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humanística i del seny nostre, que, des de la meva joventut, vaig apren- 
dre a admirar. 

Pel vostre bondadós designi a escollir-me, vinc a ocupar elseient 
que monsenyor Antoni Griera i Gaja deixa vacant. Aixb m'obliga, tot 
seguint la tradici6 academica, a fer una breu semblanca d'aquell illus- 
tre ihat, estudiós apassionat i, a vegades, filbleg heterodoxe. 

MONSENYOR ANTONI GRIERA 1 GAIA 

Aquel1 que fou illustre membre d'aquesta Corporació, el doctor 
monsenyor Antoni Griera i Gaja, nasqué al si dúna família de pagesos 
de Sant Bartomeu del Grau, a la Plana de Vic, Pany 1887. Va viure, 
els seus primers anys, en el tan imprtant com poc conegut ambient 
humanístic i literari del Vic de fin& del segle passat i dels primers anys 
del segle xx, dominat per la figura extraordinaria del bisbe Torras i 
Bages. 

Inclinat cap a les disciplines filolbgiques, essent encara un noi, 
Pany 1901 col.labora ja en el Diccionari de mos&n Alcover. Uns anys 
després, el 1908, conegué personalment el fihileg mallorquí en ocasi6 
d'una visita al monestir de Santa Mana de Ripoll. En aquells dies, 
acompanyava mossen Alcover el conegut filbleg alemany Bernard Sch'a- 
del, que fou corresponent d'aquesta AcadAmia. Per cunsell del professor 
d'Hamburg, PInstitut d'Estudis Catalans convoca, llavors, un concurs 
per a atorgar tres beques a joves que volguessin estudiar Filologia Ro- 
minica a Alemanya, per un període de tres anys. Antoni Griera acon- 
seguí una d'aquestes beques; les altres dues foren per a Manuel de 
Montoliu i Pere Barnils, els quals havien d'ésser també després i l .1~~-  
tres membres d'aquesta Corporaci6. Els tres becaris varen realitzar els 
seus estudis a la Universitat $Halle-an-Saalen, al llarg dels ánrs 1909 
i 1910. Griera obtingué, Pany 1911, ,la laurea de doctor a ,la Universitat 
de Zurich, sostenint una tesi sobre La frontera lingüística catalano-ara- 
gonesa, duta a terme sota la diecció del professor Louis Gauchat. 

De retorn a la nostra terra, fou ordenat sacerdot Pany 1914 Els anys 
compresos entre el 1912 i 1922 foren, des del punt de vista científic, els 
de maxima activitat en la preparació de ,YAtlas lingüistic de Catalunyn, 
la publicació del qual, iniciada Pany 1923, ha durat fins al 1964. Les 
seves recolleccions de materials filolbgics es reflectiren en moltes altres 
publicacions, per exemple, i per citar només la de més envergadura, el 
Tresor de la Elengua, de les tradicions i de la cultura popular a Cata- 
luriya, del que hom publica cinc volums els anys 1933-1936, i uns altres 
nou, entre 1941 i 1947. Moltes altres contribucions seves, bhiques, a 



partir del segon decenni del segle, es troben al Butlletí de Dialectologia 
Catalana, que juntament arnb diversos collaboradors va fundar Bany 
1913, apareixent-ne vint-i-quatre volums abans de  1938 (I'any 1941 fou 
continuat arnb el nom de BoMn de Diakctologta Española, el volum LI 
del qual correspon a I'any 1972). Cap a I'any 1920 fou elegit membre 
adjunt de la Secció Fidolbgica de PInstitut d'Estudis Catalans, arnb els 
membres de la qual entra en wnflicte vers Pany 1930, i mantingué una 
llarga polhmica durant el bienni 1934-1936. L'any 1931 publica la seva 
Gradt ica  historica del Catala anti.. Aquesta obra, com també d'altres 
parts de la seva producció científica, ha estat molt discutida, p e d  ningú 
mai no li podri negar el valor documental de les seves Amplies reco- 
pilacions al servei de la lingüística geograca. 

L'any 1939, després de la Guerra Civil, s'installa con1 a rector al 
rnonestir de Sant Cugat del Valles, i el 1941 obtingué, del que llavors 
s'anomenava Ministeri d'Educació Nacional, la creació del Patronat 
d'aquell conjunt monumental, essent-ne president fins a Sany 1971. El 
rnonestir de Sant Cugat fou, des d'aquell moment, Sobjecte de la seva 
cura i el centre de la seva aotivitat fins a la fi dels seus dies. Per a 
aconseguir una instit~cion~iihació de la parcella linguística que cultiva- 
va, lany 1961, sota el patrocini de la Diputació Provincial de Barcelona, 
i practicament sol, funda, en el marc del monestir, SInstitut Internacio- 
nal de Cultura Romknica, que es convertí en el centre que es va fer 
cbrec de les seves publicaciones des d'aquell moment, i a qui el1 havia 
promes lliurar la seva notable biblioteca privada, la qual, despré?, ma- 
lauradament, hauria d'eniigrar del seu lloc de destí. El seu Institut, la 
restauració del monestir i algunes activitats docents foren les principals 
ocupacions al llarg de la seva senectut. Durant Púltima part d'aquesta 
darrera etapa seva, vaig tenir Phonor de compartir amb ell, de vegades 
sense que hi estiguéssim totalment d'acord, la inquietud i Pamor per les 
pedres venerables del monestir santcugatia i pel seu destí. 

Rs natural que, en un breu esquema biografic com aquest, hom no 
pot reflectir totes ,les activitats h a  vida científica tan llarga com 
la de monsenyor Griera. A més de 'la seva docencia a la Universitat de 
Barcelona (encarregat de curs des de l'any 1942 al 1948), al Seminari 
Conciliar i a l'Escola Superior de Belles Arts, volem recordar que des 
de Pany 1941 forma part del Consell Superior d'Investigacions Cientí- 
fiques, que, el mateix any, aquesta Reial Academia de Bones Lletres 
el va elegir com a membre, i que també ho va fer la Reial AcadAmia 
de Belles Arts de Sant Jordi. Així, ,I'any 1942, llegí aquí mateix el seu 
discurs d'ingrés sobre El estado de  los estudios de Filologfa Románico 
eil España; los orígenes del español; el origen de In lengua vasca, que 
fou contestat per l'academic Manuel de Montoliu. Els seus mhrits Pha- 



vien fet mereixedor de molts altres títols, d'entre els quals ens limita- 
rem a citar la seva qualitat de membre de la Gomsgeselhchaft (1929) 
i els doctorats honoris causa de les Universitats de Würzburg (1932) i 
Lovaina (1953). 

Monsenyor Antoni Griera morí a Castellar del Valles, molt a prop 
del monestir de Sant Cugat, el  4 de desembre de 1973. A ell, li poden 
ser aplicades les parades que havia pronunciat en aquesta mateixa 
Corporació: Del hombre de Ciencia, después de su muerte, queda su 
obra científica, que es su osamenta. Lo accidental, cargos, honores, po- 
sición social, desaparece. Sólo quedan sus libros, sus obras.' 

En el moment d'escollir un tema per a presentar-me davant dels 
academia, se'm planteja un dilema. Tenint en compte Phmplia conti- 
bució de PAcadAmia en ~laformació del Museu d ' h t  de Catalimya i del 
Museu d'hqueologia -i qui us parla té Phonor de dirigir el segon-, 
hi havia la possibilitat de dedicar la meva dissertació a la hisaria dels 
mus'eus barcelonins. Perb també se'm feia molt clara la conveniencia de 
tractar alguna qüestió relacionada amb les meves pdpies investigacions. 
En aquest cas, em semblh que s'imposava un tema connectat amb els 
meus estudis sobre Emphies, sobretot si tenia en compte Patsncib que, 
en diverses avinenteses, l'Academia havia tingut envers les ruines i la 
histbria de Pantiga ciutat. 

Efectivament, no és nou, en aquesta casa, el tema emporith, car 
aquesta docta Corporació es pot vantar d'haver promogut, en ple 
segle m, la redacció -que romangué inedita- de la primera inono- 
grafia dedicada a la vella Emporion. Ens estem referint a la Disertación 
sobre las colonias de  Griegos en Cathaluñu, escrita Pany 1760 per en 
Josep de Vega i Sentmenat per encirrec de PAcadbmia? El manuscrit 

1. Antonio Griera, Ln FiEologM Románica en la Red Academia de Buetian 
a CMnrtín de Riquer et dii) Historia y labor de la Real Academia de Bue- 

nus Ldlm de Barcelona desde su fu&ciÓn en el siglo XVIII, Barcelona, 1955, 
pigs.. 193-200 (la frase, a la pig. 193). Per a la biografia de Monsenyor Griera 
són basiques les seves pol&miques Medries, Sant Cugat del Valib, 1083; vegi's 
tamb4 la nota biografica que serveix d'introducci6 a (Manuel Alvar, A. M. Ba- 
dia Margarit, G. Col6n Doménech d Francisco Marsb, e&.) Miscelánea Filológica 
&dicBdo a Mons. A. Griaa, 2 vols., Barcelona, 1955 i 1960. La seva bibliografia 
a Boletln Din2ectologíii Española, XXVII, 1943. 

2. José de Vega y Sentmenat, Disertnción sobre los colonins de Griegos en 
Cathnluña. Asunto encargado por la Academia de Buen- Letra de Barcelona 
<r D..., quien Eo present6 en XIII de febrero y XXlX de julio de MDCCLXXX. 
Biblioteca Mata (Ripoll), ms. 170, en 4.4 lletra del x m ,  sense foliar, eriquadernat 



que la conté, que hom conserva a la Biblioteca Mata, de la Casa de la 
Cultura de la Vila de Ripoll, fou trobdt per Pillustre academic, el doctor 
Joan Ainaud de Lasarte? 

Un segle i quart després, Pany 1908, PAcadLmia pogué escoltar el 
discurs d'en Joaquim Botet i Sisó (1848-1917) sobre la data de Pestahli- 
ment grec i la seva relació amb els indígenes. Li contesta e1 president de 
I'AcadLmia, en Josep Pella i Forgas (1852-1918), empordanes i bon co- 
iieixedor d'Empúries, autor de la voluminosa Ilistoria del Ampurdán 
(Barcelona, 1883), on dedica tantes pigines a la que fou la seva primera 
capital. Entre Pella i Forgas, representant encara de la hiitoriografia 
romantica, i Botet i Sisó, que cs recolzava en I'arqueologia i la numis- 
matica, no existia concordancia de pnrers respecte BEmpúries. Recor- 
dem únicament un punt coi~cret: el de la fundació de la ciutat. Pella i 
Forgas cireia que la fundació grcga era del segle rv; Botet i Sisó la si- 
tuava a ,la primera meitat 'del segle VI. Ara sabem que era el scgon qui 
tenia raó. Dins la modesta dissertació que anem a llegir, hom hi trobari 
algun ressb del que deien aquells illustres  precursor^.^ 

Encara més. En una alba sessió de PAcademia, l'any 1923, hom tracta 
d'Empúrim, en una evocació literaria de la famosa esciiptora Catenna 
Albert, coneguda pel pseudbnim de Victor CatalA. Del seu poetic discurs 
hom publica extensos fraginents en el Boktin de 1'Acad&inia.j 

Perb l'interes d'aquesta Corporació per les ruüies gregues i romanes 
d'Empúries, per la historia del comtat que preiigué el seu nom, i per 
les qüestions d'Hist0ria Antiga de Catalunya que, coutinuament, re- 

eii perganú. Al final del ms., contestació de censura acadiiiiicn per Fray Pedro 
Nolasco Mora, Provincial de I'Orde de la h.lerc& i prior del convent de Barcelona. 

3. Descobert Pany 1950 pel doctor Ainaud de Lasarte, fou ressenyat a Martin 
Almagro, Los fuentes escritas rejernrtes a Ampt~ria~, Monografias Ampuritanas, 1, 
Barcelona, 1951, pags. 168 i 182. Recentment comentat pel mateix Joan Ainaud, 
Lo "disertacidn" de losip de Vega i Sentrnenat i akres notes sobre Empúries, a 
Miscelánea A~queol6gica, XXV aniversario de loa Cursos Internacionales de Pre- 
historio y Arqueologia en Ampurias (1947-1971), t. 1, Barcelona, 1974, pigs. 1-4. 

4. J. Botet y Sisó, Data aprorimadn en quéls grechs s'establi~en a Ernporiev 
y estat de la cultura dels naturals del pais d realisar-se aqrull establimoit. Dis- 
cursos leidos en le Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recep- 
&dn phblica de D..., el dia 27 de diciembre de 1908. Respuesta de D. losé Pella 
y Forgas, Girona, 1908. Aquest illustre a c a d h i c  es va ocupar de i'epigrafia, la 
numismatica i la historia d'Empúries en altres publicacions, entre les que cal desta- 
car la seva monografia; Joaquín Botet y Sisó, Noticia histórica y arqueoldgica de 
la antigua ciudud d e  Ernporion, hIadrid, 1879. 

5. Victor Catali (pseud. de Caterina Albert), Resons d'Ernpori, al Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, t .  X, juliol-setenibre de 
1922, pags. 345-379; conté amplis extractes del seu discurs que després es reco- 
lliren a les seves Obres completes, Barcelona, 191Z1, pigs. 1.673-1.689. 
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AN-CECWENTS HIST~RICS 

El moment histdric que volem exposar s'iusereix en Yapoca bbica 
de la creació del que sera PImperi Roma. Es el període transcendental, 
a partir de la meitat del segle m a. C., en qu& els romans decideixen 
portar les seves conquestes fora de la península italiana; primer, per 
defensar el seu hinterhnd i t a c ,  i, després, amb un clar designi imperia- 
lista, per estendre el seu domini a tots els pobles costaners del Mediter- 
rani. Convé que situem, dins d'aquest panorama general, I'ambient i els 
antecedeiits histbrics que donaren lloc al desembarcament roma a Em- 
púries, abans de passar als detalls del mateix amb motiu de la Segona 
Guerra Púnica. 

No hi ha cap mena de dubte que no hayeren succeit les coses com 
van occbrrer sense Pexiitencia d'una plataforma de civilització que sem- 
blava preparar el camí a les legions romanes. Ens referim a la cultura 
1ieMenistica. Davant del wmerq limitat i de la colonització directe de 
l'&poca' pega clissica, després de la desaparició d'Alexandre, l'expansio- 
nisme comercial de les grans monarquies hellenístiques multiplici, a 
partir del segle UI, les relacions de tot ordre entre els paysos de les 
ribes del Mediterrani i del Proper Orient. Amb els wntactes comer- 
cials arribaren influancies de tipus molt divers, especialment culturals i 
religioses. A la mateixa Roma, aquestes influAncies Eoren d'una gran com- 
plexitat, de manera que hom pot distinguir dos períodes: abans i des- 
prés de la guerra annibhlica. Durant el primer període s'efectui una 
impregnació lenta i com inconscient de l'hdlenisme, jugant-hi un paper 
important les ciutats de la Italia meridional, els etruscs i fins i tot els 
mateixos massaliotes (Massalia = Marsella). El segon període, després 
f i n  momentani "miso-hellenisme" en relaciá amb les defeccions pro- 
vocades per la guerra, representa un autAntic i fervorós "filo-heHenismev 
que es p t  justScar amb una dr ie  d'episodis: conquesta de Grecia, pro- 
tecció d'Ateiies, personatges grecs a Roma (Polibi, Paneci, etc.), inter- 
venció a Delos, saqueig de Corint, etc.' 

1. A tal1 d'exemple de I'implia bibliografia sobre el tema. citarem nornAs nl- 
gunei obres generals: Ettore Pais, Storio di Roma durante le gradi conquiste 



Al nostre hmbit geogrsc i durante el segle 111, Empúries és el centre 
receptor i difusor de la nova cultura he'lenística, com bo havia estat de 
1'hel.ldnica clbsica. Aixb, bo demostra, per exemple, l'adopci6 del culte 

d e  Zeus-Serapis en un moment antic2 
Pero també els enemics dels romans sentien la inñuencia de PhelLe: 

nisme sota les seves noves formes. Parallelament al que s'esdevenia al 
m6n semític del Proper Orient, el d'occident tampoc no fou insensible 
als prestigis de l'hellenisme. Efectivament, Cartago experimenta una 
pregona influencia grega, i els seus grans generak d'aquell moment 
foren veriaders prínceps hellenístics. Amilcar Barca o Anníbal, com 
també quasi tots els caps romans contemporanis, poden ésser compa- 
rats amb un Pir~us, un Gonatas i, fins i tot, amb el mateix Alexandre. 

- La cultura hellenígtica proclamava la unitat del m6n civilitzat. Aquest 
ideal anava a ser realitzat per Roma afrontant enemics molt diversos. Al 
Mediterrani occidental, aquest enemic era el potent imperi cartaginhs. 
La lluita entre ambd6s protagonistes té un marc cronolbgic d'uns tres 
segles, dnrant els quals se succeeixen els períodes de guerra cruenta i 
els de pau relativa asseyada  per pactes i treves, que els historiadors 
han reduit a tres guerres, denominades púniques, i a. quatre tractats. 
Respecte al marc geogrA&c, els quatre escenaris d'aquesta llarga ri'va- 
litat seran Sicília, Ibhria, Italia i la mateixa Cartago. Interessen sobretot 
al tema que tractem els esdeveniments relacionats amb la Segona Guer- 
ra Púnica. 

Durant els segles IV i III, la infludncia hell6nica sobre la Iberia s'exer- 
ceix des de la metrbpoli grega de Massalia. EJs foceus eren vells enemics 
dels cartaginesos -recordi's la batalla d'Alalia, Pany 535 a. C . ,  perb 
en els períodes no bellics els contactes deurien &ser freqüents. Testi- 
monis d'aquestes relacions, en un cert moment -6nals del segle N, 

inicis del segle 111-, les monedes emporitanes segueixen el model carta- 

mediteffanee (vol. IU de la Storia de Roma), Bolbnia, 1945; Maurioe Holleaur, 
Rome, la Grdce et les monarchies hclldnistiques au 111' sidcle avant J.C. (273-M5), 
París, 1969; Andrb Aymard (en colab. con Jeannjne Auboyer), R m e  et son emplre, 
vol. 1 de la (Maurice Crouzet, ed.) Histoire géndrak des nuilisations, Paris, 1958 
í,hi ha una traducció al castell.4 per E. Iiipoll Perell6, Barcelona, 1980); Raymond 
Bloch i Jean Cousin, Rome et son destin, París, 1960; A. Piganiol, Histoire de 
Rome, París, 1967';' P. Grimal, Le siecle des Scipions, Rome et l'hellenisme au 
temps des guares puniques, ,París, 1975. 

2. J. P(uig) i C(adafalch), Crdnica de les Ercaoacions d'Empúries, a Anudri 
de 1'Institut d%studis Catalans, 111, 1909-1910, pag. 709. Martín Almagro, Lm 
inscripciones ampuritanos griegas, ibéricas y latfflas, Monogafias Ampuritanas, 11, 
Barcelona, 1952, pigs. 18-19 (n.o 2). Al. N. Oikonpmides, The samtuary of Sa- 
rapis in Empodon and his Cult in Massalia, a Antipolis, 1, 1975, pags. 77-81, 
3 figures. 



ginhs del cava11 quiesce~lt.~ Fins i tot és possible que, en un principi, 
Empúries no hagués estat més que un lloc estrategic d'avantguarda 
enfroiit dels avanps púnics que arribaven de les costes meridionals. 
Un significat anhleg, a la banda cartaginesa, té la fundació d'Eivissa, 
cap a l'any 650 a. C. Les influhncies púniques i gregues sobre el m6n 
ibiric s6n inq~estionables.~ 

El tractat romano-cartagines de l'any 348 establí al Cap de Palos, 
al costat de Mastia (després Carthago-Nova, l'actnal Cartagena), la fron- 
tera entre les zones d'influhncia d'ambdues potencias a la Iberia, amb 
una allusió molt clara als "aliats" dels romaus. Tal situació degué per- 
nietre Pactivitat comercial grega a la costa llevantina en relació amb les 
factories d'Akra-leuké (= Alacant), Hemeroscopeion i Alonis (aquestes 
dues, encara no ubicades).& Entre els mencionats "aliats", hi deuria estar, 

3. J. Jehasse, La "uictoire d la cndméenne" d'H8mdote (1, 166) et la 
Corse dans les courants d'expansion grecqfie, a Reolre des Etudes Anciennes, 
LXiV, 1962, phgs. 241-286; J. i L. Jehasse, Aléria antique, Lyon, 1975; Mi- 
chel Gras, A propos de la "bntaille" d'Alalia, a Latomus, XXXI, 1972, phgs. 241- 
286; Pío Beltrán, Las monedas g?iegas ampuritanas de Puig Castellar, a Ampu- 
das, VII-VLII, 1945-1946, phgs. 177-320, 18 figs. (=Obra completa, 1, Antigüe- 
dad, Zaragoza, 1972, pigs. 77-124); Ana M.n Muñoz Amilibia, Sobre el comer- 
cio cartaginés en España, a Pyrenoe, 4, 1968, phgs. 129-140. J. M(aluquer) de 
Wotes), Ullastret, Barcelona, 1971; fd., Los fenicios en Cataluiia, a Tartessos y 
sur problemas, Barcelona, 1969, phgs. 241-250. Antonio Manuel de Guadán, Las 
monedas de plnta de Emporion y Rhode, 2 vols., Barcelona; 1988 y 1970 (=Ana- 
les y Boletin de los Museos <le Atte de Barcelona, XII, 1955-1956 i XIII, 1957- 
1958), 1, pigs. 287-272. 

4. La influ&ncia heliknica sobre els ibers ha estat subratllada en divenes oca- 
sions per P. Bosch Gimpera, per exemple, a Les soldats ibdriques agents d'hellénise 
tion et de romanisation, reeditat a la seva Paletnología de la Península Ibdrica, Graz, 
1974. phgs. 1.283-1.290. 

5. Per al tractat: Polibi, 111, 24, 1; Schulten, Fontes Hispanioe Antiquae (que 
citarem F.H.A.), II, Barcelona, 1925, pigs. 64-65, El problema de la ubicació 
de les factories gregues Ilevantines: Miquel Tarradell, Prehistdria i Antiguitst, a 
(Ferran Soldevila, dir.) HIrtdtia deis Catalans, t. 1, Barcelona, 1961, pigs. 169- 
217; Id., Prehistoria i Antiguitd, a Miquel Tarradell i ,Manuel Sanchis Guarner, 
HistMa del País Valencii, t. 1, Barcelona, 1975', phgs. 65-70; R. Carpenter, El 
lloc d'Hemeroskopeion, a Butll. de I'Assoc. Cat. &Antrop., Etnol. i PrehistOria, 11, 
1924, p8gs. 187-193; H. Schubart, Uutersuchungen un den Iberischen befestG 
gungen des Montgd, bei Denin, a Afadrider Mitteilnngen, 4, 1963, phgs. 51-85; 
Gabriela Marth, La supuesta colonia griega de Herneroskopei-: estirdio arqueo- 
16gico de la mna Denia-Jduea, -a Papeles del L~boratotro de Arqizeología &, Vn- 
lenciu, n." 3, 1988: fd., Dinnium, arqueología romna de Denia, ValBncia, 1970; 
G. Martín i M. D. Serres, La factoría pesquero de Punta del Arenal y otros ~ c s -  
tos romanos de J6uea. "Trabajos varios del S.I.P.", n."38, Valencia, 1970. Per 
a les Bpoques anteriors: Miquel Tarradell, Els fenicis, els grecs i la resposta indi- 
~ B M :  hes mcietats occidentab pre-romanes, a Homenoje al Dr. D. Juan Regld 
Campistol, vol. 1, Vel&ncia, 1975, 12 pAgines. 



sens dubte, la ciutat d'Emponon, la vella factoria focea del Golf de 
Roses, que, aleshores, ja assolia una antiguitat d'uns dos-cents anys. 
Entre els seus nuclis de població -l'antiga illa on es dreca Pactual poble 
de Sant Martí d'Empúries i la ciutat pdpiament dita, a teira ferma- 
s'estenia un petit port, principal raó d'ésser de Pe~tabliment.~ 

Aquella situació d'equilibri entre Roma i Cartago es mantigué dii- 
rant un segle i quart, o sigui, fins l'any 226 a. C;, quan Asdrúbal firma 
amb Roma -per iniciativa d'aquesta- un altre tractat que permetia 
als púnics de portar la seva zona d'influAuciafins al riu Ebre. Mentre 
que els tractats dels anys 509-507 i del 348 ens han estat tramesos amb 
algun detall per Polibi (111, 22 i 24), aquest nlateix historiador només 
ens dóna unes breus referencies en relació al de Pany 226 (11, 1-3; 111, 
27-29),' Aquest fet ha estat generalment interpretat com una intencio- 
nada ocultació per a no haver de fer recawe sobre Roma la greu res- 
ponsabilitat de Pinici de la Segona Guerra Púnica? b'e Aquella política 
d'abandonament de tota la msta llevantina perjudicava els aliats de 
Roma, i, per airb, eE d e  Sagunt, colons de Zacint, estabbts a igual 
distancia dels Pirineus i de  t'Ebre, i els restants poblats grecs estabhts 
al ooltant d'Emporion i d'altres llocs de la Ibdria, acudiren amb una 
legació aE romans (Apia, Iberia, 7). A continuació, iipizi explica que 
hom envia una. nova ambaixada a Cartago, a conseqüAucia de la que1 
s'establi un nou tractat que garantia que la llibatat i autonomia dels 

6. Tota la bibliografia sobre Empúries, fins al 1950, reunida a Martín Alma- 
g~o, Las fuentes esnitas refefentes o Ampurias, Barcelona, 1951, pags. 179-196. 
Posteriorment, a més de nombrosos articles rnonogrifics de diversos autoe: Martín . 
Almagro, Ampurias, histmia de la ciudad y gula de las excanaciones, Barcelona, 
1951'; fd., Las inscripciones ompuritanas griegas, ibéricas y latdnns, citat; Id., Las 
necrópolis de Ampurias, 2 vols. (1, Int~oducción y necrópolis griegas; 11, Necró- 
poli6. m m n a s  y necrópolis indigenasl, Barcelona, 1953 i 1955; E. Ripoll Perell6, 
Ampurias, descripción de Ins aMnas y Museo monográfico, Bkcelona, 1976' (altres 
edioions en alemany, catala, frances i angl8s). Per als probleines arqueol&gics de 
la colonització, Eduardo Ripoll i Enrique Sanmartí, La ezpansidn gliega en lo 
Península Ibérico (en premsa). 

7. E l  més recent estat de la qüestió sobre els tractats: Jacques Heurgon, 
Rome et le Meditévande occidentale jusqu'aux guerrm pniques, París, 1969, 
phgs. 284-292 de Pedició castellana, Barcelona, 1971; André Aymard, Les deux 
premiers troités entre Rome ei Carthago,. a Revue des Nudes Anciennes, LIX, 
1957, P ~ ~ s .  27~-293. 

7 bis. Segons J. Carcopino, Les &tapes de lfmpaialisme romoin, París, 1961, 
la responsabilitat fou d'Anníba1 car i'Ebre de qu8 parla el tractat ha d'tsser iden- 
tificat arnb el Xúquer; smibla que és del mateix parer P. Bosch Gimpera, Pro- 
blemas de la segunda guena púnico, los dos El~ros de Ca~copino, a Homenaje o 
E. S e r a  Rúfols, La Laguna, 1970, pigs. 301-304, 3 figures. 



saguntins i dels restants grecs de la I&ia serien respectades (ibid).# 
Perb tot el text d'Apii referent a aquest afer és molt sospitós, amb errors 
geogrkfics -PEbre desemboca al mar septentrional; Saguxit esta a la 
mateixa distdncia dek Pirineus i de rEbre-, i sembla escrit per a 
justificar, com ho fa Polibi amb més arguments (111, 28, 5, que es contra- 
diu amb 11, 13, 7), seguit per Livi, b i c i  de les hostilitats per part de 
Roma després d'haver conjurat el perill gal al nord d'ltilia (225 a. C.). 
Tal com ha assenyakt M. Almagro: el text d'Apii, davaut del silenci 
dels autors classics que shcupen d'aquestes qüestions, subratlla l'actitud 
dels emporitans i dels poblats associats davant del perill cartagiues, 
essent aquesta l'única informació que tenim sobre la reaccib que el trac- 
tat de YEbre produí sobre els més directament afectats. La més recent 
exegesi del text d'Apii, en particular pel que fa referencia als poblats 
grecs, es deu a en M. Tarradell.'O 

Tots aquests episodis demostren que els romans posseien algunes 
idees generals sobre la Península i, en particular, sobre les seves costes 
Uevantines. La presencia a les costes de la Iberia de cioes Romani con- 
sistentes i de negotiatores, romans, depeudents o finanpts per ells, cal 
suposar-la, almenys, des del segle rv i, amb més seguretat, des del m." 
Es ben conegut que, en tota historia colonial, sigui antiga o moderna, 
una fase comercial precedeix d'ordinari I'ocupació militar i l'establiment 
d'una administracib. El comerc roma degué recolzar-se en l'alianca polí- 
tica entre Roma i Massalia, que remunta a I'any 386 segons un text de 
Justí (XLIII, 3, lo), renovellada en diverses ocasions, i que, sens dubte, 

8. Almagro, Los fuentes escrita ..., citat, pags. 2933. Schulten, F.H.A., 111. 
 ag. w. 

9. Almagro, Las fuentes escrita ..., citat, pdgs. 33. Per a Polibi: P. Pedech, 
La méthode historique de Polybe, Paris, 1964; J. Vallejo, Polibio y la geogmfía 
de España, a Ementa, 22. 1954, pigs. 278 SS.; J. Martínez Gázquez, Limitaciones 
del concepto de lb& en Poübio, comunicacib al 'V Congreso Nacional de Estu- 
dios Cl&sicos, Madrid, 1976" (en premsa).-Per Livi a més de les F.H.A. hem 
utilitzat I'edició de A. H. MacDonald, Oxford, 1985. 

10. M. Tarradell, Apiano Ib. 7: lPoblados griegos alrededor da Emporion?, 
a (E. Ripoll i M. Llongueras, eds.), Miscekínea Arqueológica, XXV aniversario de 
los Cursos Intemacionoles de Prehistoria y Arqueologia en Ampurias (1947-1971), 
t. 11, Barcelona, 1974. phgs. 407-411. 

11. C1. Nicolet, L'mdre équestre d i'dpoque republicoine, París, 1986, pdgi- 
nes 372 SS. Es pot dubtar de la identitat de les persones que comerciaven a les 
nostres costes, perb existeixen indicis d'una presencia romana, per exemple, el 
triens de finals del segle m trobat a Ilduro: M. Ribas Bertrán, El pobldo ibdrfco 
de Ilduro, E.A.E., n.+ 30, Madrid, 1968, p8gs. 25-26; o el grafit sobre campa- 
niana A en el que es Uegeix R. CN. VIISVIA, estudiat per María-José Pena, 
Vesufa, un nombre insdlito en un grafito ampuritano, en premsa, a Ampurias, 
38, 1978. 
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es va estendre a Emponon. A'quelles relacions foren molt ben estudiades 
per Nenci fa alguns anys.12 Els negotiatores s'idenaquen de vegades 
amb personatges de Pordre senayorial, i a ells es referia precisament, 
limitant la seva activitat, la Lex Chudia datada generalment l'any 218, 
o sigui, que guarda una relació estreta arnb la Segona Guerra Púnica.13 
Aquella presencia es deuria accentuar ja durant el segle m; esperonada 
per l'activitat comercial dels cartaginesos. En aquesta epoca, les dues 
ciutats gregues del Golf de Roses, Emporion i Rhode, denrien rebre 
amb freqühncia la visita de comerciants púnics, com ho 'testimonien 
algunes troballes arqueolbgiques. iQuina fou, en l'aspecte polític, tenint 
en compte la vella rivalitat entre púnics i foceus, la seva actitud enfront 
d'ells? La ulterior evolució dels esdeveniments ens orienia cap al que 
ens sembla la inqüestionable posició pro-Roma dels emporitans, perb 
res no sabem de quina hagués pogut ser la dels habitants de Rhode.14 
Sens dubte aixb esta en relació amb da destrucció, almenys momen- 
tinia, d'aquesta darrera. No coneixem amb detall els treballs realitzats, 
des de fa uns anys, a Roses, pero la nostra impressió és que aquesta 
ciutat fou anihilada momentdniament entre els anys 250 i 200. A l'epoca 
de Cató ja tomava a tenir alguna personalitat, potser per una repoblació 
feta pels indigenes o com a dependencia d'Emporion. Rhode pogué ser 
eliminada com a resultat d'una acció mancomunada d'emporitans i mas- 
saliotes tots sols enfront dels seus competidors (en aquest cas, el f'et 
estaria més a prop de la primera de les dades citades) o per obra del% 
romans, instigats i ajudats pels seus aliats massaliotes i emporitans (com 
en un dels episodis dels inicis de la Segona Guerra Púnica). Nogens- 
menys, cap text antic no ens illustra aquestes qüestions, i només per al- 
tres esdeveniments coneixem la integraciú de les naus massaliotes -i, per 
tant, des dels emporitans- a l'esquadra romana, en ocasió de la batalla 
a les boques de l'Ebre, l'any 217 a. C.  

12. C .  Nenci, Le relazioni con Marsiglia nella politica estera r o m a w  (dallu 
+ni alle p n m  guerra punica), a Rivlpta di Stt~di Ligud, XXIV, 1958, pigi- 
nes 24-97. 

13. André PellAtier, A propos de la Lm Claudia del 218 av. J.C., a Ricista 
di Shrdi Ligun, XXXV, 1969 (1971). pdgs. 7-14. Creiem anib aquest autor que 
la Llei Cliudia estava en relació amb el reclutament de l'esquadra que havia de 
transportar l'exkcit dels Escipions, com ho demostra el fet de situar-se entre el 
marq del 218 - d a t a  en  que arriba a Roma la noticia de la presa de Sagunt- i 
el juny del mateix any, quan es va comencar a coneixer I'expedició d'hnibal. 

14. Vegeu el fascicle monogrific de la Rivista de G e r w ,  X1, 1965, n." 31 
(2.' edició), en particular els.articles de J. Maluquer de Motes, Pere de Palol, 
M. Tarradell i M. Oliva Prat. - Joan Maluquer de Motes, Rhode, la ciutat grega 
m& antiga de Cataltalunya, a Homenaie a Jaime Vicens Vives, t. 1, Barcelona, 1985, 
phgs. 143-,151, 
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el comanament de les 'tropes que quedaveii a la Península, inicia, durant 
la primavera de Pany 218 a. C., la seva expedició a Italia. La primera 
dificultat fou el pas de PEbre, que creua per tres guals que encara no 
han estat d e t e r m i ~ a t s . ~ ~  Vingué després el problema del pas del Pirineu. 
En aquests moments, la majoria d'aiitors estan d'acord a pensar que el 
pas del Pirineu va haver d'ésser efectiiat remuntant el riu Segre, car les 
fonts diuen que, després d'liaver sotmes els ilergetes i els bargusis, lluith 
amb els andosins i aranosis (Polibi, 111, '35, 1). Per la seva banda, Livi 
asseuyala que so'tmeté els bargusis, ausetans i la Lacetania, regió estesa 
hvan t  dels Pirinevls (XXI, 23). Aquest mateix autor ens diu que, en 
aquell moment, Pexercit cartagines es composava de 90.000 infauts i de 
12.000 cavallers. Naturalment resulta difíci,l d'explicar el perquk Anníbal 
abandona el facil cami de la costa, que Phagués portat al pas natural 
del Pertús, i escollí, en canvi, els difícils passos del curs superior del 
Segre, el  creuament de la Cerdanya i el Col1 de la P'erxa, amb el neces- 
sari descens cap al Rosselló per les difícils gorges i la val1 del Tet. 
Aquesta explicació fou donada, pei primera vegada, per en L1. Pericot, 
Pany 1934, admesa després per aihes autors i, dehitivament, demos- 
trada per en P. Bosch Gimpera, Pany 1965.l8 Per altra banda, aqiiesta 
moderna hipbtesi esti confirmada per unes paraiiles de Livi que creiem 
que no han estat suflcientment valorades, en les quals assegura que 
Annibal entra per les gorges del Pirineu: Postquam per Pyremeum 
saltum traduci exercitus est coeptus (XXI, 23, 4). Al final de la dificil 
travessa, el cabdill cartaginhs acampa prop de la ciutat d'llliberris (l'ac- 
tual Elna), per tant no lluny d'EmpÚries. Xs probable que el trajecte 

17. Si el riu fou travessat per la seva part baixa, Annibal deuria seguir, 
primer, el cami costaner, per prendre, després, el que més tard seria via romana 
des del Camp de Tarragona als plans de I'Urgell, per Valls i Montblanc. La 
qüestib de si conquerí Tarragona esta en relació amb el problema de la seva 
existhcia en aquel1 moment. Bosch Gimpera i Aguado Bleye, La conquista de 
Espa h..., citat, pags. 18 SS. Sobre els projectes d'Annibal, d. k important biblio- 
gra!ia reunida fins al seu temps per Caniille Jullian, Histoire de la Ga~ile, 1, 1926", 
~ a g ~ .  451-456. 

18. Lluís Pericot, Historia de España, vol. 1, Barcelona, 1934, pigs. 431 i 
452 (igual a lédició de 1967, pig. 321). El 1935, Schulten, F.H.A., 111, pig. 47, 
reíiexa aquesta opinió. El mateix any, s'estenen sobre aquesta teoria Bosch Giin- 
pera i Aguado Bleye, Lo conquista de Espana ..., citat, pigs. 17-18. Amb algu- 
nes reserves l'admet Almagro, Lar fuentes escrit as..., citat, pAgs. 38-39. Pere 
Bosch Gimpera, El pas del Pinneu per Annibal, a Homenaje a Jaime Vicens 
Vives, citat, vol. 1, pigs. 135-141, 2 figures. Ramon #Abadal, Els precedents 
antics de ln Hlstdria de Catalunya, Barcelona, 1967, pags. 88-90, discuteix l'o- 
pinib de Pericot-Bosch i s'inclina per una variant per Berga i Col1 de Jou. En- 
cara s'escriu en favor del cami wstaner, i fins i tot de I'ocupació d'Empúries, 
per exemple: Dennis Pmctor, Haniribalss March in Histoy, Oxíord, 1971. 
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pirinenc pugui ésser explicat per les aliances que els habitants de la 
costa deurien tenir amb els grecs GEmpúries i, per tant, amb Massalia 
i Roma. Efectivament, els eniporitans, i amb ells certs pobles indígenes 
de la costa, deurien tenir vincles amb Roma, l'eiititat dels quals no conei- 
xem. Ped,  com veurem més endavant, si sabem que l'avanq de Cneu 
Escipió es realitzd renouellant aliances o establint-les (Livi, XXI, 60, 3), 
també hom pot pensar que el camí pirinenc fou elegit per Anníbal 
tenient que els romans li tallessin el pas, abans de creuar el Pirineu, 
recolzant-se en i'aliada de Roma, Emporion, i en el  seu hinteriand em- 
pordanes que, sens dubte, li era sotmes. Arnbdós arguments serveixen 
també per a justificar el pas dels Alps, eludint els camins costaners, 
Massalia i les altres ciutats gregues veines. 

L'itinerari GAnníbal pel Pirineu és, doncs, un resultat segur de 
la moderna iiivestigació. La bibliografia antiga li atribuia el pas per la 
costa i, fins i tot, la presa d'EmpÚries. Sobre el suposat pas d'Anníbal 
per Empúries s'han escrit moltes fantasies. El punt de partida, hom el 
troba en un fragment del farragós poema de Sili Italic (111), quan allu- 
deix, equivocant-se, els emporitans entre els pobles que s'uniren a An- 
níbal. Dóna testimoni de la seva inversemblanca da immediata cita 
anaci%nica de Tarraco. La majoria dels autors que, des del segle XVI 
al xu, s'haii ocupat d'EmpÚries -Pujadas, Maranges, Pujo1 i Camps, 
Botet i Sisó, per exemple- han acceptat la veracitat de la referencia, 
arribant fins i tot a descriure el setge i recolzant-se en el topbnim Scah 
Ilannibalás, trames. només per Mela, que hauria sobreviscut en el nom 
de l'actual poble de 1'Escala. Aquel1 estrany toponim de Mela també 
ha estat identi,ficat amb el promontori de Montgó (prop de 1'Escala) i 
amb SEstartit (prop de Torroellade Montgri).lg L'Almagro pensa que 
aquest nom, que només cita Mela, podria correspondre a una llegenda 
ja existent a l'epoca romana imperial2O 

Encara li quedaven,. a Anníbal, dos grans obstacles geografics -el 
Roine i els Alps- per portar la guerra a Itdlia.21 Pero la noticia de  la 
seva expedició havia arribat a Roma, on hom decidí de tallar-li el camí. 
El cbnsul Publi Corneli Escipió va apareixer a Massalia per evitar que 
l'exercit cartagines creués el Roine, al mateix moment en quA Anníbal 

19. Bosch Gimpera i Aguado Bleye, La conqzcBsta & Espa ña..., citat, pAgi- 
nes 17 i 37 i nota 32 de la pig. 37. R r  aquest i d'altres topbnirns referits n 
Annibal: Jullian, Histoire de lo Gaiile, citat, pAg. 458, nota 2; aquest autor segueix 
el corrent general de Ser passar per El Pertús i'exkrcit annibalic. 

20. Almagro, Las fuentes esnitm ..., citat, phg. 39. 
21. Entre i'abundant bibliografia sobre el tema, citareni i'article decisiu de 

R. Dion, La Doie hdrocléenne ei Ittineraire trnnsalpin d'Hanniba1, a Latomus 
(=Hommge a Albeit Grenier), t. LViIII, 1962, pAgs. 527-543. 



duia a terme el pas dels Alps. Davant de tal contingencia, Publi decidí 
tornar a Italia, p e d  separa una part de la seva esquadra i del seu 
exercit, els posa sota les ordres del seu genni Cneu i els envi& a la 
Ibbria. Zs indubtable que el pla era de produir una maniobra diversiva 
portant la guerra a les bases cartagineses de la Península. Aquests fets 
s6n referits per Polibi (111, 76, 1) i Livi (XXI, 60-61). García y Bellido 
definí Poperaci6 com un contragolpe magistralmente concebido.22 

A partir d'aquest moment, els esdeveniments de la Segona Guerra 
Púnica estan en estreta relació amb Emporion i el tema de la present 
dissertació. iExistia ja, en aquest moment, a Emporion, alguna forma de 
presencia romana, per exemple, una petita guarnició? No ens sembla 
probable i les fonts no en parlen. Pero la importancia estrategica de  
la vella ciutat s'acabava de fer palesa en ésser elegida com a lloc del 
desembarcament roma al país que aviat es diria Hispania. 

Seguint les fonts que venim utiilitzant, sabem que Cneu Corneli 
Escipió, amb el seu exercit, embarcat en una esquadra de seixanta naus, 
salpa de les boques del Roine i, vorejant els monts Pirineus, aborda a 
Empúries (Polibi, 111, 41, 2 i 111, 76, 1; Livi, XXI, 60)" Tal desplega- 
ment de forces navals necessitava un lloc d'abiic, i no hi hagué cap altre 
millor que el petit port d'Emporion. Les naus de guerra i auxiliars que 
no degueren trobar-hi espai varen poder refugiar-se a d'altres punts 
costaners protegits de les rodalies, per exemple, a l'amplia badia de 
Riells, avui coberta per les sorres. Cal tenir en compte, a més, que l'exer- 
cit era seguit per una massa de comerciants, proveidors i de gent de tota 
mena. Aixi sabem que, entre l'any 215 i 214, foren construides a Roma 
ires societats d'aprovisionadors per a les iropes dels Escipions a Hisph- 
nia.24 Es lbgic de pensar que Cneu installi el seu campament no lluny 
de les naus. 

22. Antonio García y Bellido, La Peninsulo Ibdrica en los comienzos de su 
Historia, Madrid, 1953, pig. 502. 

23. L'enkrcit i l'esquadra de la Hispania foren probablement després reforcats 
amb elements de la fracassada expedicib africana de Ti. Semproni Longus, en espe- 
cial pels seus 172 vaixells de guerra, ]a que Cneu Escipió només n'havia rebut 60, 
sense comptar, en cap dels dos casos, amb les ernbarcacions de transport (Livi, 
XXI, 17, 1-9). 

24. Pellétier, A propos de la L e x  Chudia, citat, pig. 10. A. Balil, Algunos as-. 
pectos del proceso de la romanimción de Catoluíu, a Ampurias, XVII-XVIII, 1955- 
1956, p8gs. 39-57. 



Tal com és ben conegut, immediatament i'exercit de terra de Cneu 
Escipi6 inicia, cap al Sud, la conquesta de tota la zona costanera fins 
a l'Ebre, assegurant-se amb aliances i pactes o renovellant-los, flanque- 
jat per Pesquadra i possiblement deixant algnns destacaments per asse- 
gurar les comu~cacions i l'ordre." Abans de travessar 1'Ebre, Cneu 
havia de liquidar l'exercit cartagines d'Hann6 que es mantenia al Sud i 
a l'interior de Catalunya a base d'una alianqa amb els ilergetes. La ba- 
talla, resolta a favor de Cneu, tingué lloc prop del campament carta- 
gines i de l'oppidum de Cesse, placa que fon presa i saquejada. L'epi- 
sodi, cal situar-lo al Camp de Tarragona, no lluny de la costa. Per part 
seva, Asdrúbal travessa l'Ebre amb 8.000 infants i 1.000 cavallers, pero, 
en coneixer la notícia de la desfeta de Cesse, es desvii cap al mar, 
hostilitza els aliats navals dels romans, que havien desembarcat, i, des- 
prks, torna '1 seu territori més enlla de l'Ebre. Cneu Escipió, que segu- 
ranient no esperava aquest atac, castigi alguns dels prefectes de les 
naus, deixa una modesta guarnició a Tairaco i torna amb l'esquadra 
a Empúries. Pero Asdrúbal passa novament l'Ebre i aconseguí d'aixecar 
els ilergetes contra els romans. Una altra vegada en campanya, Cnen 
Escipió obliga als cartagiiiesos a abandonar tot el país d'aquesta part de 
l'Ebre, i, després, es dedica a sotmetre els ilergetes. Poc temps després, 
mar& contra els lacetans i ausetans. El setge de la capital d'aquests 
darrers -el recentment descobert poblat del Montgrbs, al Brull?- es 
perlloiiga durant trenta dies i fon molt dur a causa de lesprimeres neus 
de l'hivern de l'any 218-217. Els ausetans es van baver de lliurar i pagar 
una coutribució de 20 talents. Després, els romans tornaren a Tarraco 
per passar l'hivern (Livi, XXI, 61). Es planteja aquí el problema de la 
fundació de Tarraco. Malgrat que, dels textos aMudits, sembla deduir-se'n 
que la ciutat ja existia, les evidencies arqneolbgiques coincideixen amb 
la frase de p l i ~ ,  Tarraco Scipwnum opus (3, 21); Tot sembla indicar 
que, si bé en algun lloc de l'imbit tarragoni poguk haver un petit 
establiment cesseta, el promonton fou fodtiñcat a partir d'aquell hivern, 
trobant recer l'esquadra a l'estuari que aleshores formava la desembo- 
cadura del Fran~alí .~" Tarraco esdevé des d'aleshores la principal base 
de la conquesta romana de la Hi~pania.~' 

23. Un dels quds  pogué estar a OlArdola; cf. E. Ripoll Perelló, OUrdola, 
Iiistoria de la ciudad y guía del conjunto monumental y museo monogrdftco, Bar- 
celona, 19713, pAgs. 14-27. 

26. El fet que no es fes servir, en les mateixes condicions, la boca del Llo- 
bregat i la muntanya de Montjuic deu estar en relació amb les resistencies locals 
i amb una molt probable alianca dels romans amb els cessetans que sofri les seves 
proves en els esdeveniments bAüics immediats. Pot explicar-se també pel desig 
d'estar m& a prop de Pescenari més important de la guerra, el baix Ebre. 

27. Per a la rontrovertida qüestió de la muralla, en la que sembla que les 



L'any 217 veié l'arribada de Publi Comeli Escipió amb reforps que 
viaijaven en trenta naus, amb una gran quantitat de queviures, el submi- 
nistrament dels quals queda assegurat per trameses posteriors (Polibi, 3, 
97, 2; Livi, XXII, 22). La nova empenta que havia de cobrar la guerra, 
hom la deu a aquest general (Apii, Iber. 15). L'home venqut a Trkbia 
féu comprendre al Senat que la guerra havia de ser decidida a la His- 
pinia, on eren les bases de la puixanp cartaginesa. Efectivament, la 
tasca dels dos germans fins al desastre de Castulo (Cazlona) sera l'intent 
d'ocupar el que, en gran part, era l'imperi cartaginhs a la Península, 
car, per bé que els romans en tenien un coneixement imperíecte (Es- 
trabó), no ignoraven les referkncies sobre la gran quantitat dels recursos 
que p0sseia.2~ 

El primer esdeveniment d'aquesta nova etapa guerrera fou la batalla 
naval a les boques de PEbre. Sosylos, que fou mestre d'Anníbal, atribuí 
el merit de la victoria romana al concurs dels mas~aliotes.2~ El petit 
fragment de Sosylos, el confirma Polibi (111, 95), seguit per Livi (22, 19) 
i Zonaras (9,l). Els massaliotes, i, juntament amb ells, cal suposar també 
els emporitans, utilitzaren el diekplous (Ps. Frontí, 4,7,9).30 

Els romans pogueren, aleshores, travessar l'Ebre i seguir cap al Sud, 
avancant de forma lenta fins l'any 214. A partir d'aquesta data, hom 
intenta la penetració cap a l'alta conca del Beiis, ocupant Urso i Cas- 
tulo (Osuna i Cazlona). Perb l'avanq deuria ésser excessiu, car Publi i 
Cneu Escipió foren venpts i morts pels exercits sumats d'Asdrúbal 
Barca, Asdrúbal Giscó i Magó, l'any Z12.31 Ben aviat els romans van 
quedar reduits al nord-est de la Península com al comenqament de  la 
conquesta. 

- 
portes i les poternes són coetinies, Theodor Hauschild, Dos R6misch~ Tor in de? 
Stadmauer uon Tarragonn, a Madiulw Mitteilungen, 15, 1974, phgs. 145-155. 
6 figs. i ldms. 9-14 {trad. a Boletin Arqueoldgico, de Tarragona, 121-128, 1973- 
1974, pigs. 23-33, 8 figs. i 8 l k . ) .  

28. Prefenm aquesta explicació i no la que pretAn qne els romans només 
volgueren posseir la Península com a teatre d'operacions per a batre els cartagi- 
nesos, defensada per alguns autors, per exemple E. Albertini, Les diuisions admi- 
nistratiues de i'Espngne romnine, Paris, 1923, cap. 11. 

29. Per a Sosylos, vegeu Schulten, F.H.A., 111, phgs. 62-64, 
30. La facultat d'armar vaixells auxiliars de la flota romana es va concedir 

a diverses ciutats itAiiques o extraitiliques; Teodoro Mommsen, Compendio de 
derecho público romano, Madrid, 1898 (?), pig. 117; el que ve a estar en relació 
amh el contingent naval propi, Bloch i Cousin, R o m  et son destin, citat, pigi- 
nes 54-61. 

31. No hi ha acord per a aquesta data, que pot ser la de I'any 211, com ho 
creu Schulten, F.H.A., 111, pkg. 90, o la indicada, que prefereixen Bosch Gim- 
pera i Aguado Bleye, Lo conquista de Es poña..., citat, pig. 30 i notes 88 i 69. 
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Dins del drama continu i sagnant que fou l'ocupació del territori his- 
panic pels romans, Phistoriador es pregunta sobre les condicioiis diícils 
que portaren a tal situació cap a la 6 de la Segona Guerra Púnica. 
Perb cal recordar que la precarietat de la presencia romana, testimoni 
de la qual són els lents avanps dnts a terme, s'explica pel fet que, 
durant quasi quinze anys, els romans hagneren de fer front a la presencia 
d'Annibal a la Italia central i meridional. 1 dins d'aquesta fase final, el 
perill encara augmenta quan, l'any 208, Asdrúbal Barca, segniiit el camí 
del seu germa (Livi, XXVII, 39), arriba fins a Italia, essent anihilat a 
Metauro, mentre que Magó, el 205, havent passat l'hivern a les Balears, 
també es trasllada al teatre italic de la guerra amb la seva esquadra i 
tropes (Livi, XXVIII, 46). Només després de l'any 211 -presa de Ca- 
pua- pogué Roma enviar tropes a la Hispania, essent el contingent més 
important el de C. Claudi Neró (ApiA, Iberia, 

Perb tornem, per un moment, a referir-nos a la gravíssima situació 
dels anys 212-210, car novament trobem la grega Emporion exercint el 
mateix paper de ciutat aliada. Efectivament, Pocasió guarda una certa 
semblanca amb el desembarcament de i'any 218. Mentre les restes 
de a'exercit roma es mantenien a la fortalesa de Tarraco, els nous gene- 
r a l ~  romans, Publi Corneli Escipió (fill de Publi i futur "Africa") i Marc 
Juni Sila, amb els seus trenta quinquerrems i un nombrós exercit, bagne- 
ren de desembarcar a Emporion (Livi, XXVI, 19, lo), la qual cosa de- 
mostra el valor militar i estrategic que continuava manteuint la veiia 
cintat." 

En aqueils damers anys del segle m, si bé Tarraco tenia assumides 
ampliament les funcions de capitalitat, Emporion continua essent un 
lloc est-ategic important per als romans, com ho testimonien els episodis 
que hem recordat en relació amb la historia general. La cintat i el seu 
port complien probablement la funció de lloc de concentraci6 en el 
viatge d'anada o de tomada a Italia. Ja hem citat Parribada de Publi 
Escipió Pany 217, ,la de C. Claudi Ner6, el 211-210, i la del jove Publi 
Corneü Escipió i el seu collega Marc Juni SilA, Pany 210. 1 encara 
hom hi pot afegir i'enviament fet des d'Empúries, i'any 207, per Publi 

32. Schulten, F.H.A., 111, pig. 96. 
33. L'excepcional concessió del proconsulat ex plebiscito a un ciutadj. privat 

tenia lloc per primera vegada a la histbria romana a favor del jove Publi C. Es- 
cipió, la qual cosa d6na idea de la importancia que es donava a la guerra de 
la Hisphia. El cas no tornara a repetirse fins 130 anys més tard en la persona de 
Pompeu el Jove. Mommsen, Compendio de derecho pI"b1ico romano, citat, phgi- 
nes 315317. 



Corneli Escipió d'un cos d'exercit al cbnsul M. Livi Solinator que lluitava 
contra Asdrúbal al nord d'Itiiia?* 

Per fer-ne només memoria, recordem que, durant els quatre anys 
seguents (210-207), Publi Escipió i Sila aconseguiren treure, d'Hispania, 
els c~rtaginesos.~<a batalla d'Ilipa (l'actual Alcala del Río), guanyada 
per ells, juntament amb la de Metauro, a la Umbria, constitueixen el 
principi del desenllac de la Segona Guerra Púnica i, per a la Hispinia, 
i'inici de la romanikació portada al mateix temps que la conquesta, la 
qual no acabaria fins dos segles després. 

El coneixement de la Hispania proporcionat pels anys inicials de la 
conquesta, unit a les notícies dels viatgers i negotiatores que, sens dubte 
molt abans de la  mateixa, freqüentaven el litoral peninsular, va permetre 
als romans d'adonar-se de la vastitud de recursos que i'ocnpació els 
podiaoferir. Existeix un contrast entre el primer rnoment de la con- 
questa i la situació posterior. Donat que, i'any 217, Pexkrcit hagué d'irn- 
portar queviwes $Italia, i la mateixa cosa va passar el 215 (Livi, XXII, 
11, 6 i 22; XXIII, 49, 5), molt aviat fou organitzada i'explotaci6 econbmi- 
ca a fons del m6n indígena. Així, ja l'any ?LB, la Hispinia hagué de 
proporcionar blat i capes per a la guerra d'Africa (Livi, 'XXX, 3, 2), i 
blat a la pdpia ciutat de Roma en quantitat tan important que provoca 
la baixa deis preus (Livi, XXX, 26, 5). Les contribucions en metal1 noble, 
encunyat o no, foren també dúna gran quantia i contribuiren a la for- 
mació i desenvolupament del capitalisme ro&. Citarem el cas de Publi 
Corneli Escipió que, Pany 206, a rnés dels captius, armes i altres des- 
pulles, aporta a l'erari 14.342 lliures d'argent sense encunyar i, també, 
una quantitat d'en.cunyat (Livi, XXVIII, 38). Perb també existien ja, 
en aquesta epoca primerenca, algunes trameses en sentit contrari (Li- 
vi, XL, 35), com ceramiqnes i alguns articles s~mptuar i s :~~  

34. Pellétier, A propos de la Lex Claradia, citat, pig. 14. 
35. La narració de Livi es basa directament en Polibi: J. Martineí Ghzquez. 

Polibio fumte de Lioio en los acontecimientos hispanos, a Ampurias, 36-37, 1974- 
1975, pigs. '235-248. 

36. Durant el sede n a. C., es continua obtenint erans quantitats que, ales- 
llores, eren considerades modestes en comparar-les amb les reparacions de guerra 
aconseguides a Orient de les grans potencies nvals. L'estudi d'aquests aspectes 
econbmics de i'ocupsció romana ha estat realitzat amb una gran aportació de 
dades per J. M. Blázquez en diverses obrcs recents. Un quadre detallat dels botins 
ingressats a I'aerarium entre els anys 106 i 133, a Robert Etienne, Le culte impP- 



Per causa d'aquestes exaccions, ja Pany 205 les tribus del iiord-est 
se sublevaren, perb foreu durament reprimides. Efectivament, les apor- 
tacions dels prodnsuls al tresor de la República eren enormes. En deta- 
llar-les, Bosch Gimpera i Aguado Bleye diuen: demasiado rico botín 
para arrancarb a un país donde no había guerra. Al stipendium, que 
era un tribut h e ,  degueren les ciutats hispiniques la denominació de d- 
oitates stipendiariae."' Perb les extorsions complementaries per part dels 
governadors i prefectes es fixaven de forma arbitriria i eren freqüen- 
tissimes. Sembla que, de tot el m611 hispanic, nombs tres ciutats acon- 
seguiren el foedus i, potser, la immunitat: Emporion, Ebussus (=Eivissa) 
i Gades (= Cadis). Perb no cal pensar que els seus avantatges fossin 
molts, car segurament es limitaven a una organització municipal particu- 
lar relacionada amb el seu origen i a Pencunyació de moneda en condi- 
cions avantatj~ses?~ 

Tal situació culmina amb la gran sublevació dels pobles hispanics 
de Pany 197 a. C., que s'inicii a la provincia Ulterior i es propaga 
ripidament a la Citerior. Els pretors C. Semproni Tuditi i M. Helvi 
foren unpliament derrotats, i la mateixa cosa ocorregué als seus succes- 
sors, A. Fabi Buteu i Q. Minuci Therm.g"l Senat considera que la 
situació era tan greu que, el mes de mar9 de I'any 195, decidí enviar 
a la Citerior un dnsul amb un exercit consular compost de dues legions 
i 15.000 aliats llatins, una flota de 25 naus llargues o galeres i tropes 
comanades per pretors, amb un total de més de 50.000 homes. Per al 
cirrec fou designat Marc Porci Cató, notable personatge, la goveinació 
del qual, malgrat la duresa de la guerra, fou moIt beneficiosa. La His- 
pinia Citerior fou, per aquesta raó, la primera província consular de 
la República romana després d'Itilia (Livi, XXXIII, 43).39 b's 

da1 duns la Pdninsule Ibdriaue d'Aiieust d Dioclefien. París. 1958 íreeditat el 
1974), pdgs. 93-95. 

37. Bosch Gim~era i Amado Bleve. La conuuista de España ..., citat. DAC. 51. , . . A  - 
Gegons Plini el veli 1111, 7}, a la Betica, de 175 ciutats, 120 pagaven stipenditrm. 
Antonio Garcia y Bellido, La España del siglo 1 de nuestra Era (según P. Meia 
y C. Plinio), Madrid, 1947, pig. 123. 

38. Sembla fora de dubte que, després de la conquesta, la ciutat pega 
dZmporion resta en la wndició de 'Ciutat iliure federada". La relació no era 
nova, car éa probable que el vincle fos anterior com a conseqübucia del pactat 
Iány 368 entre Roma i Massalia (foedus aequo iure), segons el text de Justi que 
ja hem assenyalat. Nenci, Le relnzioni con Marsiglia ..., citat, pigs. 9 SS. 

39. La divisió en dues províncies havia estat establerta un any abans. Sobre 
el problema de  la transmissió del comanament en aquells greus moments: José 
Martinez Gbzquez, La sucesión de los magistrados romanos en Hispania en el 
a60 196 a. de C., a Pyreme, X, 1974. pigs. 173-179. 

39 bis. Per Marc Porci Cató el Censor eus remetem a A. Pauly i 6. Wissova, 
Realencyclopadie der Klmsischen AltelZuniwissenscl~aft, t. 43, cols. 108-165. 
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Per la seva transcendkncia en relació arnb els orígens de la ciutat ro- 
mana d'EmpÚries, hem de deturar-nos a examinar arnb detall les pri- 
meres fases de la guerra catoniana, cosa que ara hom pot fer arnb més 
elements de judici, grhcies al recent i excellent llibre del professor J. 
Martínez Gi~quez.~O El minuciós relat de Livi cobra, per a la nostra 
ciutat, un gran valor, ja que esti inspirat en una font directa, com és Yo- 
bra perduda del propi Cató, Els origens. Pero es fa dificil en aquel1 text 
preciós d'arribar a desllindar arnb exactitud el que fa referencia a una 
situació anterior pre-bellica, el que correspon al conflicte que anoinenem 
Guerra Catoniana i el que és posterior a aquesta darrera. L'espontaneitat 
de la seva redacció fa pensar que el que descriu és la situació durant 
aquest mateix any 195. Queda, com un fragment a part, el text que es 
refereix a la fundació cesariana, que és una interpolació evident del propi 
Livi, a la qual haurem de fer referencia més endava i~ t .~~  

El cbnsul partí de Portus Luiiae (l'actual La Spezia) i reuní el seu 
formidable exkrcit al Portus Pyrenaei (també Portus Veneris, avui Port 
Vendres), passant de seguida al Golf de Roses. La primera operació fou 
la d'expulsar de Rhode, en aquesta circumsthncia depenent d'Emporion, 
la guarnició indígena que Yhavia presa. Després, secundo oento, arriba 
a Emporins, precisant que ibi copiae omnes praeter socios navales in 
terrurn expositue (Livi, XXXIV, 8). A aquest text segueix el  de la deta- 
llada descripció de la ciutat, i d'ell ens ocuparem més endavant, car 
creiem que 6s preferible presentar abans de forma cronolbgica el desen- 
volupament de la guerra a l'imbit emporith. 

El text, sols de forma ambigua, es refereix a la situació dels poders 
abans del desembarcament. Que els grecs eren favorables al mateix 
sembla una cosa fora de dubte. Pepo no creiem que fos segur que la 
ciutat indígena estigués obertament sublevada, car no sembla que el 
relat de la batalla contra els indiketes i la presa del seu campament es 
referís a la ciutat del pujo1 vei. Al final del llibre XXXIV, 9, Livi explica 
que Cató dedica alguns dies al contacte arnb els emporitans, a explorar 
les proximitats i a exercitar els seus soldats, i malament hagubs po- 
gut realitzar tals operacions arnb una ciutat sublevada a pocs metres de 
les muralles de  la gega. Com que era Pepoca de l'any en que els indíge- 
ties tenien el blat a les eres -per tant, entre juny i juliol-, Cató prohibí 
als proveidors que li proporcionessin blat, i els envih a Roma pronunciant 

40. Joss Martinez Gizquez, La campaña de Cat6n en Hispanin, Barcelo- 
na, 1974. 

41. Comentaris a Almagro, Las fuentes escrit as..., citat, pigs. 47 i següents; 
i Martinez Gázquez, La campafia de Catbn..., citat, pigs. 54-56 i 112114; Schul- 
ten, F.H.A., 111, pkgs. 177 i 5s.; el resum de Livi per Apii a les pigs. 191-192 i 
351-352. 



la frase bellum se ipsum akt. Un altre gest teatral del Censor fou el 
d'enviar les naus des BEmporion a Massalia per indicar als seus sol- 
dats que no bi bavia retirada possible (Apih, Iberiu, 40). Després es de- 
dica a saquejar les terres immediates i a hostilitzar els seus enemics 
mitjancant petites operacions (Livi, XXXIV, 9).42 

En relació amb la repressió dels indígenes del que avui anomenem 
Empordh i comarques veines i, en particular, amb la fi de roppidum 
d'ullastret, el text de Livi (XXXIV, 1516) suscita diferents hipotesis 
dignes d'uiia detinguda anhlisi*. No coneixem la situació del campament 
de les tropes indígenes ni el camp on es Iliuri la gran batalla que decidí 
el domini d'aquesta regió. Tampoc no coneixem amb exactitud I'extensió 
geogrifica de l'aixecament indígena en aquesta zona, encara que cal 
pensar que fou total. El que sí ens sembla probable és que, eni~ont 
de la posició clarament pro-romana dels grecs, haguessin adoptat els 
einporitans indígenes una actitud ambigua que es transforma en franca 
submissi6 a l'arribada o després de la batalla. La frase multi et aliarum 
civitatiunz, qui Emporias perfugerunt, dediderunt se (Livi, XXXIV, 16) 
sembla assegurar el fet, per altra banda ben estrany, que la ciutat indí- 
gena no es rendí fins després de ia batalla. La tensió existent entre les 
dues ciutats en prendre cadascuna una pariit distint, cosa indubtahle 
si seguim els textos, pogué ser deguda a la diferent condició jurídica 
-1legeixi's tributibia- enfront dels romins. 

La ubicació del campament de Cató, des del que hom realitzava la 
campanya, constitueix un problema al que ens referireni mts endavant. 
En ell, el Cbnsul rebé M. Helvi, ex-pretor de la Hispinia Ulterior, de 
camí vers Roma per lliurar a Perari el seu enoime botí, que li val- 
gué l'ovació, pero no el triomf, pels desastres que havia ~ o f e r t ~ ~ .  Dins 

42. blartinez Gázauez. La camvaiia de Cat h.... citat. nBes. 57-58: Schul- . - "  
ten, F.H.A., III,  ag. i78. 

43. Mimiel Oliva Prat, Ullatret, euía de las excauaciones ii sti Aftiseo, Gi- " 
rona, 1970, pAg. 44, posa en relació la destrucció de la ciutat &b la campanya 
catoniana, encara que assenyala que, aleshores, ja estava en plena decadencia. 
S'ha de tenir en compte que, desprhs d'aquella campanya, als segles 11 i I, Em- 
póries degué convertir-se en un centre potser ainb més poder d'atracció - c a p  
administratiu de la r e g i b  sobre els indígenes que eri I'etapa anterior. També 
Maluquer, Ullartlet, citat, pigs. 22-23, creu en una situació de decadencia al 
segle nr i insinua la possibilitat que' Ullastret sñagués convertit an un domini 
emporita, la qual cosa explicaria que les seves muralles no haurien estat des- 
truides per Cató. Martinez Gázquez, Ln cnmpaña de Catdn ..., citat, pkg. 163. 

44. Livi, XXXIV, 10, 1-7: 14.732 lliures de plata sense encunyar, 17.023 
de plata batuda en bigati i 119.439 de  plata d'Osca; Schulten, F.H.A., 111, pigi- 
nes 181-182. Martlnez Gázquez, La sucesión de los magistrados ..., citat. Un altre 
punt de vista a 6. V. Sumner, Proconsub and ">rouincioe" in Spain, 218/7- 
19615 B.C., a Arethusa, 3, 1970, pags. 83-102. 



del mateix escenari, se situa Pepisodi de l'ambaixada del rei dels iler- 
getes, Bilistages. Els antics i perseverauts enemics dels romans sol.li- 
citaven ara l'ajuda per a defensar-se dels seus veins sublevats que els 
atacaven. Cató, quedant-se amb el fill del r&gul com a ostatge, ordí 
una hibil maniobra per fer creure als ilergetes que l'ajuda estava en 
cami, i aixi aixeci els seus inims (Livi, XXXIV, 11, 2-8, i Ps. Fronti, 
4, 7, 31). 

Quau Cató considera que ja tenia preparades les seves tropes i que 
coneixia les tictiques de Senemic, es disposi per a la gran batalla de 
la seva campanya que anava a ser decisiva (Livi, XXXIV, 13, 4-10). 
De nit, porta a terme la maniobra de situar-se darrera el campament 
dels indígenes. Simula, de matinada, un atac al carnpament i acon- 
seguí així treure els seus enemics al camp Iliure. Fhu maniobrar, a 
continuació, dues cohorts per envolttu el flauc dret dels seus contraris, 
i inicia la lluita: primer, a distancia, i després, cos a cos. Els. indígenes 
foren portats contra les defenses del campament; aquest darrer fou 
assaltat, i es produiren una terrible carnisseria i el oonseguent saqueig 
(Livi, XXXIV, 14, 1-11; 15; 1-9). Amb el mateix detall amb que ho ha 
fet per a la batalla, l'historiador ressenya, a continuació, les ~labances 
a Cató i els fruits de la victiiria, textos encomihtics que, sens dubte, 
procedeixen de la mateixa obra del Censor, com es pot comprovar pels 
fragments que ens u'hau pervinguPe. El resso de la batalla degué 
arribar lluny, car immediatameut es presentaren a Cató legats de tots 
els pobles d'enci de YEbre per a rendir4 compliments. Només els 
bergistans gosaren afrontar-lo, raó per la qual foren energicament 
castigats. Per assegurar la pau, que oontínuament proclamava, recollí 
les amles de totes les tribus de la regió i doni ordre d'enderrocar les 
muralles dels poblats. Probablement corresponen a aquests fets les 
espases de la Tene 11, el bastidor i els projectils de catapulta i els glans 
de plom per a la fona trobats fa anys a la Neipolis emporitana. Mentre 
s'esdevenieu aquests fets, Cató havia portat el seu quarter general 
d'Emporion a Tarraco (Livi, XXXIV, 16, 1-7; 17, 5-lZ)40. 

Algunes d'squestes mesures degueren d'estendre's a #les tribus de 

45. Vegeu la comparaci6 dels teaos a Martínez Gmuez,  Lo campaña de 
Catón ..., citat, pigs. 91-95 i 136-137. 

46. L'estrafag&na per aconsepir d'aterrar les muralles esta mbs ben expli- 
cada, poiser amb quelcom de collita propia, per Apia, Ib., 41. Vegeu: Schulten, 
F.H.A., 111, phgs. 192 i 352; Martínez Gázquez, La campaíur de Catdn ..., citat, 
pAgs. 136-137. Per a les troballes d'armes a Empúries: Anunri de PInstitut as- 
tudlp Catalans, IV, 1911-1912, pags. 671-672; V, 1913-1914, pBg. 841; i VI, 1915- 
ISW, phg. 710. Tambb Bosch Gimpera i Aguado Bleye, La conquista de Es- 
paña ..., citat, pAg. 60 i nota 35. 



rnés enlli de PEbre, fins i tot a la Turdethnia on lluitaven els pretors 
Publi Manli i Api Claudi Neró. Cató intervingué a la Celtibhria i a la 
Turdethnia el mateix any 195. L'any següent, completa la submissi6 de 
la Citerior amb una campanya a la val1 de 1'Ebre. Al final del seu 
comanament, el país quedava organitzat i pacificat, havent estat situats 
els límits de la romanització fins a les fronteres amb els lusitaiis i els 
celtíbers. Per aquesta 136 i per l'enorme botí cobrat, se li concediren 
els honors del triomf i una supplicatio de tres d i e ~ . ~ '  

Abans de passar a ocupar-nos dels problemes topogrhfics i arqueo- 
lbgics de la ciutat en relació amb els esdeveniments histbrics que 
hem resurnit, ens sembla necessari deixar constancia de les escadusseres 
cites que fan referencia al periode final de la República i a I'Epoca 
Imperial. Efectivament, després de la Guerra Catoniana, s6n molt po- 
ques les dades referents a la que ja, amb seguretat, podem anomenar 
Emporiue. Els textos dels historiadors clAssics es refereixen a fets dels 
que ja ens hem ocupat, excepte del text de Livi sobre la colbnia, que 
examinarein en un altre punt de la nostra dissertació. Aixi, n0mt.s de 
tant en tant trobarem en els autors alguna dada que pugui relacionar-se 
nmb Empúries durant aquests segles obscurs. Tal és, per exemple, un 
discutit text de Salusti que, segons Schulten, indicaria que Pompeu 
establí els seus quarters d'hivern a Empúries, els darrers mesos de 
l'any 77 a. C., després de dominar els indiketesjs Tampoc no tenen més 
importhncia que da geografica les cites de  Pomponi Mela (11, 87 a 90), 
a la que ja ens hem referit en parlar de la Scalae Hannibabalis, la de Plini 
el Vell (111, 22) i la de Ptolemeu (19).4U Per la seva part, Esteve de 
Bizanci, malgrat hnver viscut cap a ,l'any 500 de la nostra era, utilitzh 
iines fonts molt antigues, tal com es despren de la seva nomenclatura. 
Per bé que atribuint-les a regions diferents, segurament perque no sabia 
interpretar els textos que manejava a causa de la seva antiguitat, dis- 
tingeix Empúries d'Indika, anomena la primera "c&ltica" i dóna, per 

47. El boti era el m& gran dels enviats a Roma per cap rnés general: 25.000 
lliures de plata en bares, 123.000 peces en bignti, 540(000) en plata d'Osca i 
1.400 lliures d'or. Tots els textos, arnb comentans, a Schulten, F.H.A., 111, pigi- 
nes 194-195 i 353-354: i a Martinez Gázquez, La campa?ia de Catón ..., citat. 
~ a g ~ .  149-163. 

48. No creiem que hi hagi aryments suficients per a dir que els indiketes 
estaven sublevats. Sohulten, F.H.A., IV, pigs. 222224 i 384.386. Almagro, L a s  
fuentes esnit as..., citat, pigs. 74-75. A. Schulten, Sertodo, Barcelona, 1949, pi- . . 
gina 129. 

49. Almagro, las fuentes esctlt as..., citat, pAgs. 84-90. Garcia y Bellido, 
La Espafia del @o 1 de nuestva Era, citat, pigs. 131 i 234. 



a la segona, un equivalent en el nom de Btoberoura, trames només 
per e11?O 

Arribats en aquest punt de la nostra dissertació i havent vist el paper 
que Empúries juga als anys crucials de finals del segle 111 i inicis del 11 
abans de l'era, hem d'examinar les dades que ens proporciona i'arqueo- 
logia referides als comencaments de la ciutat romana i al seu desen- 
volupament durant Epoca republicana. 

El coneixement dels problemes arqueolbgics dels segles IV al 11 ha 
progressat durant els daners anys, nierces sobretot als estudis ceramo- 
lbgics. Existeixen, en aquest període, diverses produccions que, per a 
la datació i com a indici de relacions comercials, ocupen un lloc de pri- 
macia. A cada regió del món roma, la combinació de les diferents classes 
és diversa, perb existeixen uns tipus, que podríem anomenar "intema- 
cionals", que estableixen la mútna relació. 

Pel que fa a Pimbit emporitk i a 'l'kpoca que ens ocupa, compleix 
la funció de fbssil director la familia molt complexa de les cerhmiques 
de vemis negre, que, per simple comoditat, anomenem "cerhmiques 
campanianes", car moltes de les seves produccions no procedeixen de 
la CampAnia. Malgrat ser conegudes d'antic, el seu estudi sistematic 
és relativament recent, havent-lo iniciat N. Lamboglia abans del I'any 
195Q i continuat amb hit D. M. Taylor, F. Benoit, J. P. Morel, 
Y. Solier, E. Sanmartí, J. Barbert i d'altres." Dins d'aquesta família, 
l'espkie més antiga és la denominada "precampaniana", els productes 
de la qual cobreixen tot el segle N, seguint la taula de formes de la 
cerhmica atica de figures roges. La "protocampaniana" tindria un de- 
5envolupament parallel a Pantenor, corresponent als tallers hellenístics 

50. Roberto Grosse, Las fuentes desde César hasta el siglo V d. de J.C., a 
F.H.A., VIII, pigs. 428-430. Aimagro, Lns fuentes escritas ..., citat, phgs. 91-93. 
Per a la interpretació cautelosa que cal donar als textos dzsteve de Bizanci per 
al territori grec occidental, J. Brunel, Etienne de Byzancs et le domine marsei- 
IloLp, a Reme des Etudes Ancienncs, XLVIII, 1945, pigs. 122-133. 

51. Nino bmboglia, Per una chsificazione preliminare della ceramfca cam- 
pana, a Atti del 1' Congresso Intamazionale di Studi Liguri, 1950, Bordighera, 
1952, pbgs. 139-206. Id., La ceramica campana delh Bostida, a Archivo & Pre- 
historia Leoautina, V, 1954, phgs. 105-139. Id., Polemiche campane, a Rivlsta di 
Studi Liguri, XXVI, 1960, phgs. 292-304. Doris M. Taylor, Cose Blackgiam pot- 
tey,  a Memotrs of the Amricon Academy in Rmne, XXV, 1957, pigs. 69-193. 
F. Benoit, Fouilles sous-marines, Iepave du Grand Congloué d Marseille, XIV 
supplément a Gallio, París, 1961. J. P. Morel, Céramiqus 3 vemis noir du Fmum 



sud-itilics del segle iv. Durant el darrer ter$ d'aquest segle aparegué 
la "campaniana A" que tingué un k i t  durable, car, amb variants, es 
mantingub fins a i'any 150. a. C. En ella hom pot determinar dues 
variants, i'antiga i la recent, amb un punt de contacte que caldria 
situar vers l'any 250. Segueix la "campaniana B ,  que sembla una Mgica 
continuació de l'anterior i que se s iha  entre el 175 i el 50. Encara hom 
pot afegir la "campaniana C', que manté la moda de les ceramiques 
de vernís negre fins que, al darrer :terc del segle 1, s'imposen les ce- 
rdmiques sigillates aretines. 

Més importincia per la seva menor latitud cronolbgica tenen les 
produccions de dos concrets centres menors: Yatélier des petites es- 
tampilles" i el "taller Nihas", el coneixement dels quals es deu respec- 
tivament a J. P. More1 i a Y. So l ie~?~  Les prodnccions de PUatélier des 
petites estampilles" se situen cap als anys 300 i 250, amb i'apogeu de 
la seva producció vers el 275. Hom ha suposat que el taller es trobava 
ubicat a Roma o als seus entorns. La seva area de producció esta molt 
ben delimitada: Italia central, Aleria a Cbrsega, Llenguadoc, Rosselló, 
Catalunya, Sicília occidental i territori cartagines entre Utica i Leptis 
Magna. Seyrament a Empúries aquest tipus ceramic substitui o com- 
pleta les darreres importacions itiques. Pel que fa referencia als produc- 
tes del "taller Nikias", anomenats així per presentar unes marques 
creuades arnb aquest nom, escrit en lletres gregues (o el de IBn), es 
troben amb certa freqüencia a jaciments entre 1'Hérault i el Llobregat. 
Solier ha plantejat la qüestió del seu possible origen emporita. Existeixeii 
petits dubtes en relació arnb la seva cronologia, que no ha d'estar lluny 
dels anys 250-200, perb que segiirameiit podrh ser més precisada en un 
futur proper. 

Amb aquests avencos de la ceramologia, acompanyats de ,les més 
estnctes thcniques estratigrafiques que al llarg dels darrers decennis 
s'han anat imposant dins de la investigació arqueol?gica, és possible 

Romain et du Palotin, a Mélanges d'Archkologie et d'Histoire (Ecole Franpaise 
de Rome), suplement 3, París, 1985. Y. Solier, Note sur les potiers pseudo cam- 
paniens Nikius et I6n, a Reuue Archkologique de Narbonnaise, 11, 1969, pigs. 29- 
48. E. Sanmarti Grego, El taller de las pequeims estampilh en la Peníwla Ibd- 
rica, a Ampudas, 35, 1973, pigs. 135-173, 13 figs.; Id., La cerdrnica campaniense 
de Emporion y Rhode (en premsa). José Barberá, La cerdmica barnizada de 
negro del poblado ilergeta del Tossal de les Tenalles, de Sidamunt (Lérida), a 
Ampurius, XXW-XXVII, 1964-1965, pigs. 135-163, 10 figs.; Id., La cerdmica cam- 
pantense, a Información Arqueoldgica, n." 2, 1970, pBgs. 38-46. 

52. J .  P .  Morel, Etudes de ckromique carnpantenne, 1, L'atkzier des petites 
estampilles, a M6langes d'Archdologie et d'Histoire (Ecole Franpise de Rome), 
81, 1969, pigs. 59-117. Solier, Note sur les potiers .... citat. 



actualment de plantejar sota nous punt? de vista arqueoldgics el co- 
neixement d'el tema que ens ve ocupaiit, o sigui, el desembarcameiit 
roma i la formació de la ciutat romana. Aixb implica, naturalment, 
Pexamen a fons de tot el problema de la ciutat indígena, la qual sem- 
pre ha estat admesa com la seva antecesora. 

Com hem vist, les fonts escrites es refereixeii repetidament als in- 
diketes corn habitants indígenes del que ara anomenem Emporda, pero 
aquí només ens referirem a ells pel que afecta a la ciutat que sembla 
que porta el seu n ~ m . ~ W a l  recordar que el topbnim Indika no és citat 
pels grans gebgrafs de l'Epoca Imperial, tals coin Ptolemeu, Plini el 
Ve11 o Mela, ni pels antenors, i que, corn bem dit, només el trobem a Es- 
teve de Bizanci que visqué vers l'any 500 de la nostra Era, utilitzaiit 
una font antiga. Aquest autor, que també cita Enipúries eii plural, 
asegura que Indika dona nom als pobladors del territori, la qual cosa 
cal probablement entendre al revés, car, si admetem la seva asseveració, 
camldria llavors acceptar uns remots orígens per a la ciutat, antenors 
fins i tot a la colbnia grega. Aqiiest text d'Esteve de Bizanci, cal consi- 
derar-lo només pel fet de donar-nos el nom de la ciutat, per alba banda 
silenciat per autors que la descriuen tan bé com Livi o Estrabó. Ende- 
més veiem que les fonts escrites, amb total unanimitat, assenyaleii 
ll'existencia d'una ciutat indígena, que s'hauria format al costat d'Empo- 
rion. Es lbgic, tanmateix, que l'arqueologia hagi intentat cercar els 
testimonis de  l'existbncia d'aquella ciutat, i aquesta és la qüestió que 
examinarem a continuació. A aquest efede, passarem revista de totes les 
excavacions relacionades amb el problema. 

Amb anterioritat a l'any 1939, les referincies a les restes arqueulb- 
giques de PEmpÚries iberica són escadusseres, car en totes les publi- 
cacions sobre les excavacions de la vella ciutat, si hi ha alguna refe- 
rencia a la qüestió només es fa una repetició dels coneguts llocs comuns 
sobre si'assumpte. 

Nogensmenys, la ubicació de la ciutat indígena, sempre hom la dona 
corn a segura en el planell veí de la ciutat grega, on tots els planols, 

53. Sobre els indiketes treballa la Srta. Anna Pujol Wigvehí. Sobre els 
noms i Rtnia: George Phillips, Ueber den iberischen Stamm der Indiketen und 
seine Nachbam, a Actis Academia aus Wieit, c. phil. hist., IXVII, 1871, pigi- 
nes 761-1304; Nino Lamboglia, Ipotesi sugli lndicetes e sugli Intemeli, a Rivista 
di Studi Liguri, XV, 1949, phgs. 184-194; P. Pericay, Sobre los nombres de 
Indika, In ciudad hispana funto a Ampuhs, a Emerita, XVIII, 1950, phgs. 151- 
173; Id., Las raíces hbtdptóricas del extremo NE. peninsular dssde la lingüística, Fi- 
guerei, 1956; Nino Lamboglia, ta formadone del niuninpio de Emporiae, a Ri- 
oista di Studi Liguri, XXXIX, 1973, piigr. 21-35, arnb un mapa toponimic del 
hinterland emporith. 



des del de Jaubert de Passa de 1823,64 indiquen el gran rectangle de 
la ciutat romana. Perb, en aquest imbit, les excavacions irregulars ante- 
riors a 1908 només havien posat al descobert construccions romanes, 
i a partir de la citada data les excavacions de la Junta de Museus de 
Barcelona fixaren la seva atenció quasi de fomla exclusiva en la Neipo- 
lis, podent-se citar només, en aquel1 indret, l'exploració, dirigida 
per J. Puig i Cadafalch, de la porta del sector Sud de la muralla, una 
trentena de metres del carrer principal que en ella s'inicia68 i Passaig 
estratigrhfic al que a continuació hem de fer referencia. 

El primer intent de coneixenqa estratigrafica a l'interior de la ciutat 
romana, hom el deu a M. Cazurro i a E. Gandía, que el donaren a 
coneixer h y  1914P6 La prova consisti en un pozo que se abrió al pie 
de la muralla que por la parte Sur limita la ciudad ibero-romana, a 
1250 metros al W. de la puerta de entrada, que dona quatre estrats 
o capes dels que malauradament no es féu el dibuix, el qual tampoc no 
hem trobat al Dieri BE. Gandía d'aquells anys, encara que sí re- 
ferhncies en el volum de 1908. Aquesta estratigrafia es podria resumir 
de la seguent manera: l.", capa de sorra d'un metre de potencia 
amb Fans fragments de Pobra de coronament de la muralla; 
2.0n, capa de U80 m. de terra amb materials barrejats (campaniana i si- 
@Mata); 3.er, capa d'un metre, en la part alta de la qual comencaren a 
apareixer eis carreus de la muralla, amb runes i estucs pintats, ruina 
probablemente de la casa que habia adosada a la muralla (campaniana, 
sigillata, gris i dues monedes, un mig bronze de Tiberi i una d'argent 
de Iuba 1); i 4.r: capa de fonna d'escombrera amb molts ossos a la seva 
part superior i debajo una t i m a  arcillosa roja, con algún pedazo de 
carbón y una pequeña est~atificacidn cle piedras sueltas, debajo de los 
que continúa la tierra arcillosa m& pura, havent estat trobat en aquesta 
capa, perb sense que hom especifiqui en quin dels nivells dels que estava 

54. Jaubert de Passa, Notice historiqw sur la oüle et le comtk d%mpurim, 
a Mkrnoires de la Société Royale des' Antiquaires de France, 1823. pigs. 1-86. 

55. J. Puig i Cadafalch, Les excauaciom d'Ernpúries, a Anuari de Unstitut 
d%studis Catalans, 1, 1908, pAgs. 150-194, 45 figs. i 3 plhols. A partir d'aquí 
els textos en msiva s6n fragments dels trebaiis que indiquem. 

56. Manuel Cazurro i Emilio Gandía, La estratificación de la cerámica de 
Ampurins y lo época de sus restos, a Anuari de E'Imtitut d'Estudis Catalans, V. 
1913-1914, pAgs. 657-686, 43 figs. (en especial les pigs. 667-668). Es possible 
que aquesta excavacib fos realitzada en la part exterior de la muralla, la qual 
cosa sembla deduir-se del text referent al segou sondeig. Daquestes estratigra- 
6es i h a  altra d'inhdita realitzada per Gandía Pany 1923 (Diario de Ercaoa- 
ciones del año 1923, ms. al Mdeu d'Empúries, pAg. 1081, se n'ocupa Martín Al- 
magro, Estratigmfín de la ciudod helenístico-romana de Ampurios, a Archiuo Es- 
pañol de Arqueologia,-.=, 1947, pdgs. 177-199, 20 figs. 
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formada, alguns fragments de ceramica ib&rica acompanyats de frag- 
ments de campaniana i sigillata; als 4'40 m. de la vora superior de la mu- 
ralla hom troba un paviment de pedres, i l'excavació fou suspesa, car 
quedaven evidents tres filades de blocs, i la darrera, mis grosera, pare& 
ser ya su cimentación.. Aquests resultats, encara que simplifiquen la 
realitat, coincideixen, en les seves linies generals, anib els que esteni 
obtenint en els nostres treballs en aquesta zona de la porta romana, 
exceptuant la predncia de terra sigiilata a Pestrat més baix que, sens 
dubte, per l'estretor i profunditat de la zona excavada, se'ls degué 
contaminar a M. Cazurro i E. Gandía. Els citats autors resumeixen la 
seva interpretació dels dipdsits estudiats prop de la porta de la seguent 
manera: En el interior de  ia ciudad, se presenta un conjunto a partir de 
la superficie, desrpués de una capa de ca& un metro de espesor en la que 
todo está reouelto por el arado y m la que abundan los trozos de ce- 
rámica' ordinaria, terra sigillata, cerámica gris bastante fina y algo de 
campaniense, con rarisimos fragmentos ibéricos, viene una capa no 
removida con abundante cerámica de la llamada terra sigillata y, en su 
base, cerdmica campaniense, y mezclada con ellas algunos fragmentos 
ibéricos que nunca suelen encontrarse en la superficie ... Podria esto in- 
terpretarse suponiendo que las primeras capas eran derribos removidos y 
la cuarta la del sueb de kz ciudad, que por la coexistencia de barros 
campanienses y terra sigillata podria dutarse como de2 siglo I a. de  J. C. 
Tal com ja ha estat dit no podem estar d'acord amb aquesta darrera afir- 
mació, car precisament les excavacions eii curs ofereixen nivells eii els 
quals la terra sigillata falta totalment, extrem que coincideix amb els 
treballs als quals es farh referencia a mntinuació. 

'Es a partir de l'any 1940 quan comencen a apareixer publicacions 
que constitueixen progressives aportacions al problema de la ciutat iiidi- 
gena. Així, en una de  les seves primeres notes, M. Almagro exposa el 
resultat de la neteja del sector ineridional de Panomenada muralla 
"cesariana" O', que més tard, Pany 1947, desenvolupa en un article al 
que farem referdncia. Els descobriinents es concretaven en les restes 
&un amfiteatre i en el que fou interpretat com una muralla ibdrica 
amb torres, sobre la qual Cesar hauria bastit la seva fortificació recti- 
linia. De la primera, hi havia els testimonis de les restes de miirs trans- 

57. M. Almagro, Las excaoaciones de Ampurias, a Ampurias, 11, 1940, pi- 
gines 171-173, 2 figs. y IV l b s . ;  Id., Los tmbaios de consolia'ación y excavación 
en las ruinas de Ampurias, a Archiuo Español de Arqueología, XIV, 1941. pAgi- 
nes 449-451; Id., Ampurias, hbtodn de lo ciuakd y guía de las excaoacims, Ber- 
celons, 1951, pkg. 161 i fig. 6; Id., .?.as fuentes escritas ..., citat, pHgs, 52-55, 
fig. 9; fd., Excauaciones de Amplios; &irnos hallaxgos y multados, a A$chivo 
Español de Arqueologla, XVIII, 1945, pHg!:. 59-75, 16 figures. 



versals en difereiits indrets i dues torres, Puna coincidint amb la porta 
romaiia, i I'altra, a i'extrem SE del recinte. A partir d'aquest punt s'ini- 
ciava uii mur "ib&ricn de 3'95 m. de gruix que, lleugerament desviat, 
hom diu que llegaba almar. Aquest enigmatic mur és &una gran im- 
portancia i la seva extensió cap al mar -que no creiem que arribés a 
realitzar-se més enlla del tros encara al descobert- haura de ser com- 
provat en properes campanyes d'excavació. En aquesta zona aparegué 
un dipbsit de vasos grecs que en parte fueron destruidos, según parece, 
al cimentar la murall~ ibérica, que resu2taria d, con todo seguridad, 
posterior al siglo VI, en que se fecha e! hallazgo. Con estos vasos se en- 
contró un anillo de oro con aro en forma de morcilla y un entalle con 
una esfinge arcaica y también un vidrio fragmentado. Més tard, a i'obra 
sobre les necrbpolis, el profesor Almagro identifica aquesta troballa 
com el conjunt funerari d'una toniba amb la denominació de "Inhuma- 
ción Bonjoan n.O 69". i dona descripció amirada dels seus materials datats 
cap a finals del segle També en un terrapl6. de la muralla fou tro- 
bada lestatua mutilada d'un sitir de U70 m. d'altura, atribuit al segle I 
de l'Era. La interpretació de totes aquestes restes en relació amb la 
muralla fou feta amb certs dubtes. Per aUio és important consignar el 
que diu: La nueva muralla Imca pensar en la ciudad de Indica, citada 
por los textos, y si tal stiposickín fuera confirmada a el curso de. la 
actual excavación, resultaría haberse &cubierto el emplazamiento de 
la colonia romana sobre una antigua ciudad ibérica de  la que sdlo noti- 
cias teniamos. Otras veces suponemos sea esta muralla ahora hallada 
la leumitada por César y que durante los siglos siguientes debió derrum- 
barse por ser innecesaria, hasta que los nuevos peligros que amenazaban 
con la invasión germdnica, de la cual ya en el siglo rn es una avanzada 
la oleada de los francos, que llegó saqueando hasta Tarragona obligan 
a levantar taF grandes fortificaciones que se creiú pertenecian a César. 
També a partir de 1944 foren retirades les runes de Pangle SO de la 
iiiuralla amb la seva estrauya porta, sector atribuit amb tot el conjunt 
a la "co!bnia cesariana", si bé amb els dubtes esmentats que també 
s'expressen en altres 1 1 0 ~ s ~ ~  

L'estratigrafia a I'exterior de l'esmentat angle SE de la muralla, exca- 
vat Pany 1940, fou donada a coneixer per M. Almagro Pany 1917 ensems 

58. Almagro, Los trabajos de consolidación y ercauación, citat, pig. 431. 
Almagro, Los necrdpolia de Ampurias, cim, vol. 1, p8gs. 202-2139, figus. 173-176. 
Amb aixb el1 demostra que la muralla 6s posterior als darrers anys del segle VI. 

59. Almagro, Las excaoaciones de Arnptirios, citat. p8gs. 172-173. Ailudint, 
per exempk, que la ciutat del turó era un establiment plenament heilenbtic: 
Almagro, Ampimrias, historia de lo citidnd y gufa de las excauociones, citat, p&- 
gines 188-181. 



arnb les obtingudes a i'excavació de Sanomenada Muralla Rubert i les 
proporcionades, a l'interior de la ciutaf en ser excavada 'la Casa Roma- 
na n." 1 o Casa Villanueva, i tenint en compte els ja citats treballs de 
Cazurro i Gandía.BD Al sector SE, Sestratigrafia pot ser sintetitzada de 
la manera segiient: l.er, estrat de 2'50 m. de potencia, terra arenosa amb 
alguns Fans blocs de ciment de la part superior de la muralla; Zon, d'iin 
metre, format per terra argilosa, sense siglata i arnb escadussers frag- 
ments de campaniana i ibbrica, aquest estrat incloia els fonaments de la 
muralla anterior a la romana; i 3.er, de U50 m., sobre els quals es recol- 
zaven ambdues muralles i on es trobava la tombaamb objectes del 
segle vr a la que hom ja ha fet referencia. Més complexes foren els 
resultats obtinguts al sector oriental de la fortificació o Muralla Rubert 
en ser excavat els anys 1945 i 1943. En aquesta zona, l'estratificació era 
la següent:. 1, de 1'50 m., terra vegetal arnb alguns blocs de ciment de 
la part superior de la muralla; 11, de 1'50 m., de terra arenosa, arnb 
enterraments dins d'hmfora; 111, de distints gruixos, aproximadament 
d'un metre, de cenizas y arenas estériles; IV, d'un metre de tierra gre- 
dosa apretada, arnb ceramiques romanes, especialment terra sigillata 
aretina, campaniana i lampares dels segles I abans i I després de C.; 
V, de 0'40 m., quasi esteril, arnb quelcom de gris emporitana i campa- 
niana; i VI, d'un metre, fins a la roca de base i fonamentació de la mu- 
ralla, con cerdmica campaniense italiota bastante fina, cedmica griega 
italiota pintada con motivos florales del ziltimo estilo de la decoración 
con figuras rojas y motivos florales, cerámica ibérica abundante y cerdmi- 
ca ampuritana gris, un candi? helenistico tardlo, deE tipo del siglo u, 
a todo lo más de comienzos del I a. .de, J. C. Els estrats essencials es 
presentaven idbntics en altres llocs de la muralla, i permetien la seguent 
oonclnsió: Los ~esultados asi obtenidos nos establecen, para la capa que 
cubre la bme de  esta muralla, una época anterior a la "terra sigillata", 
y en la cual abundaba la cerdmica ibérica, la gris ampuritana, campa- 
niense y hasta especies tardías de cwdmica italiota pintada de  figuras 
rojas. 

Encara afegi M. Almagro a la seva pnblicació l'estratigrafia d'una 
sitja segeliada per un pis d'opus cimenticium dúna cambra de la Casa 
Romana n.Ol i un sondeig estratigrafic al peristil de la mateixa casa. 
La sitja oferí, a la seva part baixa, un contingut semblant al dels estrats 
baixos ja ressenyats, perb arnb l'additiu de muchos fragmentos de  ce- 

60. Almagro, Estratigrajin de la ciudad helen&tico-romana, citat. Les cons- 
truccions a extramurs foren publicades posteriormont: Martin Almagro, El Anfl- 
teatro y la Palestra de Ampurlas, a Ampulios, XVII-XVIII, 1955-1956, pigs. 1-20, 
14 figs., i VI lamines. 
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rámka griega. L'assaig que dona Pexcavació del jardí comprenia els se- 
güents estrats: 1, de 0'80 m., format per terra vegetal i sorra, que cobna 
les restes de la casa prbpiament dita; 11, de (Y20 m., sobre el que des- 
cansa Pampit del jardí i que, a la seva part baixa, presentava un pis 
groller de palets de riu; 111, de 0'50 m., capa de color ocre, cubre &u- 
nos restos de paredes ibero-helenásticas, amb ceramica campaniana, gris 
emporitana i uns fragments &una gema de perfil aproximadament esferic 
amb decoració del tipiis Eix-Archena; IV, de Cf40 m., de terra més 
rogenca i apretada, coincidint amb els fonaments de les cases ibero- 
griegas, amb campaniana, gris emporitana, parte del pie de una copa 
barnizado de negro y con .su fondo interior decorado con círculos bian- 
cos y rofo uinoso, especie de cerdmica gnega tardéa, que hallamos en 
Ampurias en niveles del siglo n a. de  J. C.; y V, dúna potencia mitja 
d'e 20 cms., format per gredes i arenes, con cerimica ibérica con clrculos 
concéntricos, cerámtca gris ampuritana, ánforas sin cuello con fuerte 
reborde a la boca, jarritos de barro gris ampuritano de elegante perfil, 
con asa, fragmentos de  escudillas, bastante cerámica campaniense co- 
rriente y de la especie ya citada, adornada con simples decoraciones 
de puntos blancos o rojos a l  lado de líneas circuhres oinosas o b h c a s  
en su fondo, propio de las mpas griegas tard'm de Ampurias, y un as 
de Indim.61 

En relació amb la presencia d'indígenes a 1'Empúries pre-romana, 
constitueixen una evidencia important les necrbpolis estudiades per 
M. Almagro. Els enterraments de les necmpolis Parrallí i Muralla NE, 
dins de la tradició dels camps d'urnes i amb parallels a d'altres indrets 
de PEmpordi i de Catalunya, com, per exemple, la necmpolis d'Agda- 
nam, representen un ritus funerari diferent del dels grecs i romans, i són 
el testimoni de la presencia d'una població indígena que, almenys en 

61. En aquest important treball de 1947, el professor Almagro aporta el citat 
fragment ibkic de iipus Elx-Archena -que parece caer cronoldgicamnte en 
cap& muy cercanas a ia term sigilhta- a la polhica sobre la cronologia de la 
cerhica iberica Que. alesbores. s'estava debatent ~rincinalmeut entre A. del Cas- . . 
tillo, D. Fletcher ; Á. Garcia ; Bellido. 

62. Pedro de Palol, La necrópolis hdlstdttica de Agullona, Biblioteca Prae- 
historica Hispana, 1, Madrid, 1958. Són dignes dlsser destacades les peces amfo- 
roides de la tomba 184, interpretades coa dinfldncia grega, que Palol data 
en la seva fase III, o sia, 550-500, pero per a Maluquer estarien entre el 500 
i el 300. J. Maluquer de Motes, Las culhiras hnllddtticas de Cataluña, a Ampu- 
ti-, VII-VIII, 1945-1946, pkgs. 115-184, 23 figs. i XV limines. Al nostre parer, 
imiten prototipus fenicis i podrien &ser del segle m. Per a Li problemitica 
d'aqnesta $poca: Eduard Ripoll Perellb i Enric Sanmarti Grego, La Catabgns 
dons le monde untique, a Archéologiq n." 83, 1975, pigs. 4558. i dels mateixos 
auton, La erpansidn griego en ia Penínsuia Ibérica (en premsa). 



part, vivia en estret contade amb els colonitzadors. Els materials de 
la necrdpolis Parrallí, sorprenents pel seu arcaisme, foren datats per 
Almagro entre el 550 i el 500, i sobre ells ens diu que siempre swá po- 
sible pensar que corresponden a un núcleo de población indigena ante- 
rior a ia fundación de la ciudad griega, e incluso qu4 nada tenga que 
ver con ella. Nosotros no nos inclinamos hacia esta hipótesis y creemos 
que es mús kígico datar esta necrdpolis ParraUi en la época iniciat de lo 
griega Emporion. En canvi, les necrbpolis de la muralla NE i Marti 
proporcionen conjunts funeraris que podrien ser d'indígenes hellenit- 
zats. A l a  Muralla NE, cal citar que el área del cementerio se prolon- 
gaba hacia la ciudad romana i hauria estat destruida en aquest indret 
en ser construida la muralla "cesariana". Els conjunts funeraris de la 
Muralla NE van ser datats per les fibules, les ceramiques corínties i 
Atiques, el bucchero etrusc, etc., de la segona meitat del segle VI i la pii- 
mera del v.08 Si hom hagués d'admetre la histbria tradicional que parla 
de l'existencia d'una ciutat indígena construida d'hora al costat de  la 
Neapolis grega, no hi hauna cap dubte que elsseus habitants senen 
els qui foren enterrats als cementiris indicats. Perb, tal com hem vist i 
tal com direm, fins a l'hora presenf en cap dels llocs on fins ara hem 
excavat a la ciutat del pujo1 no han estat desmberts estrats contempo- 
ranis de les citades necrbpolis. La ubicació del nucli de població que 
habitaven aquestes gents constitueix un problema a resoldre. 

A continuacib en aquest repk,  per ordre cronolbgic, de les inves- 
tigacions que es refereixen al tema, cal que fixem la nostra atenció en 
l'excavació esbatigrafica del dit "decumh A", al costat de la Casa RO- 
mana 1i.O 1, duta a t e m e  entre els anys 1947 i 1958 com a prhctica dels 
Cursos d'Empúries i en la que hom intenta establir un paralielisme amb 
els nivells arqueokgics i les fases cronolbgiques d'Albintimilium (Ven- 
timiglia, a la Ligúria). La seva publicació per M. Almagro i N. Lambo- 
glia 6s fonamental pels estudis empor i t an~ .~~  L'estratigrafia posada al 
descobert era d'una gran complexitat, tal com correspon a un sector que 
durant segles fou una via pública. Sintetitzant al maxim podem aqui 
reflectir la seva composició: 1, cap al 250 de l'Era, capa superficial amb 
sigil-lates clares A i B, vasos de fons estriat, un mig bronze de Traja, 
vasos de vora ennegrida, enserns amb materials rodats d'epoques ante- 
rior~; 11, de mitjan segle rr, caracteritzat com el seguent, por una serie de 
pisos fuertes y muy espesos, de  unos 5 a 10 cm., hechos a base de 

83. Aimagro, Lw necrdpolis ..., citat, vol. 1, pigs. 115-127 (necrbpolis Martí); 
vol. 11, phgs. 337-3513 (nenbpolis Parralli) i pags. 359-399 (necrbpolis de la Mu- 
ralla NE). 

64. Martín Almagro i Nino Lamboglia, La estrntig~afía del decumano A de 
Amputicrs, a Ampuriap, XXI, 1959, pkgs. 1-28, 32 6gs. i I V  lamines. 





hpi di ceramica caratteristici dei liuelli repubblicüni, tra cui naturalmente 
la ceramica iberica e, abbondatissima, la ceramica grigia ampuritana o 
massaliota. La dotazwne dello strato VI B al  11 secoro d stabilita anche da 
cinque monet~.~@En aquesta excavació, hom no arriba a Pestrat VII, 
identificat anteriorment al decumh A, pero queda visible la boca d'una 
si'tja, el contingut de la qual seti probablement semblant al d'altres que 
hem excavat i que contenen els mateixos materials que Pestrat VI B, és 
a dir, del segle u. 

Com a síntesi d'aquesta qüestió, podem dir que, en els indrets de 
ia ciutat romana on anterioment han estat dutes a terme excavacions 
estratigrhfiques -muralla meridional, muralla Rubert, decumans A i B, 
Casa Romana n.O 1, etc.-, mai no ha estat trobat material de vernís 
negre que remunti l'any 200 a. C., per a donar una data rodona. Aquesta 
afirmació ve c o n h a d a  per les excavacions de la zona N i NE del 
Eorum i de la muralla meridional, realibades aquests darrers anys sota 
la nostra direcció, amb un selecte grup de collaboradors, alguns d'entre 
els quals participen en els estudis per a la seva publi~ació.~' Fins i tot 
podem afegir que materials que puguin ser situats a la primera meitat 
del segle u han aparegut únicament a Pestratigrab de I'Area del Camp 
Laia, darrera dels petits temples o capelles del Fbmm, la qual cosa 
contrasta amb els resultats obtinguts al decumi B, o11 els testimonis 
cerhmics no remunten lány 125 a. C. Efectivament, als estrats profunds 
d'aquest lloc apareixen únicament la campaniana A tardaua, la B i 
alguna cosa de C, mesclades amb ibhrica pintada, la gris emporitana 
i hmfores del tipus Dressel 1-C, dels segles u-I. Les sitges excavades 
en aquest lloc donen igualment el material que acabem de citar. 

Es dedueix d'aquesta anilisi arqueolbgica que, Bns al present i amb 
reserva de futures troballes, en els sectors excavats de la ciutat d'En1- 
poriae fins als seus nivells inicials, mai no s'ha trobat material cerimic 

66. Lamboglia, Scaui itulo-spagnoll, citat, pEg. 210. Les monedes són cinc 
asos uncials amb la proa de nau i dos de la ceca d'.Einporion. 

67. Dirigint sectors diversos de i'excavació han coliaborat amb nosaltres, entre 
altres, les senyoretes Elvira Mata, Euldia Morral, Anna M.. Muñoz, Anna Pujol, 
Odile, Sílvia i Gisela Ripoll, i els senyors Josep Barberh, Ricard Batista, Miyel i 
Francisco BeltrAn Lloris, Manuel Berges, Miguel Angel de Blas, Francesc Gusi, 
Alberto López Mullor. Miquel Llongueras, Francesc Marti, Jordi Montfort, Ramon 
Muntanyá, Xavier Nieto, Josep M.' Nolla, Josep M." Nuix, Sergi Ripoll i Enric 
Sanmartí. Subratllem també i'ajut rebut de les senyoretes María Asunción Giménez 
i Dra. Mana J. Pena i els doctors E. Sanmarti, José Martínez Gizquez, Pere Vi- 
llalba i del Sr. A. Bregante pels aspectes epigrafics, de fonts, de redacció i d'il- 
lustració. 



envernissat de negre que remunti un període anterior al primer quart del 
segle n a. C.08 

A la llum de la informació proporcionada per les fonts escrites i per 
Parqueologia ' 4 n  l'estat actual de les excavacions-, podem ara plan- 
tejar-nos els problemes de la topografia emporitana. En el seu tracta- 
ment hem d'utilitzar ampliament els importants textos de Livi sobre els 
orígens de la ciutat romana i les seves primeres vicissituds histbriques. 

Les evidencies derivades de les estratigdes ressenyades, i les que 
publicarem amb els nostres collaboradors, ens asseguren que, en cap 
lloc de la cintat romana, fins al present, no és possible d'assenyalar 
restes inequívoques d'un poblat indiketa anterior a la Segona Guerra 
Púnica. Aquest hauria indubtablement deixat senyals ostensibles, encara 
que només hagués existit durant un segle o un segle i mig amb anterio- 
ritat a aquella conflagració. 2 s  possible que, en el futur, els treballs 
d'excavació ens proporcionin les dades que ara ens manquen per a 
acceptar l'explicació tradicional, perb 8ns ara només existeix la certesa 
que la primera ocupació del pujol comenpria als inicis del segle 1.1, cosa 
que queda ben probada als nivells inferiors de  les estratigrafies. Aixi, 
doncs, en la situaeió actual dels nostres coneixements, creiem que hom 
pot a s s e p a r  que, si la ciutat "indígena:' és la del pujol, és posterior 
al final del segle m. Llavors caldrA parlar de ciutat "romana" en algu- 
na de les situacions jurídiques a les que a1,ludirem després. 1, si hagués 
existit una ciutat indígena anterior a Parribada dels romans, hauria de 
trobar-se situada en algun altre Iloc. Aquesta podria ser potser la part 
més septentrional del planell, on existeix un mur en sentitE.0. que 
.wmbla antic, perb ens manca informació arqueolbgica per a aquesta 
zona. Una altra ubicació possible seria i'espai conipr&s entre la suposada 
muralla romana que baixaria fins al mar i la muralla vega, és a dir, 
la zona sud de la NeApolis, on no s'ha assenyalat la presencia de necd- 
polis n i  han estat realitzades excavacions ~onegudes.0~ Perb no sembla 

68. El problema histbrico-arqueolbgic que es deriva del que hein dit, ben 
conegut en el cas de Tarragona, probablement tamb4 es plantejara de forma nega- 
tiva per a d'altres establiments romans que es consideren continuadors de pohlats 
ibhrics. En tal seutit s'orienten els resultats de les investigacions efectuades a 
Guona, sobre les que ha escrit la seva tesi doctoral Josep M.' NoUa Bmfau, La 
ciudod romana de Gewnda. 

69. La hipbtesi a Enric Sanmei  Grego, La oerómlca campaniense de Em- 
paion y Rhode (en prema), important tesi doctoral que 4s fonamental per res- 



inolt Ibgic que els grecs es deixessin iiiutilitzar les muralles que tant els 
preocupaven per un establimeiit indlgena al costat de les mateixes. La 
idea de tres ciutats coexistint al mateix temps ens senibla una mica iii- 
versemblant. Per altra banda, aquella hipotesi esti en contradicció amb 
la frase de Livi (XXXIV, 9): Iam tunc Emporiae duo oppida erant m u ~ o  
dioésa ... Partem muri oersam iit agror egregie munitam habebant, una 
tantum iu eam regionem porta inzposita, cuius adsiduw custos semper 
aliquis ex mgistratibus emt; i amb el context corresponeiit, per bé 
que més endavant es parla de porta ad Hispanorum oppidum oersa. 
Aquests textos coiiicideixen anib el m& concís d'Estrab6 (111, 4, 8). De 
totes maneres, l'indicat sector meridional a extramurs de la Neipolis 
Iiauri de ser adequadameiit explorat en futnrs treball~.~o 

Quina era la situació en el inoment de i'arribada dels ronians? De- 
sembarcades a Enipúries, les tropes de terra de Cneu Escipió s'hagueren 
d'instaflar en un campament. La lbgica obliga a suposar que, en un 
país quasi desconegut i que hom podria esperar hostil, el campament 
no es podria trobar lluny del piint de desenibarcameiit, per o11 havien 
d'arribar els reforces. Creiem que aquest primer campament roma no 
pagué trabar-se situat en cap lloc més que al planell situat darrera 

tudi de I'EmpÚries d'lpoca republicaiia. La idea es basa en unes restes assenyalades 
a Puig i Cadafalch, Les emacions  d'Empúries, citat, plinol. Pera les Bmplies 
exploracions realitzades amb motiu de I'excavació de les necrbpolis redueixen molt 
la possibilitat que la ciutat indígena es trobi en aquest lloc o en altres dels 
voltants. M a r t k  Gázquez, La campaña de Catón ..., citat, pigs. 56 i 161: 

70. Els autors moderns han seguit massa al peu de la lletra els textos clBr- 
sics. Aixi, A. Garcia y Bellido, La Península Ibérico en los comienzos de su Historia, 
Madrid, 1953, pAg. 503, diu: De hecho, lo que hoy se supone es que la ciudad 
grisga estaba rodeada por ia ibérica, de la cual no era aquella sino f i n a  espe- 
cie de barrio pequeiio, encara que com un antccedent de la frase escnvís: Las 
actimles ercauon'ones aclararán éste y otros puntos. Bs curiós d'assenyalar que 
ja Jaubert de Passa, Notice hktatorique nar 7" cilb et le comté d'Ernpurias, citat, 
cntengué que h ciutat era triple: (Cesar) n'osant pus se reposer entierement sur 
la fid+lité des deux peupks qui, depuis plusleurs sidcles, ocnipaient la u& et 
Ie pwt, il fondn cine troisidrne uilk, du cdté de tewe, qu'il adossa d Ira ville indi- 
cite, et d Iaquelle il accordo tow les droits de colonie romaine Ipag. 27). Voldria 
aprofitar i'ocasió per a fer una breu observaci6 que amablement em suggereix 
la doctora Pena sobre el text que estudiem. Livi ha iniciat el capítol amb aques- 
tes paraules: lam tunc Emporiw duo oppido erant miiro divisa., Hi ha emprat 
el teme oppida que designa sempre una realitat concreta i material; una mica 
m& endavant torna a referir-se al Graecum oppidum i fa servir també, diverses 
vegades, el teme urbs en parlar de la autat dels Hispans, paraula que indica 
també la realitat material d'una ciutat per oposicib a civitas. Aixb no obstant, 
en dedicar una frase als colons romans, Livi usa gcnw, terme abstracte que no 
significa m6s que "raca" o "origen" i no implica cap aspecte juridic, com tampoc 
material i concret. 



de la ciutat grega, i, per tant, a la vista i prop del seu port. Naturalment, 
sols es tracta, de moment, d'nna hipbtesi de treball. 

La situació pogné ser diferent vint-i-tres anys més tard. Per aixb eiis 
hem de plantejar també la qüestió del lloc on estigué el campament 
de Cató, aquest castra Catonis al que a m b i  Helvi de pas cap a Roma 
arnb el seu immens boti (XXXIV, 10) i on el general rebé l'ambaixada 
en demanda d'ajuda de Bilistages, rei dels ilergetes, el fill del qual 
guarda corn a ostatge tal com ja hem explicat (XXXIV, 11 i 12). Explíci- 
tament el text diu que acainpi no lluny d'Empúnes: In Hispania interim 
consul haud procul Empodis castra hobebat (XXXIV, ll), aclarint més 
endavaiit, en explicar la seva tactica a la re@, que cum iam id tempus 
a m i  appeteret, quo geri res possent, cmtra hiberna tria miliu passuum 
ab Emporiis posuit (XXXIV, 13). La frase sembla que comporta una 
contradicció en referir-se al campament d'hivern i a les operacions que 
permitia el bou temps. Aquest campainent &un exercit d'uns 25.000 ho- 
mes, situat a "3.000 passos" d'Empúries -,&a que també podria ser 
iiu error de copista-, constitneix uii problema topogrB.6~ sense plausib!e 
explicació. Les seves Bmplies necessitats i les referencies a les naus, a 
les coiiversacions amb els ilergetes, confirmen que el campament no 
podia estar lluny de la costa. No sembla versemblant voler-lo portar cap 
a i'iiiterior com han pretes alguns autors. Per altra banda, que no era 
un establiment fixe es dedueix de la frase Confestim inde castra mo- 
vit ... (XXXIV, 16). Almagro ha assenyalat enceitadament que tal cam- 
panient no es podia trobar lluny del mar, havia d'estar provist dUn 
embarcador i amb possibilitats per aprovisionar-se d'aigua aiiib abun- 
dancia, citant la plana de l'Armentera, la zona d'Albons o les terres de les 
platges de Moutgó com a possibles ubicacious.'l Entre elles, eiis sembla 
que la que més concorda amb les exigencies topografiques d'un cnmpa- 
ment és la darrera. En aquest cas, el campament pogué estar a l'interior 
de la p a n  badia de Riells, on amb M. Llongueras hem estudiat un m011 
d'aspecte arcaic que creiern que fou el lloc d'embarcament de la pedra 
destinada a la construcció del basameiit de la muralla de la ciutat ro- 

Potser les exploracions submarines actualment en curs en aqnesta 
zona podrien procurar-nos alguna nova dada.7s També la zona de l'Ar- 
inentera té possiblitats, car allí existeixen alguns inclicis de restes roma- 

71. Almagro, Las fuentes esctitas ..., citat, pigs. 72-73. 
72. E. Ripoll Perellb i M. LIongueras Campañá, Enibarcadero romano de 

Riells, en el dmbito ampuritano, a hiiscelanca Arqz~coldgic<r ..., citat, 11, Barcc- 
lona, 1974, pdgs. 277-295, 10 figures. 

73. A compte del Patronat darnpúries de les Diputacions Provincials de 
Barcelona i Guona, en dirigeia els trebaiis el senyor Federico Focrster Laurés. 



nes que no han estat estudiades i que estan parcialment recoberts pels 
al.Iuvions del Fluvii." 

Ladescripció que Livi ens dóna de la dípolis correspon a Sany 19.5, 
segons totes les'evidkncies i és c o h a d a  pel seu contemporani Estrabó 
(111, 4, &).?S D'acord a~nb  el text de Livi, iam lunc Emporiae duo oppida 
a a n t  muro divisa (XXxIV, Q), des dues ciutats estaven separades per un 
mur. La mateixa cosa ens diu Estrabó, encara que difereixen ambdós 
autors en l'atribució de la iniciativa de construir aquest mur: segons 
Livi, són els grecs qui l'edifiquen tement per la seva prbpia seguretat, 
mentre que, per Estrabó, són els indiketes qui volen preservar la seva 
prbpia administració. Perb, si ambdós textos es refereixen a la Neapolis 
i a la ciutat del planell, veiem que rio corresponen a da realitat dels 
fets, car entre les dues ciutats hi ha nui espai entremig amb escadus- 
seres restes arqueolbgiques i en el que es trobaven ubicades les necd- 
polis Martí i Bonjoan amb tombes gregues tardanes i romanes. Potser 
les refereucies corresponguin a un mur que uniria les fortificacions d'amb- 
d6s nuclk de població, del que s'ha pmlat repetidament i que consti- 
tueix una. altra inoignita. Sembla Ibgic que aquest mur fos el que, sortint 
de l'angle SE de la muralla romana, b&ava cap al mar, i que, tal com 
creu M. Almagro, potser fos destniit per C & ~ a r . ~ ~  Aquest mur hauria 
solucionat el problema logístic que representava la defensa dels dos 
centres fortiücats i Pespai de  l'eutremig d'ells dos. Perb ja hem indicat 
que la citada prolongació del tros meridional de la muralla en duecció 
al mar esta només documentada al llarg f i n a  cinquantena de metres, 
i, encara que admetkssim la seva deshwció, en algun iioc deuran quedar 
restes de la seva fonamentació, cosa qiqile caldri comprovar en el futur. 
Cas de ser certa la seva existencia, entre aquest mur i la muralla grega 
degué existir un ampli espai, potser dedicat a mercat. P e d  aquesta 
hipbtesi queda invalidada pels mateixo!; textos que parlen de la muralla 
grega i de la seva funció. 

Hom ha parlat tarnbé de Pexist6ncia d'un mur diagonal que tancaria 

74. Devem la notícia a l'infatigable prorpector d'iquella regió, el senyor Mi- 
quel Marisch i Cuevas. 

75. Estrabó: Lo ciudad forma una díl>olis, dividida por un  muro, porque 
en sus comienzos algunos indikétai que vivlan en s u  proximidades y con el fin 
de gozar con segundad de su prupia administrodón, quisieron tener un  recinto 
separado del ak los héllenes. Mas con el tierripo formaron una doble ciudad, mez- 
clándose los leyes helenaa con las búrbaras, cinno acaece, también, en otros muchos 
lugares, traducció de Garcia y Bellido, La Pentnswla Ibérica ..., citat, pig. 504. 
Els textos de Livi i Estrabó traduits a Schiilten, F.H.A., 111, pags. 343-344; en- 
cara que pel primer s'han de tenir en couipte la versió i els comentaris de Marti- 
nez Gázquez, La campaña de Catdn ..., citat, pags. 54-56 i 112-114. 

76. Almagro, Los fuentes escritas ..., citat, pag 52. 



l'espai de l'entremig de les dues ciutats partint de la torre angular del 
SO de la muralla grega per anar a unir-se amb el fragment oriental de 
la muralla romana prop del seu angle SE i deixant la necrbpolis Bonjoaii 
a extramurs. Si bé és cert que, a l'angle de la fortificació grega, s'observa 
l'inici &un mur de bona factura que imnediatament desapareix sota 
d'un camí, fa uns anys buschem la seva prolongació cap al SO al predi 
Roura -al costat de l'actual carretera d'accés-, mitjancant vkries trin- 
xeres, i sempre fou amb resultats negatius. Tamb& Emili Gandia, als 
anys 1908 i 1909, el busca sense resultat, encara que alguna vegada 
cregué veure indicis del mateix. Aixb no exclou, perb, que futurs treballs 
permetin de localitzar aquest mur diagonal en una posició diferent a la 
que Pexcavador emporith i nosaltres Phem buscat. 

Contrastant amb la seva descripció de la Neapolis, el text de Livi 
iio ens dóiia explicacions sobre la població del pujol, a excepció de la 
referencia als tres mil passos del perímetre de la seva muralla, car les 
frases que segueixen es refereixen ja a l'hpoca de C&sar i a la seva de- 
ductio, és a &, a un temps no molt llunyk del moment en el que aqueii 
autor escrivia la seva obra. Amb tot, el text ens proporciona revidencia 
escrita sobre el fet que la muralla ja existia en temps de Cató. Per 
aquest motiu, i sabent que el terreny no presenta estrats anteriors als 
últims anys del segle m, creiem que la ciutat del pujol es forma a partir 
del que hauria estat el campament escipionik entre els anys 218 i 
195 a. C., aprdtant, en part almeuys, la f o r ~ c a c i ó  del que havia estat 
el primer establiment roma a terres hispaniques. Perb, les diferhncies 
de construcci6, per exemple entre el pany de muralla Rubert i el meri- 
dional, l'estructura infreqüent d'aquest darrer amb el problema del seu 
enigmatic acabament superior, el  fet estrany de no tenir torres, Pes- 
tranya porta de Pangle SO, etc., que en part creiem que ajuden a 
favor de la idea de campament i en part la contradiuen, fan que puguin 
establir-se per a fixar la data de la seva construcció altres hipbtesis que 
ügafen un amplissim període cronolbgic. Al nostre entendre, aquestes 
possibilitats poden concretar-se en qiiatre moments distints i precisos:77 

l", el període 218195, durant el qual Empúries té la singular im- 
portancia estratigica que hem assenyalat als comencos de  la conquesta 
romana d'HispAnia; 

2."", com a protecció enfront dels Cimbris que penetraren dins de la 

77. Creiem que no val la pena d'examinar la possibilitat. que de vegades 
s'ha exposat, que la muralla fos tardo-romana. L'arqueologia demostra que, des- 
prés del segle m, la ciutat del t u 6  estava prdcticament marta.-En els darrers 
snys dels seus treballs, Emili Gandía pensava que el sbcol de la muralla possi- 
Mement fos del segle in a. C., i la part de forrnigb, del segle i de YEra (Dimi 
de 1934, pkgs. 5-7). 



Península Iberica cap 3 l'any 100 i després l'abandonaren per a unir-se 
als teutons (Livi, Per. 67), fet que ha cstat posat en relació amb certes 
troballes monethies 58;  

3.er, en rebre l'estatut de foederata -segona meitat del segle u?- 
que ja posseia des d'antic la ciutat grega, o potser en el moment en 
que els seus ciutadants reberen el dret llatí -principis del segle I?- 
i la consequent autorització per a construir murs, igual que Ilerda 

4.", en ser-li atorgada la condició de municipium per Cesar, cap a 
l'any 45 a. C. (Livi, XXXIV, 9, 3). 

Ja hem indicat que, dins d'aquest venta11 de possibilitats -que co- 
breixen un ample període de 150 a n y s ,  ens inclinem vers la primera, 
car creiem que la descripció de la dtpopolis que ens forneix Livi en relació 
amb el relat catoni& constitueiv un punt de referencia segur que refor- 
cen les troballes arqueolbgiques. Ho recolza, a m é ~ ,  l'aspecte de cam- 
pament que té el gran rectangle que formen els murs que tanquen la 
~iutat.~O Tant la forma rectangular oom les dimensioiis (700 X 300 me- 
tres, 21 ha.) suggereixen la idea d'un campament Polibi, que visqué 
del 210-208 al 130 i, per tant, és aproxirnadament contemporani dels 
fets que ens ocupen, en da seva descripció del campament roma, diu 
que té de costat 2.150 peus romans, és a dir, 654,25 metres (VI, 26). De 
forma andloga, Higini assenyala que el camp ha de ser tertiatum, o 
sigui, que la seva amplada ha de ser igual a dos tercos de la seva longi- 
tud (1.650 X 2.300 peus). Mentre que el campament quotidia durant 
una campanya era anomenat castra aestiva i el de posició es denomi- 
nava castra stativa (Bell. Civ., 111, 37), els camps on la tropa passava 
l'hivem, se'ls denominava castra hiberna (Livi, XXIX, 35) o simplement 
hiberna (Bell. Gal., 1, 10, 54; 11, 35; 111, 3; e t ~ . ) . ~ l  Com ja hem vist, 
aquesta és la denominació que es dóna al campament de Cató en el text 
de Livi referent a Empúries. Com que aquests camps eren ocupats de 

78. Schulten, F.H.A., IV, pig. 147. José Estrada i Lenndro Villarongn, La 
"Lauro" monetal y el hallazgo de Cánooas (Barcelan4 a Amp~irias, XXIX, 1967. 
pAgs. 135-194 (en especial phg. 137). Leandro Villaronga, El holluzgo & Balsa- 
reny, a Nurnario HispL'nico, X, 1961, pigs. 9-102. 

79. Bosch Gimpera i Aguado Bleye, La conquista de Esparia por Roma, citat, 
pAg. 198. 

80. Vegeu els teaos #A. Schulten sobre Campamentos romatios, publicats 
a Ztiuestigacih y Progreso (1928-1931), reproduits per García y Bellido, Ln Pe- 
nínsula IbBrica ..., citat, pigs. 3,59468, figs. 15 i 16 (en especial, la segona: cam- 
pament de Metel, prop de Caceres). Amb casacter general, cf. A. P&ly i G. Wis- 
sova, Realencyclopiidie der Klasvischen Altartrimswissenschaft, s.v. Castra, 111, 
1762-1766. 

81. Masquélez, s.v. castra, a Ch. Daremberg. E. Saglio i E. Pottier, Diction- 
naire des antiquites gvecques et romaines, t. 11, pigs. 940-959. 



Fic. 1.-Planal de la ciritat romana amb la probable distribuciá de la aarxa "¡Aria. 





Fu:. 3.- Anvers i rwers dc la iiiscrijicii> de Ciirii 
Uoliiici Calvi, conservada al Miiwu Arrlii<~rrliixic 

dt Giriina (1. C. ri." 1482). 



forma permanent, un cert nombre d'habitants de les regions ve'hes 
anaven a establir-se al seu redós, i després, pels Ilaps que establien amb 
la guarnició (el concubinat deis legionaris, que no podien contreure ma- 
trimoni valid, eis filIs anomenats ex castris, els comerciants, etc.), s'esta- 
blieu dins del propi recinte. Aquest procés demogrhfic i els barris que 
originava, els romans els denominaren cannaba.82 Aquest és el fet que 
pogué tenir lloc a Empúries, per bé que la guarnici6 no deuria ser molt 
nombrosa, o potser per aquest mateix motiu. 

Si aquesta hipdtesi es demostrés conecta, en els vint-i-tres auys que 
separen el 218 del 195 hom passd de la condició de campament a la de 
nucli urbh. A i h  hauria signiíicat Padmissió intramurs de grups indí- 
genes en la condició de peregrini dediticii. S'explicaria així que, mentre 
els habitants de la ciutat potser oferiren resistencia a Cató, al primer 
desembarcament roma aquesta situació no es produí, car la ciutat encara 
no existia. L'episodi de Penfrontament dels habitants del pujo1 amb 
Cató és nlolt confús. Les situacions momentdnies 4 i s  indígenes abans 
i després de l'arribada de Catb posició de la guarnició romana- pogue- 
ren determinar l'oportunisme de les adhesions. Nogeusmenys, cal indicar 
que aquesta resistencia a Cató és, almenys en part, un argument en 
contra de la nostra teoria segons la qual el gran rectangle fortificat del 
planell emporith correspont al campament escipionii més o menys re- 
format, car resulta difícil d'imaginar que els romans l'hayessin deixat 
desparnit. Hi cap també la possibilitat subsidiaria que, havent-se format 
un nucli urbi  indígena sobre les restes del citat campament, desprhs de 
la submissió deis hispans a Cató, hom construís la muralla i s'hi insta1,lés 
un praesidium amb una petita guarnici6.S3 

Relativament a d'altres possibilitats, guarda sempre algun valor la 
que fa cesariana la muralla, encara que ja hem indicat les nostres reser- 
ves al respecte. Pero cal no obhdar eis fets transcendentais que per a 
la ciutat es derivaren de les guerres pompeianes. Duraut aquestes, la 
Hispania, que havia estat per a Roma font d'homes i de riqueses, es 
converteix en teatre de les lluites entre els candidats al poder. De la 

82. Antonio García y Bellido, Veinticinco estampas de la España antigua, 
Madnd. 1967, pags. 135-139, el problema dels canmbarii en el camp de la Le- 
gio VI1 Geniina, i'actual ciutat de Lleó. 

83. Almagro, Las fuentes esclit m..., citat, pag. 54, alludeix incidentalment 
a i'extenso parolel6gmmo de típica planta de campamento romno, sense treure'n 
les oportnnes conseqühcies.-Un gran nombre de civitas no reberen permís per a 
aixecar fortificacions fins al moment en que obtingueren la condició jurídica de 
municipi o colbnia, cosa que a i'dpoca imperial era considerat un honor. P. A. Fe- 
vrier, Enceinte et colonie, a Rivista di Studi Liguri, XXXV, 1989 (1Q71), pagi- 
nes 277-286. 



mateixa manera que Marsella, la seva germana gran, 6s molt probable 
que Empúries s'inclinés inicialment pel bindol pompeia. Cal recordar 
que la major part de la Hispania Citerior havia entrat diins de la 
clientela p ~ m p e i a n a . ~ ~  Almagro ha subratllat encertadament que la 
política de Cesar fou la d'afavorir els bispans i que Kssentament dels 
seus veterans es degué potser a la necessitat de vigilar la pro-pompeiana 
Emporion, el tresor de la qual decomisaria, de la mateixa manera 'que 
ho féu amb M a r ~ e l l a . ~ ~  Les fundacioiis del municipi i la colonia pogue- 
ren correspondre a aquesta política cesariana, a la que s'hauria d'afegir 
la consmicci6 de les muralles. Perb ja hem avancat els argumerits que 
ens fan pensar que s6n anteriors. El que potser sí hom pot admetre, 
corn a hipbtesi a comprovar, és la seva possible restauració en relaci6 
amb una organització urbanística renovellada. 

L'EmpÚries romana tindria una superfície d'unes 22'5 hectarees en 
'el recinte del pujo1 tancat per les seves muralles. Hi cal afegir 'la dels 
dos barris anexes formatsper la Palaiipolis (S35 ha.) i el que havia estat 
la ciutat pega (2'75 ha.). A Mpoca alt-imperial, si no ja a la republicana, 
entre els dos nuclis de terra ferma, a més dels horts-jardins de les grans 
cases recolzades sobre la muralla, existiren edificacions posades en evi- 
dhncia per alguns soiideigs, pero no sabem res de la seva densitat ni si 
es tractava d'habitatges (3'75 ha.). Per tant, al conjunt urba d'Emporiae, 
se li pot atribuir una extensió d'unes 30 hectarees. Comparant-la amb al- 
tres ciutats romanes, aquestes dimensions vénen a ser aproximadament 
la meitat de Pextensió que tenia Tarraco, capital de la Citerior, i un 
poc més de la meitat de la de Narbo, capital de la Narbonesa, les dues 
grans ciutats més properes. Perb l'extensió d'EmpÚries era quasi el 
doble de la d'altres ciutats de la costa mediterrhnia de la Hispania, com 

84. Des de la concessió de la ciutadania romana uirtutis causa als compo- 
nents de Pesquadró de la turma Salluitana per Pompeu i Estrabb, el 90 a. C.. 
6ns al poder de convocatoria que representen les decebes de milers de comba- 
tents d'Afrani i Petreu o dels Blls de Ponipeu, passant per PerecCió del misteriós 
trofeu de ü'ompeu el Gran in Summo PyreMeo i la seva cita de 876 oppida sot- 
mesos entre els Alps i la Hispania Ulterior (72 a. C.) (iPlihi 3, 18; 7, 95-97). 
Manuel Gbmez Moreno, MIrceEáneas, Histotia, Arte, Arqueología, Madrid, 1949. 
gigs. 233-256; Bosch Gimpera i Aguado Bleye, Lo conquisto de Espafia..,, citat, 
pags. 195-198, !Z!S i següents; cf. també Bosch Gimpera, Les solduts ibdriques ..., 
citat; Guy Barruol, Les peuples prhmnins du Sud-est de la Goule, París. 1975, 
pag. 169. 

85. Almagro, Lua fuentes escrit os..., citat, pigs. 58-59; encara que no wpri- 
miendo au prestigiosa monedo de plata de la n'rcukacidn real y legal, corn diu 
aquest autor, ja que les d?acmes ernporitanes havien deirat d'encunyar-se feia 
almenys un segle. 



Pollentia, Lucentum, Ilici o Barcino, i tres vegades més gran que la de 
les properes Gerunda, Iluro o Baetu10.~ 

Buscant l'aclarirnent d'alguns d'aquests problemes, n'han sorgit altres 
de nous, per exemple, la muralla de tipus ciclopi que en les campanyes 
d'excavacions de 1976 i 1977 hem trobat en Parea al Nord-Est del fbrum. 
Amb una amplada d'uns 2 metres ha quedat al descobert en una lon- 
gitud de 12 metres en direcció Nord-Sud. Uns 3 metres més a l'Oest es 
presenta un altre mur tosc i entre els dos queda un espai que podria 
ser un intervallum. Perb la cronologia dels materials fins a la seva base 
és la mateixa a la que ja ens hem referit. Sembla que no és el socol d'una 
gran edificació. No podem deixar de subratllar la nostra perplexitat da- 
vant d'aquest descobriment. Podria ser el preton? Tindrem dos campa- 
ments? Estarem pmxims a trobar la ciutat indígena? Esperem que les 
futures campanyes d'excavació ens aclariran la naturalesa exacta d'aques- 
la construcció (fig. 2). 

Res o quasi res no sabem h s  ara de Pestructura urbanística de la 
ciutat entre els comenps del segle n i el reacondicionament urbi de- 
rivat de la deductio dels veterans cesarians ja en epoca augústea. Ens 
sembla que hi ha en ella dos moments d'organització urbanística impor- 
tant, corresponent Pun al periode fundacional -primers anys del se- 
gle u-, i un altre, al citat periode d'August, havent perviscut aquest 
darrer amb poques modificacions fins a la destrucció de la ciutat. Perb 
l'estructura reticulada original degue romandre en les seves línies essen- 
cials al llarg de tota la seva hi~tdria.~' Pel que portem vist en els nostres 
treballs emporitans, a la primera sistematització urbanística hom utilitza 
ampliament la mateura pedra calcbia del basament de la muralla me- 
ridional, procedent de la zona de Riells i dels voltants del pujol; en 
canvi, la restauració o refecció depoca augústea es féu p ~ c i p a l m e n t  a 
base de pedra arenosa fhcil de treballa pels pedrers indígenes, que 
encara escnbien en iberic, i que probablement era duta de Peratallada, 
i amb la reutilització de blocs de construccions anteriors (fig. 1).as 

86. Miquel Tarradell L'extensfd urbana de Tówaco, comparada, a Boletin 
Arqueolbgico (Tmagona), fasc. 113-120, 1971-1972 (= Estudis dedicats a lo 
medr ia  de Mossdn Joan Serra i Vilar@, pigs. 95-101 i un grific comparatiu; 
per i'extensi6 BEmpÚies es té nornhs en mrnpte la ciutat del turó. 

87. Una primera ternptativa de furar la topograEa urbana, que ara en part 
ja pot ser millorada (vegeu la nostra fig. 1). a Lamboglia, Scaui italo-spagnoli, citat, 
pHgs. 200-203. La promoció urbanística de Cesar a les divenes ciutat: C. H. V. Su- 
therland, The Aomans in Spain, Londres, 1939, phgs. 115-131. 

88. La part interna d'un dels tambors de les columnes del F b m ,  de pedra 
arenosa. presenta una inscripció en carhcters ibbrics. Sobre el biliugüisme a ~ m -  
púries al segle 1 a. C., A. Beltrh, Sobre dgunar monedas bilingües del municipio 
de AWpuriar, a Numkma, nP 3, 1952, phgs. 19-24. Per a la qüestib de la per- 



Després de Pany 195, Empúries queda reduida a jugar el paper d'un 
simple port d'arribada, abans o després de la sempre difícil singladura 
pel Cap de Creus, en la mta d'anada o de tornada a Tarraco, conver- 
tida en capital de la Hispinia Citerior. En aquesta condició d'"etapa" 
degué de conservar-se, dins de la ciutat amurallada, la petita guarnició 
del praesidium, encarregada, a més, de la vigilincia de ?hinterland em- 
ponti arnb jurisdicció sobre els emporitans, els indiketes i els olossitans 
reunits en consilium. Al front d'aquesta organihació hi hauria un ma- 
gistrat, que tenim documentat a i'Apoca d'August o a lúltim terc del 
segle I de PEra, quan era considerat enemic, com passava amb eL7 
legats imperials, per part deIs indígenes olossitani -idegut a les exac- 
cions ú i b u t b i e s ? ,  segons assenyalen les tabellne deflxionlp publicades 
per Almagro.BB 

Ja hem indicat la nostra opinió sobre la condició de peregritii de- 
diticii que els indígenes emporitans deurien tenir al segle 11. Més tard, 

sisthcia de I'iMric: A. Garcia y BeUido, La latiniuicidn de Hispania, a Archioo 
EIpanol de Arqireología, 40, 1967, phgs. 3-29. -En dir Peratallada, ens referim 
a la seva zona; les pedreres podrien ser les imponents dels Clots de Sant JuliP, 
t eme  de Vulpeliac, que contenen indicis d'explotació des d'un periode roma 
nntic. -L'escriure en ibMc podia ser compatible amb una forta romanització; un 
indici n'& la manca de noms indigenes a I'epigrafia emporitana, encara que aquesta 
no ks molt impnrtant comparada amb les de Tarraco, Barcino o Narbo. 

89. Aimagro, Lar fuentes esnitar ..., citat, phg. 59. Id., Las insnipciones 
arnpuritanas griegar, ibéricas y fatinos, Barcelona, 1952, pQgs. 183-168. En aquesta 
mateixa obra, phgs. 87-89, esta catalogada rara votiva que testimonia que, en 
temps posteriors, cap a la meitat del segle n de 1'Era. un destacament de vexilia- 
ris de la Legib VI1 Gernina tenia el seu quarter a Empúries. Garcia y Bellido, La 
Penlnnula Ibbrica ..., citat, pQgs. 368-391 (concretament, phg. 380). Sobre les 
tabelfae, vegeu també: Gómez Moreno, i\4isceldneas, citat, 'pigs. 331-335. que 
identsca Rufns, Iegado de[ Augusto, amb el personatge de la ínscrípció tarra- 
conense n." 4125 del OIL, que consigna una sentencia de I'any 193 de I%ra, ara 
estudiada per Geza Alfddy, Die Rornischen IRpchriften oon Tarraco, Berlin, 1975. 
phgs. 77-18 (n." 143) que no el posa en relació amb l'individu citat en el plom 
emponti; N. Lamboglia, Una nwa popolaziwie pirenaica: gli olossitani, en Rioista 
di Shuii Liguri, XXV, 1959, pags. 141-1131, postula la seva data augústea i la 
r e b a  en el seu recent treball La formaxione del municipio di Emporfoe, citat, 
pbgs. 31-32; en canvi, H. 6. Maum, Les canidres procuratoriennes équestres sofis 
le Haz&-Ernpire rbmoin, 1. París, 1960, pigs. 95-98, identifica el governador 
T. Aurelius N v u s  amb un personatge, citat per TQcit (Hist., 1, 79), que rebé 
eE oMmentn-konsduria sota Otb i el seu govem a la 'Citerior s'ha de situar 
cap a I ' q  78 de I'Era. -Per a les legions en i'hpca tardo-republicana: José Ma- 
nuel Roldb Hervás, Legio Vemcula, diusta legio?, a Zephyrw, XXV, 1974. ph- 
gines 457-471. 



potser cap a Pany 100, degueren d'accedir a la condici6 de latini, i, des- 
prés, a la de romani, la qual cosa no pressuposa que la concessió de tals 
drets es fes simultdniament per a tota la massa de la població, car és 
probable que algunes faccions o famílies aconseguissin abans que altres 
un estatut jurídic més avantatjós. En línies generals, sembla que l'evo- 
luci6 d'aqueiles situacions pogué ser la següent: del 195 al 100 peregrini 
dediticii; del 100 al 45, Latini; després del 45, Romani. Recolza aquest 
raonament el conegut text de Livi (XXXIV, 9.3), al que després farem 
referencia. Aquella darrera correspondria a la fundació del municipi, 
l'existhcia del qual esti testimoniada, com veurem, per les monedes 
amb la llegenda Munici Emporia i les seves indicacions de magistrats, 
que també coneixem per l'epigrafia. L'ordre municipal comprenia els 
edils i els duumvirs, després dels quals es podia arribar a la qüestura 
(encarregats de les encunyacions monetbies?) i al flaminat. Encara que 
I'epigrafia d'Empúries es pot considerar pobre en comparació amb les 
de Tarragona i Barcelona, posseim noms d'emporitans que seguiren 
aquest cursus honorum: M. Corneli Saturní Patern, L. Rosi Ruf, L. 
Cecili Macer, L. Minici Ruf, etc. La ciutat psseí  una lez de la qual 
ens ha penigut un fragment que dudeix al o& decurionum i als 
patrons municipals, un dels quals, potser l'únic, cap a Pany 40, fou el 
cbnsul Cneu Domici Calví, notable personatge histbric del que podem 
aportar varies noticies, com veurem a cont in~ació.~ 

Efectivarnent, i'organització municipal emporitana pot ser relacio- 
nada amb Cneu Domici Calví, que, a la meitat del segle I a. C., mitjan- 
qant la cooptatio, establí amb els empritans un contracte d'hospitium, 
pel qual es convertí en el seu patró municipal. Als anys terminals de la 
República, Cneu Domici Calví, de la coneguda família Domitia, figura al 
partit cesarii?' Sintetitzant, el seu cursus honorum és el següent: 

90. Leandro Villaronga Garriga, Los mngistrndos en los amonedacirmes la- 
titios de Emporiae, a {E. RipoU. d.) Estudios de Numismática Romana, Barce- 
lona, 1984, pAgs. 81-96. Alvaro D'Ors, Una nueva inscripción ampuritana, a Am- 
puriap, XXIX, 1967, pigs. 293-298, 111 Ihines. 

91. Schulten, F.H.A., IV, pigs. 1B8-177 (=Realencyclop¿idie, V, 1424). 
Bosch Gimpera i Aguado Bleye, La conquista de España ..., citat. pags. 213-216. 
La seva victiiria sobre els ceretans influí en la lluita a la val1 de 1'Ebre i en les 
enninyacions de Bolscan: Pío Beltrán Villagrasa, La monologia del pobhdo ibé- 
rico del Cabezo de Alcalá (AzuilaJ, según los monedas allí aparecidas, a Obras 
Completes, vol. 1, Zaragoza, 1972, pigs. 159-ZQS. Commeinoren aquesta victbria 
els seus denaris: anv. OSCA, rev. DOM. COS. ITER. IMP.; E. A. Sydenham, The 
coiMge of Roman Republic, Londres, 1952, u." 1358; Michael H. Crawford, Ro- 
man Republican coinage, Cambridge, 1974, pags. 533-534, n.' 53211; J. Babelon, 
Description historique et chrowlogique des rnonnaies de la Rdpublique mmuine. 
París, 1885-1888, vol. 1, n.' 457; H. A. Gnieber, Cmns of the Roman Republic in 
the British Museum, Londres, 1910 (reed. 1970), pig. 373. 
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Any 85: Nasqué pels voltants d'aquesta data; fill de M. Domici Cal- 
ví, que fou procbnsul a la Citerior els anys 80-79, mentre ho 
era Quint Cecili Mete1 Pius a la Ulterior. 

62: Legat a Asia, a les ordres de Valeri Flac (Cicer6, 
Flacc., 31,68). 

59: Tnbú de la plebs. 
57: Pretor (presideix el judici de ambitu contra C. Calpurni 

Bestia, i, potser tarnbé, el de vi contra Caeli). 
53: '~Pnmer consulat, en el que té com a collega a M. Valen 

Messala. 
48i: Promagistrat a Grecia (pren part en 'la batalla de FarsAiia 

i h i t a  contra Manli Escipi6). Aquest mateix any pasa a 
Asia Menor. 

47: Govern d'Asia Menor; 6s vencut per Farnaces 11 del Pont 
a Ni+lis, pera després el derrota a Zela i el persegueix 
fins a Sínope.gz 

46: Legat (2) a la campanya d'Africa, al costat de Cesar (Hirt., 
Bell. Afric., 86). 

45: Pontifex. 
44: Prefecte de cavalleria ( c h e c  que no arriba a exercir per 

causa de la mort de Cesar). 
421: Prefecte (2) de  la flota que porta reforps a l'exArcit de 

Macedonia (fou venqut per L. Stai Marc i Domici Aheno- 
barb, a 1'AdriAtic). 

40: Segon consulat en el que té per collega a Cai Asini Pollió 
(citats junts a la inscripci6 de Girona). 

39-37: Prodnsul de la Hispania. Victoria sobre els ceretans (Ve- 
Ileius, n, 78 $ Diodor, 48, 41, 7-42). Probablement per 
aquestes dates subscribí amb els empontans Phospitium 
publicum. 
L'any 37/36 rebé els honors del triomf.= 

31': Pontifex per segona ~ e g a d a . 8 ~  

92. Roldán Hewás, Legio Veniacula, iiusta legio?, citat, pig. 463 i notes 20-24. 
93. Schulten, F.H.A., V. pags. 177-180 (= Realencyclopidie, V, 1.423), esta- 

bleix la data de! 17 de julio1 del 36 (Acta triumph. a Yany 36: Cn. Domitius 
M. f .  M. n. Cdvinus procos. ex Hispanio X V I  K. Sext.). Alguna de les victbries 
de Cn. D. Calvino pogué donar origen a I'aera consular o Era hispinica el 1 de 
gener del 38, com creu Schuiten (= Realencyclopodie, .I, 612 i 639). Sobre el 
problema de 1'Era: Alvaro D'On, La Era Hispónica, Pamplona, 1962; Casimiro 
Torres Rodneuez. La Era Hisuánica. a Reo. de Arch.. Bibl. u Museos. LXXIX. 
1976, pigs. 733-758. 

94. Enrique Sanmartí Grego, Una nueva lápida emporitana, a X l I I  Congreso 
N a d a a l  de Arqueología, Huelva, 1973, Zaragoza, 1975, pigs. 963-966, 2 Iáms., 



D'aquest personatge i procedents d'EmpÚries, posseim dos documents 
epigrgcs; doble un d'ells. Aquest darrer és el que des de finals del 
regle passat horn conserva al Museu Arqueolbgic de  Girona (1. C. 
1i.O 1.482), sota la forma d'una placa de marbre blanc inscrita per les 
dues cares (fig. 3). D'aquesta inscripció s'ocuparen Fita, Botet i Aguilar, 
i queda recollida als repertoris d'Hubner i Almagro.86 Seguint el primer 
d'aquests autors, aquest epígraf emporita del Museu de Girona diu així: 

1: Cara 2.8 Cara 
CN. DO(MITI0) (CN.DO)MITIO 
M.F. CAL(VIN0) (CAL)VINO 
COS. ITE(RUM.C.) (M. VALER) 10 
A. POLL(I0NE COS) (MESSALA. COSS) 

Nogensmenys, examinada la p q a  visualment i tarnbé a e v é s  de les 
fotografies, hom observa que, a la segona cara, no hi ha espai per a 
contenir una darrera línia &b el  nom de Messala. Es veu també que 
la 1 de Valerio suplida a la tercera línia pot ser el trae vertical d'una N, 
amb la qual cosa tindríem la lectura NO, que es podria llegir per 
(PATR0)NO. Ho assegura, per altra banda, una inscripció que dóna 
la clau i a da que hom fara referencia a continuació. També sembla 
convenient de  subratllar que, essent la cita d e  Cai Asini Pollio (encara 
que és dubtós el puut entre A i P) sdcient per a situar el temps i el 
subjecte principal del contracte d'bspitium, no hi havia cap necessi- 
tat de citar el collega que Domici Calví havia tingut en el seu primer 
consulat. la qual cosa fa encara més segura la seguent lectura: 

(CN. DO) MITIO 
(CAL)VINO 
(PATR0N)O 

que complementern, utilitza T. R. S. Broughtou, The nmgistrates of the Romon Re- 
pub& "American Philological Monograph", XV, Cleveland, 1968, pkgs. 117. 189, 
208. 227, 288, 301, 314, 319, 363-365, 388, 392. 397 y 462. 

95. Fidel Fita, Inscripciones inéditas .de Ampurka, a Ilurtmcfdn EspeRoia 
y Americanu, n.' XII, Madrid, 1871, p!gs. 210-211 (niuns. 15 i 16). Joaquín Botet 
y Sish Noticia histdrica y arqueoldgica de Emporwn, Madrid, 1879, pig. 112 
(n." 4). Sebastib Aguilar, Ampurins, Figueres, 1895, pig. 310. Hübner, C.I.L.. 
Supl., vol. 11, pig. 989 (n.' 6.186). Almagro, Las inscripciones ampuritan as..., ci- 
tat, pQgs. 92-93 (n." 4). Schulten, F.H.A., V, pig. 118, recuU la infornaci6 equb 
vocada del C.I.L., citat, segons la qual ensteixen tegulae emporitanes amb el 
norn de Domici Calvi, derivada de la confusi6 de la Ihpida de la que eus ocupem 
amb dues inscnpcions laterícies, error en el que, seguini Hübner, cauen altres 
auton. El primer a &menar I'error fou M. Almagro, lloc citat. 



La segona de les inscripcions de Domici Calvi fou ixobada el ju- 
liol de 1968, a les excavacions realitzades sota la nostra direcció i es 
conserva al Museu Monografic de les Ruines (1. G. n.O 2.003) (fig. 4). El 
lloc de la troballa se situa a la part posterior del cinque dels templets 
que, contats d'E. a O., tanquen la part septentrional del Fdrum. Aquest 
epígraf i la seva restitució s6n els seguents: 

... DOMITIO (CNEO) DOMITIO 

.. . CALVINO (M. F.) CALVINO 

... RON0 (PAT)RONO 

La inscripció sembla de la mateixa m i  que l'antenor i té la mateixa 
altura. La seva redaccib en datiu i la seva simplicitat sembla que poden 
ser explicades pel fet probable d'acompanyar una representació del 
personatge, i que tant aquesta com la seva identitat eren conegndes 
per qui contemplava el monument. Es possible que, amb les pertinents 
reserves, tal representació sigui l'estatua de togat que l'any 1970 tro- 
bhem a la mateixa zona del Fbrum a uns 17 metres del lloc on fou 
precedentment trobat ,l'epígraf. Aquesta escultura, sense cap i sense 
mans, que eren peces esculpides apart, representa un magistrat amb 
Ampiies vestimentes de bells plecs, amb la caixa dels voluminu al seu 
costat esquema (fig. 5)?8 Encara que no ha estat í i n s  ara estudiada amb 
detall, creiem que la seva data pot ser la mateixa que la dels epígrafs, fa- 
cilment datables cap a Pany 40 a. C. o bé el 39, el 38 o el 37, anys durant 
els quals Cneu Domini Calvi porta a terme el seu proconsulat a la His- 
pania. Hi cap també la possibilitat que l'hospitium fos acordat l'any 45, 
en el cas que Cneu Domici Calvi hagués estat al costat de Cesar com a 
adsignator, al moment de la deductiu de la colonia.8' El patronat es 
recolza en I'amplia clientela que, sens dubte, tenien els Domitii a la 
Citerior, després dels temps del proconsulat del pare del nostre Cneu.na 

96. , Tenim en preparaEi6 i'estudi de i'estihia mambria del togat, semblant 
sls de Mhrida. Antonio Garcia y Bellido, Esculturas romanos de Espntía y Portu- 
gal, Madrid, 1949, pigs. 18'4.191 del text, núms. 108-212-215, 222-223, etc., del 
volum de lamines. Una altra possibilitat .és  que correspongués al cipus de Mani 
Comeli Satumí, del Museu Arqueolbgic de Girona (1. G. n." 1491), procedent 
d'aquesta mateixa part de la ciutat romana. La seva descripció a Almagro, Los 
inscripciones ampuntanas ..., citat, pigs. 90-92 (n." 3). 

97.. Sanmartí, Una nueva ldpida emporitana, citat,, ?ag. 966, es basa en el 
capitol 95 de la Ley de Urso (A. D'Ors, Epig~nfía iundrca de h Penínsuln Ibé- 
rica, Madrid, 1953, pigs. 220-226) per a creure que, a més del deductor, es podia 
anomenar patr6 Cuna ciutat l'adsignntor, interpretacib que ens resulta encertada. 

98. Sobre els vincles de clientela amb els caps romans, estimulats pel jura- 
ment i la devotio iberiques dels que després sorgiria el culte imperial, d. Etienne, 



En l'estat actual deis nostres coneixements, la condició municipal 
d'Empínies no solament 6s segura, sin6 que esta ben documentada. Per 
altra banda, sembla confirmar-la un text de Plini (111, 22) en e1 que 
relaciona Empúries amb els oppida civium romnorum. Més difícil i 
complexe és el problema que planteja la condició colonial de la ciutat 
i si la deductio dels veterans fou simultdnia amb la creació del muni- 
cipium, la qual cosa no era certament necessiria, car aquest darrer 
pogué ser fundat amb anterioritat. Excepció feta de la referencia que 
ens proporciona la frase de Livi, Tertium genus Romni coloni ab diuo 
Caesare post deoictos Pompei liberos adiecti. Nunc in corpus unum 
confusi omnes Hispanis prius, postremo d Graecis in ciuitatem romanam 
adscitis (XXXIV, 9), res no ens assegura que Emporiae airibés a tenir 
condició de colonia, cosa que ha estat subratllada per A. García y Belli- 
do, que postula l'existencia d'una doble comunitat? la dubtosa colonia 
cesanana, que no consta que fos de veterans, i el municipi, que hauria 
estat una concessió d'August cap a Pany 15 a. C. Entre Cesar i la 
decisió d'August haurien coexistit dos oppida pmgrinorum -grecs 
i indigenes- i un ukur civium romanorum, o sigui, la installació de 
romans a la que aliudeix Livi.m També H. Galsterer s'inclina, amb 
alguns dubtes, a situar a l'epoca d'August aquesta c o n c e s ~ i ó . ~ ~  Per la 
seva part, E. Sanmartí, que s'ha ocupat de la qüestió, ha e m h  la hi- 
pbtesi segons la qual les monedes amb el cap de Diana i la llegenda 
Munici Emporia han de ser datades abans de Pany 90 a. C., per haver 
passat la població a la condició de municipi llatí com a conseqüAncia 

LB culte imperial dnnr la Péniswlle lb&ique GAugusCe a Dioclétien, citat. pagi- 
nes 81-115. 

99. Es basa nornés en unes frases molt generals de Di6 Cassi (54, 23, 7; 54. 
25). Schulten. F.H.A., V, pdgs. 205-206. A. Carcía y Bellido. Las colonias romum 
de España, a Anuario de Historia del Derecho Español, XXIX. 1959, 19M, pigi- 
nes 447-518 (concretament pigs. 467-470); salvi's l'emvr de transcriure la llegenda 
de les monedes dadides sense la M inicial de muninpium, que se supleix, deri- 
vat sens dubte de la consulta Única $Antonio Vives Escudero, La moneda hispá- 
nico, Madrid, 1924, Idrn. CXXI, n.' l. -Vega en el treball de García y Bellido 
les opinions de VittinghoE, Hill, Grant i Henderson, que en les seves respecti- 
v& obres s'ocupen del municipum Emporioe. També Garcia y Bellido, La Pe- 
nínsulo Ibén co..., citat, cap. 69, Las ''colonias" romotws, phgs. 396-409. Aquest 
autor publica, en diverses ocasions, els seus cinc mapes de les colbnies romanes 
de la Hispania. En el segon -1s colbnies dels temps del Cbar- *par& Em- 
ponae amb un interrogant, i potser per aquest dubte no s'inclou en el mapa de 
conjunt. Cf. també els comentans de Balil, Algunos aspectos de la romunizncih, 
citat. 

100. Harmut Galsterer, Untersuchungen íum Nmischen Btidtewessen ai f  der 
Iberinchen HaWtwln, Berlín, 1971, pigs. 2827. 
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dels avanps de la romanitzacib promoguts pel praesidium instdlat 
des de l'epoca de Catb. Sanmartí conclou~que el que féu Cesar, l'any 
45 a. C., fou crear una vertadera colbnia sobre aquest municipi preexis- 
tent?ol Ens sembla viable aquesta hipbtesi, pem no podem seguir-la 
al peu de la lletra per no estar d'acord amb la datacib de les monedes. 
El que sí ens sembla probable és que el municipi fou anterior a la 
colbnia, peri, que, per ara, no s a b q  el lapse de temps que separa 
ambdues fundacions, i creiem ,que no deuria ser molt dilatat. El pro- 
blema quedaria probablement més concretat si sabéssim les condicions 
jurídiques i econbmiques que per als emporitans representaven els 
respectius status. 

D'acord amb el que creiem que demostren les ernissions monethies, 
donant per admesa, encara que no provada de forma suficient, la ron- 
dició colonia'l, pensem que el municipium cioium Romanorum fou 
fundat per Cesar Pany 45, al temps que féu la deduitio e n  benefici 
dels romans, una part dels quals potser eren veterans. En aquest cas, 
el fet tingué lloc als mesos de setembre o octubre del citat any 45, 
quan efectua, per terra, el viatge de Tarragona a Narbona i Marsella, 
-on amba ais darrers dies d'octubre i on rebé la noticia del seu nome- 
nament com a dictador (Bell. Cio., 11, 21),lm en el cas que la. concessió 
municipal no hagués estat donada ja Pany 49, com a premi del mateix 
Cesar als emporitans per haver abandonat la causa dels pompeians. 
tal com bo pensa Almagro?" Si hagués passat realment així, podriem 
pensar que el  que tinguh lloc l'any 45 fou la installació dels colons ro- 
mans. Per altra banda, em sembla que no cal prendre al peu de la 
Iletra el nunc de Livi quan escriu num in corpus unum confusi (XXXIV 
R), que pot referir-se a un fet no lluiiya del seu temps en qmparacib 
ama els que l'historiador ens esta relatant.lo4 Que els grecs fossin els 
darrers en entrar a la c o m u ~ t a t  romana, cal relacionar-ho amb la poií- 
cíca antimarsellesa de Cesar a totes les ciutats de Parc ligur. 

101. Enrique Sanmartí, Acerco de2 período tardorrepblicano en Emporion, 
a Ada NumMtico ,  III,'1973, pdgs. 11-24 (concretament pigs. 16 i 21). 

102. Schulten, F.H.A., V, p.4g.s. 68 i 254. Lamboglia interpreta el in unum 
corpw confusi en el sentit que la ciutat del turó es fom.4 a poc a poc fins ar- 
ribar a formar un sol cos amb la ciutat grega, Nino Lamboglia, Encore sur & 
fondution d'Ampurias, a ( E .  Ripoll PereUó i E. Sanmarti Grego. eds.) Simposio 
Internacional de Coloniurcfones, Barcelona. 1971. Barcelona. 1974. v.4~.  108. . - 

103. Almagro, ,?.a fuentes esmCFIt~ ..., citat, p8g. 58. 
104. Schulten. F.H.A., 111, pAgs. 178-180 i 343-514. 



Fins al moment actual, Paportació dels estudis de numismatica 
emporitana als problemes que estem examinant ha estat més aviat es- 
cadussera, malgrat que comptem amb una amplia documentació trac- 
tada en una excellent bibliografia.105 Per aixb se'ns permetrd un breu 
ercurw per assenyalar Pajuda que la numismAtica ofereix a alguns 
dels temes exposats. Com a indici general, podem assenyalar que, de 
les 1.459 monedes trobades durant els darrers quinze anys a la ciutat 
romana, només 28 s6n del segle III a. C., i 388 posteriors a l'emperador 
Claudi. Les 1.045 restants corresponen, per tant, a encunyacions que 
van des dels inicis del segle u a. C. fins a la primera meitat del se- 
gle I d. C., amb un net predomini de les encunyacions de bronze empori- 
tanes. Hom no pot comparar aquesta informació amb la que correspon a 
les monedes trobades a la NeApolis des de principis de segle, car no han 
estat encara estudiades com a conjunt, per bé que hom les incorpora- 
ra en una publicació que tenim en preparaci6.'" 

Veurem, a continuació, quines s6n i quina és la distribució en el 
temps de les emissions emporitanes d'bpoca romana republicana, el 
coneixement de les quals és essencial per al període que estudiem. 

Després de la Guerra Catoniana, la ciutat grega d'Emporion fa gala 

105. A més de les obres generals de Flórez, Delgado, Pujol i Camps, Botet 
i 6isó, Vives Escudero, Navascués i d'altres, i dels treballs dedicats a les monedes 
gregues per Amorós, Beltriu-Villagrasa, Pericot, Almagro, etc., en relacib amb les 
qüestions que eus ocupen citarem els estudis segients: Beltrh, Sobre algunas mo- 
nedas bilingiks romanas del municipio de AmpurMis, citat; Jos6 M.a Vigo Llagos- 
tera, Sobm u n a  moneda quinquenal romana del municipio de Ampurias, a Bo- 
letín Erposición Numimi<itica Catalana, Barcelona, 1952; Antonio M. de Guadán, 
Tipología de Ins contramarcas en la numismática ibero-romana, a Numario His- 
pánico, M, 1960, pAgs. 7-121; André Soutou, Un type partimlier de mondes  
d'Ampurias d legende ibédque, a Riuista di Studi Liguri, XXVI, 1960, pigs. 257- 
283; L. Villaronga, Los marca de ualor en las monedas de Undicescen, a 
VI11 Congreso Naciod de Arqueologla, Seuilla, 1963, Zaragoza, 1964, pigi- 
nes 331-338; Id., Los magistrados en lar amonedociones latinas de Emporiae, citat; 
Guadán, Los monea'as de pkzta de Emporion y Rhode, citat; L. ViUaronga, Siste- 
mothción del bronce ibérico ampufitano, a Acto Numismática, 11, 1972, pags. 49- 
86; J.-C. M. Richard i L. Villaronga, Recherches sur les étulons monétaires en Es- 
p<igne et en Gaule du Sud antdrieuranent d lepoque d'Augugust, a Mélanges de la 
Casa de Veidzquez, IX, 1973, pigs. 81-131; E. Ripoll, J. M. Nuix i L. Villaronga, 
krs monedas partidas procedentes de Ins ewauaciones de Empofion, a Numisma, 
a. 120-131, 1973-1974, pags. 15-90; els mateixos, Monedas de los judíos ha1Indo.s 
en lar exca~aciones de Emporiae, a Numisma, ns. 138-143, 1978. pigs. 59-66. 
Leandre Villaronga, The aes coinage of Emporion, Oxfod, 1977. 

106. E. Ripoll, L. Villaronga i José M.a Nuin, Hallazgos numismáticos en Am- 
puna {en pprearacib). 



de la seva condició de federada dels romans i mostra per poc temps 
la seva autonomia en prosseguir les encunyacions de dracmes amb 
llegenda grega. Perb el pes d'aquestes noves monedes, segurament 
per a facilitar les transaccions, s'adapta al del denari roma, creat Pany 
211 a. C. El pes tebric d'aquestes monedes és de 4'25 grams. Per aquest 
iipus, L. Villaronga ha fixat la progessiva romanització de Pestil, que 
inclou la trailsformació de i'efigie dels anversos, que tradicionalment 
era d e  I'Aretusa-Perskfone, en l'efigie de Diana.'07 Com en els primers 
clenaris romans, les emissions es diferencien per símbols -un cercle, 
iina lletra A, uii dofí, una clava, una punta de llanca i el timó associat 
a la lletra Pi grega, e t c . ,  si bé poden no tenir-los. 

Hom desconeix la data final de les encunyacioiis emporitanes 
d'argent. Pel fet d'aparhixer en tresors amb denaris romans fins Pany 
77 a. C., Guadán creu que arriben fins a un moment avanqat del se- 
gle i abans de PEra. Nosaltres, amb L. Villaronga, estimem que els 
citats tresors només ens forneixen un terme ante quem i que les dracmes 
emporitanes que en ells apareixen poden molt bé ser un segle anteriors. 
Per a la seva datació entre el primer !, elsegon .terc del segle 11 a. C. 
L. Villaronga addueix que el pes d'aquestes peces coincideix arnb el 
del denari pesat, i que, en reduir-se el denari roma a 3'98 grs. a prin- 
cipis del segle u, no existeixen peces emporitanes basades en aquest 
model més modein. Una arpmentació tan Ibgica ens sembla que deixa 
el problema solucionat. 

Fou també després de la Guerra Catoniana quan, segurament amb 
finalitats fiscals, hom autoritzi les encuiiyacions de bronze arnb llegenda 
ibhrica. La coincidencia de la seva metrologia arnb la dels conqueridors 
ens dóna una visió segura sobre la seva cronologia posterior als inicis 
del segle 11 a. C., contrdriament als diibtes abans existents.lm 

A Panvers d'aquestes monedes, figura sempre el cap d'Atenea, la 
Miiierva romana, miraiit cap a la dreta i coberta arnb casc corinti amb 
cimera. Al revers, hom representa el Pegas cap a la dreta, arnb el cap 
iransformat en Cabir, és a dir, arnb la mateixa iconografia de les amo- 
nedacions d'argcnt anteriors arnb llegenda grega. Per sota del Pegas i 
sobre una línia, bom representa una llegenda iberica, la traducció segura 
de la qual és UNDICESCEN. Es tracta dún  gentilici en genitiu que 
pot ser traduit per "dels indiketes", en el sentit de ser la moneda tribal 

107. Aquest problema iconogrific ha estat estudiat- per Maria-José Pena Gi- 
meuo Artemis-Diana y algunas cuestiones en relación con su iconografía y su 
culto en Occidente, a Ampurias, 35, 1973, pigs. 109-134. 5 figures. 

108. Aixi, per exemple, Joaquin Botet i Sisó, Noticia histdriui y arqueollgica 
de la antigua ciudad c?e Emporion, Madrid, 11879, pigs. 58-102, que segueix prin- 
cipalment a Puiol i Ciimps, Heiss i Delgado. 



d'aquest poble indígena, elnom del qual, com ja és ben sabut, eiis han 
trames les fonts escrites. 

La descripció del parigraf anterior es ~efereix a Sas, car l'escala de 
valors d'aquestes emissions es completa arnb el semis, el quadrant, i el 
sextant, arnb un brau, un Ile6 i un cavall com a reversos respectius. 
Aquest sistema sera el que, amb algunes variacions, perdurara al llarg 
de totes les emissions arnb llegendes iberiques. Es tracta, pero,, de 
shies coniplexes, en Pordenació de les quals naufragaren diversos autors 
i per a des que tenim ara la sistematització proposada per L. Villaronga, 
susceptible de retocs, pero d'una gran coherencia en el seu desenvo- 
lupament 

Per bé que les primeres emissions no duen marques ni símbols, ben 
aviat apareixen la laurea i marques de valor arnb signes iberics. De les 
successives emissions existeixen nombroses vnriétats, sempre reduibles 
a la metrologia romana, conforme ha estat establert per L. Viiiaronga 
a qui seguim. Excepcionalment,. a finals del segle n a. C., les emissions 
emporitanes, tal com altres ceques hispaniques, segueixen el sistema 
roma de posar a les monedes el  nom del magistrat monetari. Després, 
durant la primera meitat del segle I a. C., encara prosegueixen les 
emissions de les monedes de bronze de tipus iberic, de vegades arnb 
caricters arcaitzants. En un moment determinat del citat segle hom passa 
a les emissions amb llegenda Ilatina. Aquest fet esta amb estreta relació 
amb Pestabliment del municipi i els problemes cronolbgics que plantejn, 
dels que ja hem parlat. Hom ha dit que el pas de la llegenda iberica a 
la llatina tingué lloc durant les guerres sertorianes. ~referim' pensar que 
aixh va ocórrer entre els anys 49 i 45, durant les campanyes de Cesar 
i probablement a la segona de les dues dates citades, arnb la qual cosa 
haurien coincidit la fiindació del municipi i la probable deductio colo- 
nial dels veterans. 

Efectivament, encara que les emissions amb la llegenda EMPOR, 
EMPORI i EMPORIT podrien ser anteriors a la condició municipal 
per reflectir l'antic tophnim Emporiton, les que porten la llegenda 
MUNICI EMPORIA -amb Diana substituint Minerva- s6n neces- 
shriament contemporanies o posteriors a l'esmentat esdeveniment. Re- 
sulta iiiteressant consignar, també, que aquestes monedes ens donen el 
nom de la ciutat en nominatiu singular, enfront del nominatiu plural 
que ofereixen les fonts escrites. A i d  prova que la condició municipal 
s'estenia als tres sectors de la ciutat. Tots els dubtes suscitats pels textos 
respecte a la condició muiúcipal queden resolts amb I'aportació docu- 
mental que constitueixen aquestes monedes. A m&, algunes monedes 
donen testimoni cle i'organització municipal en contenir el nom dels ma- 



gisbats monetari~. '~ Les series s'inicien arnb Pestranya forma QVMC, 
pero continuen amb monedes en les que apareixen les inicials de noms 
de magistrats seguits de la lletra Q que indubtablement cal interpretar 
com "qüestor". En un cas tenim el nom d'un d'aquests magistrats de les 
monedes sota la fo:ma de L. M. RVF., que sense vacil.laci6 hem d'iden- 
tiñcar amb el L. MINICIVS RUFUS Tuna lapida de bmnze inedita, 
trobada per nosaltres, que ens explica que aquest personatge fou edil, 
duumvir, qüestor i flamen del culte de Roma i August. 1, encara, alguns 
que no porten els rioms dels magistrats presenten marques ressegellades, 
una amb un dofí, i Paltra amb les lletres D. D., que, sens dubte, cal 
interpretar com decretum decurionum. El que en les monedes no se citi 
la probable wndiaió colonial no 6s un fet absolutament negatiu, car 
ciutats que portari:n aquest títol, com Carteia i Carthago Nova, no el 
feien figurar en les seves monedes. Tampoc el fet que no se citin els 
epítets Júlia o Aiigusta és argument per rebutjar 'la seva creacib o 
atribuir-la a epoca anterior; les titulatures d'Obulco i d'Ugia Martia 
ho demostren.'l* Sembla segur que aquestes monedes circularen fins al 
regnat de Claudi.lll 

Hem vist, doncs, que, en la definitiva irnposició de la versió romana 
de Phellenisme en el Mediterrani occidental, juga un paper important 
la grega Emporion que al seu wstat veu néixer una ciutat romana. En- 
cara que els textos cliissics ens donen molta informació, també ens 
plantegen problemi:~ que sols amb l'ajut de Parqumlogia potser arribarem 
a aclarir. En Pestat actual dels nostres coneixements podem afirmar que 
no existeix una Indika iberica pre-romana en les zones excavades del 
monticle veí a la ciutat grega. ELs estrats mks inferiors de les ruines 
que allí es troben només ens donen materials que cal atribuir als pri- 
mers anys del segle n i potser als darrers del segle m a. C. Ens resta 
el dubte de si la fundació fou obrri de Cneu Escipió el 218 o de Cató 
el 195, encara que creiem més probable que fou el primer. Nous pro- 
blemes, encara no aclarits, plantegen les recents excavacions dels anys 
1976 i 1977. 

109. Villaronga, Los mngistrados en las amoneducwnss lntinas de Empotiae 
i d'altres treballs citats.- La interpretació de la Q com "qüestor" a la que al- 
ludirem a continuacib & un resultat recent de  la investigacib. 

110. Galsterer, Untersuchungen .... citat, phg. 10, nota. 23. 
111. Michael Grant, The decline and Fa11 of City-coinage in Spain, a Nu- 

mlsmatio Chronicle, IX. 1949, phgs. 93-106. 
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Al nostre entendre, el que sena ciutat romana degné comenpr essent 
el campament escipionii en el que quedaria instal.lat un praesidium 
que fou poblat per romans i per indígenes més o menys romanitzats. 
Aquests pobladors -incloent-hi els habitants d'ascendencia grega i 
altres dels barris que varen esdevenir la NeipoLs i la Palaiipolis- de- 
y e r e n  trobar-se en diferents psicions jurídiques, encara que cal postular 
una progressiva incorporació a la romanitat que es perllongk per 
cent cinquanta anys, fins al final de les Guerres Civils. En aquest 
moment transcendental, Empriae es convertí en municipi i probable- 
rnent en colbnia, tingué una llei municipal i prossegní l'encunyació de 
monedes. Tot aixb degué estar en estreta relació amb el patró de la 
ciutat, Cneu Domici Calví, imprtant personatge del partit cesarii. 
Després, segurament ja a Epoca augústea, encara es produí una reforma 
urbanística de la ciutat coincidint amb la pau general. Perb els temps 
en qui. s'iniciaria la seva decadencia no eren lluny. Aquests podrien ser 
el tema d'una alba dissertació. En la present sols hem volgut plantejar 
els probl&nes de les etapes de formació de la primera ciutat romana 
de Catalunya, les ruines de  la qual són ara l'objecte de les nostres inves- 
tigacions i un motiu d'orgull per a tots els ciutadans. 
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Heus aci que em toca l'honor de parlar de dos collegues ben estin~ats 
i que Iie conegut a través de la rneva vida professional, ambdós des del 
clecenni quaranta al cinquanta, p e d  de manera ben diversa, car el reci- 
piendari d'avui, el viu, per primer cop em fou presentat pel nostre admi- 
rat professor, el doctor Lluís Pericot, com un jove amb una certa maduresa 
que sinteressava per la Prehistbria i I'Arqueologia desprhs d'haver passat 
per la Facultat de Dret. Ja en aquells moments -1947 o 1- estava 
al costat del doctor Martín Almagro al Museu Arqueolbgic. Després, du- 
rant un pare11 d'anys, per tal de perfeccionar els seus estudis de Prehistb- 
ria, romangué a París on fou deixeble - e l  darrer deixeble, segons el1 ma- 
keix- del famós Abbé Henri Breuil. També tingué com a professors a ce- 
lebritats tan conegudes com en Raymond Vaufrey, André Leroi-Gourhan, 
Henri V. Vallois, Franpis Bordes, Yvonne Oddon i Harper Kelle): 
entre altres. De retorn, el nostre recipiendari ha l i t z i  brillantment els 
seus estudis de la Secció d'Hisi+ria amb sengles premis extraordinaris, 
el de llicenciatura el 1953 i el de doctorat el 1956. Interessadísim per 
les meves classes $Historia Medieval -degué ser el curs 1951-1952-, 
i, per tant, com a deixeble d'una disciplina que no encaixava amb la seva 
vocació, el recordo, encara, entrant al seminari rectangular, un xic fosc, 
de lala esquerra del claustre de Dret, al pis superior, ple de llibres d'ar- 
queologia i d'algnna testa grega o romana de guix que acompanyava 
els llibres i intentava decorar el ve11 seminari. Hi entrava PEduard Ripoll 
i em s e p i a  les meves classes d'Histdria Medieval, perb sovint girava 
els ulls vers aquelles @res que li deien molt més que les meves expli- 
cacions sobre l'origen de  les Corts o l'evolució de les classes socials 
als temps medievals. Ja aleshores anava acompanyat d'una simpitica 
daniisella, rossa i bellugadissa (el1 era molt quiet i tranquil), que, des 
de feia poc temps, era la seva muller. 1 I'esmento ara perque, com 
tantes vegades s'ha esdevingut amb els intellectuals, la muller ha estat 
per 1'Eduard Ripoll un costat i una ajuda extraordinaria per a la seva 
carrera. En Rxit d'avui, la tluisa hi té molt bona part, i em plau de 
dir-lio i de felicitar l'un i l'altra. 

Pero jo parlava també de PiHustre filbleg que el precedí en el setial 
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que ha d'ocupar el doctor Ripoll i que em rebia amb la seva especial 
generositat a Sant Cugat, a travks d'un reputat arquitecte, al qui els 
seus col,legues no han fet prou justicia (em refereixo a en Jeroni Mar- 
torell, l'eximi fundado del Servei de Conservació de Monuments de 
la Diputació de Barcelona). Fou, a través d'aquest, que el doctor Griera 
s'interesd per les meves recerques a PArxiu de la Corona d'Arag6, on 
servivem els rics fons documentals del ve11 Monestir de Sant Cugat, i 
d'una manera especial el Cartoral i el Missal, ambd6s dels darrers 
segles de l'Edat Mitjana. L'intima relació amb el doctor Griera em porti 
a coHaborar amb el1 en l'organització del VI1 Congrés Internacional 
de Lingüística Romhnica, Pany 1953, i a integrar-me després al Patronat 
del Monestir de Sant Cugat, d'ésser-ne secretari 6ns a Pany 1970 i de 
portar la Facultat de Lletres de la Uiuversitat Authnoma al claustre 
del Monestir, fet que motiva dissortadament una certa distanciació del 
savi filbleg i del qui us p,arla. 

Pero l'objecte d'aquest parlament no és pas el d'e fer la glossa de 
la personalitat del doctor Griera, que ja heu sentit de la boca del doctor 
Ripoll, que es el seu hereu a la nostra Beial Academia. 

El doctor Ripoll ens ha presentat un treball que, sense fugir de 
I'emdició, se situa ben planerament dins la línia dels discursos d'ingrés 
a les AcadAmies, i, d'altra banda, té l'avañtatged'ésser un tema no 
sols apassionant en el1 mateix sin6 per la persona que Pescriu, 
que no solament el coneix, sin6 que el viu, car passa moltes temporades 
al costat de les r~hes'emporitanes i flaira tot' sovint els llocs on cal 
excavar i on afortunadament apareixen les restes gregues o ronianes 
de les successives ciutats que hom hi funda. Més encara, aquesta terni- 
tica, com ens acaba de llegir, té una corrua de conreadors dins YAcade- 
mia, la darrera anella de la qual és el nostre amic Eduard Ripoll. 

1 una Reial Academia, com da nostra, barcelonina, h a  de veure amb 
goig com en Ripoll posa un problema parallel al de la hisaria de la 
nostra ciutat: el seu origen roma; en aquest cas, naturalment, n o  de 
Barcelona, sin6 d'Empúnes. Perb cal no oblidar que sense la petjadn 
dels legionmis a Empúries, a les acaballes del segle m, no hi hauria 
haguf anys després, la nostra Colania lulia Augusto Faventia Paterna 
Barcino. 1 el seu estudi posa també el problema, encara no resolt, de la 
fundació de Tarraco. 

1 en Ripoll, com a bon historiador, situa la temitica emporitana en el 
quadre general histbric de Rpoca, :;ense caure en la simple histbria 
local, inexplicable sense la general. En els condicionaments generals 
sorgí PEmpúries romana, als segles 111:-II, corn la Barcino romana en els 
segles u-1. 

Hem dit abans que el nostre recipiendari es mou dins el camp de 



l'erudició, pero sense perdre el to d'un discurs dingrés a la nostra 
Acadkmia, i és ceit que, al costat d'innoinbrables cites, ens dóna una 
planera versió dels interessos romans sobre Espanya i el paper dels 
pobles que correntment anomenem coionitzadors. Les seves aporta- 
cions, centrades a Empúries, a da histdria de les lluites entre Roma i 
Cartago, són ben positives i presenten testimonis que, essent coneguts, 
no havien estat valorats, com el de Titus Livi quan ens &u que Anníbal 
traspassi el Pirineu per les seves gorges, que en Ripoll, seguint els seus 
mestres, no creu que fossin lesde la costa o de la Val1 $Aran, sin6 les 
de la Cerdanya i el Rosselló. Resta ben demostrat que Amíbai no passi 
per la costa. 

Així mateix ens panla de les descobertes ben recents del poblat del 
Brull i de tota la problemitica de ,la fundació o refundació de l:antiga 
Tarraco. L'aportació del recipiendari sobre el problema dels orígeils de 
la ciutat romana d'EmpÚries en relació amb una suposada preexisteiit 
ciutat indígena queda aclarida. L'acurat examen de les fonts escrites, 
contrastades amb les dades de i'arqueologia, el porta a unes conclusions 
diferents de les tradicionals. PerO no és, naturalment, el meu objecte fer 
un resum del discurs que acabem d'escoltar, perd sí el de remarcar 
I'inteks de les conclusions d'en Ripoll sobre la quasi segura identitat 
del campament roma originari i la ciutat en que es fondrien romans i 
indígenes, les seves observacions sobre ,la condició municipal i potser 
colonial concedides per Cesar en relació amb un personatge que ens 
ha ben documentat, con1 és Cneu Domioi Calví, el patró de la ciutat. 

Ben demostrat ha romas a través d'aquest estudi que acabem d'esml- 
tar la categona de recercador i d'erudit que té el doctor Ripoll i que 
fa que pugui entrar en aquesta docta Corporació per la porta gran. En 
ell, pero, crec que cal destriar tres aspectes ben diferents, que realment 
es complementen: el recercador, el pi-ofessor i el musebleg. 

La tasca de recerca científica del doctor Ripoll va comencar ben aviat 
i idhuc abans de tenir una posició professional definitiva. Ja el 1951 
comen& a publicar a la revista Ampurias i en altres els resultats dels 
seus treballs en relació amb la seva estada a Franca. De la revista Am- 
pudas fou primer redactor, després secretari i, actualment, és director. 
Bon prehistoriador, les seves recerques han girat gairebé sempre al vol- 
tant del Paleolitic amb algunes excursions cap al Neolític, sense perdre 
de vista un fenomen tan transcendental per al nostre país com és la ro- 
manització. Les seves recerques a la ciutat romana d'EmpÚries poden 
arribar a assolir un valor bisic per al coneixement de la romanització del 
nostre país. Les coves, pero, han estat la seva preferencia, i, així, veiem 
com moltes de des seves publicacions, fruit de les seves recerques. ho 
s6n en relació amb les prehistdriques, especialment relatives a les pintu- 



res rupestres. La seva especialitiació en aquest aspecte ha assolit un alt 
grau de prestigi: les seves teories sobre la croiiologia relativa de Part 
rupestre llevantí, els seus treballs a les coves paleolítiques de Santan- 
der, el ser promotor de reunions iiiternacionals d'aquesta especialitat 
tant a Europa co:n a Ambriia, etc. Recentment el Ministeri d'EducaciÓ 
i Ciencia li ha c:onfiat la presidbiicia de la Coniissió de tdcnics que 
estudia el problema de la conservació de ' la famosa cova d'A1tamú.a 
que presenta siml~tomes de degradació, semblats, pero iio iguals, als de 
la coneguda covzi francesa de Lascaus. No és pas possible en aquest 
breu examen aiialitzar ni pel damunt les seves més de dues-centes pu- 
blicacioiis sortide:; de la seva plonia des del 1951 611s avui, amb aquests 
vint-i-cinc anys de la seva activitat científica, car, als títols que hom 
pot recollir, cal afegir-hi els pdlegs, les traduccions, coklaboracions, etc. 

Perb dbiem que el doctor Ripoll, a més a més, cal veure'l com a 
iiiusebleg. Com a tal cal situar-lo al costat del doctor Almagro, duraiit 
molts d'anys secundant les seves tasques museístiques, treballant a Bar- 
celona i a EmpUries. Perb sobretot com a orgauitíador de museus i 
exposicions, perquk el1 té cura de més dún  i n'ha format almenys un 
de nou. Ens referim al Museu ArqueolOgic de Barcelona, fundat pel gran 
mestre de l'Arqueologia catalana el doctor Pere Bosch Gimpera, reor- 
ganitzat pel professor Almagro i modemitzat darrerament en alguns 
aspectes pel doctor Ripoll; ens referim també al Museu d'Empúries, on 
tanta part té el doctor Ripoll, i, finalment, al Museu dulbrdola, bellíssim 
petit museu, crear per ell, situat al costat de les inuralles del ve11 poblat 
que fou capital del Penedbs, amb tantes connotacions amb la histbria 
medieval. La seva tasca museografica ha tingut també un abast nacional, 
car durant uns auys va tenir la missib de proinotor dels museus arqueo- 
Ibgics de PEstat espanyol; i també uria dimensió internacional, car, com 
a membre de PICOM, ha intervingut mes &una vegada en qüestions de 
montatge i d'organitzaci6 de museus en diversos congressos i reunions 
internacionals. 

1, finalment, r!u el doctor Ripoll hi ha encara una alba vessant, la 
de professor universitari, anib una vocació molt pregona en aquest 
sentit. Fou professor de la Universitat de Barcelona, collaborant amb els 
col.legues Almagro, Pericot i Maluquer, pero, en organitzar-se la Uni- 
versitat Autbnoma, el que us parla el crid& per enseuyar Historia Anti- 
ga, primer, i Prehistoria, més tard. :Foil aleshores que, portant alhora 
el Museu i Pcnsenyament a i'Auldnoma de Sant Cugat -car aleshores 
estivem encara al ve11 Monestir-, I'any 1969 féu oposicions a la Agre- 
gaduria de Prehistbna de la Universitat d'Oviedo que guanyi desta- 
cadament. DesprQs, per concurs, pas~& a la nostra Universitat de Bella- 
terra, on, a més a més, durant sis anys ha estat Vice-de&, primer 



fent-me costat i, després, collaborant amb els meus successors. Com a 
universitari, el doctor Ripoll no sols és un excel.lent professor, sin6 que 
és un veritable mestre, com ho demostren les nombroses tesis de llicen- 
ciatura i doctorals que ha dirigit i dirigeim: molts d'aquests treballs s6n 
ja apreciats pels seus coliegues, i al seu voltant Iii ha una bona miinió 
de deixebles que comencen a ser coneguts per les seves recerques i 
publicacioi~s segiiint le5 petjades del mestre. 
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