
7.   EMPÚRIES

1. Fundació

Cap a la fi del segle VII aC o al començament del VI, els grecs (foceus procedents de
Massilia) van establir un mercat o empori en un illot a la desembocadura del Fluvià, ja que era un
punt segur per als que hi arribaven per mar, tenint en compte que als ibers d'aquella zona (els
indicets, amb qui tenien unes relacions tenses) no els agradava navegar. Prop d'allà, en la mateixa
badia, ja s'havia fundat,en el segle VIII aC, Rodhes, l'actual Roses.

Aquest primer assentament, anomenat per les fonts escrites Paleàpolis, on actualment hi
ha la localitat de Sant Martí d'Empúries, aviat resultà petit per als grecs, i n'erigiren un de nou més
ampli en terra ferma, la Neàpolis. Actualment, el Fluvià desemboca una mica més al nord; l'espai
ocupat per l'antic port es va omplir de sorra aportada pels al.luvions del riu, de manera que l'antic
illot restà unit al continent. 

Al final del segle III aC, els grecs se sentiren una mica insegurs dels veïns indicets que,
incitats potser pels cartaginesos, sempre que podien els feien la competència comercial.  Aquí
teniu un exemple de com la historiografia descriu aquesta inseguretat dels grecs: 

Ja aleshores  Empúries  comprenia  dues  ciutats  separades  per  una muralla.  Una l’habitaven els
grecs, oriünds de Focea, com els massaliotes, i l’altra els hispans. La ciutat grega, exposada tota
ella al mar, tenia una muralla que s’estenia menys de quatre-centes passes, mentre que la de la
ciutat hispana, més allunyada de la costa, presentava un perímetre de tres mil passes.

El tercer tipus d’habitants eren els colons romans que hi establí el diví Cèsar després de
vèncer els fills de Pompeu. Actualment aquests tres pobles conformen un únic cos cívic, després
d’haver estat admesos en la ciutadania romana, primer, els hispans i, després, els grecs.

Qui  els  veiés  es preguntaria,  astorat,  què és  el  que assegura la  salvaguarda dels  grecs,
exposats, d’una banda, al mar obert i, de l’altra, als hispans, poble tan ferotge i bel·licós. Però
precisament la protecció de llur debilitat raïa en la disciplina que la por de pobles més poderosos
obliga a mantenir. La secció de la muralla que mirava als camps, ben fortificada, tenia una sola
porta vigilada permanentment per un magistrat. De nit, una tercera part dels ciutadans muntava
guàrdia damunt de la muralla, i no ho feien pas per rutina o per obediència a la llei, sinó que s’hi
apostaven com a sentinelles i feien les rondes amb la mateixa cura que haurien tingut si l’enemic
hagués estat a les portes.

Cap hispà no era admès dins de la ciutat, de la qual llurs habitants no sortien tampoc sense
prendre precaucions. Només per la banda de mar les portes eren obertes de bat a bat. Per la porta
encarada a la ciutat hispana no en sortien si no era en colla i, normalment, els que ho feien eren el
terç que havia realitzat la guàrdia a la muralla la nit precedent. La causa de la seva eixida no era
altra  que  els  profitosos  intercanvis  que  els  hispans,  que  no  tenien  experiència  marítima,
practicaven  amb  ells,  desitjosos  com  estaven  de  comerciar-hi,  comprant  les  mercaderies
estrangeres que llurs veïns importaven en les seves naus i exportant ells els productes de llurs
camps. Aquest interès recíproc obria la ciutat hispana als grecs, els quals, alhora, veien un motiu
més de seguretat en l’amistat tutelar amb Roma, que ells cultivaven amb menys recursos que els
massaliotes, per bé que amb la mateixa devoció.

(Titus Livi, Història de Roma, XXXIV, 9, 1-10, traducció: Eusebi Ayensa)

En aquesta situació, quan va esclatar la Segona Guerra Púnica el 218 aC, els romans,
comandats per Gneu Corneli Escipió, hi instal.laren un praesidium, és a dir, una base militar per a
dues legions, la primera d'Hispània. Aviat els romans van ocupar la part oriental de la península
Ibèrica, i se sap que, cap al 195 aC, Cató va passar per Empúries per tal d'eliminar focus de
resistència indígena antiromana. 
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A principis del segle I aC, el
campament  militar  es  va  convertir
en  una ciutat,  poblada per  itàlics  i
independent  de  la  grega.  A mitjan
segle I aC va rebre colons romans
veterans de Juli Cèsar i després, en
un  moment  desconegut  durant  el
període que va des de Cèsar fins a
August,  va  ascendir  a  la  categoria
de  municipium.  Paral·lelament,  les
muralles  que  separaven  els  dos
nuclis urbans, el grec i el romà, van
ser enderrocades i un nou tram de
mur va unir les dues ciutats en una
de sola. A partir d’aquell moment el nom de la ciutat unificada va esdevenir plural (Emporiae) i
l’antiga polis grega va perdre tota la seva autonomia. 

A partir del segle I d.C. Empúries pateix una lenta decadència, com ja evidencia la humilitat
dels nous edificis públics com l’amfiteatre i  la palestra. Diversos factors poden explicar aquest
procés: la progressiva inutilització del port pels sediments aportats pel riu Fluvià, els canvis dels
fluxos comercials en les rutes marítimes i la importància creixent de ciutats com Tàrraco o Bàrcino.
Començant per la Neàpolis, la ciutat es van anar despoblant i finalment es va replegar altre cop en
el petit promontori de l’actual Sant Martí d’Empúries, la primitiva Paleàpolis. El nom es mantindria
encara amb el comtat medieval d’Empúries i amb la comarca de l’Empordà.

2. Urbanisme i restes

La  ciutat  d’Empúries  va  ser
projectada  ex nouo  en gran part  seguint
els  cànons  urbanístics de  les  colònies
romanes: a partir de les estructures militars
preexistents es va traçar la xarxa de carrers
en  la  usual  quadrícula  de  cardines i
decumani.  Després  es  va  envoltar  de  la
muralla i tot seguit es va començar a aixecar
el fòrum. El Cardo Maximus unia el fòrum i la
porta principal del sud, l’única conservada. 

La muralla, conservada sobretot a la
banda  sud,  es  va  alçar  segons  una  doble  tècnica
constructiva:

 La part inferior està feta amb gran blocs poligonals de
pedra, 

 El cos superior està construïda amb formigó (opus
caementicium), a la qual es va donar forma per mitjà
d’un encofrat. 

El fòrum ocupa quatre illes i s’articula en dues parts divides per un decumanus. La banda
sud estava limitada originàriament per una filera de tabernae. El cantó nord estava presidit pel
temple, del qual gairebé només es veu el podium i que devia estar dedicat a la Tríada Capitolina
(Júpiter, Juno i Minerva). Darrere seu el fòrum quedava tancat per un pòrtic de doble nau en forma
de U amb criptopòrtic (corredor semisubterrani) i precedit per un nimfeu. Probablement les dues
parts tenien funcions diferents: la sud servia per a les activitats comercials i polítiques i la nord per
a les religioses. 

Reconstrucció d’Empúries

Muralla de la ciutat romana
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En  època  d’August el  fòrum  va  ser
objecte  d’una  reforma  total,  d’acord  amb  la
recent  categoria  de  municipium.  L’entrada  de
les  tabernae es  va  girar  cap  al  carrer,  en
comptes de mirar cap a dins el fòrum. Es va
edificar  un  nou  pòrtic  i  una  basílica.  A l’àrea
sacra es van aixecar un templet a cada costat
del  principal,  probablement  dedicats  al  culte
imperial.  Finalment tot  el  recinte es va tancar
amb tres portes. 

Al nord del fòrum es troben un mercat i
les  termes públiques. Els altres edificis públics
coneguts són l’amfiteatre i la palestra, tots dos
construïts, el segle I dC, extramurs però ben a
prop de la muralla, a una banda i l’altra de la
porta sud. 

L’amfiteatre emporità era un edifici molt
modest en forma d’un òval de 93 x 44 m. En
resta la base del podium i dels murs radials que
sustentaven les grades, probablement de fusta.

La  palestra,  edifici  destinat  a practicar  activitats físiques,  només està testimoniada pel
rectangle arrasat del seu pòrtic, que envoltava l’arena. 

De l’àmplia extensió que ocupava la zona residencial se n’ha excavat una petita part. Tot i
això s’ha calculat que hauria pogut arribar a tenir uns 4.000 habitants. A banda d’uns habitatges
humils veïns del fòrum, només es coneixen una sèrie de grans  domus situades sobre el  cardo
més oriental  de la  ciutat.  L’estudi de l’evolució de les tres  domus excavades il·lustra sobre el
terreny l’enriquiment d’algunes famílies. Una d’elles (la coneguda com a «domus dels mosaics»)va
arribar a tenir 3.500 m2, en els quals incloïa un peristil, sota el qual s'ha trobat un criptopòrtic per a
emmagatzemar vi, oli i d'altres mercaderies, un
viridarium (jardí) i, aparentment, banys privats,
a  més  d’una  esplèndida  decoració,  tal  com es  dedueix  dels  mosaics  conservats,  i  una  vista
magnífica. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

La imatge més emblemàtica d'Empúries és l'estàtua d'Asclepi que,  restaurada,
teniu en aquesta foto. Qui era Asclepi?

Per què no l'estudiem en el nostre temari?

Al fòrum d'Empúries, els arqueòlegs hi van trobar una placa de bronze que, un cop restaurada, es 
conserva al museu. Aquí teniu la transcripció del seu contingut:

L(ucio)·MINICIO·L(uci)·F(ilio)
RVFO

AED(ILI)·II(duo)·VIRO
QVAESTORI

FLAMINI·ROMAE·ET·AVG(usti)
L(ucius)·MINICIVS·RVFVS
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Un cop l'hagis llegit, escriu, davant de l'explicació corresponent, el nom dels càrrecs municipals
que s'hi esmenten:

___________________: El màxim càrrec sacerdotal d'un municipi, encarregat de dirigir el culte a 

Roma i a l'emperador.

___________________: Magistrat encarregat dels assumptes financers.

___________________: Dos magistrats municipals que tenien una funció semblant a la dels nos-

tres alcaldes.

___________________: Magistrat encarregat de les vies públiques, dels mercats, de l'organitza-

ció d'espectacles, etc.

Tenint en compte això, contesta:

a. Quina fou la carrera administrativa dels ciutadà esmentat en la inscripció?

b. A quines deïtats, entre d'altres possibles, es retia culte en la comunitat romana d'Empúries?

c. Qui va pagar la placa amb la inscripció?                                                 Quin parentiu tenia amb
la persona a qui fou dedicada?

d. Com es deia la persona a qui va dedicada?
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