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Resum

La presència grega al litoral mediterrani de la península Ibèrica és un fenomen que podem resseguir des d’època arcaica fins al comen-
çament de l’època romana. Tot i que els primers contactes comercials grecs amb l’occident podrien datar ja del segle viii aC, no és fins 
al segle vi aC, amb les fundacions de Massàlia i d’Empòrion, quan les navegacions focees comencen a intensificar-se al nord-est i al 
llevant peninsular. Al llarg del segle v aC, els contactes comercials grecs amb el món ibèric i el paper d’Empòrion es van consolidant, 
fins a arribar a tenir un moment àlgid durant el segle iv, quan els productes grecs s’estenen massivament pel litoral en coincidència 
amb un auge del comerç púnic i una major implantació grega en el territori amb les fundacions massaliotes d’Alonis i Hemeroskope-
ion (conegudes només per les fonts) i de Rhode, que durant el segle iii exportarà les seves pròpies produccions ceràmiques.
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L’existència d’altres enclavaments grecs a les costes orien-
tals de la Península, com Hemeroskopeion o Alonis, apa-
reix esmentada breument també en els textos antics, per 
bé que la seva identificació i la seva localització són encara 
objecte de debat donada l’escassetat o l’ambigüitat de les 
evidències arqueològiques que les puguin atestar. En tot 
cas, aquesta presència colonial grega a l’extrem occidental 
de la Mediterrània es va materialitzar en nuclis portuaris 
amb una funció essencialment comercial i de suport a les 
rutes de navegació i a la intervenció dels mercaders grecs 
a les principals zones d’intercanvi.

Els inicis de la presència grega  
a l’occident del Mediterrani

S’ha de dir, però, que el coneixement grec de l’extrem oc-
cidental mediterrani es remunta a un període bastant més 
antic, concebut en el seu propi imaginari com els confins 
del món conegut, escenari de mites i també de llegendes 
prou esteses, com la del gegant Gerió o el jardí de les Hes-
pèrides, dins del cicle dels treballs d’Hèracles, l’heroi viat-
ger i civilitzador.1

A redós de l’activitat comercial i colonial impulsada 
pels fenicis, que havia propiciat la reactivació dels contac-

L’expansió colonial grega pel Mediterrani no va ser un fe-
nomen homogeni, sinó que donà lloc a realitats ben di-
verses, tant pel que fa al nombre o a la rellevància dels es-
tabliments colonials com pel que fa a les conseqüències 
per a les poblacions autòctones amb les quals s’establiren 
els contactes. Algunes zones del litoral mediterrani, com 
el sud d’Itàlia i Sicília, o bé la mar Negra, van conèixer una 
acció colonial intensa i diversificada, sovint basada en el 
control per part dels centres colonials o apoikiai dels seus 
territoris respectius com a base del seu poder i de les seves 
activitats econòmiques. La presència grega a la península 
Ibèrica, per la seva banda, va estar determinada, fona-
mentalment, pel comerç marítim. Els nuclis colonials que 
es van crear foren escassos i només en el cas d’Empòrion 
(Empúries) i de Rhode (Roses) les restes arqueològiques 
posades al descobert per les excavacions fan possible un 
coneixement que permet aprofundir i ampliar la limitada 
informació que, en general, transmeten les fonts escrites. 
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tes entre els dos extrems de la conca mediterrània durant 
els segles inicials del primer mil·lenni abans de la nostra 
era, els navegants grecs degueren explorar aviat les rutes 
fins a l’occident, afavorits pels coneixements transmesos 
arran d’aquells contactes i atrets també, sens dubte, per 
les riqueses llegendàries del sud peninsular. Així, deter-
minades troballes recents en jaciments del litoral meri-
dional de la península Ibèrica han fet revifar la qüestió de 
les primeres navegacions gregues en direcció a Tartessos, 
incentivades pels abundants recursos metal·lífers d’aque-
lla zona i per la possibilitat d’accedir a les xarxes autòcto-
nes d’intercanvi.2

En aquest sentit, destaca la recuperació a Huelva d’un 
conjunt significatiu de fragments de ceràmiques pintades 
d’origen eubeu i de vasos àtics que es poden adscriure al 
Geomètric Mitjà II, en un solar de la part baixa de la ciutat 
que podria haver funcionat des de molt aviat com un es-
pai de santuari de l’antic empori portuari tartèssic, en el 
qual podien haver intervingut mercaders d’orígens diver-
sos.3 Recentment s’hi han afegit també altres exemples de 
troballes similars de ceràmiques geomètriques àtiques a la 
zona gaditana, als voltants de Màlaga i, fins i tot, en in-
drets més apartats del litoral.4

Certament, aquests materials, igual que altres ceràmi-
ques xipriotes i vasos originaris de Sardenya que s’han 
trobat en aquella zona, podien haver estat aportats com a 
mercaderies de prestigi pels mateixos navegants fenicis, ja 
des de la primera meitat del segle viii aC o, fins i tot, una 
mica abans, destinades als seus propis nuclis colonials i 
també als àmbits de comerç més actius amb les elits tar-
tèssiques. Altres arguments, però — sobretot la pròpia ac-
tivitat de comerç desplegada des d’aquell mateix període 
pels navegants grecs eubeus en altres entorns mediterra-
nis—, fan que no es pugui descartar tampoc la possibilitat 
d’una intervenció primerenca de mercaders d’origen 
grec, atrets per les oportunitats d’aquells importants àm-
bits de comerç, de manera independent o, més probable-
ment, imbricats en la pròpia dinàmica del comerç fenici. 
Un altre dels arguments tradicionals per a defensar l’exis-
tència d’aquestes primeres navegacions gregues ha estat 
també la sèrie de topònims d’arrel grega, probablement 
eubea, sovint amb la terminació en -oussa, que apareixen 
esmentats en els antics periples o descripcions de la costa  
i en altres textos antics.5

Dins aquesta mateixa hipòtesi, la prova de la persistèn-
cia d’aquests primers contactes del comerç grec amb el sud 
i el sud-est peninsular fins a la darreria del segle viii i l’ini-
ci del segle vii aC, la trobaríem novament en l’arribada 
continuada de ceràmiques gregues, i també d’àmfores de 
transport del mateix origen, que les excavacions han per-
mès recuperar en diversos jaciments meridionals, així com 
en el nucli colonial fenici de la Fonteta (Guardamar, Ala-
cant).6 En tot cas, i en contrast amb la intensa activitat co-
lonial que des d’aquesta mateixa etapa es va desenvolupar 
a la Magna Grècia i a Sicília, les navegacions gregues que es 
pogueren dirigir cap a l’occident extrem, amb finalitats so-
bretot exploratòries i de comerç, no van tenir per objectiu 

crear nuclis colonials estables, en un litoral jalonat alesho-
res pels establiments creats sota la iniciativa fenícia.

Amb posterioritat a aquella primera etapa de possibles 
contactes, la presència comercial grega al sud peninsular 
es defineix millor i s’intensifica només a partir de la darre-
ria del segle vii i començament del segle vi aC. Per a 
aquesta nova etapa, tant la informació transmesa per He-
ròdot com les evidències arqueològiques reforcen la idea 
d’una intervenció directa dels mercaders grecs a les prin-
cipals zones d’intercanvi, a banda i banda de l’estret de 
Gibraltar, les antigues Columnes d’Hèracles de l’imagina-
ri grec. En aquesta ocasió, el paper protagonista, el tin-
gueren els navegants de l’antiga Jònia, especialment els 
originaris de la ciutat de Focea, al litoral oest de l’actual 
Turquia. Els foceus, poble abocat a les activitats lligades al 
mar i a la navegació, havien reprès les velles rutes cap a 
occident a la recerca dels metalls de la mítica Tartessos. El 
text d’Heròdot (I.163) ens transmet una presència efecti-
va de comerciants foceus a Tartessos i les seves excel·lents 
relacions amb el llegendari rei Argantoni, que els va oferir 
d’instal·lar-s’hi per refermar el seu comerç i, fins i tot, re-
cursos per reforçar les muralles de Focea. Al marge de la 
qüestió de la veracitat d’aquest relat, els navegants foceus, 
probablement al costat de comerciants grecs d’altres orí-
gens — com sembla reflectir el viatge mític de Coleu de 
Samos relatat també per Heròdot (IV.152)—, semblen 
haver tingut un paper decisiu en les activitats de comerç 
empòric que, des de finals del segle vii i al llarg de la pri-
mera meitat del segle vi aC, van tenir per escenari el nucli 
portuari tartèssic de Huelva i altres zones del litoral meri-
dional en les quals el comerç colonial havia estat impulsat 
fins aleshores, de manera gairebé exclusiva, per la iniciati-
va fenícia.

A més de Huelva,7 un altre punt de concentració de 
troballes de materials grecs d’aquesta cronologia és la 
zona malaguenya,8 i en relació amb aquest fet s’ha d’es-
mentar la debatuda qüestió de l’existència i localització de 
Mainake, topònim que alguns textos antics atribueixen a 
un suposat nucli foceu, el situat més a l’occident.9

Tanmateix cal dir que l’activitat del comerç grec al lito-
ral meridional al llarg de la primera meitat del segle vi aC 
coincideix en el temps amb un afebliment progressiu de 
l’activitat comercial fenícia. En aquesta mateixa etapa, i  
de forma paral·lela, la incidència del comerç grec comen-
ça a deixar-se notar igualment a l’altre extrem del litoral 
peninsular. En aquest cas, ens trobem en el marge d’un 
altre circuit de comerç impulsat també pels foceus, que 
s’emmarca en una dinàmica i en unes rutes de navegació 
diferents.

Efectivament, un altre focus important d’interès que el 
Mediterrani occidental oferia per als vaixells foceus i tam-
bé per als comerciants grecs d’altres procedències era re-
presentat per la possibilitat d’intervenir activament en els 
nuclis portuaris etruscs del Tirrè, com és el cas dels empo-
ris de Pirgi i Gravisca. En la prolongació d’aquest circuit 
de comerç en aigües de l’extrem nord-oest del Mediterra-
ni es va produir la creació de l’establiment de Massàlia 
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(Marsella), que esdevindria el principal centre colonial 
foceu a l’occident. Paral·lelament a l’activitat desenvolu-
pada al Tirrè — reforçada a més amb l’establiment d’Ala-
lia, a Còrsega—, a partir dels decennis inicials del segle vi 
aC els vaixells foceus desplegaren, des del port massaliota, 
noves rutes de comerç al llarg del litoral del golf de Lleó. 
Aquestes rutes vers l’oest, afavorides pels rumbs de la na-
vegació que caracteritzen aquell entorn marítim, els per-
meteren establir contacte amb els enclavaments litorals  
i les xarxes d’intercanvi indígenes preexistents. És pre-
cisament en el límit occidental d’aquest nou context de 
comerç marítim on hem de situar la primera instal·lació 
de mercaders foceus a Empòrion, a l’extrem meridional de 
la badia de Roses.10

El desenvolupament de l’enclavament 
foceu d’Empòrion

El nucli foceu d’Empòrion constitueix, sens dubte, el 
principal enclavament colonial grec creat en el litoral me-
diterrani de la península Ibèrica i, també, el que podem 
conèixer millor a través de les restes arqueològiques posa-
des al descobert per les excavacions. La singularitat 
d’aquest jaciment i la seva importància per al coneixe-
ment de la presència grega a les nostres costes va determi-
nar que l’interès dels treballs arqueològics endegats a Em-
púries per la Junta de Museus de Barcelona l’any 190811 es 
concentrés especialment en el descobriment del que fou el 
sector principal de l’antiga ciutat grega. Com a resultat de 
les successives campanyes d’excavació portades a terme 
fins al 1936, juntament amb altres intervencions arqueo-
lògiques posteriors, avui tenim a la vista gairebé tota l’ex-
tensió del nucli que coneixem com la Neàpolis d’Empò-
rion. Tot i això, una gran part de les restes exhumades 
pertanyen a la seva darrera etapa històrica, a partir de les 
grans reformes urbanes fetes al segle ii aC i fins al seu 
abandonament en època imperial romana.12 El coneixe-
ment de les etapes més antigues de la ciutat ha estat, però, 
fins no fa gaire temps, bastant més limitat.

Les notícies que podem extreure de les fonts escrites 
sobre els inicis de l’establiment no són, de fet, gaire proli-
xes.13 Les primeres referències a Empòrion, les trobem en 
antics periples que simplement esmenten el nom de la 
ciutat en descriure aquest sector de la costa, només afe-
gint-hi un breu esment als seus orígens com a fundació 
massaliota.14 El conegut passatge d’Estrabó referit a Em-
pòrion (Geographiká III.4,8) és l’únic que proporciona 
dades una mica més significatives relatives a l’assenta-
ment grec amb anterioritat a la presència romana. Estra-
bó, a partir de la informació transmesa per altres autors 
anteriors, esmenta un establiment originari en una petita 
illa propera al litoral, anomenat pels mateixos emporitans 
la Palaià Polis o Ciutat Vella, que va precedir la instal-
lació posterior del nucli urbà a la costa.15

L’activitat arqueològica portada a terme a Empúries en 
els darrers decennis ha aportat coneixements importants 

en relació amb aquests orígens de l’enclavament grec.16 
Destaquen, en aquest sentit, les excavacions fetes a la vila 
actual de Sant Martí d’Empúries, que s’assenta sobre l’an-
tic turonet on se situava la Palaià Polis esmentada per Es-
trabó. Aquest promontori avui forma part de la costa, 
però cal imaginar la seva situació durant l’antiguitat entre 
una desembocadura fluvial al nord, la del riu Fluvià, i una 
petita fondalada litoral utilitzable com a port.17 La seva 
ubicació estratègica era així del tot favorable per a la instal-
lació d’un enclavament de comerç i també explica perfec-
tament el fet que l’ocupació d’aquest lloc per part de la 
població autòctona es remunti a una etapa bastant més 
reculada. Efectivament, les darreres excavacions efectua-
des al nucli de Sant Martí d’Empúries han provat l’ocupa-
ció del promontori ja durant els períodes del bronze final i 
la primera edat del ferro.18 Aquest primer vilatge costaner 
es relacionaria, a més, amb altres llocs d’hàbitat propers i 
amb espais de necròpolis, com els documentats recent-
ment al turó de Vilanera,19 tot demostrant una ocupació 
consistent i estable d’aquella zona per part de la pobla- 
ció autòctona amb anterioritat a la instal·lació grega. Les 
possibilitats de comunicació amb l’interior del territori i la 
ubicació favorable per als contactes amb la navegació i el 
comerç marítim havien facilitat, així, la creació d’un en-
torn propici per als intercanvis, com ho demostra l’arriba-
da, ja des del segle vii aC, de mercaderies d’origen fenici.20

Aquest context indígena anterior explica també l’inte-
rès dels mercaders foceus per intervenir en aquesta zona, 
ja des de l’inici del desplegament de comerç marítim im-
pulsat des de Massàlia en direcció a l’oest del golf de 
Lleó.21 La intensificació d’aquests contactes va tenir final-
ment com a resultat la creació, durant el segon quart del 
segle vi aC, d’un enclavament permanent de comerciants 
grecs amb l’objectiu d’assegurar l’estabilitat i la continuï-
tat dels intercanvis amb la població local. Naixia així el 
nucli primerenc de l’establiment colonial d’Empòrion, 
que en els segles successius mantindrà el record d’aquest 
origen en el propi nom de la ciutat i de la comarca: l’Em-
pordà.

A partir d’aquell moment, les restes posades al desco-
bert per les excavacions a Sant Martí d’Empúries mostren 
canvis ben evidents en el nucli que podem atribuir ja a la 
presència grega, tant pel que fa a l’organització de l’assen-
tament, les tècniques constructives o les activitats artesa-
nals que hi tenien lloc com pel que fa als materials apor-
tats a través del comerç.22 Es va poder documentar, d’altra 
banda, la seva continuïtat amb posterioritat a l’època ar-
caica, així com també diverses restes pertanyents a l’ocu-
pació posterior del promontori durant l’etapa romana i 
l’antiguitat tardana, enllaçant així amb el nucli medieval  
i modern de Sant Martí.

Durant la primera etapa de l’existència d’aquest empo-
ri foceu, la seva influència es concentrà sobretot a l’entorn 
geogràfic més proper, sense gaire projecció més enllà. A 
partir de la segona meitat del segle vi aC, però, la intensi-
ficació de l’activitat comercial degué anar acompanyada 
d’una presència més nombrosa de població grega instal-
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lada a l’empori, un fenomen que segurament cal posar en 
relació amb els desplaçaments de població i el creixement 
significatiu que experimenten els centres colonials foceus 
a l’occident després de la presa de la metròpoli, Focea, a 
mans de l’exèrcit persa vers el 540 aC.23

Dins aquest marc més general, altres factors incideixen 
també en la redefinició de l’estratègia del comerç marítim 
foceu, com ara les conseqüències de l’enfrontament naval 
produït poc temps més tard al Tirrè amb etruscs i cartagi-
nesos, que es coneix com la batalla d’Alalia o del Mar 
Sard. A partir d’aquell moment, la consolidació de Massà-
lia com a principal port redistribuïdor i impulsor de l’acti-
vitat de comerç grega a la part occidental del Mediterrani 
es reflecteix també, tot i que a escala més petita, en la con-
solidació de l’empori creat alguns decennis abans a l’ex-
trem sud del golf de Roses. L’enclavament portuari d’Em-
pòrion va esdevenir, així, un actiu port d’escala per a les 
navegacions comercials gregues que, a partir d’aleshores, 
van tenir com a objectiu intervenir en les zones d’inter-
canvi més actives amb les comunitats ibèriques del litoral 
de la Península. El creixement del nucli es fa palès sobre-
tot amb el desenvolupament a partir de la segona meitat 
del segle vi aC d’un nou assentament a la costa, a la banda 
sud de la petita fondalada portuària, la instal·lació en «ter-
ra ferma» a què al·ludeix també el text d’Estrabó. Va sor-
gir així el principal sector urbà de l’antiga Empòrion gre-
ga, que la investigació moderna ha batejat com la 
Neàpolis, per oposició al terme antic Palaià Polis trans-
mès per Estrabó.

Tot i la intensa activitat arqueològica realitzada en 
aquest sector de la ciutat grega arran de l’inici de les exca-
vacions d’Empúries l’any 1908, fins fa pocs anys la infor-
mació disponible sobre les fases inicials del nou nucli era 
més aviat escassa, donada la gran superposició de restes 
originada durant la seva llarga evolució urbana, que es 
prolonga fins als inicis de l’època imperial romana. Algu-
nes intervencions recents han aportat, però, informacions 
significatives sobre l’etapa tardoarcaica del nucli, com ara 
la definició del seu extrem nord-occidental i la connexió 
amb l’antiga platja portuària o l’existència en aquella zona 
d’una probable àrea de culte i d’activitats rituals, potser 
directament relacionades amb l’activitat comercial i mari-
nera. Altres treballs recents a la part central de la Neàpo-
lis, per sota del nivell de la posterior estoa hel·lenística, 
han permès recuperar també traces de carrers, de cons-
truccions domèstiques i d’àmbits artesanals que perta-
nyen als primers moments de la implantació d’aquest nou 
assentament colonial. Les restes posades al descobert per 
aquestes excavacions, juntament amb les dades aportades 
per antics sondeigs, confirmen el creixement del nucli a 
partir dels darrers decennis del segle vi i durant el segle v 
aC. Tot i així, i malgrat el desplaçament posterior del límit 
meridional de la ciutat durant els segles iv i ii aC, Empò-
rion va continuar mantenint al llarg de la seva història el 
caràcter d’un nucli portuari d’escassa extensió, a penes de 
tres o quatre hectàrees, amb una funció essencialment co-
mercial.

En la seva evolució com a nucli urbà, l’empori originari 
esdevindria, així, una petita polis colonial amb un paper 
clau en les xarxes del comerç foceu a l’occident mediterra-
ni. Una de les proves de l’afermament progressiu de la 
ciutat és l’emissió de moneda pròpia a partir del segle v 
aC, seguint la pauta de les encunyacions de tradició focea 
de la pròpia Massàlia. Aquestes primeres monedes empo-
ritanes de plata, de mòdul petit i valor fraccionari, aviat 
incorporen un esment al topònim de la ciutat, encara que 
de forma abreujada: em, empor.24 Igualment trobem una 
referència explícita als seus habitants — emporitai— en al-
gunes inscripcions gregues sobre làmina de plom, concre-
tament les trobades a l’hàbitat protohistòric de Pech 
Maho (Llenguadoc) i a la mateixa Empúries. La coneguda 
carta de plom recuperada en les excavacions de la Neàpo-
lis, redactada en dialecte grec de tradició jònia en una data 
que es pot situar entre finals del segle vi i començament 
del v aC, descriu una complexa operació mercantil de co-
merç naval que un comerciant d’origen foceu encarrega al 
seu representant o consignatari a Empòrion i que en part 
havia de tenir lloc en un altre indret d’intercanvi a la cos-
ta, Saiganthe, el qual s’ha volgut relacionar amb l’entorn 
del nucli ibèric de Sagunt.25 D’aquests importants docu-
ments epigràfics es desprèn també una participació activa 
en el comerç d’individus d’arrel indígena, que apareixen 
anomenats amb el seu antropònim ibèric.

L’evolució arquitectònica i urbanística posterior del 
nucli grec, entre els segles v i iii aC, la coneixem només 
parcialment, però sobretot en el que fa referència al seu 
extrem meridional. Aquest sector, on se situaven les prin-
cipals edificacions religioses i on es troben les restes de les 
muralles que conformaven l’accés al recinte urbà des del 
sud, ha estat un dels principals focus d’interès de la recer-
ca arqueològica d’ençà de l’inici de les excavacions.26 En 
una primera etapa, es tracta d’una zona que sembla que-
dar fora dels límits del nucli grec, on des del segle v aC 
s’ubicà un espai d’ús cultual, una mena de santuari pe-
riurbà del qual coneixem un recinte sobreelevat al da-
munt d’un gran podi folrat amb carreus calcaris. Sobre 
aquesta plataforma s’assenten les restes d’un altar de do-
ble ara, potser més recent, però que mantindria el record 
d’un altar sacrificial originari. Altres restes trobades en 
aquesta zona immediatament al sud de l’anomenada Tor-
re Talaia — l’aflorament calcari que formava el punt més 
elevat de la topografia de la ciutat— ens parlen també de 
la situació d’altres destacades construccions religioses. És 
el cas de les antefixes i altres elements de decoració arqui-
tectònica recuperats en les excavacions, que pertanyen a 
la teulada pètria d’un temple, ara per ara, d’invocació i 
també d’ubicació incerta.27

Als peus del podi esmentat abans, i en direcció a lle-
vant, es van localitzar les restes de diverses construccions 
domèstiques que s’han atribuït a un sector d’hàbitat situat 
fora del límit urbà en el segle v aC. La seva interpretació 
s’ha fonamentat en la referència continguda en el text 
d’Estrabó a una primera instal·lació de població ibèrica 
immediatament a redós del nucli grec. Aquest mateix au-
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tor, recollint la informació de fonts més antigues, esmenta 
la integració posterior d’aquests elements de població in-
digeta dins un mateix recinte defensiu compartit amb els 
grecs, encara que separats per un mur interior, tenint 
també un marc jurídic comú «format per lleis bàrbares i 
gregues». Cal dir que la presència a Empòrion de població 
d’arrel autòctona va continuar essent, ja des de l’inici del 
nucli grec i al llarg de la seva evolució posterior, un factor 
persistent, tot marcant la seva pròpia identitat cultural. 
Així, aquesta presència indígena resulta perceptible a tra-
vés de determinats elements de cultura material o també 
d’inscripcions esgrafiades en alfabet ibèric sobre ceràmi-
ques d’ús quotidià o bé sobre làmines de plom.28

El procés de sinecisme que descriu el text d’Estrabó 
sembla materialitzar-se, també, en les importants refor-
mes urbanes fetes durant el primer quart del segle iv aC i 
que han resultat ben documentades en les excavacions 
efectuades al sud del nucli de la Neàpolis. Aquestes refor-
mes comportaren la construcció d’un nou i potent recinte 
defensiu, reforçat amb grans torres quadrangulars, que va 
marcar el nou límit de la ciutat, desplaçat vers el sud, tot 
implicant l’arrasament de les restes de l’hàbitat anterior 
situat fora dels límits del nucli grec.29 Paral·lelament, es va 
definir la nova entrada a la ciutat i també l’àrea religiosa, 
que quedà integrada dins l’espai urbà, amb la incorpora-
ció de nous altars i d’edificis cultuals.

La voluntat de reforçar les defenses de la ciutat podria 
haver estat motivada, d’altra banda, per la reacció davant 
un cert context d’inseguretat provocat pel fort desenvolu-
pament del poblament indiget del rerepaís més proper, 
articulat al voltant del gran oppidum fortificat d’Ullas-
tret.30 Malgrat tot, la relació privilegiada d’Empòrion amb 
les comunitats ibèriques de l’entorn va continuar essent 
sempre un factor clau, donada la funció del vell nucli co-
lonial com a canalitzador dels recursos del territori vers el 
comerç mediterrani. Així, l’activitat de comerç marítim 
desplegada des del port emporità degué incentivar, de re-
truc, la intensificació de l’explotació agrícola, sobretot pel 
que fa als cultius cerealístics, tal com ho prova la multipli-
cació dels camps de sitges vinculats als nuclis d’hàbitat 
estables, com ara Ullastret, Mas Castellar de Pontós o Pe-
ralada, o també a petites instal·lacions rurals.31

Per la seva banda, al llarg del segle v i fins a la primera 
meitat del iv aC, Empòrion es consolida com a port d’es-
cala i de redistribució cap al món ibèric peninsular de tota 
una varietat de mercaderies aportades a través de les na-
vegacions mercants gregues. Una de les evidències arque-
ològiques que fan palès d’una manera més clara aquest 
fenomen és l’àmplia distribució de determinats materials 
com les ceràmiques d’origen àtic, a la qual farem al·lusió 
més endavant. Paral·lelament, i com a prova de la intensi-
tat d’aquests contactes d’intercanvi, els materials arqueo-
lògics recuperats a les excavacions d’Empúries demostren 
l’arribada al seu port d’un volum molt important d’àmfo-
res utilitzades per al transport dels productes excedenta-
ris de les economies ibèriques, com ara vi, oli, salaons o 
altres aliments en conserva, a més dels cereals i de les dis-

ponibilitats en recursos minerals que animaven aquest 
comerç.

Però els vaixells grecs que salpaven dels ports foceus de 
Massàlia o Empòrion no eren, en absolut, els únics prota-
gonistes en aquests contactes de comerç marítim a l’occi-
dent mediterrani. Així, l’arribada al port d’Empòrion d’un 
nombre important d’àmfores i altres productes d’origen 
ebusità (Eivissa), sud-peninsular o cartaginès constitueix 
també la prova d’una relació necessària, i cada cop més 
intensa, amb les xarxes del comerç púnic. En el decurs del 
segle iv i sobretot en el segle iii aC, l’increment progressiu 
de les activitats d’intercanvi promogudes des dels centres 
púnics d’occident a la façana mediterrània peninsular de-
gueren motivar un retrocés paral·lel de la incidència del 
comerç grec en aquell mateix entorn. És una etapa també 
relativament menys coneguda pel que fa a l’evolució urba-
nística del nucli d’Empòrion. No obstant això, la vitalitat i 
la persistència de la important funció econòmica d’aquest 
nucli com a principal enclavament comercial grec a l’oc-
cident resta evident en altres aspectes, com ara les encu-
nyacions per part de la seca emporitana, durant aquest 
mateix període, de les conegudes dracmes de plata amb la 
llegenda emporiton ‘dels emporitans’, tot adoptant una 
nova metrologia respecte a les emissions fraccionàries 
precedents. Aquestes monedes aviat incorporaren la figu-
ra del Pegàs alat en el revers com a tipus identificador i 
simbòlic de la ciutat,32 i persistiren en les encunyacions 
posteriors de moneda emporitana de bronze amb llegen-
da ibèrica i llatina.

Rhode, el segon establiment colonial  
a la badia de Roses

Els primers decennis del segle iv aC havien representat, 
prèviament, una etapa encara de forta empenta del co-
merç foceomassaliota a l’occident. A Empòrion aquesta 
conjuntura es reflecteix en importants reformes urbanes 
en el nucli de la Neàpolis, que abans s’han esmentat. 
Igualment és en aquest moment que la presència comer-
cial grega en el llevant i en el sud-est peninsular sembla 
refermar-se amb l’establiment d’altres petits enclava-
ments de comerç mencionats a les fonts escrites — entre 
ells Hemeroskopeion, situat a l’entorn de l’actual Dénia— 
i als quals ens referirem més endavant.

En aquest mateix context es va produir també la crea-
ció d’un segon nucli portuari a l’extrem septentrional de 
la badia de Roses, gairebé dos segles posterior, doncs, res-
pecte al primer establiment emporità. Tot i que diversos 
textos antics es refereixen a un suposat inici de l’enclava-
ment de Rhode vinculat a una presència de navegants ro-
dis ja en el segle viii aC,33 les dades de l’arqueologia per-
meten descartar la veracitat d’aquest origen i abonen la 
idea que aquesta atribució no és sinó una recreació d’un 
passat llegendari del nucli, fonamentada només en la si-
militud de l’antic topònim respecte al nom de l’illa grega 
de Rodes. Efectivament, les dades obtingudes en les exca-
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vacions fetes fins avui en el subsòl de la Ciutadella de Ro-
ses porten a situar l’origen de l’establiment en el primer 
quart del segle iv aC i demostren la seva clara vinculació 
amb l’activitat colonial i comercial focea. Estrabó mateix, 
en la seva descripció, havia rebutjat l’origen rodi de la ciu-
tat i l’atribuïa més concretament a la iniciativa d’Empò-
rion, que d’aquesta manera hauria refermat el seu domini 
sobre el litoral més immediat. No obstant això, la investi-
gació més recent34 prefereix contextualitzar l’origen del 
nucli de Rhode en la dinàmica colonial i de comerç im-
pulsada des de la pròpia Massàlia, que ja des del segle v i 
especialment en l’inici del segle iv aC havia reforçat el 
control sobre la seva àrea d’influència a les costes del golf 
de Lleó mitjançant la creació de nous establiments.35

Les restes de l’antiga Rhode posades al descobert per les 
excavacions, tot i la seva menor entitat respecte al que co-
neixem de l’Empúries grega, permeten reconstruir alguns 
trets importants de la seva antiga topografia i la seva evo-
lució urbana. Així, sabem que l’establiment originari va 
sorgir en un petit turó costaner, vorejat per dues rieres, 
damunt del qual segles més tard es va bastir el monestir 
romànic de Santa Maria, tal com ho demostren els estrats 
arqueològics i les restes de construccions documentades 
en aquella zona. Des d’allà, el nucli grec va estendre la 
seva pròpia zona d’influència econòmica i cultural sobre 
l’entorn més proper al nord de la plana empordanesa, on 
el poblament autòcton s’articulava al voltant de l’oppidum 
ibèric de Peralada.

El creixement posterior del nucli grec durant el segle iii 
aC, afavorit per una intensificació del comerç basat en 
una important activitat artesanal de fabricació de vaixella 
ceràmica, es fa palès en la implantació d’un nou sector 
urbà proper a l’antiga zona portuària, l’anomenat «barri 
hel·lenístic». Les seves construccions hi deixen veure un 
urbanisme regular i inclouen diverses restes dels forns de-
dicats a la producció dels vasos ceràmics de vernís negre 
atribuïts als tallers de Rhode, que varen ser redistribuïts a 
través del comerç marítim en una àmplia franja del litoral 
peninsular, així com d’altres varietats de vaixella ceràmica 
de tradició grega.36

Al llarg del segle iii aC, la consolidació del paper jugat 
pel nucli foceu de Rhode es veu refermada també amb 
l’emissió de moneda pròpia, les conegudes dracmes de 
plata amb la representació d’una rosa en el revers com a 
símbol al·lusiu al nom de la ciutat, acompanyades d’encu-
nyacions de divisors i, més tard, d’emissions de bronze.

El comerç grec a l’est de la península 
Ibèrica

Com hem dit a l’inici d’aquest treball, el comerç grec a 
l’est de la península Ibèrica s’inicia efectivament arran 
dels primers contactes dels mercaders de Focea i de la 
Grècia de l’est vers l’oest mediterrani a partir de finals del 
segle vii aC, amb una forta presència a la zona de Huelva, 
on els darrers anys cada vegada s’estan fent més troballes 

que parlen d’una activitat comercial potent, amb una con-
tínua arribada de materials de procedència grega.

En aquestes mateixes dates, però, els navegants fenicis 
eren encara els principals responsables del comerç marí-
tim al llarg del litoral mediterrani de la Península. Pel que 
fa al nord-est, la incidència del comerç fenici està testimo-
niada en dues grans àrees: la zona de l’Ebre i les costes de 
l’Alt Empordà, el Llenguadoc, el Rosselló i el Narbonès, 
indrets des d’on sorgien rutes que facilitaven l’accés vers 
l’interior a la recerca dels metalls de la zona atlàntica, es-
pecialment l’estany. Fins a la fundació de Massàlia, i so-
bretot fins a la d’Empòrion, la presència de materials 
grecs en aquesta zona és força escadussera, tot i que se’n 
coneixen evidències a partir de les primeres freqüenta-
cions dels vaixells foceus a la zona ja des del comença-
ment del segle vi.37

En una primera etapa, la distribució de les ceràmiques 
gregues a l’occident mediterrani es concentra, per tant, en 
dues grans zones que responen a dues estratègies comer-
cials diferenciades, a partir de dues rutes comercials en 
gran part independents: una zona correspon al sud i al 
sud-est peninsular i s’ha de posar en relació amb l’activi-
tat dels comerciants de la Grècia de l’est, especialment fo-
ceus, els quals ja l’havien freqüentat amb anterioritat a la 
fundació de Massàlia a la recerca de rutes per a l’obtenció 
de metalls, aprofitant una estructura d’intercanvis pree-
xistent desenvolupada pels fenicis; la segona zona corres-
pon al litoral nord-occidental del Mediterrani, on desem-
boca una ruta provinent del Tirrè, en la qual s’emmarquen 
les fundacions focees de Massàlia, Alalia i Empòrion. En-
tre aquestes dues zones, fins a mitjan segle vi aC, la docu-
mentació de materials grecs a les costes del llevant penin-
sular és pràcticament inexistent.38

A partir d’aquell moment, però, diversos factors con-
tribueixen a alterar les dinàmiques del comerç grec en 
aquest entorn geogràfic. D’una banda, la davallada de 
l’activitat comercial dels centres fenicis occidentals al 
llarg de la primera meitat del segle vi aC, sovint vincula-
da, entre d’altres factors, amb la caiguda de Tir, la metrò-
poli fenícia, en mans de l’exèrcit babilònic de Nabucodo-
nosor cap a l’any 576 aC. D’altra banda, com s’ha dit 
abans, aquest fet s’afegeix al paper preponderant que as-
sumiran les fundacions de Massàlia i Empòrion, especial-
ment en el nou context del comerç foceu arran dels esde-
veniments històrics de mitjan segle vi aC, com ara la 
presa de Focea o l’enfrontament en el Tirrè amb les naus 
etrusques i cartagineses.

Per a l’etapa tardoarcaica, es coneixen alguns derelictes 
(restes de vaixells naufragats) i el seu carregament que 
permeten oferir una visió del tipus de comerç en el qual 
participaven els vaixells foceus i la diversificació dels ma-
terials i les rutes, tot i que d’una manera parcial. Entre 
aquests, el vaixell de la Pointe Lequin 1A a Porqueroles o 
el vaixell de Cala Sant Vicenç a Mallorca. En el carrega-
ment del primer trobem ceràmiques àtiques, àmfores del 
Mediterrani oriental, copes jònies i àmfores d’origen sud-
itàlic, és a dir, materials procedents tant de l’Egeu com del 

001-186 Catala Historical Review 7.indd   114 09/07/2014   8:22:48



La presència grega al litoral oriental de la península Ibèrica: els establiments colonials i els ritmes del comerç amb les societats ibèriques   Cat. Hist. Rev. 7, 2014   115

centre del Mediterrani destinats segurament a la seva re-
distribució des del port massaliota. El carregament del 
vaixell de Cala Sant Vicenç, enfonsat igualment a la darre-
ria del segle vi aC en el context del primer gran desplega-
ment del comerç foceu des d’Empòrion en aigües del Me-
diterrani occidental, mostra també una forta heterogeneïtat 
de productes: àmfores magnogregues, gregues orientals i 
ibèriques que probablement transportaven vi, estris de 
ferro destinats al treball del camp, un lingot d’estany, vai-
xella ceràmica i elements petris com ara molins de vaivé. 
Són exemples d’un comerç de redistribució de tipus em-
pòric amb una forta diversificació tant del tipus de pro-
ducte com del seu origen.39

Les troballes de diferents tipus de ceràmiques gregues 
en jaciments de la costa catalana mostren la diversificació 
de la procedència dels materials importats, ja sigui en un 
primer moment encara en el context dels intercanvis amb 
el món fenici com, ja en un moment més avançat del segle 
vi, dins el marc del comerç massaliota i emporità.40 Du-
rant el segle vi arriben materials grecs corintis preferent-
ment a la zona del Baix Ebre41 i a l’Empordà,42 tot i que 
també se n’han trobat en un jaciment de l’interior, la ne-
cròpolis de Milmanda a Vimbodí,43 i en un de costaner, la 
Penya del Moro de Sant Just Desvern.44 Altres importa-
cions que apareixen regularment al llarg de la costa corres-
ponen a ceràmica de la Grècia de l’est o, sobretot, del Me-
diterrani central, com les copes jònies B2 de Vallet45 o les 
àmfores anomenades de tipus joni, però originàries tam-
bé dels centres colonials sud-itàlics o bé dels propis tallers 
massaliotes;46 l’àmfora grega de procedència indetermi-
nada a la fase fundacional del jaciment d’Alorda Park; la 
ceràmica grega de l’extrem occidental, amb produccions 
de diversos tallers, entre les quals destaca la copa tipus B2 
representada en alguns jaciments,47 tot i que hi ha una 
considerable diversitat de formes que, de moment, s’han 
documentat exclusivament als jaciments d’Ullastret: lècits, 
lecànides, àmfores, bols, pàteres i gerres; les ceràmiques 
grises monocromes48 de producció tant massaliota com 
d’altres tallers, entre els quals els d’Empúries, i amb totes 
les formes documentades que corresponen a elements de 
vaixella: el plat à marli, copes forma iii i variants de gerra.

Quantitativament, però, el material importat més 
abundant són les ceràmiques àtiques en les seves diferents 
varietats. Les importacions de ceràmica àtica de vernís ne-
gre en els assentaments indígenes, les trobem ja al comen-
çament del vi aC a Puig Cardener a Manresa, cosa que 
marca una ruta de penetració vers l’interior ja en un mo-
ment molt primerenc, tot i que la seva presència no esdevé 
realment significativa fins al darrer quart del segle vi aC, 
quan es documenta un nombre important de copes del ti-
pus Bloesch C en diferents jaciments.49 Les importacions 
de ceràmica àtica de figures negres s’inicien també a la se-
gona meitat i, sobretot, al darrer terç del segle vi aC. En 
aquest període, la forma més representada és la copa: co-
pes de banda,50 copes Cassel51 i, sobretot, les copes d’ulls.52

Tot i la presència d’Empòrion i el seu paper en la intro-
ducció dels materials grecs a l’est peninsular, sobretot pel 

que fa a les importacions de la ceràmica àtica, segons al-
guns autors a partir de mitjan segle v aC, un dels agents 
dominadors del comerç en aquesta zona del Mediterrani 
seria la colònia púnica d’Ibosim, a Eivissa, la posterior 
Ebusus romana, afirmació que es fa a partir de la presèn-
cia majoritària d’àmfores ebusitanes als jaciments ibèrics 
d’aquest període i de l’anàlisi de la importació de ceràmi-
ques comunes, entre les quals predominen les púniques 
per sobre de les massaliotes. Les distribucions del material 
amfòric van intrínsecament lligades a la comercialització 
de les mercaderies agrícoles o d’altres productes alimen-
taris, atès que es tracta de contenidors de productes com 
ara vi, oli o salaons. En aquest sentit, cal remarcar que les 
tres colònies de la zona de l’oest mediterrani encaminades 
a la potenciació agrícola d’un territori són Massàlia, Eivis-
sa o Gadir (dins el Cercle de l’Estret de Gibraltar). En el 
període anterior, pel que fa al comerç amfòric al nord-est 
peninsular, hi havia un clar domini de les importacions 
d’àmfores gregues de diferents procedències, per sobre de 
les ebusitanes, ja que s’han identificat àmfores massalio-
tes, corínties, gregues occidentals o magnogregues, i això 
fa pensar en un tipus de comerç de caire més empòric di-
rigit des de les colònies focees de l’oest mediterrani, apro-
fitant el període de reorganització de les rutes comercials 
feniciopúniques entre la caiguda de Tir i la potenciació 
d’Eivissa.53

Al segle v es constata, respecte al període anterior, un 
increment de les importacions de ceràmica grega, sobre-
tot pel que fa a la vaixella àtica. En aquest moment s’inicia 
la presència constant de materials grecs en les poblacions 
indígenes de l’interior, i no tan sols a les poblacions costa-
neres.

Pel que fa a la ceràmica àtica de vernís negre, a la pri-
mera meitat del segle v aC es documenten copes amb tija 
dels tipus Vicup i Acrocup54 i un escif a l’Illa d’en Reixac, 
mentre que a la segona meitat ja comencen a arribar les 
copes tipus Cástulo.

Del tipus de figures negres, en el segle v aC predomi-
nen encara les copes,55 però també es documenta una co-
pa-escif al Mas Castellar de Pontós, una enòcoa als Caste-
llans, una àmfora a Tarragona i lècits i un important 
nombre de cílixs escif del tercer quart del segle v aC al 
Puig de Sant Andreu.

La presència de ceràmica àtica de figures roges durant 
el segle v és pràcticament testimonial. Hi ha molt pocs ja-
ciments ibèrics on se n’hagi localitzat i la major part es 
troben directament dins l’àrea d’influència emporitana, 
amb una quantitat d’exemplars en cadascun dels jaci-
ments certament molt petita. A la primera meitat del segle 
v aC, la presència de material àtic de figures roges és força 
escadussera,56 fins i tot en un jaciment com Ullastret, on 
el volum de ceràmica àtica recuperat és considerable, cosa 
que contrasta amb el que passa a la mateixa època al sud 
de França, on durant el segle v aC hi ha material àtic de 
figures roges amb profusió, reexportat des de Massàlia i 
Empòrion, amb un ampli espectre de formes amb copes, 
lècanes o craters en una cadena d’assentaments natius al 
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llarg de la costa mediterrània.57 La major part del material 
recuperat de la primera meitat del segle v aC correspon al 
grup dels vasos per a beure i més concretament a cílixs de 
peu alt. En aquest sentit, destaca la presència dels dos cra-
ters de columnes i l’enòcoa recuperats al Turó de Ca 
n’Oliver, i d’una lècit clàssica de Tarragona, com a formes 
que se surten de la tònica general.

Pel que fa a la localització geogràfica dels jaciments, 
durant els tres primers quarts del segle v aC tan sols es 
constata la presència de ceràmica de figures roges en jaci-
ments de l’àrea emporitana: Ullastret, Mas Castellar, Mas 
Gusó-Puig Moragues i potser Peralada, així com en al-
guns jaciments de la costa. La proximitat a Empòrion i, en 
conseqüència, les relacions comercials que se’n deriven 
són factors clau en l’existència d’importacions àtiques en 
aquests indrets ja en un moment inicial, com a continua-
ció dels contactes començats al segle vi aC. A la costa cen-
tral de Catalunya en trobem en dos jaciments, Burriac i el 
Turó de Ca n’Oliver, que estan situats en uns punts de 
control del territori; en el cas del Turó de Ca n’Oliver, els 
seus investigadors infereixen, a partir de les importacions 
documentades, que es tracta d’un indret amb una classe 
dirigent que es devia dedicar al control de la producció i la 
concentració i vehiculació de l’excedent.58 A Tarragona, 
cal valorar l’associació d’importacions de ceràmica àtica 
de figures roges i de produccions massaliotes en una 
quantitat superior a la de les púniques, la qual cosa dóna 
indicis d’un possible comerç directe entre les colònies fo-
cees i el gran assentament ibèric de l’àrea cossetana.59

A la segona meitat del segle v aC augmenten lleugera-
ment les importacions àtiques, sobretot al darrer quart, 
en què ja es comença a iniciar la tendència a l’alça que es 
constata durant el segle iv.60 Les formes documentades 
queden pràcticament reduïdes al grup dels vasos per a 
beure: escifs, càntars sèssils o cílixs, amb excepció de la 
Penya del Moro, on s’han localitzat crater, enòcoa i lèca-
na, la Torre Roja amb un crater i Sant Sebastià de la Guar-
da i el Tossal del Mor amb un crater de columnes, i, sobre-
tot, l’excepció d’Ullastret, on gairebé hi ha representades 
totes les formes que es troben a Empúries (cílix, cílix-es-
cif, escif, càntar sèssil, crater, pèlica, coa, lècana i lècit 
panxuda).

Les altres importacions gregues ben representades du-
rant el segle v aC corresponen a produccions massaliotes, 
especialment àmfores. Les produccions amfòriques de 
Massàlia ho són per exemplars dels tipus Py 2 i Py 4, tots 
dos amb una cronologia de producció anterior a l’any 450 
aC. Les peces provenen del Puig de Sant Andreu, d’Alor-
da Park, de Tarragona i del Castellot de la Roca Roja.61 
També s’han documentat ceràmiques comunes, bàsica-
ment morters.

Si al segle v aC hi ha un augment en les importacions 
gregues, al segle iv aC creixen considerablement i s’asso-
leix una forta difusió de materials en una àmplia zona al 
llarg de tot l’est peninsular, des del golf de Lleó fins a l’es-
tret de Gibraltar, tant en els sectors costaners com a l’inte-
rior. Aquest fort creixement es pot entendre per la pre-

sència de diferents agents distribuïdors dels vasos grecs. A 
més del comerç procedent d’Empúries i de les altres colò-
nies focees, especialment Massàlia, cal considerar que 
bona part d’aquestes importacions arribaven mitjançant 
els comerciants púnics, a través d’Eivissa, com s’ha cons-
tatat en reiterades ocasions,62 vist el domini dels produc-
tes ebusitans en comparació amb altres produccions.

Tot i la presència cada vegada més constant dels co-
merciants púnics a l’oest del Mediterrani a partir de mit-
jan segle v aC, cal no menystenir el paper d’Empòrion, 
que, segurament a través de ports principals com ara 
Massàlia, actua d’intermediària entre les ciutats mediter-
rànies amb demanda de productes miners, agrícoles o 
pesquers i les àrees on es troben. Cabrera63 ja apuntava 
també unes estretes relacions entre Empúries i Cadis a 
partir de mitjan segle v aC, i això pot explicar la presència 
de material àtic amb un clar horitzó emporità (copes del 
cercle del Pintor de Marlay, classe de Sant Valentí, escifs 
amb decoració reservada i sobrepintada, glauxs) al sud de 
la península Ibèrica i a altres zones de l’interior. Durant el 
segle iv aC, el paper d’Empúries com a redistribuïdor de 
material àtic en les seves zones d’influència segueix sent 
important, tot i el paper determinant dels comerciants 
púnics. En aquest aspecte, cal insistir en la importància de 
la troballa del derelicte del Sec, a Calvià (Mallorca), en 
l’estudi de la distribució dels carregaments comercials al 
segle iv aC, amb material grec de diverses procedències, i 
en la identitat feniciopúnica dels intermediaris.64

Tot i que sembla que els púnics i els emporitans s’ha-
gueren pogut repartir algunes àrees per a la distribució de 
productes grecs a la península Ibèrica, no és tan clar que hi 
hagués un únic intermediari que fes arribar les seves mer-
caderies a un indret concret. Aquest repartiment de rutes 
es podria veure per la diferent tipologia dels vasos localit-
zats en aquestes àrees. Per exemple, a Catalunya hi ha una 
major presència d’escifs que de cílixs, al contrari del que 
passa a Andalusia, on són molt abundants les cílixs de peu 
baix, part molt important del carregament del vaixell del 
Sec, que està dins l’esfera púnica; però, d’altra banda, la 
presència de material púnic a Catalunya, ja sigui amfòric o 
no, és altament significativa, tant als assentaments ibèrics 
com a Empòrion, cosa que assenyala que en aquesta zona 
el comerç púnic era aleshores tan o més consistent que 
l’emporità. Si agafem el cas de les lècits panxudes, només 
es troben en grans quantitats a Empòrion i a Eivissa i en 
ambdós casos en contextos funeraris, grecs en el cas d’Em-
pòrion i púnics en el d’Eivissa, fet que pot indicar unes re-
lacions entre ambdues ciutats pel que fa al comerç dels 
vasos àtics.65 De fet, la quantitat de material àtic localitzat 
a la península Ibèrica durant el segle iv aC és molt gran en 
relació amb el del segle precedent, i no ha d’estranyar la 
coexistència d’un comerç emporità i púnic que si bé segu-
rament tenia unes àrees preferents de distribució, en de-
terminats moments aquestes se sobreposarien.

Pel que fa als productes que es comercialitzaven des de 
l’oest mediterrani, a més dels recursos minerals cal tenir 
en compte les produccions agrícoles i el fet que Empòrion 
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es troba en una zona on abunda la producció de gra, testi-
moniada per la gran quantitat de camps de sitges a l’Em-
pordà, amb el cas de Mas Castellar de Pontós com a exem-
ple paradigmàtic, a més de Creixell, Ermedàs, o Peralada, 
i també al Llenguadoc,66 i que degué fornir de blat i altre 
tipus de gra destinat als mercats mediterranis, com ara la 
ciutat d’Atenes, força necessitada d’aquest producte des-
prés que s’estronqués el flux de provisió de gra des de Sicí-
lia i la Magna Grècia, quan aquestes colònies es van posar 
de part dels espartans en la guerra del Peloponès. En 
aquest sentit, també cal remarcar que Empòrion té accés 
directe a una gran àrea que es podria incloure en aquest 
comerç i on també s’han localitzat nombrosos centres 
d’acumulació d’excedents agrícoles com els testimoniats 
al Vallès i al Penedès. A més del gran camp de sitges de 
Montjuïc, que podria tenir finalitats més comercials que 
agrícoles, en aquestes zones s’han documentat nombro-
sos camps de sitges com, entre d’altres, Can Xercavins a 
Cerdanyola del Vallès, Bellaterra, Can Fatjó de Rubí, Can 
Miano de Sant Feliu, Sitges, Mas Castellar i Vinya del Pau 
a Vilafranca, Turó de la Canya d’Avinyonet i l’Albornar a 
Santa Oliva, on part dels excedents podrien destinar-se al 
comerç.

En el món de les complexes relacions comercials al Me-
diterrani i el paper que hi juguen els diferents agents, cal 
tenir present també el paper que pogueren jugar els ibers 
en la redistribució del material grec entre els assenta-
ments ibèrics, a partir de les seves relacions amb Empò-
rion. La presència de comerciants ibers, la testimonien les 
cartes de plom localitzades a Empúries67 i a Pech Maho,68 
i, a partir d’aquests textos, podem deduir una participació 
activa d’elements indígenes en el comerç fet pels empori-
tans, tot i que de vegades aquesta interpretació s’ha posat 
en qüestió. Així mateix, és probable que alguns assenta-
ments litorals com ara Montjuïc, la Illeta dels Banyets o 
La Picola actuessin de redistribuïdors dels materials àtics 
que rebien d’Empòrion o de Massàlia, entre les pobla-
cions de l’interior.

El cas de Montjuïc ens mostra un nucli que es pot inter-
pretar com un cas hipotètic d’híbrid entre els nuclis espe-
cialitzats en l’acumulació d’excedents tipus Mas Castellar 
de Pontós, relativament nombrosos a l’àrea catalana, i 
una instal·lació portuària aïllada o autònoma tipus Illeta 
dels Banyets. A l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans 
(l’Hospitalet de Llobregat) s’ha excavat un important 
conjunt de sitges directament relacionat amb el comerç i 
l’intercanvi, ja que la localització del jaciment, propera al 
mar Mediterrani i a la desembocadura del Llobregat, fa 
pensar en un port natural, nucli de concentració i distri-
bució de mercaderies que poden ser fàcilment menades 
vers l’interior pels eixos Llobregat-Cardener i Llobregat-
Anoia, rius navegables a l’antiguitat. Es documenten ni-
vells des del començament del segle v aC, amb presèn- 
cia de ceràmica àtica de figures negres, tot i que la major 
part de les sitges són del segle iv aC. Des d’un punt de vis-
ta qualitatiu, la varietat de procedències i de formes és un 
tret definitori del lot de ceràmiques importades de Mont-

juïc, igual que el quantitatiu, ja que les importacions re-
presenten un percentatge molt alt. Hi ha un conjunt de 
ceràmica àtica de volum considerable tant pel que fa a les 
figures roges com al vernís negre, i també s’ha documen-
tat ceràmica de vernís negre ebusitana, apúlia, massaliota, 
grega d’occident i comuna púnica, tant ebusitana com 
centremediterrània. Pel que fa a les àmfores importades, 
entre el material s’han documentat àmfores púniques 
(d’Eivissa i del Cercle de l’Estret de Gibraltar), massalio-
tes, corínties, sàmies i ròdies, amb exemplars que només 
tenen paral·lels propers a Empúries.69

Hem insistit aquí especialment en la distribució de ma-
terials grecs a la zona del nord-est peninsular, coincident 
amb l’actual Catalunya, però aquesta visió caldria esten-
dre-la a bastament també al llarg del litoral llevantí. En 
aquesta expansió de les ceràmiques gregues al segle iv aC 
per tot l’est peninsular, s’ha d’incidir en el tema de les 
possibles fundacions de Massàlia citades en les fonts anti-
gues com Hemeroskopeion o Alonis. Carmen Aranegui 
troba una explicació per als petits establiments de l’entorn 
del cap de la Nau relacionats amb Massàlia atès que tenen 
un marc cronològic comparable al de Roses i es poden re-
lacionar amb un projecte foceu-massaliota per instal-
lar-se en aquest sector i poder explotar els recursos de la 
zona amb participació de la població local. En una gran 
àrea entre el grau Vell (Sagunt) i el Cigarralejo (Mula), a 
més de les ceràmiques àtiques, es localitzen àmfores i 
morters massaliotes i altres materials com les ceràmiques 
grises del nord de Catalunya. També, al llarg dels anys 
s’han anat fent a la zona del Montgó troballes esporàdi-
ques de dipòsits de joies, entre els quals hi ha la diadema 
de Xàbia, fragments escultòrics i tresors monetaris amb 
peces de Massàlia, Empòrion i diverses ciutats gregues, de 
Sicília i del sud d’Itàlia, que es poden relacionar amb l’es-
tabliment d’una àrea sacra en un cap de gran importància 
per a la navegació.70

Fins al moment actual no s’ha pogut confirmar la rela-
ció de la ciutat romana de Dianium (Dénia) amb l’Heme-
roskopeion citada per Estrabó, on hi hauria l’Artemísion, 
un temple dedicat a Àrtemis, el nom grec de la romana 
Diana, malgrat la coincidència dels noms, ja que no s’ha 
localitzat cap evidència arqueològica que doni indicis de 
l’existència d’un nucli grec. Tanmateix en aquesta zona 
als darrers anys s’han excavat dos jaciments que es poden 
posar en relació directa amb l’expansió del comerç massa-
liota i que ofereixen unes característiques diferents de les 
dels altres assentaments indígenes, més similars a les de 
centres de distribució de mercaderies que a llocs d’habita-
ció: la Illeta dels Banyets al Campello i La Picola a Santa 
Pola.

La Illeta dels Banyets del Campello (Alacant) és consi-
derada un port of trade, on s’intercanviaven productes 
sota la protecció d’un santuari, amb absència de muralla i 
presència de diversos edificis públics, i amb una impor-
tant activitat comercial i marítima associada al port.  
Els comerciants, a través de la vall del riu Sec, arribarien a 
les comarques de l’Alcoià i el Comtat, que reben un reper-
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tori de formes similar i presenten un comportament idèn-
tic de fases comercials.71

La Picola, a Santa Pola (Baix Vinalopó), és un assenta-
ment amb muralles i un traçat regular de tradició grega, 
amb una planta que recorda la de la ciutat massaliota 
d’Olbia, a la Provença, i és considerat un empori per part 
dels seus excavadors,72 amb una clara orientació comer-
cial. Aquest establiment té una vida curta (uns vuitanta 
anys) i, tot i que s’ha volgut relacionar amb Alonis, el seu 
abandó sembla una dada en contra d’aquest fet. Darrera-
ment es treballa també amb la hipòtesi que Alonis se si-
tués a la Vila Joiosa.73

En l’activitat de comerç desenvolupada en aquests en-
clavaments litorals del sud-est peninsular haurien inter-
vingut directament els mercaders grecs, i, fins i tot, la seva 
presència s’hauria pogut materialitzar en instal·lacions 
estables de tipus empòric, capaces de generar en l’àmbit 
ibèric del voltant fenòmens d’interacció cultural tan sig-
nificatius com l’ús de l’alfabet grecoibèric, l’adopció de 
formes de representació iconogràfica o de determinades 
manifestacions cultuals i de pràctiques rituals d’arrel gre-
ga, així com també la implantació regular de l’assenta-
ment segons els models d’altres nuclis colonials massalio-
tes, com en el cas de La Picola.

Durant el segle iv aC, les produccions de ceràmiques 
gregues corresponen principalment a ceràmica àtica, que 
és sense cap dubte la importació més present a tots els ja-
ciments i amb una àrea de distribució que agafa tot l’est 
peninsular i que, ja sigui en la variant de figures roges 
com, sobretot, en la de vernís negre, es pot trobar a gaire-
bé tots els jaciments excavats amb nivells del segle iv aC. 
Aquest fenomen s’ha de posar en relació tant amb el tipus 
de producció que està sortint en aquest moment dels ta-
llers atenencs, estandarditzada, barata i de fàcil transport i 
distribució, com amb un increment dels contactes comer-
cials entre un poblament ibèric cada cop més nombrós.

El material àtic localitzat en els establiments indígenes 
correspon principalment a formes relacionades amb el 
consum del vi (copes, escifs, escudelles, craters i, en menor 
mesura, hídries, pèliques i enòcoes), tot i que no està pro-
vat que les elits ibèriques duguessin a terme el mateix ri-
tual del banquet que es feia al món grec. Com a vaixella de 
taula, l’altra forma representada és el plat de peix i els plats 
de vernís negre; els vasos de tocador es limiten a les lèca-
nes, les quals possiblement es destinaven a un ús diferent 
del que tenien en el món grec i són relativament abundants, 
i els vasos de perfum a les lècits panxudes. En alguns dels 
jaciments que han estat més àmpliament excavats s’ha po-
gut establir un conjunt de vasos àtics format per un crater i 
dos o més vasos per a beure, principalment escifs, i tres o 
quatre copes/escudelles, tot i que en aquest cas no han de 
ser necessàriament de figures roges, sinó que poden ser de 
vernís negre a l’àmbit del nord-est. Aquest conjunt està 
documentat a Alorda Park, el Turó del Vent, Montjuïc i 
Sant Sebastià de la Guarda; en altres casos, com a la Penya 
del Moro, el Turó de Ca n’Oliver i Burriac i el Molí de l’Es-
pígol, al conjunt s’hi afegeix una enòcoa.

A més de la ceràmica àtica, també s’han documentat al-
tres produccions que arriben en menor quantitat: ceràmi-
ques de figures roges sud-itàliques (sobretot apúlies), àm-
fores i ceràmica comuna massaliota, ceràmica grega 
d’occident, àmfores magnogregues i d’altres tallers occi-
dentals, corínties, sàmies i ròdies.

La darrera etapa dels establiments grecs 
d’Empòrion i Rhode

La progressió cada vegada més decidida del comerç púnic 
i ebusità al llarg del segle iv aC i sobretot al segle iii aC 
hauria tingut conseqüències innegables en la incidència de 
les navegacions mercants gregues en el litoral peninsular. 
Tot i això, l’acció comercial grega des dels nuclis portuaris 
foceus d’Empòrion i Rhode va tenir sens dubte una conti-
nuïtat, aleshores ja no perceptible a través de la difusió dels 
vasos àtics, sinó en la redistribució creixent d’altres tipus 
de mercaderies, entre les quals el vi i les ceràmiques de 
procedència itàlica o els mateixos productes elaborats en 
els centres colonials foceus, com és el cas de la vaixella de 
vernís negre produïda als tallers locals de Roses.

El veritable punt d’inflexió en l’evolució d’aquests cen-
tres colonials, però, va venir determinat per l’inici efectiu 
de la presència romana en el seu territori, amb conse-
qüències ben diverses per a cada un dels dos nuclis. En el 
cas d’Empòrion, a través de la informació transmesa per 
les fonts antigues és ben conegut el seu paper com a lloc 
de desembarcament de les tropes romanes l’any 218 aC, 
en el context inicial de la Segona Guerra Púnica,74 un fet 
possibilitat a més per la posició favorable a Roma per part 
del vell nucli grec, davant l’avanç del domini cartaginès 
sobre la façana mediterrània de la Península. Poc temps 
més tard, l’any 195 aC, el valor estratègic d’Empòrion 
com a punt de suport per al control efectiu dels territoris 
del nord-est quedà novament palès amb l’arribada de les 
legions comandades pel cònsol M. Porci Cató i destinades 
a sufocar la revolta indigeta, aixecada contra les mesures 
impositives de Roma. Aquest episodi històric acabarà, en-
tre d’altres fets, per comportar la desaparició del nucli de 
Rhode, que, per circumstàncies que no acaben d’aclarir 
les dades de les fonts escrites, havia quedat sota el control 
dels revoltats; la repressió infligida per les tropes de Cató 
causà, així, l’abandonament total del segon nucli foceu de 
la badia, el qual no va ser reocupat fins a un moment bas-
tant més recent, durant l’època imperial romana.

Ben al contrari, en el cas d’Empòrion, la presència mili-
tar romana sembla haver conegut una continuïtat al llarg 
del segle ii aC, fins al punt que determinà una instal·lació 
campamental estable a tocar del nucli urbà, i va coincidir 
amb un període especialment dinàmic i de prosperitat per 
a la ciutat grega, tot mantenint la certa autonomia que li 
conferia la seva condició de ciutat federada i aliada de 
Roma. L’activitat portuària i comercial va conèixer ales-
hores un període de forta reactivació, ara dins el marc de 
les rutes de navegació des de la península Itàlica cap als 
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nous territoris provincials, les quals aportaven les merca-
deries necessàries per a abastir la demanda de les tropes 
desplaçades a la península Ibèrica i també per a nodrir els 
circuits regionals de redistribució de productes com ara el 
vi o els elements de vaixella. Així, la presència abundant 
en els nivells arqueològics d’aquest moment de les àmfo-
res vineres o els vasos de vernís negre d’origen itàlic cons-
titueix un dels indicadors més clars d’aquesta nova dinà-
mica de comerç marítim.

A Empòrion, aquest context econòmic especialment 
favorable va possibilitar la transformació gairebé comple-
ta del nucli de la Neàpolis i va assentar les bases de l’es-
tructura urbana que encara avui deixen veure la majoria 
de les restes posades al descobert per les excavacions.75 
Aquest procés de renovació urbana es va materialitzar so-
bretot amb les grans obres constructives empreses cap a 
mitjan segle ii aC. És en aquell moment quan es va decidir 
bastir un nou recinte de muralles, tot desplaçant lleugera-
ment el límit de la ciutat vers el sud i definint-ne un nou 
accés protegit amb torres de planta quadrangular.76 Igual-
ment, es va procedir a ampliar i monumentalitzar l’espai 
públic de la ciutat, amb la creació de la nova plaça de 
l’àgora, dominada al nord per l’edifici porticat de l’estoa.77 
Les reformes arquitectòniques afectaren també els espais 
d’ús religiós i cultual, especialment a l’àrea de santuaris 
situada al sud del nucli, que va ser llavors completament 
reorganitzada i destinada a acollir-hi nous cultes, eviden-
ciats a través de determinades restes recuperades a les ex-
cavacions.78 És el cas de la troballa de la coneguda estàtua 
tradicionalment atribuïda al déu de la medicina Asclepi, 
tot i que altres investigadors han defensat darrerament la 
seva identificació amb la imatge del déu alexandrí Zeus 
Serapis, documentat a Empúries a través de l’epigrafia.79 
Malgrat que aquesta important transformació del nucli va 
tenir lloc en un context històric de ple control del territori 
per part de Roma, Empòrion, a través de la seva imatge 
urbana renovada i dels models arquitectònics emprats, va 
voler mantenir la seva identitat com a enclavament grec, 
d’acord amb els seus orígens.

Paral·lelament, la intensificació de l’activitat de comerç 
marítim va exigir la creació o el desenvolupament de no-
ves infraestructures portuàries davant la façana marítima 
de la ciutat que permetessin suplir les limitacions de l’an-
tic port natural per a l’arribada dels vaixells80 i, fins i tot, la 
utilització d’altres indrets adients del litoral proper com a 
llocs d’ancoratge i desembarcament.

Un dels problemes als quals la recerca arqueològica no 
ha pogut donar de moment una resposta fonamentada és 
el de l’existència i la localització del suposat assentament 
indígena que hauria crescut durant aquesta etapa al costat 
del nucli d’Empòrion, si tenim en compte el que descri-
uen les fonts antigues per als moments de la primera pre-
sència militar romana a la zona.81 Aquest assentament 
s’ha volgut relacionar amb el topònim Undika o Untika 
transmès ja en un moment bastant més tardà (segle vi aC) 
per Esteve de Bizanci, o bé amb el gentilici Untikeskesken 
que figura a les emissions de monedes emporitanes de 

bronze encunyades al segle ii aC. En tot cas, sembla que 
almenys una part d’aquesta població indigeta instal·lada a 
tocar del centre grec degué quedar integrada, juntament 
amb nous pobladors d’origen itàlic, en la nova ciutat re-
gular creada per iniciativa romana a la part alta del turó 
d’Empúries al començament del segle i aC. Finalment, la 
creació, alguns decennis més tard, del Municipium Empo-
riae va comportar un marc jurídic comú de ciutadania ro-
mana al qual es va incorporar també la població local 
d’arrel grega. Per bé que la coexistència dels dos nuclis va 
persistir durant un temps, el vell sector de la Neàpolis  
va acabar perdent les seves funcions a favor del nou centre 
urbà creat a la part alta del turó, tot esdevenint un simple 
barri portuari fins al seu abandonament durant l’època 
imperial romana, a la vegada que es dissolia progressiva-
ment el record del seu passat foceu en una realitat cultural 
plenament romana.
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