GUIA DIDÀCTICA

EMPÚRIES - MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
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La generalització de les noves tendències pedagògiques
que aposten per un ensenyament actiu i cada cop més
global, ha motivat la presència creixent dels escolars
fora de les aules, en contacte directe amb el món que els
envolta.
Paral·lelament, des del sector del patrimoni i dels museus,
sʼestà fent un gran esforç per posar a lʼabast del ciutadà,
tot allò que per definició sempre ha estat la seva herència
cultural.
En aquest sentit, el Museu dʼArqueologia de Catalunya,
constituït per les seus de Barcelona, Empúries, Girona,
Olèrdola, Ullastret i el Centre dʼArqueologia Subaquàtica
de Catalunya amb seu a Girona, es presenta com una
nova «vella» institució amb una llarga història i amb un
repte de futur: la voluntat explícita dʼapropar el patrimoni
arqueològic als ciutadans.
Dʼentre aquests ciutadans, mereixen especial consideració
els escolars i els seus ensenyants, als quals, el museu vol
oferir tota lʼatenció necessària, els materials apropiats i
els serveis específics adients per garantir la coordinació
i la qualitat en la tasca fonamental de la seva formació.
És el nostre objectiu posar al vostre abast totes les
possibilitats conceptuals, procedimentals i actitudinals que
es deriven del coneixement de la història antiga, a partir
de lʼarqueologia com a mètode pluridisciplinar.
La guia que us presentem vol ser, sobretot, un recurs per
als mestres i professors. Esperem que aquest material us
sigui dʼutilitat. En qualsevol cas, restem oberts als vostres
suggeriments i comentaris.
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Emporiae en època dʼAugust (final segle I aC). Dibuix dʼE. Saiz, dins Atles dʼhistòria de Catalunya, Ed. 62
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1.

OBJECTIUS DE LA VISITA

1.1. Educació primària
En finalitzar lʼetapa de 6 a 12 anys, i segons el disseny curricular
vigent actualment, lʼalumne ha dʼhaver assolit una sèrie
dʼobjectius terminals. Entenem que la visita al Museu
dʼArqueologia de Catalunya-Empúries pot ajudar a assolir els
següents:

Àrea de coneixement del medi: social i cultural
Procediments
1.- Utilitzar els punts cardinals i la brúixola per indicar direccions
i per seguir o dissenyar itineraris.
2.- Identificar nocions temporals de simultaneïtat, successió,
durada, continuïtat-canvi referides a fenòmens temporals i
històrics.
3.- Utilitzar correctament el segle com a unitat de mesura
històrica.
4.- Utilitzar diferents tipus de fonts bàsiques en la història
i manejar documents diversos per expressar conclusions
històriques senzilles.
5.- Plantejar preguntes referides a fets observables i problemes
coneguts.
6.- Identificar les principals característiques de les cultures
grega i romana.
7.- Descriure la polis grega i la ciutat romana. Contextualitzarles en el jaciment dʼEmpúries.
8.- Identificar algunes divinitats del món clàssic i lʼactivitat
humana amb què es relacionaven, així com els mites que
nʼhan derivat.
9.- Simular mitjançant jocs i dramatitzar fets i esdeveniments
que exemplifiquin situacions geogràfiques o històriques
diverses.
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10.- Debatre i discutir, de forma raonada, els esdeveniments que van donar lloc a la fundació
dʼEmporion per part dels grecs i, més tard, al desembarcament dels romans i la fundació de la
ciutat romana, segons la informació que sʼha obtingut amb la visita a aquest jaciment.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1.- Analitzar el patrimoni històric i artístic de Catalunya amb la finalitat de trobar referents de les
cultures clàssiques a través de les ciutats grega i romana dʼEmpúries.
2.- Identificar a grans trets les principals etapes de la història de la humanitat.
3.- Conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i romana.
4.- Identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la romanització, assenyalant els
principals elements de lʼherència romana.

Actituds, valors i normes
1.- Sensibilitzar-se davant els principals fets històrics del país per tal de desvetllar lʼinterès per
conèixer i entendre la nostra història.
2.- Apreciar i valorar els béns que componen el propi patrimoni cultural com a testimonis de fets
ocorreguts fa segles.
3.- Actuar decididament a favor de la preservació i protecció del patrimoni arqueològic com a font
important de documentació històrica.
4.- Valorar i respectar alguns costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a
herència de civilització.
5.- Valorar positivament tots els elements que les diferents ètnies i cultures han deixat sobre la
nostra actual cultura.

1.2. Educació secundària
Pel que fa a lʼetapa de 12 a 16 anys, aquests són els objectius terminals de lʼàrea de coneixement
de les ciències socials que considerem que la visita al Museu dʼArqueologia de Catalunya –
Empúries pot ajudar a assolir:

Procediments
1.- Utilitzar els punts cardinals i la brúixola per indicar direccions i per seguir o dissenyar itineraris.
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2.- Utilitzar els mapes per orientar-se i els punts cardinals com a referència, tot manipulant,
confeccionant i interpretant diferents tipus de plànols i mapes, i correlacionant les informacions
de dos o més mapes temàtics.
3.- Obtenir, tot analitzant-la i classificant-la, informació rellevant a partir de diverses fonts
dʼobservació directa (treball de camp, enquestes, entrevistes, visites), dʼobservació indirecta
(pel·lícules, vídeos, gravats, imatges, obres dʼart) i de diferent tipus (documents escrits, gràfics,
mapes, estadístiques, bases de dades), distingint les dades i opinions que proporcionen en
referència al tema proposat.
4.- Realitzar treballs de síntesi sobre algun fet important de lʼactualitat o del passat a partir
dʼinformació diversa, tot tenint interès per presentar-los amb rigor i netedat i dʼacord amb la
normativa preestablerta i comunicant-los per escrit, oralment o mitjançant altres registres.
5.- Descriure i analitzar els diferents fets històrics, procurant raonar els motius que els han provocat
i les conseqüències que han comportat.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1.- Comparar els trets definitoris de les diferents cultures i les seves formes dʼorganització social:
ibèrica, grega i romana.
2.- Analitzar la polis grega i la ciutat romana i conèixer la seva morfologia.
3.- Identificar les principals restes gregues i romanes, especialment les localitzades a Empúries.
4.- Comentar i memoritzar les principals aportacions de les cultures grega i romana.
5.- Explicar les tendències i manifestacions artístiques com a reflex de lʼimaginari dʼuna societat.

Actituds, valors i normes
1.- Desenvolupar una actitud crítica.
2.- Desenvolupar una actitud favorable per a lʼordre, el rigor i la sistematització del treball.
3.- Desvetllar una actitud solidària i de participació.
4.- Valorar les cultures foranes i dels temps passats.
5.- Valoració positiva de la participació en activitats de recuperació del patrimoni dʼacord amb les
possibilitats dels alumnes dʼaquestes edats.
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2.

DOCUMENTACIÓ GENÈRICA

2.1. Situació i accés

Empúries es troba situada al municipi de lʼEscala, a la comarca
de lʼAlt Empordà, a 2km del centre de lʼEscala. Per arribar-hi
es pot utilitzar lʼautopista A-7, sortida lʼEscala-Empúries. Des
dʼaquesta sortida es troba senyalitzat el camí per arribar al
jaciment. Una altra carretera per arribar-hi és la C-31.
Pel que fa al transport públic, es pot arribar a lʼEscala amb els
autocars de la companyia SARFA (telf. 902-302025).

Empúries. Mapa de carreteres
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2.2.

Marc històric

Els pobladors indígenes i el desembarcament dels grecs
El jaciment arqueològic dʼEmpúries és avui un escenari incomparable on perviuen
les restes dʼantigues civilitzacions, testimonis arqueològics que expliquen més de
2500 anys dʼhistòria.
Fruit de les darreres excavacions, es pot afirmar que, abans de lʼarribada dels grecs, ja existia un
nucli habitat en aquesta zona. Se situaria a lʼèpoca del bronze final (s. IX i VIII a.C.). Concretament,
sʼhan trobat evidències dʼun poblat a la zona de St. Martí dʼEmpúries, els habitants del qual vivien
de la ramaderia i de lʼagricultura. També sʼha constatat que aquests pobladors ja havien mantingut
intercanvis comercials amb altres pobles de la Mediterrània oriental.
En els seus orígens, Empúries, o millor dit, Emporion, era una colònia grega a la Mediterrània
occidental. La seva fundació sʼemmarca en les grans onades colonitzadores protagonitzades per
les ciutats gregues entre els segles VIII i VI aC. La colonització grega es tradueix en lʼemigració
de petits grups de ciutadans que, sempre navegant prop de les costes mediterrànies, busquen noves
terres on poder-se instal·lar i noves ciutats amb les quals poder comerciar. Els motius són sobretot
econòmics (recerca de nous mercats), però també demogràfics (excés de població a les ciutats
originàries).
Els habitants dʼuna dʼaquestes ciutats o polis (ciutat-estat), Focea, arriben vers el 600 aC, a les
costes de lʼactual França, on funden la ciutat de Massalia (avui Marsella). Pocs anys més tard, i
probablement des de la mateixa Marsella, alguns dʼaquests navegants travessen el Cap de Creus,
obstacle geogràfic considerablement perillós per als vaixells de lʼèpoca pel seu caràcter obert i
dʼencreuament de vents i corrents.
Superat aquest escull, el golf avui anomenat de Roses i el port natural que es dibuixava a la zona
de lʼactual Empúries, era evidentment un enclavament privilegiat per a lʼaturada.
Juntament amb aquest port natural, el petit istme de Sant Martí i el turó de terra ferma, envoltats
pels rius (Ter, Fluvià i Muga), oferien totes les característiques bàsiques per a lʼestabliment dʼuna
nova ciutat.
Probablement, a través dʼaquests mateixos rius, es va establir aviat contacte amb els pobles de
lʼinterior, habitats per les tribus indígenes, amb els quals hi hagué ràpidament un contacte comercial,
econòmic i cultural beneficiós per a ambdues parts. Les diferències lingüístiques sembla ser que
no van suposar cap obstacle considerable.
La població indígena coneixia, ja aleshores, la metal·lúrgia, tenia una llengua pròpia; les seves
ciutats tenien una certa organització política, però el contacte amb els grecs suposà entre
altres coses, la coneixença de: la ceràmica feta amb torn, nous teixits, tècniques de navegació
desconegudes, nous sistemes constructius i sobretot noves idees, pensaments i notícies de terres
llunyanes. A canvi, els grecs accedien a un nou mercat i a aliments bàsics.
A partir dʼaquesta convivència pacífica, des del primer assentament a St. Martí (Palaiàpolis), es
construeix una nova ciutat (Neàpolis), organitzada en funció del port i seguint lʼesquema de les
polis gregues. Aquests dos nuclis de població formarien la ciutat dʼEmporion (mercat).
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Aquesta ciutat va anar creixent i transformant-se al llarg de quasi set-cents anys dʼhistòria. Sabem
del cert però, que en el moment de màxim esplendor (s.II-I aC), la seva estructura coincidia més
o menys amb la que avui podem observar al sector de la Neàpolis.
Una gran muralla delimitava la ciutat. Prop dʼaquesta muralla sʼinstal·laren, probablement, nuclis
de població indígena que finalment quedaren integrats a la ciutat. La plaça central o àgora era
el punt on confluïen els dos principals carrers, que delimitaven lʼespai més important i actiu de la
ciutat. A la plaça hi havia un edifici comercial (estoa) i els principals edificis públics.
El model grec dʼestabliment de noves ciutats, implicava una dependència relativa de la ciutat
mare, sovint més de caràcter cultural que no pas econòmic i/o polític. Així, Emporion es governava
probablement per una oligarquia dels primers fundadors, o fins i tot, és probable que en algun
moment sʼestablís un sistema democràtic, ja que la ciutat mantenia una relació important amb
Atenes i Grècia en general.
De la mateixa manera, aquesta autonomia sʼexpressa en el tema religiós. Si bé al principi els
textos clàssics parlen del culte dels grecs dʼorigen foceu a la deessa Artemis Efèsia, també és
cert que a Empúries a partir sobretot del s.V i IV aC, es rendia culte al déu Asclepi, déu de la
medicina. Un déu que arribà a definir la personalitat dʼEmporion, on fins i tot, sembla que les
troballes arqueològiques demostren la presència dʼun recinte per acollir els malalts (abaton ), que
arribaven cercant la curació.

Lʼarribada dels romans
Al s.III aC, una nova organització sociopolítica apareix a lʼescenari de la Mediterrània. Es tracta de
Roma, que inicia ràpidament un procés dʼunificació itàlica i dʼexpansió de conseqüències importants.
És precisament en aquest procés de domini territorial que topa amb Cartago, lʼaltra gran potència
marítima del món clàssic, i sʼinicien així les denominades Guerres Púniques. De Guerres Púniques
nʼhi hagueren tres. La primera que sʼinicia lʼany 264 aC, acaba amb la derrota dels cartaginesos
i la seva expulsió de Sicília, fet que comportà lʼincrement de la seva presència a la Península
Ibèrica.
Lʼany 218 aC, la conquesta de Sagunt (ciutat aliada dels romans) per part dʼHanníbal, suposa
lʼexcusa perfecta per a lʼentrada de Roma en el terreny peninsular. Així, aquell mateix any, i en base
al pacte dʼamistat existent entre Empúries i Roma, el romà Gneu Corneli Escipió, desembarca a
Emporion amb un exèrcit de legionaris romans amb la missió logística de tallar la reraguarda als
exèrcits cartaginesos que avançaven ja cap a Itàlia.
A Emporion es parlaren des dʼaquest moment, tres llengües, que reflectien tres cultures molt
diferents.
Un cop guanyada la guerra, novament per part de Roma, lʼImperi decideix iniciar la conquesta i
dominació dels territoris peninsulars, que conclou de manera legal quan el senat romà proclama
el 197 aC la seva divisió en les dues grans províncies (Hispania ulterior, Hispania citerior ). Però
les continuades revoltes dels pobles ibers obliguen Roma a enviar, anys més tard, un nou exèrcit
comandat, aquest cop per Cató, que lʼany 195 aC desembarca de nou a Emporion on estableix
un campament situat a la banda oest de la ciutat.
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Un cop pacificada la zona, vers el 100 aC, el campament romà esdevindrà una ciutat romana de
nova planta, com ho eren Gerunda (Girona) o Tarraco (Tarragona).
Lʼorganització de lʼImperi romà es basava en una important xarxa viària (Via Augusta) que unificava
tots els territoris conquerits. Dʼaquesta manera quedaven plenament integrats a lʼestructura jurídica
i política de Roma.
La fundació de noves ciutats no implicava lʼautonomia dʼaquestes, com havia succeït amb les
colònies gregues. El procés conegut com a romanització es basava en aquesta organització
centralitzada i en el control per part de Roma de tots els aspectes econòmics, socials, culturals i
polítics de les noves ciutats i territoris.
Per això, a Emporion, i malgrat el pacte entre iguals que sʼestablí en un principi entre la ciutat grega
i la romana, sʼavança ràpidament cap a un procés dʼintegració de les cultures grega i indígena
per part de la romana, que culmina en la unió física i política de les dues ciutats. Així Emporion,
esdevé durant el segle I aC, Emporiae (Les Empúries): municipi de lʼImperi romà a la Península.
Aquesta Emporiae, segueix essent bàsicament una ciutat portuària; però la relativa facilitat de les
comunicacions per terra, la situa ara en un segon terme en importància estratègica i comercial.
Dʼaltra banda, sʼintensifica lʼexplotació agrària del territori en base al sistema romà de les grans
cases de camp o villae, i sʼobtenen grans beneficis de lʼexportació de productes com el vi i lʼoli.
Aquests grans propietaris enriqueixen les ciutats amb la construcció de grans vivendes, de les
quals a Empúries nʼhi ha exemples importants.
Lʼurbanisme general de la ciutat romana dʼEmpúries obeeix al traçat ortogonal i regular de lʼantic
campament militar. A la intersecció dels dos grans eixos (cardo maximus i decumanus ) trobarem
de nou la gran plaça, coneguda com el fòrum, que supera en dimensions i activitat lʼantiga àgora,
però que segueix en definitiva, recollint les mateixes funcions: la comercial o econòmica en general,
la cultural, la política i la religiosa, aquestes dues últimes, molt implícitament relacionades en la
civilització romana.
Aquest període (s.I aC - s. I dC) és el moment de màxim esplendor dʼEmporiae, que amb una
demografia important, i una gran capacitat econòmica, dedica ara grans inversions a lʼembelliment
urbanístic. És en aquest moment, per exemple, quan es construeixen lʼamfiteatre i la palestra
a lʼexterior de les muralles. Probablement, se seguien parlant tres llengües, malgrat que el llatí
sʼacabà imposant com a llengua oficial.
Paral·lelament, la presència romana a la Península es va intensificant. Ciutats com Gerunda,
Barcino i sobretot Tarraco, comencen a esdevenir enclavaments importants i molt més estratègics
per a les noves rutes comercials terrestres; i progressivament es converteixen en focus dʼatracció
per als habitants dels territoris dels voltants, incloent també a la llarga, els habitants dʼEmporiae.

Sant Martí dʼEmpúries
Sʼinicia així un procés llarg dʼabandonament de la ciutat, que culmina a finals del s.III i que obliga
els seus habitants a concentrar-se, precisament, al nucli que havia estat el primer en ser ocupat
pels colonitzadors foceus, el petit istme de Sant Martí dʼEmpúries. Es tracta dʼun nucli que permet
seguir controlant el port, però és alhora, un enclavament molt més fàcil de defensar. Al sector
nord de la Neàpolis, es construeix durant el segle IV dC i aprofitant unes velles termes, una petita
basílica o església paleocristiana (cella memoriae) envoltada del cementiri de la ciutat.
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Empúries fou al llarg de tota lʼantiguitat tardana una important seu episcopal així com també un
enclavament comercial destacat. Probablement, per aquest fet, quan al segle VIII Carlemany
avança per les terres catalanes i delimita la marca Hispànica expulsant els pobles àrabs, nomena
Sant Martí dʼEmpúries capital de la nova organització territorial medieval: el comtat.
La història dʼEmpúries com a comtat abraça tot el període medieval català, del qual serà un
protagonista destacat. La capital comtal es traslladarà a Castelló dʼEmpúries a principis del s.XI,
quedant com a nucli habitat i fortificat el de St. Martí dʼEmpúries. Les restes físiques de lʼantiga
Emporiae havien estat espoliades i cobertes per les dunes.
El 1606, sobre les restes de la Neàpolis, un grup de monjos servites construeix el monestir i lʼesglésia
de Sta. Maria de Gràcia, les restes restaurades de la qual són avui les dependències del Museu.
És un fet que els ocupants del monestir, entre els quals cal destacar durant uns anys Jaubert de
Passa (historiador francès), coneixien, si més no per les referències clàssiques, la presència de
restes importants sota els seus peus. Cal recordar que ja lʼany 1545 el cardenal Joan Margarit
havia escrit una història antiga de la Península basada en textos clàssics, en la qual traduint Titus
Livi identificava lʼemplaçament de la ciutat.

La significació dʼEmpúries des del Noucentisme
Al llarg dels segles XVII i XVIII, apareixen diverses obres, més de caire literari que històric o científic,
però que progressivament localitzen i descriuen lʼantiga ciutat dʼEmporion. Entre aquestes obres
destaca la monografia de Josep Maranjas de Marimon o la de Jaubert de Passa.
No serà però, fins al s.XIX, amb lʼobra de Joaquim Botet i Sisó, «Noticia histórica y arqueológica
de la antigua ciudad de Ampurias» (1879) o amb la de Pella i Forgas «Historia del Ampurdán»
(1883) que podrem parlar dʼestudis aprofundits sobre Empúries.
Aquests estudis, units a lʼinterès general per lʼarqueologia que es desperta a Europa arran de les
excavacions de Pompeia, provocaran lʼinici de les excavacions a Empúries.
Aquest interès arrela en lʼambient cultural i polític que es viu des de principis del segle XX a
Catalunya, on el Noucentisme, moviment ideològic de caire mediterrani i neoclassicista, té una
repercussió política important: la creació de la Mancomunitat de Catalunya, al capdavant de la
qual, homes com Prat de la Riba, treballen per la recuperació cultural catalana. Per a Empúries,
fou important la tasca de la Junta de Museus, des de la qual, Puig i Cadafalch apostà per una
política decidida dʼintervencions que es féu efectiva a partir de 1908, amb Emili Gandia i Manuel
Cazurro com a responsables arqueològics.
Lʼambient intel·lectual i ideològic no podia ser més positiu envers el tema. Empúries esdevé,
per als homes del Noucentisme, lʼemblema de la Catalunya clàssica i mediterrània a la qual cal
retornar per recobrar lʼorigen i la identitat. Les excavacions són seguides dia a dia per la premsa
i les entitats culturals, i el descobriment lʼany 1909 de lʼescultura dʼAsclepi i el cap de la deessa
Afrodita, acabaran de convertir Empúries en la referència essencial per a les arts, la cultura i la
política catalanes.
De llavors ençà, Empúries ha estat de manera ininterrompuda (amb lʼexcepció del període bèl·lic),
lʼescola dʼarqueologia més important de Catalunya i de lʼEstat. Les excavacions progressives
han demostrat i segueixen demostrant la importància científica i històrica dʼEmpúries; la legislació
corresponent ha protegit sempre les zones arqueològiques essencials malgrat el boom econòmic
i constructiu que es va declarar a la zona de la Costa Brava vers els anys 1960 i 1970.
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Empúries. Planta del jaciment
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2.3. Lʼitinerari
La ciutat grega

Vista aèria de la Neàpolis dʼEmporion

La Neàpolis, com qualsevol ciutat, és el resultat dʼuna evolució al llarg del temps. Si avui dia
caminem per la nostra població, fàcilment trobarem edificis, esglésies, carrers, places... que no
sʼhan construït a la nostra època. Són restes dʼaltres èpoques que han anat creant la ciutat.
De la mateixa manera, la ciutat que ara veurem també es va configurar al llarg del temps i conté
elements amb diferents cronologies. No obstant això, la majoria dʼaquests elements corresponen
al moment en què les dues ciutats (grega i romana) formaven un únic municipi. Si excavéssim
a més profunditat a la ciutat grega trobaríem les ruïnes més antigues, restes de la ciutat que els
grecs van crear abans que els romans hi arribessin.

0. Les excavacions del pàrquing
Començarem la visita a la zona de lʼaparcament, on hi ha unes excavacions que es van fer amb
lʼobjectiu de localitzar la ciutat indígena dʼIndika. Aquesta ciutat, que ja existia abans de lʼarribada
dels grecs, estava situada, segons els autors antics, davant dʼuna de les portes dʼentrada a la
ciutat grega. Malgrat tot, les excavacions no van posar al descobert la ciutat, i el que ara sʼhi pot
veure correspon a una zona dʼactivitat industrial metal·lúrgica utilitzada des de finals del segle II
i durant el segle I aC. Avui dia encara no sʼhan trobat les restes de lʼantiga Indika.
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1. La Muralla
A continuació, entrarem a la ciutat grega pel que era la seva porta dʼentrada fa més de 2.000 anys.
Per fer-ho travessarem la muralla que delimitava la ciutat. Cal assenyalar que aquesta muralla no
la van fer els grecs només dʼarribar, sinó que correspon al s.II aC, quan es va decidir eixamplar
la ciutat amb la finalitat de guanyar un nou espai on bastir els temples que trobarem una mica
més endavant.
A la ciutat sʼhi accedia, doncs, per la mateixa porta dʼentrada per on passem nosaltres. Es tancava
amb una reixa de ferro i deixava pas a un llarg corredor que avui no podem veure a causa dels
treballs dʼinvestigació que sʼhan realitzat en aquesta zona.

2. Asklepieion
El que sí podem intentar imaginar són
les restes dels santuaris. A lʼesquerra
hi havia lʼAsklepieion, un centre
terapèutic-religiós sota lʼadvocació
del déu de la medicina. Comprenia
tres temples i un edifici, on els malalts
experimentaven el somni sagrat que
els sacerdots interpretaven per tal de
determinar el tractament terapèutic
més adequat. Lʼestàtua que podem
veure és la del déu Asclepi, el déu
de la medicina. És una còpia, ja que
lʼoriginal es troba a la sala monogràfica
del MAC-Empúries.

Estàtua dʼAsclepi (s.II aC) Museu
dʼArqueologia de Catalunya-Empúries

3. Serapieion
A la dreta hi trobem el santuari dedicat a Isis i Zeus Serapis, divinitats egípcies que foren adoptades
pel panteó romà. Estava format per un temple central, on sʼexposava la imatge dels déus, i un
pòrtic que lʼenvoltava.
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4. Factoria de salaons
Seguint el recorregut arribem al que fou una
factoria de salaons. Tenia diverses dependències destinades a lʼelaboració de conserves de peix i salses: un pati central, un
conjunt de dipòsits i un magatzem en forma
de L. Els salums de peix, sovint tonyina, eren
molt apreciats a lʼantiguitat i el seu comerç era
molt important. Tant important que una de les
frases habituals per dir que una persona tenia
molta vàlua era «val el seu pes en sal». Les
salses de peix sʼenvasaven en àmfores i es
transportaven als diferents destins.

Reconstrucció de lʼedifici segons X. Aquilué, R. Mar i
J. Ruiz de Arbulo, a Informació arqueològica. Núm 40

5. Tabernae
Continuarem passejant per la ciutat i veurem com el traçat de molts carrers no és rectilini ni la
seva distribució regular. No obstant això, podem observar com el carrer que ens conduirà cap
al macellum (punt 6 de lʼitinerari), devia ser un dels eixos principals. Es poden veure a banda
i banda del carrer tota una sèrie dʼhabitacions que rebien el nom de tabernae. En realitat eren
les «botigues» romanes. Com les nostres, estaven obertes al carrer i situades a les zones més
transitades de la ciutat. Formaven part dʼuna edificació dʼun o dos pisos, que servien de vivenda
per a diverses famílies de classe treballadora.

6. Macellum
Continuant pel carrer principal en direcció a lʼàgora,
trobem el macellum. Aquest edifici també tenia
botigues interiors i exteriors, però el que millor es pot
apreciar avui dia és la seva cisterna. Es tracta dʼuna
gran cisterna pública la funció de la qual era recollir
les aigües pluvials que queien damunt les teulades
de lʼedifici per tal de solventar les possibles situacions
de necessitat de la població.
No és extrany que existís un edifici dʼaquestes
característiques, ja que la zona era de poca pluviositat
i era important recollir tota lʼaigua de pluja mitjançant
canalitzacions que desguassaven en cisternes
públiques (com la dʼaquest edifici) i privades.
Reconstrucció de lʼedifici segons X. Aquilué, R. Mar i J. Ruiz de
Arbulo, a Informació arqueològica. Núm 40
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7. Àgora
Ens trobem al centre de la ciutat: lʼàgora o
plaça pública. Era rectangular i al seu voltant,
durant lʼèpoca grega, devien haver-hi els
edificis destinats a les funcions públiques,
administratives, comercials...
Però amb lʼarribada dels romans, els edificis
públics més importants se situaren al fòrum,
que veurem més endavant. És per això que
lʼúnica construcció principal que a aquest
nivell sʼha trobat és una de caire comercial:
la estoa.

Reconstrucció volumètrica de la casa hel·lenística de
peristil i de lʼàgora.
1-Àgora, 2-Estoa, 3-Casa de peristil

8. Estoa
Es tractava d'un edifici porticat, probablement de dos pisos on hi havia locals comercials, llocs
de passeig i d'esbarjo. Era una mena de «mercat» de dimensions considerables. Actualment es
poden observar les bases de les columnes que formaven la seva porxada i les cisternes que hi
havia a l’interior de l’edifici. Fou bastit, al segle II aC, sobre l’antiga trama urbana de la ciutat.

9. Basílica paleocristiana
Aprofitant les restes dʼunes velles termes, sʼedificà aquesta petita església durant el segle IV dC.
Es tracta dʼuna capella relacionada amb el cementiri cristià que lʼenvolta i que funcionava com
a tal quan la Neàpolis va ser abandonada i la població es va replegar a Sant Martí dʼEmpúries.

10. Mosaic
En direcció al museu ens trobarem amb un mosaic (només visible a la primavera i a lʼestiu)
amb una inscripció en grec que vol dir: «Dolç estar recolzat» o «Que sigui dolç estar recolzat».
Probablement, correspon al terra dʼuna sala de banquets o symposia, i feia referència a la posició,
reclinats en llits, en què estaven els participants en els banquets. No totes les habitacions ni totes
les cases tenien mosaics. Com ja hem vist, la majoria de cases tenien diversos pisos, la part
baixa estava destinada normalment a tabernae i als pisos superiors hi vivien diverses famílies.
En canvi, aquest mosaic devia pertànyer a un habitatge, propietat dʼuna sola família dʼuna classe
social més elevada.
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La ciutat romana

1. Domus
Començarem el recorregut visitant una domus
o casa romana construïda durant el segle I
aC. Com moltes de les cases importants de
la seva època estava articulada al voltant
dʼun pati central (atri ) al qual sʼaccedia des
del carrer a través dʼun passadís. Lʼatri era
un espai obert on, a lʼigual que hem vist a la
cisterna de la ciutat grega, es recollia lʼaigua
de pluja que queia a les teulades de lʼedifici.
Encara es poden veure les canalitzacions que
portaven lʼaigua a la cisterna subterrània, a
partir de la qual es distribuïa a les habitacions.
Lʼatri també servia per donar llum a les
estances disposades al seu entorn. Les
més properes estaven destinades a lʼús dels
propietaris i solien tenir el terra pavimentat
amb mosaics. Podem veureʼn uns magnífics
exemples si avancem una mica cap al nord.
Hi havia habitacions per rebre convidats,
menjadors, dormitoris (que devien estar al
segon pis)... Les parets sʼarrebossaven amb
calç que es pintava representant escenes de
cacera, motius naturals i dʼaltres elements.

Reconstrucció volumètrica de la domus 1

La casa disposava dʼuna altra zona on
treballaven i vivien els servents: cuines, llocs
de neteja, tallers de manufactures, magatzems... Lògicament, aquestes estances eren
molt més petites i no estaven tan decorades.
A més, algunes de les cases (o domus ) més
riques, i aquesta ho era, disposaven dʼun
jardí particular (peristil), amb arbres, estanys i Restes de lʼatri de la domus 1
fonts, envoltat dʼun pòrtic de columnes. Servia
per passejar, descansar i de lloc dʼesbarjo en
general.

2. Insula 30. Les termes públiques
Després de visitar aquesta casa, passarem a conèixer lʼinsula 30, que es troba just al davant
de les cases i en direcció al fòrum. Podrem observar com eren les termes públiques de la ciutat
dʼEmporiae. Les thermae, a més de ser un lloc per prendre el bany, desenvolupaven una funció
social, ja que eren llocs de trobada, de reunió i fins i tot de negocis. Disposaven sempre de tres
zones diferents segons la temperatura de les sales, així, per exemple, el frigidarium era lʼestança
freda, el tepidarium la tèbia i el caldarium era la sala més calenta.

22

Podem observar la palestra o gimnàs exterior, diversos forns, piscines i les latrines públiques.

3. Praesidium

Si ens dirigim cap al fòrum veurem, abans dʼentrar-hi, a la dreta, les restes del praesidium o
campament militar. Hi veurem unes cisternes i les restes de murs dʼaquesta primera construcció
militar que més tard donaria origen a la ciutat romana.
Els carrers de les ciutats actuals sʼassemblen bastant als que trepitjaven els romans, que també
es construïen amb capes successives de pedra i grava i tenien voreres per als vianants.

4. Fòrum
El fòrum era la part més important de la ciutat romana, el centre neuràlgic dʼon partien els carrers
principals i el lloc on se situaven els edificis més emblemàtics i monumentals. Oferia lʼaspecte dʼuna
plaça porticada amb tres portes dʼaccés. Els edificis que contenia eren de tres tipus: comercials,
administratius i religiosos.
El Fòrum a lʼèpoca dʼAugust

1 tabernae
2 basílica
3 cúria

4 temples
5 pòrtic
6 pòrtic amb criptopòrtic

Reconstrucció volumètrica del conjunt del Fòrum a lʼèpoca dʼAugust. Dibuix dʼE. Saiz, dins Atles dʼhistòria de Catalunya,
Ed. 62

- Temple capitolí
A la banda nord podem veure les
restes del temple capitolí. Era la
construcció més emblemàtica de
tota la ciutat, i per això tenia una
posició estratègica: just enfront
de lʼentrada principal de la ciutat. Reconstrucció volumètrica frontal de la part septentrional del fòrum abans
Qualsevol persona que entrés al Fòrum,
quedel
veuria
seria
aquesta
edificació, que disposava
de el
la primer
construcció
temple
de lʼèpoca
imperial
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dʼuna escalinata frontal i que contenia les representacions de les tres principals divinitats del panteó
romà: Júpiter, Juno i Minerva.

- Basílica i Cúria
A la banda est hi havia els edificis administratius: la basílica on sʼimpartia justícia, i la cúria on
es decidia la política municipal. I a la banda oest hi havia tota una sèrie de tabernae o botigues.

- Ambulacrum
La plaça estava delimitada per un pòrtic que unia els edificis i del qual podem veure una
reconstrucció. Era un lloc públic on es podia passejar, parlar...

5. Xarxa viària
Sortirem del fòrum per la porta sud i agafarem el cardo maximus fins a sortir de la ciutat per la
muralla. El cardo maximus era un dels dos carrers principals de la ciutat. Si a la Neàpolis ens
trobàvem una xarxa viària força irregular, la que trepitgem ara tenia una distribució molt regular.
No hem dʼoblidar que aquesta ciutat neix a partir dʼun campament i quan es decideix construir la
ciutat es planifica partint de la seva estructura. Així, organitzen la xarxa viària a partir dels seus
dos eixos N-S i E-O, creant una retícula de rectangles de 35 x 70 m. Aquesta cuadrícula definia
les diferents insulae (illes de cases), ocupades per vivendes, locals comercials i industrials o
edificis públics.

6. Insula
Era un tipus dʼhabitatge molt diferent de les grans domus senyorials que hem visitat al començament
de la ciutat romana. Constaven de diversos pisos i servien per allotjar diferents famílies.
Tenien un pati central, entorn del qual es
disposaven les diferents estances. La funció
del pati era donar llum als habitatges i ventilarlos. Els diferents pisos constaven de poques
habitacions (algun dormitori i la cuina bàsicament) que, per tant, havien de satisfer més
dʼuna funció. Moltes cases no disposaven
dʼaigua corrent i havien dʼutilitzar lʼaigua de
les fonts públiques. Per la part que donava
al carrer principal acostumava a haver-hi un
pòrtic i els espais inferiors podien ser ocupats
per petits tallers o botigues.

Reconstrucció dʼuna insula romana. Segons Macaulay,
El nacimiento de una ciudad romana. Ed. Timun Mas
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7. Tabernae
Seguint el cardo maximus camí de la muralla ens trobarem més tabernae. Eren molt senzilles,
amb un taulell, com avui dia, darrera del qual sʼemmagatzemaven els productes per vendre. Per
exemple, lʼoli i el vi, que es guardaven en grans recipients enterrats, a manera de cisternes.

8. Muralla romana
A la porta de sortida de la ciutat, a les pedres del terra, encara es poden observar perfectament
les roderes dels carruatges. Igualment, sortint de la ciutat, al pany esquerre de la muralla, al
tercer carreu, podem veure-hi esculpit un element fàl·lic que era considerat símbol de força, de
prosperitat i de protecció de la ciutat.
És molt interessant contemplar la muralla, construïda al s.I aC, al mateix temps que el fòrum.
Té dues parts molt diferenciades. A la part baixa es van utilitzar grans blocs poligonals de pedra
calcària.
En canvi, la part superior es va fer
amb una mena de formigó amb pedres
de petites dimensions, trossos de
ceràmica... Entre aquests dos tipus
constructius sʼobserven una sèrie de
forats que permeten imaginar com es
va edificar. En realitat, la tècnica no és
gaire diferent de la que sʼutilitza avui
per encofrar.
Els forats servien per aguantar uns
pals transversals sobre els quals
es disposaven els taulons que
contindrien el formigó en el moment
de la construcció. Quan sʼassecava
el formigó, aquest encofrat es desmuntava i lʼoperació es podia repetir
en un nivell superior, fins aconseguir
lʼaltura suficient.

Sistema de construcció de la muralla romana.
Dibuix Julio Ariza

							

9. Amfiteatre
Fora del recinte de la ciutat, hi ha dues construccions que daten del s.I dC, destinades a activitats
de lleure a lʼAntiguitat. Un amfiteatre i una palestra.
A lʼamfiteatre sʼhi feien els jocs i combats de gladiadors i les lluites de feres salvatges.
Tenia una planta de forma ovalada i unes graderies, probablement de fusta, on sʼasseia el públic.
El càlcul aproximat de lʼaforament és dʼunes 3.300 persones.

10. Palestra
Es tractava dʼun edifici de forma rectangular envoltat per una galeria porticada. Servia per a la
pràctica dʼexercicis físics, com ara curses diverses o demostracions gimnàstiques.
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2.4. Museu
A mig camí del recorregut podeu visitar el museu. Hi trobareu
alguns dels objectes descoberts durant les excavacions. També
podreu visitar la sala annexa dedicada a lʼescultura dʼAsclepi.
Per tal dʼoferir-vos un complement més dʼinformació per
preparar la vostra visita, us facilitem el contingut dels textos
del museu dʼEmpúries.

Àmbit 1

LʼEmpordà abans de lʼarribada dels grecs
La comarca de lʼAlt Empordà és una plana formada
per sediments dipositats per lʼacció dels rius Ter,
Fluvià i Muga. Aquests cursos fluvials provocaren
lʼaparició de zones humides que coneixem amb
el nom dʼaiguamolls. Damunt dʼaquesta plana
costanera sʼalçaven petits turons, mentre que cap
a la zona interior el terreny és més muntanyós.
Aquesta topografia condicionà les diferents
ocupacions humanes que, amb els pas dels segles,
anaren conformant els diferents nuclis de població
de lʼantiga Empúries.
Les excavacions arqueològiques realitzades en
diferents sectors del promontori de Sant Martí
dʼEmpúries, llavors unit a terra ferma només per
un petit pas, han permès documentar una primera
ocupació a lʼèpoca del Bronze Final, entorn dels
segles X i IX aC. En aquest mateix període
sʼocupen altres petites elevacions del litoral Mosaic del “Sacrifici dʼIfigènia” (s. I aC)
empordanès, com el poblat de la Fonollera, al sud del massís del Montgrí. Es tracta de petits
hàbitats a lʼaire lliure, envoltats per aiguamolls i terres aptes per al conreu que, juntament amb la
ramaderia i la caça, proporcionaven els recursos necessaris per a la seva subsistència. Durant
la Primera Edat del Ferro, Sant Martí dʼEmpúries fou novament ocupat per un poblat indígena
(650-575 aC). Dʼaquest mateix període és també la important necròpolis dʼincineració trobada
al peus del turó de Vilanera (LʼEscala). Aquest substrat de població autòctona, que aviat entrà
en contacte amb el comerç mediterrani i que fou testimoni de la instal·lació dels grecs foceus a
Empúries, constituí la base de la posterior cultura ibèrica.
En aquestes vitrines podreu observar objectes del Bronze Final i de la Primera Edat del Ferro,
trobats a l’entorn emporità.
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Àmbit 2

Emporion, fundació focea
Al Mediterrani, entre els segles VIII i VI aC es coneixen dues grans onades colonitzadores. La

primera afectà la part central del sud dʼItàlia (la Magna Grècia) i Sicília. La segona, protagonitzada
per gent de Focea, es va dirigir a lʼextrem occidental i fundà, cap al 600 aC, Massalia (Marsella)
i una mica més tard, Emporion (Empúries). Altres ciutats gregues de lʼest peninsular, com
Hemeroskopeion o Mainake, només les coneixem pels textos. Les ciutats creades amb la primera
onada prenen un caràcter de colònies agràries, mentre que les que es van crear amb la segona van
prendre el caire de factories comercials, destinades a la redistribució de productes i a la compra
de matèries primeres a canvi de béns de consum.
A Emporion, es va seguir un sistema de fundació que consistia en un primer establiment fàcilment
defensable, lʼilla de Sant Martí dʼEmpúries, anomenada Palaiàpolis pels mateixos grecs, per passar,
més endavant, a la fundació dʼuna ciutat a terra ferma, Neàpolis, nom donat modernament pels
arqueòlegs, que integrava els dos nuclis. Com el seu nom indica, Emporion, mercat en grec, neix
com a factoria, a redós del seu port comercial i dʼescala.
Lʼàmbit 2 explica lʼarribada dels grecs i la fundació dʼEmporion. Diferents objectes, trobats a les
excavacions, mostren el caràcter comercial de la ciutat: recipients per guardar perfums procedents
de Grècia i Egipte, copes i gerres etrusques i del sud de lʼactual França.

Àmbit 3

Empúries, ciutat comercial i portuària
La principal font de riquesa dʼEmporion fou el
comerç, per via marítima, amb el sud peninsular
dʼinfluència púnica, Eivissa, el món foceu i,
finalment, amb els indígenes. A través del seu port,
Empúries actuava com a centre canalitzador dʼunes
mercaderies manufacturades i les redistribuïa a
les zones de lʼinterior, alhora recollia i exportava
els productes del seu territori, sobretot els cereals.
Les activitats industrials més importants eren el
teixit (lli, cànem, espart i llana), la fabricació de
ceràmica i la metal·lúrgia, per elaborar el metall de
les explotacions mineres de lʼinterior.
La llarga vida dʼEmporion va comportar una constant
remodelació i superposició dels edificis, fet que
dificulta enormement el coneixement dels períodes
més antics de la ciutat. Lʼarqueologia permet Crater de ceràmica àtica de figures roges.
(s. V aC)
recuperar aspectes de la vida quotidiana, com ara
la cultura material i les restes orgàniques que ens permeten conèixer la dieta alimentària de l'època.
A les vitrines dʼaquest àmbit hi ha exposats objectes relacionats amb el comerç que portaven a
terme els grecs establerts a Emporion: una àmfora per transportar vi (Grècia), una còpia dʼuna carta
comercial en què un comerciant grec fa unes comandes al seu representant a Emporion, diverses
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monedes gregues o dracmes encunyades a la ciutat, etc. També trobem peces relacionades amb
la vida quotidiana dels emporitans, com gerres i diferents recipients per al ritual del vi. Finalment,
sʼhi exposen restes dʼuna inscripció que fa alusió a Themis, deessa de la justícia.

Àmbit 4

Les creences religioses i la mort
La religió grega es basava en les divinitats del panteó olímpic. La seva principal característica
era la immortalitat, però tenien un comportament humà i estaven acompanyades per divinitats
secundàries, com semidéus i herois. A Emporion, la tradició parla dʼun primer temple dedicat a
Àrtemis Efèsia, que possiblement fou bastit a la Palaiàpolis. A partir del segle IV aC, i fins a la
decadència dʼEmpúries, va prendre una enorme importància el culte a Asclepi, déu de la medicina.
El culte a aquest déu venia propiciat per lʼexistència dʼun territori insalubre, que va comportar la
creació dʼun complex cultural organitzat per allotjar i guarir els malalts. Durant el segle I aC es
produeix lʼentrada de cultes orientals com el de Serapis, déu de lʼEgipte ptolemaic.
La religió domèstica tenia un caràcter més íntim i proper a lʼindividu i es manifesta amb rituals
a divinitats procreadores i protectores com Demèter, representades amb figuretes de terracota i
objectes votius.
El ritus funerari dʼèpoca grega està dominat per la inhumació, amb fosses senzilles, i amb lʼorientació
del cadàver cap a lʼest. A la tomba sʼhi dipositen peces de prestigi relacionades amb el mort. De
les necròpolis de tradició grega que coneixem (segles VI-I aC), la més antiga és la de Portitxol,
que correspondria als habitants de la Palaiàpolis dʼ abans de la fundació de la Neàpolis. En les
més modernes es combinen els rituals: la inhumació i la incineració.
A la sala dʼAsclepi, podem contemplar lʼescultura dʼEsculapi, déu de la medicina, que es va trobar
lʼany 1909 prop del temple dedicat a aquest déu a la ciutat grega.

Àmbit 5

Empúries, motor de la iberització
Lʼimpacte produït per les influències culturals dels pobles mediterranis (fenicis i després grecs)
sobre el poblament indígena va accelerar la formació de la cultura ibèrica, caracteritzada per
una organització sociopolítica centrada en lligams tribals, un urbanisme organitzat, amb edificis i
espais públics, la creació dʼun artesanat, una progressiva divisió del treball, i la introducció de la
metal·lúrgia del ferro i del torn de terrissaire.
Els indigets ocupaven lʼEmpordà. La població es concentrava en poblats enturonats i la plana
era conreada intensivament. El poblat més important i relacionat directament amb Empúries era
lʼoppidum dʼUllastret situat a una trentena de quilòmetres al sud dʼEmpúries. Les estructures
indígenes continuen el seu procés de formació fins que lʼarribada dels romans representa un
trencament, ja que aculturen i integren la població local dins la cultura llatina. Les evidències
més clares de la cultura ibèrica provenen de les necròpolis emporitanes: la de la muralla N.E. i
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les tombes integrades en les necròpolis dʼambient grec. El ritus funerari és la incineració, que
consistia en cremar el difunt i col·locar les cendres en una urna que sʼenterrava acompanyada de
lʼaixovar personal del difunt, en general força pobre.
Les vitrines dʼaquest àmbit mostren objectes del món ibèric: algunes gerres i plats, una àmfora, el
fragment dʼuna inscripció en llengua ibèrica i peces trobades a la tomba que devien correspondre
a un guerrer.

Àmbit 6

Urbanisme i arquitectura pública
La topografia del terreny on sʼassentà la ciutat grega va condicionar el seu urbanisme. Tot el
recinte de la polis estava delimitat per una muralla, excepte per la banda de mar, de la qual es
desconeixen els límits. El pas del temps va comportar contínues remodelacions i ampliacions
per adaptar-se a les noves necessitats i condicions. La seva estructura urbanística sʼordenava
a partir dʼuna via principal en direcció nord-sud, amb els seus carrers paral·lels i uns altres de
transversals. Les cases eren de planta rectangular, amb dues o tres habitacions i llar central. El
sistema de construcció es basava en un sòcol de pedra i un alçat de toves que aguantava la coberta
de teules o altres materials. Les parets solien ésser arrebossades i pintades, i els paviments eren
fets de terra batuda.
A partir del segle II aC, amb lʼarribada dels romans, la Neàpolis renovà el seu urbanisme i, per
tant, les muralles, la qual cosa produí la darrera ampliació del sector sud, amb una nova entrada
flanquejada per torres. Al centre de la ciutat hi havia el principal espai públic, lʼàgora o plaça central
amb funció política i social, a la part nord de la qual es bastí una estoa, un gran edifici amb doble
porticat i dependències regulars al fons amb funció comercial. Lʼaltre gran espai públic dʼEmporion
es concentrava a la part sud, on es situaven els edificis religiosos, centrats principalment en el
culte a Asclepi.
Després de la fundació de la ciutat romana es fa efectiva la integració dels dos nuclis, el romà
i el grec, en un sol municipi, i es materialitza en un nou tram de mur que uneix la muralla grega
amb la romana.
Cap a lʼany 100 aC sʼinicia la construcció de la ciutat romana dʼEmpúries, que ocupa un rectangle
dʼuns 750 m. de llarg per 300 m. dʼamplada. Té una planta ortogonal, amb illes de cases separades
per petits carrers anomenats kardines (nord-sud) i decumani (est-oest). Està envoltada per una
muralla, amb diferents accessos que marquen els principals eixos viaris.
Al centre hi ha una gran plaça oberta, el fòrum, on es troben la majoria dels edificis públics, i està
envoltada dʼun corredor porticat o ambulacrum. Al nord, hi ha lʼàrea de culte, envoltada per un
pòrtic de tres naus, dʼordre dòric i dominada pel temple Capitolí, entorn del qual sʼhi aixecaren,
amb el temps, dʼaltres petits temples. A lʼoest i al sud hi ha lʼàrea comercial, ocupada per botigues o
tabernae, totes elles de mesures similars. Al segle I aC el fòrum experimenta canvis notables que
afecten sobretot lʼala est que, a partir dʼaleshores, passà a tenir dos edificis: la basílica, de planta
rectangular i oberta a la plaça, per a lʼadministració de justícia i les assemblees de ciutadans, i
la cúria, de planta quadrada i que era el lloc on se celebraven les reunions del consell municipal
o ordo decuriorum.
La ciutat està dividida internament per una muralla que, segons una hipòtesi serviria per separar la
zona destinada a població indígena. A la fi del segle I, fora dels límits defensius, es van construir
edificis públics per a lʼesbarjo dels ciutadans, com lʼamfiteatre, per a espectacles de lluites, i la
palestra, on es podien realitzar exercicis gimnàstics.
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En aquest àmbit sʼexposen elements relacionats amb lʼarquitectura pública dʼEmpúries, tant de la
ciutat grega com de la romana: fragments de les decoracions de temples, així com també diverses
inscripcions trobades al fòrum i dedicades a persones que havien tingut algun càrrec o havien
rebut algun títol honorífic.

Àmbit 7

La romanització
Lʼany 218 aC lʼexèrcit romà desembarcà al port dʼEmporion, ciutat grega aliada de Roma, amb
lʼobjectiu de tallar la reraguarda als cartaginesos, que anaven cap a Roma en el marc de la Segona
Guerra Púnica. Un cop finalitzada la guerra, els romans van voler controlar i explotar el territori
immediat començant així el procés de conquesta de la Península Ibèrica.
Aquest procés romanitzador consta de dues etapes. La primera, de conquesta i dominació militar,
no comporta canvis en la cultura i lʼorganització indígenes. Lʼoposició de les poblacions ibèriques
davant del nou poder motivarà la instal·lació, el 195 aC, dʼun campament militar romà, a la part
alta del turó emporità, amb lʼobjectiu de controlar i pacificar el rerapaís. La segona etapa, que
sʼinicia a partir del segle I aC, significà la incorporació de les societats preexistents a la cultura
romana. Es crearen ciutats de nova planta, com Emporion, Gerunda o Tarraco, es va desenvolupar
una important xarxa viària, lʼeix principal de la qual era la Via Augusta; lʼexplotació de la terra es
realitzà segons els models itàlics basats en la creació de cases de camp o villae i, finalment, es
va imposar lʼús progressiu del llatí i sʼintroduiren nous cultes religiosos. El suport donat pels grecs
emporitans als romans els va permetre gaudir dʼun status dʼindependència respecte de la ciutat
romana creada de nova planta.
En aquest àmbit es mostren objectes relacionats amb lʼarribada dels romans a Emporion i amb
la fundació de la ciutat romana. Hi podem veure projectils de plom, puntes de llança i de fletxa,
així com les restes dʼuna espasa. També hi ha objectes importats pels romans, com una àmfora
i peces de vaixella de ceràmica de vernís negre, anomenada també campaniana.

Àmbit 8

Lʼactivitat econòmica
Durant lʼetapa romana, el comerç continuà essent la principal activitat econòmica, tal com ho
demostra la remodelació de lʼàrea portuària amb la construcció dʼun gran espigó de protecció. Als
segles II-I aC la ciutat actua com el centre importador i redistribuïdor dels productes provinents
del mercat itàlic, sobretot de vi. Per contra, a mesura que avança la colonització de territori, són
aquestes províncies de lʼImperi les que exporten un major nombre de productes, com el vi i el
blat. El comerç es realitzava per via marítima i per a la redistribució sʼutilitzaven els cursos fluvials
del Ter i del Fluvià, amb barques de petit calat, i per via terrestre sʼutilitzaven les noves vies de
comunicació. Els intercanvis es realitzaven als grans centres comercials de la ciutat (macellum
i estoa) i a les nombroses botigues (tabernae), situades a banda i banda dels carrers principals.
Part de la indústria, com ara la metal·lúrgia o la de fabricació dʼatuells ceràmics se situava fora del
perímetre urbà per evitar les males olors, les incomoditats i la insalubritat. Lʼarqueologia detecta
activitats diverses com la pesca, la fabricació de teixit o altres de més artesanals que es podien
realitzar dins lʼàmbit domèstic.
Les cases de camp, inspirades en models itàlics, esdevenen les unitats bàsiques de producció
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i explotació del territori. Sʼinstal·laven a les planes agrícoles i constaven dʼàrees destinades a
la producció, (sobretot dʼoli, vi i cereals) i també dʼuna part residencial. Malgrat això, molts dels
propietaris rurals de les zones més immediates vivien a la ciutat.
Relacionat amb lʼactivitat econòmica de la ciutat sʼhi exposa una peça dʼuna àncora i una àmfora
utilitzada per transportar mercaderies. També hi veureu eines agrícoles i de pesca dʼèpoca romana.

Àmbit 9

Vida religiosa i món funerari
La religió pública romana suposava lʼús dʼuna ideologia oficial. El culte es realitzava als temples
públics situats a lʼàrea sagrada del fòrum. Eren de petites dimensions i només es permetia lʼaccés
a lʼinterior del temple als sacerdots, mentre que el públic es concentrava a lʼexterior. A Empúries,
tenim constància del culte a Roma i August i a la deessa Tutela. En lʼàmbit domèstic es veneraven
diversos déus, el més comú era el dels Lars o el culte als avantpassats. Les imatges, generalment
de bronze o terrissa, es col·locaven en petites fornícules o altars, a lʼatri o al peristil, on els dies
festius sʼhi dipositaven ofrenes, garlandes i menjar.
Les necròpolis romanes es troben fora del recinte emmurallat, en les elevacions més immediates
o a prop dels camins dʼaccés a la ciutat. El ritus funerari més utilitzat és la incineració. El cos del
difunt es perfumava abans de la cremació. Posteriorment, es recollien els ossos, que de vegades
es rentaven i es dipositaven a lʼinterior dʼuna urna i, juntament amb objectes personals, es posaven
a lʼinterior de la fossa. En la inhumació, el cos del difunt es dipositava sobre lloses o teules i es
formava una caixa rectangular. Les àmfores comercials es reutilitzaven també com a sarcòfags
per a enterraments infantils.
A les vitrines dʼaquest àmbit es pot veure una inscripció commemorativa que recorda que un
magistrat municipal va pagar la construcció dʼun temple dedicat a la deessa Tutela. Sʼhi exposa
també un mapa amb la situació de les necròpolis romanes, lʼurna i lʼaixovar funerari dʼun emporità
i dues làpides funeràries.

Àmbit 10

Arquitectura domèstica i vida quotidiana
Les grans cases romanes emporitanes segueixen uns esquemes arquitectònics típicament itàlics.
Sʼarticulen al voltant dʼun espai central (atri), parcialment descobert, que permet la il·luminació
de les habitacions i la captació de lʼaigua de pluja, la qual, a través de lʼimpluvi, és conduïda cap
a cisternes subterrànies. Al voltant de lʼatri hi havia les habitacions, els dormitoris, el menjador o
la sala de visita. Sovint tenen àrees enjardinades envoltades de pòrtics (peristils) i també banys
privats. Les parets es feien amb un sòcol de pedra i un alçat de tàpia, després es revestien i es
pintaven. Les estances més luxoses es pavimentaven amb mosaics.
Lʼenllumenat es feia amb espelmes i llums dʼoli. No tenien calefacció i lʼúnica font de calor era el
braser de carbó. Lʼaigua es distribuïa amb canalitzacions dʼobra i tubs de plom. A la part del carrer
hi podia haver locals destinats a activitats artesanals o comercials i que servien dʼhabitatge als
seus ocupants.
Els habitatges més modestos tenien una superfície més petita i una disposició més simple,
normalment amb habitacions també en un pis superior. Sʼhi combinava lʼactivitat comercial i
lʼartesanal amb la de residència.
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Els objectes que sʼexposen en aquest àmbit són bàsicament elements decoratius de les cases
romanes (oscillum, emblemes de mosaic...), pollegueres, xarneres de porta, etc. Precisament
podem veure-hi tres emblemes de mosaic molt coneguts, especialment el Sacrifici dʼIfigènia, que
és una de les peces més interessants del Museu. Pel que fa a peces relacionades amb la vida
quotidiana podem veure recipients de vidre per guardar perfums i per beure, vaixella fina de taula,
agulles de roba o fíbules, joies, claus i peces de pany de caixetes, instruments mèdics, llums dʼoli
o llànties, amulets amb forma fàl·lica, etc.

Àmbit 11

Empúries tardoromana, medieval i moderna
A partir del segle I, les modificacions en els circuits comercials i lʼemergència i la consolidació
dʼaltres nuclis urbans com Tarraco provoquen la pèrdua de la importància dʼEmpúries. Així sʼinicia
lʼabandonament de la ciutat romana i de la Neàpolis que culminarà a la segona meitat del s.III.
A partir dʼaquest moment, es consolida com a únic nucli habitat la Palaiàpolis, actualment Sant
Martí. Aleshores, successivament fortificat, va passar a convertir-se en important seu episcopal de
lʼèpoca paleocristiana i, posteriorment, en capital del comtat carolingi dʼEmpúries. La importància
del nucli medieval minvarà després del trasllat de la capital a Castelló dʼEmpúries. Testimonis
dʼaquesta etapa els tenim en una capella de cementiri del s.IV, a la Neàpolis, envoltada per una
extensa necròpolis tardoromana i visigòtica, de la qual procedeixen nombrosos sarcòfags, alguns
amb relleus figurats. De lʼèpoca alt-medieval coneixem els cementiris de les rodalies de la ciutat
(esglésies de Santa Margarida, Santa Magdalena i Sant Vicenç) i el de Sant Martí dʼEmpúries.
Al segle XVII, damunt les ruïnes de la ciutat grega, sʼedificà un convent de monjos servites que
funcionà fins el 1835. A partir de 1908, amb lʼinici de les excavacions arqueològiques, es va
començar a reconstruir i avui és ocupat per les dependències del Museu Monogràfic.
En aquest àmbit podem observar una lauda funerària de mosaic, del s. V dC que fou trobada lʼany
2003 a lʼinterior de lʼesglésia de Santa Margarida. També altres peces dʼèpoca medieval com el
peu dʼun altar trobat a St. Martí dʼEmpúries, una àmfora que demostra que lʼactivitat portuària es
continuava realitzant des de St. Martí, fragments de plats i diverses llànties.

Altres peces destacades
Podem veure una ara (petit altar) de culte domèstic decorada amb pintures, que es trobava al
jardí del peristil de la casa romana 2B. En una banda hi apareix una copa de peu (crater) que
conté una pinya menjada per dues serps. A la banda oposada hi ha un gall. Probablement estava
dedicada a Esculapi, déu de la medicina.
A més, podem observar fora de les vitrines, a lʼentrada del museu lʼestàtua de marbre (s.I) dʼun
magistrat municipal de la ciutat romana dʼEmpúries, que es va trobar a la zona del fòrum. Porta
la tradicional toga romana i al costat dret hi podem observar una caixa cilíndrica per guardar els
documents relatius al municipi.
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Plànol del museu dʼEmpúries amb els àmbits temàtics
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3. RECURSOS PER PREPARAR LA VISITA
3.1. Textos

Polibi explica a les seves Històries, la guerra de lʼexèrcit romà contra els cartaginesos.
En aquesta mateixa època, Gneu Corneli Escipió, nomenat pel seu germà Publi comandant de les
forces navals, segons he dit més amunt, navegà des de les boques del Roine, amb tota la flota,
cap a Ibèria i atracà en uns indrets vora la localitat dʼEmporion. Començant per aquí va fer un
seguit de desembarcaments i assetjà els habitants que se li resistien, de la costa fins al riu Ebre;
en canvi, als qui lʼacollien, els tractava amb benevolència i els protegia tant com podia.
Tan bon punt va fortificar les places dʼarran de mar que sʼhavien lliurat a ell, avançà amb tot el seu
exèrcit i féu una expedició cap a lʼinterior, perquè ja havia reunit un considerable nombre dʼaliats
entre els ibers. Mentre anava avançant, sʼatreia algunes ciutats i altres, les sotmetia.
Quan els cartaginesos, deixats en aquesta regió sota les ordres dʼHannó, acamparen enfront dʼell
prop dʼuna ciutat anomenada Cissa, Gneu els atacà en una batalla campal i, havent-los vençut,
esdevingué senyor de totes les riqueses, ja que les tropes cartagineses que havien marxat cap
a Itàlia havien deixat tots els seus bagatges als cartaginesos dʼaquí. Gneu féu pactes dʼaliança i
dʼamistat amb tots els pobles del nord del riu Ebre i capturà vius el general dels cartaginesos Hannó
i el cabdill dels ibers Indíbil. Es donava el cas que aquest era el príncep de totes les contrades de
lʼinterior i havia estat sempre un ferm aliat dels cartaginesos.
Així que Asdrúbal sʼassabentà dʼaquests esdeveniments, creuà lʼEbre i hi acudí per tal dʼajudarlos. Sʼinformà que els components de la flota romana, deixats a la costa sense control, sʼhavien
dispersat tot confiant en lʼèxit de les forces de terra; prengué del seu exèrcit uns vuit mil soldats
dʼinfanteria i un miler de genets i, sorprenent els homes de les embarcacions escampats per la
regió, en matà molts i obligà la resta a fugir cap a les naus.
Tot seguit, Asdrúbal es retirà i, creuant novament lʼEbre, es dedicà a la fortificació i a la defensa de
les places del sud del riu mentre passava lʼhivern a Cartagena. Dʼaltra banda, Gneu, en tornar a la
flota, castigà els culpables de tot el que havia passat segons els costums romans. Immediatament
concentrà en un sol lloc les forces del mar i de terra i establí el campament dʼhivern a Tarragona.
Amb el repartiment del botí en parts iguals entre els soldats es guanyà una gran simpatia i afecte
per al futur.
Polibi 3, 76.
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Titus Livi descriu Empúries en temps de lʼarribada de Cató lʼany 195 aC.

Ja llavors formaven Empúries dues ciutats separades per una muralla. Una lʼocupaven els grecs,
oriünds de Focea, com els massaliotes, lʼaltra els hispans; però la ciutat grega, oberta al mar,
tenia un clos de muralla que tot plegat no arribava a tenir quatre-centes passes; el mur dels
hispans, més allunyat del mar, tenia un perímetre de tres mil passes. Un tercer poble fou el dels
colons romans, que hi foren establerts pel diví Cèsar després de la desfeta dels fills de Pompeu.
Actualment tots tres pobles resten units en un de sol, després dʼhaver estat acceptats a la ciutadania
romana, primer els hispans i després els grecs. Qui aleshores hagués vist aquests, hauria restat
perplex en observar què els protegia, ja que, dʼuna banda eren envoltats pel mar obert i de lʼaltra,
pels hispans, un poble ferotge i bel·licós. La salvaguarda de llur feblesa era la disciplina, qualitat
mantinguda admirablement, quan existeix la por a veïns més forts. La part de la muralla abocada
als conreus, la tenien molt ben fortificada, ja que en aquest sector només hi havien obert una
porta, permanentment custodiada per algun magistrat com a sentinella. A la nit, una tercera part
dels ciutadans feia guàrdia a les muralles, i no era pas per costum o per complir la llei, sinó que hi
feien les guàrdies i hi passaven les rondes amb tanta cura com si lʼenemic estigués a les portes.
No acollien cap hispà a la ciutat, ni tampoc ells en sortien sense precaució. De banda de mar, la
sortida era totalment lliure per a tots. Si no era en bon nombre -aproximadament una tercera part
dels que havien fet la guàrdia la nit anterior- no eixien mai per la porta que donava a la ciutat dels
hispans. El motiu de la sortida era que als hispans, inexperts en la mar, els feia peça el comerç
dels grecs i el mercadeig, i desitjaven allò que aquests importaven amb les seves naus i a més,
volien vendreʼls els productes dels seus camps. Lʼinterès dʼaquest intercanvi mutu feia que la
ciutat hispana estigués oberta als grecs.
Titus Livi, Ad Urbe Condita Libri, XXXIX, 9

Estrabó dedica, en la seva Geografia, unes línies a descriure la ciutat dʼEmpúries. Parla
de la seva fundació pels massaliotes (marsellesos) i fa referències també a lʼactual Roses.

Emporion és una fundació dels massaliotes, que està situada a dos-cents estadis del Pirineu i dels
límits entre la Ibèria i la Cèltica. I és una terra tota feraç i té bons ports. Aquí hi ha, també, Roses,
una petita ciutat pertanyent als emporitans; alguns, però, la fan una fundació dels rodis. Aquí, com a
Emporion, veneren Artemis Efèsia pels motius que explicaré en parlar de Massàlia. Primerament, els
emporitans ocupaven un illot situat davant mateix de la costa, el qual avui anomenem Palaiàpolis,
però, actualment, viuen a terra ferma. Emporion és una ciutat doble separada per una muralla, ja
que abans tenia per veïns alguns indicets que, malgrat que es governaven amb independència,
per raons de seguretat volgueren tenir un clos emmurallat comú amb els grecs, però doble, separat
per una muralla mitgera. Però, amb el pas del temps, sʼuniren en un sol estat configurat a partir
de lleis bàrbares i de lleis gregues, tal com ha passat a molts altres llocs.
A prop hi corre un riu que té les seves fonts al Pirineu i la seva desmbocadura serveix de port als
emporitans. Aquests són força bons artesans del lli.
Estrabó, 3,4,8-9
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3.2. Propostes per fer abans de fer la visita
Us proposem un seguit dʼactivitats o temes que podríeu treballar amb els alumnes a classe,
abans de fer la visita a Empúries. Sens dubte, això ajudarà a despertar lʼinterès dels alumnes
per la visita.

Educació Primària:
A- Fer una breu introducció sobre la història de Catalunya durant el període clàssic.
B- Comentar breument alguns costums, hàbits i tradicions que tenien els grecs i els romans.
C- Conèixer mínimament la conca de la Mediterrània i situar les zones gregues i romanes
sobre un mapa dʼEuropa.

Educació Secundària:
A- Exposar i treballar mínimament les cultures clàssiques. Grècia i Roma.
B- Explicar els moviments comercials, conquestes i guerres existents a la Mediterrània en
època clàssica.
C- Nocions bàsiques de llatí i grec.
D- Fer un petit treball de recerca sobre mitologia grega i romana.

Batxillerat:
A- Coneixement de la història de les cultures clàssiques i de la seva arribada a la Península
Ibèrica.
B- Estudiar a fons els moviments comercials, conquestes i conflictes bèl·lics protagonitzats per
grecs, romans, fenicis, cartaginesos...
C- Conèixer alguns mots bàsics del llatí o del grec que puguin ajudar a interpretar algunes
inscripcions que, posteriorment, veuran al Museu dʼArqueologia de Catalunya - Empúries.
D- Treball de recerca sobre mitologia, cultura, arquitectura i art en les cultures clàssiques.

Vista general de la Neàpolis dʼEmpúries.
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3.4. Pel·lícules i videos
Videos didàctics
Què és lʼarqueologia? ICE. UAB (33’).
DʼEgipte a Roma (21’). Fundació de Serveis de Cultura Popular.
LʼImperi romà (23’). Fundació de Serveis de Cultura Popular.
Grècia antiga. Fundació de Serveis de Cultura Popular.
		Delos (21’)
		Delfos (18’)
		Erètria (20’)
		El Partenó (18’)
		Olímpia i els jocs (22’)
Roma antiga. Fundació de Serveis de Cultura Popular.
		Cave canem
		Circense (19’)
		De natura deorum (19’)
		Salve lucrum (21’)
		Via pompeiana (24’)
Empúries, porta dʼentrada a la civilització clàssica (16’). Departament dʼEnsenyament.
Generalitat de Catalunya.
Empúries (19’). Català, castellà, francès i anglès. Museu dʼArqueologia de Catalunya.
Barcino, ciutat romana (21’). Departament dʼEnsenyament. Generalitat de Catalunya.
Roma a Catalunya (20’). Departament dʼEnsenyament. Generalitat de Catalunya.
Epigrafia (26’). Departament dʼEnsenyament. Generalitat de Catalunya.

Pel·lícules
- Ben Hur. Director William Wyler. 1959.
- Cleopatra. Director: Joseph L. Mankiewicz. 1963.
- Destrucción de Herculano, La. Director: Gianfranco Parolini. 1961.
- Espartaco. Director: Stanley Kubrick. 1960.
- Edipo Rey. Director: Pier Paolo Pasolini. 1967.
- El Evangelio según San Mateo. Director: Pier Paolo Pasolini. 1964.
- Els darrers dies de Pompeia. TV3. 4 capítols.
- Escipión, el Africano. Director: Luigi Magni. 1971.
- Faraón. Director: Jerzy Kawalerowiz.1966.
- Furia de Titanes. Director: Desmond Davis. 1980.
- Gladiator, Director: Ridley Scott 2000.
- Golfus de Roma. Director: Richard Lester. 1966.
- Guerra de Troya, La. Director: Giorgio Ferroni. 1961.
- Helena de Troya. Director: Robert Wise. 1955.
- Hèrcules a la conquesta de lʼAtlàntida. Director: Vittorio Cottafavi. 1961.
- Jason y los Argonautas. Director: Don Chaffey. 1963.
- Julio César, el conquistador de las Galias. Director: Americo Anton. 1962
- La última legió. Director: Doug Lefler. 2007
- Quo Vadis. Director: Mervyn Le Roy. 1951
- Rómulo y Remo. Director: Sergio Curbucci. 1961
- Tierra de Faraones. Director: Howard Hawks. 1955.
- Troya. Director: Wolfang Petersan. 2004
- Venjança dʼHèrcules, La. Director: Vitorio Cottafavi. 1960.
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4. INFORMACIÓ PRÀCTICA PER A LA VISITA

Un conjunt monumental de les característiques dʼEmpúries
té uns condicionants que fan molt vulnerable la seva
conservació. Lʼerosió de lʼambient -que es procura reduir
al mínim possible- i la del temps -que no podem evitarcontribueixen a la seva degradació. Però cal recordar un
altre tipus dʼerosió que no té cap raó de ser i que depèn
estricament de nosaltres: lʼerosió causada per lʼhome.
Cal recordar que Empúries rep més de 230.000 visitants a
lʼany, dels quals 40.000 corresponen al sector escolar. És
per això que us demanem que col·laboreu en la conservació
dʼaquesta joia del nostre patrimoni, observant les següents
indicacions:
La reserva de dia i hora és imprescindible per tal dʼevitar
lʼacumulació dʼescoles. Així podreu millorar la qualitat de la
vostra visita i la de la resta de visitants. En el cas que tingueu
problemes per venir el dia o lʼhora que hagueu reservat,
us agrairem truqueu per tal dʼanul·lar-la o modificar-la i
permetre lʼentrada a un altre grup.
Heu de fer entendre als vostres alumnes que Empúries
és una part de la seva història, sigui quina sigui la seva
procedència, i que sʼha de conservar íntegra i neta. En
qualsevol cas, es tracta que observin unes senzilles
mesures:
- no sortir dels circuits senyalitzats.
- no saltar ni passar per damunt de les restes arqueològiques.
- fer ús de les papereres distribuïdes per tot el recinte.
El Museu dʼArqueologia de Catalunya-Empúries disposa
dʼuna esplanada amb arbres on podreu esmorzar/berenar/
dinar abans o després de la visita. A més, disposem de
lavabos i bar on trobareu entrepans i begudes.
Lʼitinerari que us suggerim té una durada aproximada dʼuna
hora i mitja. Al museu trobareu gran part dels objectes
descoberts, i a la sala dʼAsclepi, els nens descobriran
lʼautèntica escultura dʼaquest déu de la medicina. La visita
al museu té una durada aproximada de 30 minuts.
L'horari d'Empúries cal consultar-lo al web.
Si us interessa podeu utilitzar qualsevol dels serveis que us
oferim per completar la vostra visita:

42

Tallers
- Dʼarqueologia «Els Enigmes dʼEmpúries»
- De mosaics “Opus musivum”
- De ceràmica “la ceràmica a lʼantiguitat”
- De comerç, “el comerç a lʼantiguitat”
- Taller d'Asclepi
Visites comentades
- “Les pedres també parlen”
- “Viure en el passat”
- “Empúries colònia grega”
- “Empúries colònia romana”
- “Visita romana”
- “Aquae”
- “Gimcana a la vil·la d’Empúries”
- “Gimcana pels racons d’Empúries”
Maleta didàctica «Missió Empúries»
Tots aquests serveis requereixen reserva prèvia.
Empúries es troba a 2 km. de lʼEscala i per arribar-hi podeu utilitzar lʼautopista A-7, sortida «lʼEscalaEmpúries». Des dʼaquesta sortida, trobareu senyalitzat el camí per arribar al jaciment.
Per reservar el vostre dia i hora de visita, qualsevol dels nostres serveis o demanar informació
relacionada amb el jaciment, podeu posar-vos en contacte amb:
Museu dʼArqueologia de Catalunya - Empúries
Puig i Cadafalch, s/n
17130 lʼEscala
Telf. 972 77 02 08. 972 77 59 76 (reserves)
Fax 972 77 59 75
macempuries.cultura@gencat.cat
Reserves: reservesempuries@gencat.cat
www.mac.cat/seus/empuries
O també a lʼOficina dʼInformació i Difusió
Museu dʼArqueologia de Catalunya
Passeig Santa Madrona, 39
08038 BARCELONA
Telf. 93-4246577
Fax. 93-4245630
www.mac.cat
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