la muralla (fora del recinte visitable). Malauradament, una bona part dels enterraments
va ser saquejada per excavadors furtius durant el se gle XIX i començament del segle actual. Malgrat això, al guns sectors d'aquests cementiris es van poder excavar ;, per distingir les diferents zones, van rebre els noms
dels propietaris de les finques on van aparèixer les tom bes (necròpolis Rubert, Ballesta, Torres, Nofre, etc.). Es
tracta, però, en realitat, d ' una mateixa gran àrea d'enterraments que s'estén als vessants occidental i meri dional del turó ocupat per la ciutat romana.
El ritu funerari que caracteritza aquestes necròpolis en
els primers segles de la vida de la ciutat és quasi exclu sivament la incineració. Les cendres del difunt es dipositaven dins una urna gairebé sempre de ceràmica, coberta amb una tapa, amb un plat o bé amb una simple
pedra. No falten, però, alguns exemplars d'urnes de
vidre, protegides dins de caixes de plom. Les urnes ci neràries s'enterraven acompanyades d'altres objectes
que constitueixen els aixovars funeraris , generalment
força pobres. Normalment es tracta de petits recipients
per a ungüents, de vidre o ceràmica, alguna moneda i
objectes d'ús personal, com ara anells, arracades, pen jolis, etc.

situades a l' entorn del
la ciutat romana
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L]¡int ies roma nes del seg le I.

Recipients de vid re d'època romana trobats a les excavacio ns d 'Empúries (segles [-11 ).

El munic/pium Empor/lIe 105

El tipus de tomba era també força simple. Les urnes
es disposaven, falcades amb pedres, a l'interior de petites fosses excavades en el terreny. Només en algunes
ocasions, la fossa s'assenyalava exteriorment amb un
petit basament de forma cúbica, de vegades rematat
amb un casquet semiesfèric. A l'interior d'aquests senzills monuments funeraris, construïts d'obra i pintats exteriorment de vermell, es dipositaven una o diverses urnes cineràries.
Tot i la presència majoritària de tombes d'incineració a
les necròpolis de la ciutat romana, també hi són presents
alguns enterramen ts d'inhumació, amb el cadàver di positat en una simple fossa o bé protegit per teules disposades en doble vessant. Així mateix s'han documentat inhumacions a l'interior d'àmfores reutilitzades, generalment en el cas d'enterraments d'infants. Habitualment, aquests tipus de tombes no presenten aixovars,
cosa que en dificulta la datació. Tot i que algunes de les
inhumacions semblen poder datar-se ja en el segle li, la
generalització d'aquests ritus tind rà lloc especialment
en l'època tardoromana, moment en què la ci utat ro mana ja havia quedat abandonada.

Urna cin erària i ungüentar is
d e cerà mi ca procede nts de la
n ec rò po li s Ball esta, tina d e
Ics àrees d'enterrame nts altimperials ex isten ls a l'oest d e
la dulat ro mana.
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L'Empuries tardoromana i
medieval
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- _ _ _ Després del llarg procés d'abandonament dels espais
urbans durant el període altoimperial, la ciutat tardo-roromà i la cella
mana d'Empúries queda reduïda a l'actual nucli de Sant
memoriae de la
Martí d'Empúries, De fet, aquest és l'únic sector del
Neàpolis
jaciment emporità que ha tingut una ocupació continuada
fins a l'actualitat. En tota l'enorme extensió de la ciutat
romana, construïda a inicis del segle I aC no s'ha trobat
cap indici d'hàbitat posterior al tercer quart del segle III.
A la Neàpolis, però, es detecta a partir del segle IV, després d'un llarg procés d'abandonament i de cobriment
natural de les an ti gues estru ctu res urbanes, la implan tació d'un gran ce mentiri i la constru cc ió d'un petit edifici de culte cristià.
El cementiri on es van enterrar fins a l'ocupació musulmana els habitants de la ciutat d'Empúries, es concentrava al sector septentrional de l'antiga Neàpolis i s'estenia també cap a occident. De les més de cinc-centes tombes documentades, amb una variada tipologia
d'enterraments (inhumacions en àmfores, en caixes de
lloses, en tegulae, en simples fossats, en caixes de fusta o en sarcòfags de diversos tipu s), en l'actualitat únicament són visibles els sarcòfags de pedra situats dins
les cambres funeràries ubicades al voltant de la petita
església cementirial. La majoria dels enterraments, sobretot aquell s que es trobaven sobre les estructures arquitectòniques de la Neàpolis, van ser excavats en el perfode anterior a 1936 i no es van conservar in situ, Tot i
això, la documentació de l'època ha permès estudiar les
característiq ues del cementiri, i cal assenyalar l'acurada
distribució dels enterraments i la manca gairebé absoluta d'aixovars funeraris,
Tota aquesta necròpolis s'articula a l'entorn d'un petit
edifici de culte cristià situat darrera de les estructures
heHenístiques de la stoa, Es tracta d'una cella memoriae, una església construïda en record d'un personatge important vinculat amb la primitiva co munitat cristi a-
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na d'Empúries, el qual es trobaria inhumat dins la mateixa església. Aquesta va ser bastida durant el segle IV,
aprofitant les estructures d'unes antigues termes romanes que encara es mantenien dempeus. Així, el mur que
tanca pel nord la nau de la cella presenta les típiques
fornícules de les sales de bany romanes i el seu pavi ment (fet amb fragments de marbre) no és més que el
vell paviment de les termes. La cella memoriae és un edifici d'una sola nau que presenta un presbiteri amb ab sis semicircular a l'interior i rectangular a l'exterior. AI
costat nord d'aquest absis hi ha una petita estança d'ús
litúrgic, possiblement una sagri stia. En el centre del santuari, sota l'altar, es trobava la sepultura d'aquell destacat personatge cristià, malauradament desconegut per
a nosaltres, que va motivar la construcc ió de la cella. La
seva sepultura era el famós sarcòfag de les Estacions,
trobat en el decurs de les excavacions efectuades per
la Diputació de Girona els anys 1846- 1848 i que en l'ac-

tualitat pot ser contemp lat en el Museu d'Arqueologia
de Catalunya-Girona. Es tracta d'un sarcòfag de marbre
esculpit, amb la tapa també esculpida, d'una gran qualitat artística, produït en un taller romà de principis del

Peu d'altar de marbre d'èpo ca visigòt ica i decorat amb
relleus. La seva procedència
és incerl a, enca ra que possi blem en t hagués es tat situat
en algun edifi ci de cu lt e de
Sant Marti d'Empú ri es.

Una de les cambres funerà ri es annexes a la cella memo riae, o n s'observen els sarcò fags de pedra amb coberta de
du cs vessants decorada amb
acroteris se nzills.
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l'hmta de les es tru ctures corresponcnts a l'ed ifi ci de cul te ilmb Ics ca mbres funeràries
annexes i els enterraments
tard oro milll s del se u voltant
(Sego ns Nolla i Sagref¡l
1996),

segle IV. De temàtica encara pagana, va ser sens dubte reaprofitat i traslladat a aquest indret en el moment
de construcció de l'edifici cristià,
AI sud de la nau, un vestibul molt ample permetia l'accés als espais litúrgics. AI voltant de la cella memoriae,
s'observen una sèrie d'habitacions reaprofitades com a
cambres funeràries, en les quals hi ha un seguit de sarcòfags de pedra amb tapadores de doble vessant ¡ sis acrot eri s decoratius que co ntrasten amb la pobresa de la
majoria dels enterraments emporitans. Tant l'edifici religiós com les cambres funeràries estaven en un nivell
molt més baix que les zones ext eriors, motiu pel qual
s 'hi accedia per unes escales conservades al final del
vestíbul.
_ _ _--'S,.""'o" t......
M.."""CJ.tL
í _______ A partir del segle III, la ciutat d'Empúries, com ja hem
d 'Empúries: nucli de

dit, es va concentrar a la zona on hi ha actualment el po-

la ciutat tard aramana i

ble de Sant Martí, l'antiga Palaiapo!is del període clàs-

m edieval d'Empúries

sic. Encerclada per les seves muralles, Empúries va ser,
durant tota l'antiguitat tardana, seu de l'important bisbat del mateix nom, centre comercial i polític d'un am-
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pli territori , i enclavament portuari. Contràriament a allò
que havia defensat la historiografia tradicional, Empúries va mantenir en actiu les seves instaHacions por tuàries, a través de les quals es comercialitzaven , entre altres productes, les àmfores africanes, orientals i del
sud de la península per al transport d'oli, vi o salaons, i
les vaixelles de taula africanes, ori entals o del sud de
la Gàl·lia que es documenten a les excavacions. Malauradament, el nostre coneixement de la ci utat d'Empúries en aquest període és molt pobre a causa de la superposició del poble ac tual sobre les seves restes. Les
excavacions arqueològiques efectuades fins ara a Sant
Martí han permès documentar únicament, per a aquesta època, algunes estructures d'habitació i d'emmagatzematge i identificar un tram del parament de la muralla
tardoromana, situat dins el solar que hi ha al costat de
l'actual església. Dades, evidentment, massa escasses
per poder-se plantejar la configuració urbanística de la

ciutat i la ubicació dels seus edificis principals. El fet que
Empúries fos una seu bisbal, documentada almenys des
del conci li de l'any 516, celebrat a Tarragona i al qual

Sarcòfag de marbre esculpit amb les repre se n tacions simbòl iques de les es ta cio ns, a cada cos tat
de la imatge del difunt. El fron tal de la coberta està deco rat amb escenes de verema i de premsat d e vi i oli. Es tr;lc ta d'una obra realitzada en tallers romans al s inic is de ls segle IV. Encara
qu e els motiu s só n d 'o rigen pagà , es va reutilitzar per a la tomba prin cipal de la petita església pa leoc ri sti ana d e la Neàpol is. Ac tualm en t es conserva al Museu d'Arq ueologia d e Ca talun ya -G iro na (Jordi S. Car rera).
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ViS ia de Ics excavacio ns arqueològiques de la plaça Pelita de San t Martí d'Empúries l'a ny 1994.
S'observen Ics restes d'un mUr d'època tardoromana.

assisteix Paulus, el primer dels bisbes emporitans coneguts, implicava l'existència d'un seguit d'estructures
eclesiàstiques (església, palau i baptisteri episcopals) arqueològicament desconegudes. Com a hipòtesi s'ha
apuntat que la basílica episcopal podia estar ubicada
sota l'actual església de Sant Martí d'Empúries, però no
n'hi ha cap evidència.
La invasió musulmana d'Empúries, a l'entorn de l'any
715, marca l'inici d'un nou període històric. Cap a l'any
785, amb la reconquesta franca de Girona, els territoris de l'Empordà queden incorporats als dominis carolingis. Amb la reorganització dels territoris hispànics de
l'any 812, es documenta el primer comte medieval d'Empúries, el comte Ermenguer. A Empúries, com a capital
del comtat del seu nom, hi residirà el comte amb la seva cort. Tot i que que no se'n va refer l'antiga seu bisbal, la importància política i militar de la ciutat va ser gran
i es va basar principalment en el manteniment de les seves estructures portuàries. El trasllat de la capitalitat del
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comtat a Castelló d'Empúries, que va tenir lloc probablement l'any 1064, un cop alliberat el comtat de l'òrbi-

ta franca, va suposar la pèrdua de la importància d'Empúries com a nucli urbà. Així, Empúries, dependent de
Castelló, va quedar reduïda a la seva condició de plaça
fortificada,
Tampoc coneixem la configuració de la ciutat en aquesta època. Les muralles visibles en l'actualitat són el re sultat de les continuades refaccions i reconstruccions
fins ben entrada l'època moderna, L'església fou repetidament refeta com demostren dues inscripcions situades a la seva faça na que ens informen d'una reconstrucció impulsada l'any 926 pel comte Gausbert i d'una
sèrie de reformes efectuades pel sagristà Guillem de PaIol l'any 1248. L'església actual és una construcció molt

senzilla del gòtic final , iniciada l'any 1507, segons la tercera inscripció conservada en la seva façana. A l'interior, es conserven dues interessants ares d 'altar d'època paleocristiana i una tercera del segle X, amb una

decoració d'alvèols, que en demostren també la continuïtat com a lloc de culte cristià.
Tant a l'antiguitat tardana com durant l'alta edat mitja- _ --'I "ecss-,e"S'4g,jJl"éCSSJf
, je"Si..L
i _ _ _ _ __
na, la ciutat d'Empúries estava envoltada per una sèrie
de petits establiments rura ls que configuraven un important poblament dispers. Evidències d'aquest pobla-

ment suburbà estan documentades tant per l'existència
de diverses necròpolis no relacionades directament amb
la ciutat com per la presència de restes d'estructures
d'ocupació, en la majoria dels casos molt mal conegudes, que incorporen també petites esglésies de culte.
Entre els cementiris tardoromans d'Empúries cal assenyalar la necròpolis Estruch, situada al sud-oest del
turó ocupat per la ciutat romana, amb una tipologia diversa d'enterraments que s'estenen fins a la carretera
que va a Sant Martí d'Empúries. De la mateixa època és
la necròpolis del Castellet, situada al turó de les Corts

(al sud de la ciutat romana) i articulada entorn d'un monument fune rari en forma de torre, les restes del qual
són encara visibles en l'actualitat.

cement iris suburbans
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Visia aèria dc l'e sglé sia de
Sall ia Magdalena.

,

De les estructures d'habitació i de culte que ens han arribat, les evidències més ben conegudes pertanyen totes
a l'alta edat mitjana, però segurament estan situades o
construïdes sobre edificacions del període anterior. Així, és interessant visitar les dues esglésies que se situen
a banda i banda de la carretera d'accés a Sant Martí
d'Empúries, després de deixar la carretera que porta a
Orriols i l'Escala.

G

L'església de Santa Magdalena, situada al sector oriental d'aquesta zona, és una petita edificació amb absis
rectangu lar (cobert amb volta i a un nivell més alt que la
resta de l'edifici), sala transversal i nau única amb entrada lateral pel sud, amb una sèrie de cambres funeràries adossades a l'edifici de culte. La construcció actual
és el resultat de diverses reformes que, cronològicament,
poden remuntar-se fins al segle X. No obstant això, avui
sabem que l'origen d'aquesta església és un recinte funerari d'època tardoromana que posteriorment, al segle
VI, es va adaptar com un edifici de culte cristià, al voltant del qual es va articular una necròpolis d'inhumació.
Un centenar de metres a l'oest de Santa Magdalena trobem les restes de Santa Margarida. Es tracta també d'un
petit edifici, en aquest cas format per una aula rectangular i un absis de ferradura cobert amb volta, que s'ha
de datar a finals del segle X. L'església va ser construï-
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Vi sia aèr ia de l'església de

Santa Margarida.

da damunt d'unes estructures anteriors, entre les quals
cal destacar una piscina quadrangular, possiblement pertanyent a un baptisteri del segle VI que, alhora, se superposa a una cementiri d'inhumació més antic i que coneixem com a necròpolis Estruch, que ja hem citat abans.
Aquestes restes anteriors formaven part d'una complexa edificació que s'estenia també als camps de conreu més propers i que, a l'espera d'una intervenció arqueològica més en extensió, són encara de difícil interpretació. Cal assenyalar que d'aquí procedeix un frag ment de sarcòfag estrigilat, obra de tallers aquitans i datable en el segle V o VI, amb la representació d'un crismó encerclat dins una triple corona de llorer, que s'exhibeix en el Museu d'Empúries.
Finalment, és interessant també remarcar l'existència de
l'església de Sant Vicenç, al peu del sector oriental del
turó de les Corts. Es tracta d'una església d'una sola
nau, amb absis semicircular i transepte, datada en la segona meitat del segle IX o ja dins del segle X. Una important necròpolis d'inhumació s'estén també al voltant
i no es pot descartar l'existència d'estructures i enterraments anteriors, com sembla demostrar la troballa
d'un sarcòfag de pedra amb tapa de dos vessants i acroteris decoratius, com els trobats al costat de la cella memoriae de la Neàpolis emporitana. D'una de les masies

e
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Plan ta de l'esglés ia de Sant Vice nç i del cementiri adjacent , situada als pcus del sector o ri ent al
del tu ró dc Ics Co rts,

Restes del mo nume nt fun era ri turrifor me sit uat al cim
del turó de les Co rt s, AI voltant se u hi havia Ull ce men tiri d'època tardoromana q ue
s'ha de relacionar amb alguns
dels nu cl is de po bl¡¡ment
existe nt s a les rodalies d'Empú ries,
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properes a aquesta església procedeix el segon fragment de sarcòfag estrigilat de fabricac ió aquitana que
es mostra al Museu, en aquest cas amb la representació d'un crater.
Tot aquest panorama, al qual també caldria afegir l'establiment rural de Cinc Claus, amb l'església altomedieval dedicada a Santa Reparada, ajuda a entendre les
estretes relacions de la ci utat d'Empúries amb l'entorn
més immediat durant aquests períodes tan mal coneguts de la seva història.

L'Empúries modern a i l'inici
de les excavacions
Després que l'activitat humana d'Empúries s'hagués
concentrat al nucli de Sant Martí, l'antiga Palaiapolis, i
després del trasllat de la capitalitat del comtat a Castelló d'Empúries, el sil enci j l'oblit van esborrar el record
del seu passat mil·lenari i, fins i tot, de la seva ubicació
real. No serà fins al segle XV, que el bisbe de Girona Joan Margarit tornarà a identificar l'emplaçament exacte
de la vella ciutat d'Empúries, però, malauradament, la
seva correcta ubicació també va quedar oblidada.
Cent anys més tard , al llarg del segle XVI , un petit grup
de pescadors procedents d'Empúries (l'actual Sant Mar-

t0 comencen a instal·lar-se en el lloc que després serà
el poble de l'Escala, aprofitant les excel· lents condicions
portuàries de l'indret. AI mateix moment que es consolida el nucli de l'Escala d'Empúries, l'antic solar emporità torna a habitar-se. Sobre les terres que cobrien les
restes de la Neàpolis s'in staHa l'any 1606 una com unitat de monjos servites, que en co nstrueixen un mo nestir i una església consag rad a a Nostra Senyora de
Gràcia, que no abandonaran fins l'any 1835, a conseqüència de la desamortització de Mendizabal . Malgrat
que no tenim moltes evidències de l'edificació monàsti ca, les restes de l'església, actualment restaurada , acu-
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Fotografia de J. Esq uirol de l'any 19 16 que most ra Ics restes de l'esglés ia dclmon;os servitcs, rcap rofït ades poster iorment per a la construcció de l'actu al MUSCIl,

lI en la insta!'!ació de! Museu d'Empúries i altres dependències de servei.
Tres anys després de la in stal'lació dels se rvites a les
ruïnes d'Empúries, Jeroni Pujades torna a identificar correctament la situació de l'antiga ciutat grecoromana, i,
a partir d'aquest mom en t, la seva ubicació ja no serà
oblidada i formarà part de les referències històriques recollides en diverses publicacions dels segles XVII, XVIII
i XIX. D'altra banda, a partir del darrer quart del segle
XVII el poble de l'Escala es consolidarà de manera definitiva i substituirà, com a nucli principal de població de
la zona, la vella ci utat d'Empúries, És precisament un
escalenc, Josep Maranges de Marimón, qui escriu la primera monografia sobre Empúries, Compendio hist6rico,

resumen y descripci6n de la antiquísima ciudad de Empurias, publicada l'any 1803.
No serà fins ben entrat el seg le XIX quan s'iniciaran els
primers treballs oficials d'excavació arqueològ ica, Dei xant de banda algunes recerqu es efectuades de forma
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parti cula r, co m les realitzades pel monjo servita Manuel Romeu a començaments d'aquest segle, la Comissió Provincial d ~ Monuments de Girona, dependent
de la Diputació de Girona, fa entre 1846 i 1848 una sèrie d'excavacions entorn de la cella memoriae d'època
paleocristiana de la Neàpolis. La Diputació de Girona no
va considerar d 'interès continuar amb els treballs arqueològics, i es va limitar, a partir d'aquell moment, a
comprar alguns dels objectes procedents de les nombroses excavacions furtives que van proliferar durant tota la segona meitat del segle XIX i principis del nostre
segle i que van suposar el saqueig sistemàtic de gran
part de les necròpolis emporitanes.
La veritable intervenció pública de salvaguarda i recu peració del jaciment arqueològic d'Empúries comença
l'any 1907, quan, gràcies a la iniciativa de l'arquitecte
Josep Puig i Cadafalch, el president de la Diputació de
Barcelona, Enric Prat de la Riba, decideix per mitjà de
la Junta de Museus de Barcelona, acabada de crear ¡
formada per la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona,
iniciar els tràmits necessaris per a la compra dels
terrenys d'Empúries i subvencionar la realitzacíó de campanyes sistemàtiques d'excavació. Aquest interès per la
recuperació del passat clàssic de Catalunya s' inscriu

Im atge act ual dcl con junt
m o numcntal d'Empllr ies.
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dins el moviment intel·lectual del Noucentisme i va ser
possible gràcies a la intel·ligent visió de futur de Prat de
la Riba. El 23 de març de 1908, un cop adquirits els primers terrenys, van començar els treballs de camp sota
la direcció cientifica de Puig i Cadafalch i la responsabi litat directa del seu encarregat, Emili Gandia. Durant la
primera campanya els treball s arqueològics va n afectar
la zona de la muralla sud de la ciutat romana i el sector
meridional de la ciutat grega, A partir de l'any següent,
però, van estar centrats bàsicament en la Neàpolis. La
troballa, el 25 d'octubre de 1909, de l' estàtua d'Asclepi va significar un nou impuls per a la investigació i salvaguarda arqueològica d'Empúries, un aspecte de la recuperació del nostre passat col·lectiu que ha continuat
gairebé sense interrupció fins a l'actualitat.
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Ac roteri : Element decoratiu, de pedra o te-

Cella memor;ae: Petit temple o edifici reli-

rracotta , posat als vèrtexs del frontó

giós, generalment vinculat amb el re-

dels temples grecs, etruscs i romans,

cord d'algun personatge significatiu

en forma de palmeta o de figura.

dins de les primeres comunitats cristianes, i, especialment, amb el culte

Àgora: Plaça pública de les antigues ciutats

d'un màrtir. Solien erigir-se dins l'àm-

gregues, centres de la vida política,

bit dels cementiris d'època paleocris-

comercial i ciutadana.

tiana.

Alae: Li teralment ales en llatí . Quan fa re-

Crat er: Vas grec, de mida gran, que, dins

ferència a la casa romana, aquest ter-

del ritual del simposi o ceremonial del

me defineix dos àm bits obert s, un a

banquet, servia per barrejar l' aigua i

cada costat de l'atri, dins dels quals,

el vi. La seva forma, una mena de gran

segons la tradició, es guardaven ori-

calze amb pe u i dues nanses, pre-

ginàriament els arxius familiars i les

senta diferents variants.

imatges dels avantpassats.
Criptop òrtic: Passadfs o galeria subterràAntefixes: En l'arquitectura clàssica, ele-

nia que generalment servia de subes-

ment decoratiu de pedra o més fre-

tructura per a un porticat superior. És

qüentment de terracotta, en forma de

tracta d'un element freqüent en l'ar-

palmeta o figura, que se situava a so-

quitectura públ ica del fòru m de les

bre de les cornises per dissimular l'ex-

c iut ats romanes, encara que tam bé

trem de les teules.

va utilitzar-se en construccions de tipus domèstic.

Atri (atrium) : Nucli de la casa itàlica tradi cional, generalment amb la forma de

Crismó: Monog rama que representa el nom

pati interior semidescobert, al voltant

de Crist, format per l'enll açament de

del qual s'art iculaven les diferents ha-

les dues pri meres lletres, XP, del seu

bitacions. L'obertu ra del te ulat o

nom en grec (XPL<TTO<:). De vegades,

perm etia

a cada costat hi figuren les lletres gre-

co mpluvi (compluvium)

l' entrada de llum, aire i l' aigüa de la

gues alfa (A) i omega (n ), aHusives al

pluja, la qual era recollida en un pe-

començament i la fi de totes les co-

tit aljub o impluvi (impluvium), situat

ses. Es tracta d'un motiu molt freqüent

al centre del paviment, per des d'allà

en la si mbologia paleocristiana, que

poder ser desviada cap a cisternes

trobem en sarcòfags, pintures, deco-

subterrànies.

ració de ceràmiques , etc.

Cel-la: Àmbit interior del temple clàssic,

Domus: Paraul a llatina que definia la casa

on es guardaven les imatg es de la

o vivenda familiar, generalment referi-

divinitat.

da a l'àmbit urbà.
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Dracm a: Moneda emessa per les antigues
ciutats gregues, el nom de la qual

Incin erac ió : Ritual funerari Que consisteix
en la cremació del cadàver.

s'ha conservat fins als nostres dies
com a unitat monetària de la Grècia

/nsu/ae: Paraula llatina que serveix per de-

actual. Es tractava d'una moneda de

signar les illes delimitades pel traçat dels

plata, amb un valor de sis òbols, on

carrers a les antigues ciulals. De forma

figuraven diferents tipus iconogràfics,

Quadrada o rectangular, les seves di-

freqüentment aHusius a la ciutat emis-

mensions variaven segons la disposi-

sora: el seu nom, orígens, principals

ció i característiques de l'urbanisme.

cultes religiosos, etc.
Cardo: Paraula llatina amb la qual els ag ri-

Edíc ula: Edifici de petites dimensions, ge-

mensors romans definien els eixos

neralment amb funcions religioses i

orientats de nord a sud, i que serveix

amb l'aspecte d'un templet.

també per designar els carrers que
segueixen aquesta mateixa orientació

Estrígil: Estri metàl·lic, de forma corbada i

a les ciutats romanes. L'expressió Car-

amb mànec, que feien servir els grecs

do Maximus al'ludeix al carrer o eix

i romans per eli minar de la pell la suor,

principal de la ciutat.

l'oli, els ungüents, etc., després dels
exercicis gimnàstics, o durant els

Opus caementicium: Expressió llatina que

banys termals. Per analogia, rep

es referiex a un tipus d'obra cons-

aquest nom un tipus de motiu deco-

tructiva, molt sòl ida, consistent en

ratiu en forma d'estria sinuosa o aca-

murs amb un nucli format amb mor-

nalat en forma de S, que és especial-

ter o argamassa barrejada amb pe-

ment freqüent en l'ornamentació dels

dres (caementa).

sarcòfags paleocristians.
Opus signinum: Expressi611atina al·lusiva a

Fòrum: Centre cívic de les ciutats romanes,

un tipus de paviment, molt freqüent,

que servia de marc als principals es-

caracteritzat per un acabat de morter

deveniments religiosos, polítics i ad-

barrejat amb fragments o petites par-

ministratius de la comunitat. El seu nu-

Hcules de ceràmica triturada. Sovint

cli estava constituït per la plaça pú-

estaven ornamentats amb tessel'les

blica (area) , entorn de la qual s'aixe-

disposades segons senzills dissenys

caven els edificis públics més repre-

geomètrics. Donada la resistència i

sentatius de la ciutat.

impermeabilitat d'aquest material, va
ser utilitzat també per al revestiment

Inhumació: Ritual funerari que consisteix en
l'enterrament del cadàver.

de cisternes, conduccions i altres
obres de tipus hidràulic.
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Peri stil : Pati voltat de porticats de colum-

activitats de tipus artesanal i comer-

nes, que constitueix un element ca-

cial, que s'obrien a banda i banda dels

racterístic de la casa grecoheHenisti-

carrers de les ciutats romanes.

ca. A partir del segle 11 i 1aC, aquest
mateix tipus arquitectònic s'introdueix

Tablinum : Principal ambient de recepció de

també a les cases itàliques d'atri, en-

la casa itàlica tradicional, situat al fons

voltant, però, generalment un petit jar-

de l'atri, ¡ enfront de l'entrada, on el

dí interior, i agrupant entorn dels seus

cap de la familia (dominus) rebia les

porticats les sales més nobles de la

visites i sa lutacions dels visitants i

casa.

c lients.

Pronaos: Terme grec que designa l'espai.

Tric linium : Nom que rebia la sala destina-

a la celebració de

generalment precedit d'un pòrtic de

da a menjador i

columnes, que serveix d'antesala a la

banquets, en els quals els comensals

nau o cel-la interior d'un temple.

jeien recostats sobre llits col·locats en
forma de U (Iee tus triclinaris) entorn

Stoa: Edifici porticat, amb una o més co-

de la taula o taules on eren servits els

lumnates, construït entorn de les àgo-

aliments. D'origen grec, aquests tipus

res de les ciutats gregues i heHenis-

de salons passen a ser un element ca-

!iques, destinades a activitats de ti-

racterístic també de la casa romana

pus social i comercial.

noble, on la celebració del sopar (ce-

na) era un aspecte molt important de

Tabernae : Paraula llatina amb la que es designen els locals, dedicats a variades

les relacions socials dels seus propietaris.
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Informació general
Informac ió, co ntractació i reserves
Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries
Apartat de correus 2 1
17130 L'Escala
Tei. 972 77 02 08
Fax. 972 77 42 60

http://www.mac.es
Horari s del j ac im ent
De 1'1 d'octubre al31 de maig.
Dilluns a diumenge: de 10 a 18 h.
A Setmana Santa regirà l'horari d'estiu.
Tancat 1 de gener i 25 de desembre.
De "1 de juny al 30 de setembre.
Dilluns a diumenge: d e 10 a 20 h.

Oficina d ' Informac ió i Difu sió

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona
Passeig de Santa Madrona, 39
08038 Barcelona
Tel. 93424 65 77 / 93 423 2 1 49
Fax. 93 424 56 30

Llocs pròx im s d' interès
Sant Martí d'Empúries (a 1 km). Petit poble
medieval. Antiga iUa on els grecs establi ren
el primer assentament (Palaiapolis).
Moll heHenistic (a 500 ml. Situat a la platja
de Sant Marlí.
Esglésies de Santa Margarida i Santa Magdalena (1 km.). AI vessant oest del turó
d'Empúries, a banda i banda de la carretera que mena a Sant Marti. Diferents assenta ments d'època tardoromana i al tmedieval.
Tu ró de les Corts (a 1 km). Monument funerari d'època romana.
L'Escala (a 1 km). Important port i centre tu rístic actual; el poble va ser creat al seg le
XVI pels antics pescadors d'Empúries.

Pals (a 30 km). Poble medieval.
Ullastret (a 25 km). Ruïnes del pOblat ibèric.
Peratallada (a 30 km). Poble medieval.
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
(a 15 km).
Castelló d'Empúries (a 23 km). Antiga
capital del comtat medieval d'Empúries
des del segle XI. Magnífica catedral
gòtica.
Peralada (a 35 km). Nucli medieval.
Figueres (a 25 km). Museu Dalí.
Sant Pere de Rodes (a 55 km). Monestir
del segle Xi.
Roses (a 40 km). Antic poble pescador,
seu de l'antiga colònia grega de Rodhe.
Monestir de Vilabertran (a 28 km).
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Com

d es pl aça r~se

fin s a Empúri es

En autobús fins l'Escala, a 1 km d'Empúries:
Unia Figueres-Sant Pere Pescador-l'Escala.
Unia Girona-l'Escala.
Unia Girona-l'Estartit.
Línia Barcelona-Costa Brava
Empresa SARFA
Girona (972) 20 17 96
Figueres (972) 67 42 98
L'Escala (972) 77 02 18
Barcelona (93) 265 11 58
En tren:
La principallfnia és la de Barcelona-Girona-Fig ueres.
Informació RENFE:
Barcelona (93) 490 02 02
Girona (972) 20 70 93
Figueres (972) 50 46 6 1
Portbou (972) 30 00 99
En cotxe:
Autopista A-7. Barcelona-La Jonquera (sortida l'Escala-Empúries).
Carretera N-I I. Barcelona-La Jonquera.
Carretera C-252. Corçà-Portbou.
Carretera C-260. Besalú-Roses.
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