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LES EXCAVAC IO S D"EMPUR IES. Estueli ele la 
topografía per J. P UIG y C ADAFALCII. 

EL5 TEXTES ANTlCIIS. - ELS PLANS TO l'oc nAFI CII S. 

L N. de Catalunya, vora '1 mar, no lluny del cap de Cretls 
que avanc;a cap ét Orient més que tOt5 e1s al tres, prop 
del trot; de serra pirencnca que separa adualmcnt la 
Franc¡a de l'Espanya, hi ha '1 pobre vcinat de Sant 
:\Iartí d 'Empuries, aixecat dalt d'un luró que de lIuny 
sembla rodejat pel mar. 

Es 1I0ch que, fa anys, ocupa als arqueólechs (t) yaon 
fa sigles que ' Is habitants del país hi recullen restes inlc

ressants de la civilisació grega y romana. Pagesos, pescadors y marins a esto
nes deixen el conreu deis camps, les xarxes y les naus y emprenen l'explo
taci6 del subsol que es rieh en sorpreses de vasos pintats y figures esculpides, 
vidfCS y monedes. 

Les ruines enterrades surten d'ací y d'allá y senyalen el rastre d'una ciutal; 
sobre '15 monuments creix avuy la vinya y l'arada s' hi passeja mansamcnt ; la 
topografia senyala ab cerlesa aon rou el port , av u)' tena conreuada, y la terra 
ondulant suaument diu aOIl hi hagué edificis inconmovibles; aduc devegades 
l'hcrba indica, ah faixes que 's troben ben cscaire, els 1I0chs aon antichs murs 
de pedra de les cases fan herm el sol y I'herba no hi pot creixer. En aquest 
Hoch, de l'Empuries mig-cval y de l'Emporíon grega, decidí la Junta de Museus 
de Barcelona, ab els cabals que en ses mans posa la Excma. Diputació de 
Barcelona, ensajar, aj udada de les excavacions, una investigació arqueoló
gica. (~) 

Son numerosos els problemas que '1 sol remogut ha permes resoldre y més cn
care els que ha planteja t , alguns deis quals en aqucst mateix volum son estudiats 
y ha sen\n temps a venir en al tres \libres. Entre ells hi ha principalment el 

(1) Le¡¡ publicac.ions arqueológil¡Ul'S que cal u'nir tu COI\\ ¡HC per ¡'cs lulli de la topograiia d'E.mpuries 
IOn princi(lillmen t : ]allbert de Paua: .Voil" IlisJo"q,,~ sto, la vI/k tila COllt,Ü d'Emp.m"ts .. \l IH'Olrts d~ lu So· 
CI~II riJyaü d~s fJllllqIlIU"rt-.s rú PrfJ/lCt, I'a.ris 131j.-Boll.'t y S"ó: ¡"'u/iclfJ Jlisl6,iCII )' IIrIJu,oI6::i(a dl! la 111,11(11<1 
c.ud/ld dI li.mporioH, :\lalIrid ,3n.-Pella y I~orl!ali: His/<)f'lfJ dd .impurddll , Barcelona ¡887·¡8S8.-Schulttn: 
, / mlll/das. StJndlfobdrud 1114$ d~H .'hlltl. jdrliÑ(4"". Leplig '907. - Di$(;'/f$OS Iddo¡ 'n la R . . icndrmill dI! 
lJ./et'fJ5 Utrus d~ BllruloJl/' ,. la ru'pci6" P,¡b/jcn dI D. jOllqUH' /JaU' )1 Sú6. Cerona tgoS.-Fricktnhau5: 
Zwei lopoqruplUsc¡'e probleme. SOHdtrllbdmc4 "liS .IJonntr juIHb¡¡d.u., Boun 1909. 

(.:) En la crónica de l, estlllli, arqutologichs de l preSl.'nt \"olul1l 111 ha una resscnya lIe les excavadon, 
d'EllIpur iC9 duraut la campan)'a de '908, reproduinlhi els mf;S important, del~ objecte! trolxlls. 
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f'I' l. - La parl viSible de la eiulal grega d'Empuries :01 oolnl'n<;:If 1" txo;illvacl'>n! . 

problema topogra fi ch y el problema d 'arqueología a rq uitectónica tan intima
ment Jliga ts que seran objecte d'aquest ensaig preliminar, fonamentat en lo 
quc ha posat a la vista la campanya duta a tenllc du rant I'any 1908 per 
la Junta de l\ lu scus, pcls benemerits germans Srs. Villanucva y pelos de 
i\lonts en les terres que pertanyen a l' E stat. 

I-li ha ducs menes de documents a uxiliars en aquest estudi d ' Empuries: els 
geógrafs y historiadors grechs y reman:; y e1s plans antichs del pa"s. Els més 
antichs documents que cal aduir en l' estudi d ' Em puries son les velles 
narracions deis navegants fenicis, recullides en un periple grcch d 'au
tor desconegut, fill potser de .Marsella y escrit en el sigle VP, entre ' Is 
anys 530 y 500 a . de J. C. y recopila t després en l'Ora maritima de Rufus 
Festus Aviellus. procónsul de I'Africa cap a ¡tany 366 a. de J. C. El navili fenici 
que anota la descripci6 de la nostra costa venia del ;\ Iig-dia y, després de 
"cure Barcelona y son uport segurll y ses vinyes, arriba Kals indigetes (empor
danesos) gent dura, gent fera, apegada a la cac;:a y a ses coves. Llavores 
el cim de la l110ntanya (serra Celebandica, segons en Pella el cap de Bagur) 
a\'an~a les seves cspa tlles fins a la mar salada. Aquí estigué, di u, la ciutat de 
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Fig. ~. _ L"Yela de S. M:orll d·Empuril' .... 

Cypsc/a lplatja de Pals): soIs 
ne resta la fama, perque cap 
Yesti~i de la primera ciutat 
l' aspra terra consen·a. Enlla 
s'obre '1 port d 'ampla sinuo
sitat , y moll Iluny y profon
dament s' interna '1 mar en 
el eam1' (pl.tja de Pals y 
plá de Torroella). Després, 
s'exten la ribera Indiget ica 
fins a la punta sortint del 
Pirineu. Després de la ribera 
que he dit, s'aixeca '1 gros 

(1·',,1 G/II,'¡ln.} mont l\Ialodes (c. bernat de 
L\~h df: la Pale?lpo¡;~. \';5Ia desde \a Ndpoh ... les i Hes )¡fedes) en tre les ones ... 

y la seva altura bessana ... (c. bernat de cap )Jorfeu ). )les entre eUes s'exten 
amplament un port en el que '1 mar no está subjec te a \'enl de cap mena, 
de tal Illanera que, al UUlly, les roques avcnlJades lanquen san costat y el 
guarden ab Hur altura de manera que cnt re les roques I'aigua s'amaga inmóvil 
y pregona. JI . La seva superficie esta quieta; el l>flach taneat s'adonn (golf de 
Ros€"s) , d'aquí l'estany T onon (estany de Castell6 y ( iurana) al peu de les 
Illontanyes de T oltoltittl (Roda y cap de Creus), en tre les que re\'olca sonar 
la seya corrent espumosa '1 riu AI~ysto ( La :\I uga) y a les one; del mar I'en
trega. Aquets son els llochs que 's t.roben junt a les ones de la costa ; mes lo 
qu'es en la terra alta tot ha posseiren els cCfcl cs y abans els (lIICfC/cuel es durs; 
ara, so ts igual nom , es gent ibera. Finallllcnl aquí '1 poble Corda (antichs sards) 
vivía en cls Ilochs Illés espadats, extencntse nns al Mediterrani, en que esta n 
les puntes deis Pirineus cobertes de pinceles. entre les caves de les feres ... y els 
camps ex teSQs fins a la costa. En el confí del camp r;ordicello comptcn que 
estigué certa ciutat de Pircne rica en cases, aon el:; naturals de ;\lat'sella 
mcrcadcjavcn so\·int. n 

De;prés, scgueix el periple, pa!3sats els Pirineus describint el J{osselló y cos
tcjant cap a les ribes del Llengadoch y de la Proven\a (l). Fa poch temps, ab 
el tcxt a la ma, varem resscgui r tota la costa desde Barcelona fins al cap de 
( reus, y la ressenya es extraordinariall1ent precisa desde ' 1 cap de Bagur , 
notantse l'omissió deis acc idents de la ribera que per fon;:a havien de eridar la 
atenció deis navegants desde Blanes, aon COll1e1l(;a la terra montan)'osa. E n el 
ll10ment en que 'Is navegants fcnicis rccullcn el:; datos sobre la costa indigctica, 
no existia '1 poblat d'Elllpuries encare que ' ls marsellesas mcrcadejaven 

(1) H . F~'SI II' \ ... iell ll~ . 0111 .\II1f"' II"". ' ¡ 'he o;('fvil. pera In tr<ulucci'; •• \1" la den Pella y Forgas. II I~t,l. 
rú, l/el , Jlllpuf'dAII. Barcelon" 1 ¡lit l. 1'. 1.:11. 
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Fig, J. - El mol! d .. 1 pOrt d'Empurles. 

sovinh en el lloch de Pirene, al altre banda deis Pirineus, Aixó es lo que diu 
l'Ora .\faritima , 

Hecateu de ~r;¡eto, que va escriure en el sigle VI ' (548-476), a . de J. e., 
tampoch parla de la colonia Marsellesa. 

Scilax, navegant grech, geógraf del sigle IV, es l'autor més antich que 
anomcna la nostra ciutat. (i) 

Polibi , historiador grech mort I'any I25, se limita a citarla en una des
cripci6 sumaria de la costa iberica dient després que hi desembarca Cneu Sci
pió al venir del Ródan, (;:) 

Estrabó (66 a. de J. C.-24 d. de J. C.) es I'historiador y geógraf més antich 
que precisa sobre Empuries. Era fill d' Amasia, ciutat de les vessants del Pont
Euxin y en temps d' August havia emigrat a Roma, aon recopilava y con
tinuava a Polibi , a Artemidor d'Efeso y a Posidoni , Estrabó descriu cJarament 
la ciutat d'Empuries . 

• EI primer 1I0ch que ocuparen, diu, els emporitans al venir de Marsella, 
fOtl una isleta que esta en(ront d'Empuries, a la que avuy anomencn Paleó
polis, aixó es, la ciutat \'eUa; mes avuy dia habiten en terra ferma. Es Empu
ries una ciutat doble, que divideix un mur, Primer fOl! habitada pels indígenes 
els que, encara que 's governaven per lJu rs propies lleis, volgueren ab tot tan-

(1) C'Ol"oplti G,aei mÚlorlS, 1, IS. 
(l) H i$lQ,irmHII lib<'r 111 . 39. i. 16. 1. 

l - IllI titul d'Esllldi, Catalan., , 

s 
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carse com els grechs per un mur comú pera l1ur maja r seguretat. Aixís hi ha\'ia 
clues ciutats dividides per una muralla mijcra: mes, temps després, formaren un 
govern, agermanant les Ueis deIs barbres ab les deis grechs lI (11. 

Titlls Livius, ¡'historiador del temps d'Augllst (59 a . de J. C.-17 d. de J. C.) 
es encara més preciso Va servirse deis escrits de Cató, el cónsul sever que 
escrigué 'ls set llibres, Origens y historia de Roma, perduts casi en llur totalitat 
y que comprenen les guerres en que eH havia intervingut. Cat6 visqué del 
233 a¡ 149 y vingué a Empuries ¡'any 135 a . de J. C. 

I(J a aUavores Empuries, diu , se componía de dues ciutats separades per un 
mur ; habitada una pels grechs originaris de Focea, com els de Marsella y 
I'altra pels hispans; pero la dutat grega que donava al mar, estava guardada 
per un recinte d 'unes quatrecentes passes: la ciutat hispana, més allunyada 
del mar, la circuia un mur de t res mil passes. Empuries rebé després una 
colonia romana, que el cliví César establí en ella, després de la derrota deis 
fills de Pompeu. Aquests tres pobles se troben avuy con (osos en un sol, ja 
que ' 15 hispans primer yels grechs després se convertiren en ciutadans romans. 
Tenint en compte que sa ciutat es lava lJavors oberta per un de sos costats a 
incursions marítimes, y del altre als atachs deIs hispans, nació barbara y beli
cosa, hi ha que extranyar com poclia viure ab seguretat. Era la salvaguardia 

(1) Geogrn.pb •• Ilib. 111. 
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de sa debilitat la vigilancia regular y continua que dona sempre la temene;a 
d 'un veí més fort. La part del mur, que donava cap a terra, era més fortifi
cat y tenia una sola porta ; un magistra t guardava aques ta en trada, sens poder 
deixar son 1I0ch un sol instant. Durant la ni t o una tercera part deIs ciutadans 
feia guardia en eIs baIuarts, y no era pas per cerimonia ni per respecte a la 
Hey que les guardies se sllcceíen y passaven les rondes y s' hi posa va cura, 
com si J'enemich hagués estat a les portes. Cap hispa era rebut dins de la ciutat 
y els habitants no sortien fora ' ls murs sino ab precauci6; en cambi del costat 
de la mar, l'entrada era ¡liure. No sortien may els de la ciutat grega que no 
fossin en bon nombre per la porta que donava enfront la ciutat hispana , y 
aquests solien ésser els que havien estat de guardia en els baJuarts la nit pre
cedent . ObligavaIs an aquesta sortida el comere; que feien ab els hispans, 
inhabils en l'art de navegar, que 's contentaven ab poder comprar les mercade
ries extranjeres que 's rebicn per mar y importaven y entrega ven per l'expor
taci6 els productes de ses terres J). (1) 

EIs alires historiadors y geógrafs ruuen ben poca cosa. 
Plini, el que morí devant de Pompeya per la erupci6 del Vesubi , en sa 

ti) Llib. X X X I V, cap. IX. 
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,,'Ig. 6. - TOITe d~1 COIlal l5qutlT:I de la porta. 

Historia Natural se limita a dir que Empuries es una ciula t bessona, meita t 
deis indígenes, meital deis marsellesas, descendcnls deis Focis. Plini fa del seu 
lIibre una enciclopedia breu y aques t dato era prou pels curiosos de .Roma 
del sigle [ o. 

Mela, geógraf del primer sigle. ci ta Empuries y Roses entre el Clodiaullm y 
el mant J ovis que en sa part Oriental presenta sortides de roques que s'aixe
quen com graus, lo que li ha dona l el nom d 'escales d ' Aníbal. 

Ptolomeu la situá entre 'ls rius Sambroca y Clodia J/ um. (E) 

Silio Italich anomena ' is focis d' Empuries entre les colJes de d iversa rac;a 
del exerci t a b que Aníbal a nava a inva dir l' Italia, (l) torna a ci ta r la ciu
tal vella fundada pels grechs, al descriu re la na vegació cap a Ta rragona de 
Scipió. (J) Seymno de Chio (4) y Esteve de Byzanci (5) fa n a la ciutat em
poritana lleugeres referencies. 

( 1) Lib. 11 . caop. 6, 19, euicio Alullcr. 
(~) Pltotll;rtllrJnlll Empor¡ ... "ni T/lrrll«J (1IIb. ", 111 , J69. 
(]) I S. 176. 
(4) v. lO~ y slg. 
(S) P. 'llO, 1). 



A més deIs lextes 
anticlls, les excava
dons foren guiades 
pcls plans de les rui
nes que ' Is anys no 
havien aterrat y 
que ' Is vcnts no ha
vi en recobert ah les 
montanyes de sorra 
movedi¡;a o les ai
gues ah capes de 
llot y terres trans
portades. Mr. J au
bert de Passa havia 
publicat I'any 1823 
un plan d'Empurics 
(Fig. 4) en el qu'cstá 
perfcctament senya-

LES eXCAvACION5 O'E)'PURIES 

Fig. ,. _ Put §uper¡ .. r dI! Ll turr~ t1~ t" lilura 
anterior. 

9 

( ,.'uf. Cazllfro.) 

lada la situaci6 de la ciulal superior, el port y el lIoch de la ciulat grega, en
cara que aquesta d'una manera indecisa, sense fixar el perímetre de les seves 
muraIJes. (1) 

)olés tard, en 1879, el Sr. Botet y Sisó publica un nou plan en sa memoria (2) 

que no 's difcrencia esscncialment del de Mr. J aubert de Passa. 
El darrer plan fOtl dcgut al mestre d'obres de l' Escala, Sr. Poch, y publi

cal pe1 Sr. Pella y Forgas en la seva Historia del Ampllrdán. més detaJlat que 
els anteriors y. encara que ab algunes inexactiluts, principalment en les curves 
de nivell, conté datos interessants; peró tampoch indica '1 perímetre de la ciutat 
grega (Fig. 5). 

[ 1 

EL M OM I~NT DE LA FUNDACIÓ D' EMPURI ES. - I-'OS ICJÓ y DATA 

DE LA PALEOPOLl S. 

Les colonies gregues eren sovint formades per una colla de marxants quc 
s'cstablien en una ciutat barbara ; l'e]ement grech absorvia, com a més civilisal, 
la poblaci6 primera ; unes vegades una ciutat cnviava una part de sos habi
tants a pais cxtranger, per necessi tat material , per csdevcnir pctita l'area del 

(t) No/," lIislorÚ11U ,(Uf la viII. ti /11 con/rlll d'E",pllrIIU. Paris 18-lJ.- ."'mllj,,, de fa Son'iU Ro)'ak 
du <l1I/iqUII"'l'~ de Fr,'N~. 

(:) Notie ,a J"st6,.¡;" )' "r9'"l'oI6,ica tU fa ""titila cl lldad tU Eml'orújll. 11179. 
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Fig, 8. - Dlsposició el'un d~15 braneab de la porta d'Empurle. ab la upla de la rei"a OOITedera 
y la poll~8I1et;J. de Les porte.. (Fol . (¡',"dr ... ) 

minúscul estat municipa l o per no ser suñcient son terrer de conreu pera 
mantenir una població massa densa; altfes per necessitat política : un partit 
vell¡;:ut que emigra va, un moviment democnUich contra '1 gobern d 'ulls pochs, 
o ja per raons religioses: el deu demanava que se li entregués el decim de la 
població y la exilava a funda r una colonia. 

La major part de colonies se fundaven per interés comercial y aixó explica 
11m situació vora '1 mar, que va fef dir a Ciceró aquella frase de que '1 medite
rrani era voreja t d'una fa ixa de terra grega que tanca la deIs barbres. 

A la fundació de la colonia la precedia el concell de l'oracle a Delphos, de 
Dódona o de Hammon o d 'Efeso. Després se recluta ven els emigrants, ja 
voluntaris, ja designats per la sort ya la for¡;:a, ja d'un estament determinat , 
ja d 'entre tots els ciutadans; devegades se convidava a les altfes ciutats gre
gues o als paissos amichs no grechs. 

Un ciutada, l'heroe fundador del esdevenir, designat per la metrópoli, dirigia 
l'expedici6 y, arribat el jorn, les naus pa rtien enducntse '1 foch sagrat ah que 's 
devia encendre la llenya del nou altar en la terra nova. 



LES EXCA V ACIONS D' E)II'URI ES " 
Els textes deixen entreveure la marxa de la coIonisació grega cap aquei." 

extrem del Mediterrani, !'extrem tenebrós del mon conegut com les Inmes 
pera ' ) sigle XV ó la America pera '1 XVI. Els atrevits navegants de aleshores 
foren principalment els de Focea, una de les dotze ciutats jóniq\les «els primers 
entre '15 grechs que 's llen4taren a Uargues navegacions, descobriren l' Adriatich, 
la Tirrenia, la Iberia, la Tartesia, embarcats, no en vaixells rodons sino en naus 
Ilarguerudes de cinquanta remS.1I (1) 

Era la seva terra seca y '1 seu sol pobre y aixo '15 obIigava a viure de la 
pesca y del comere; y la marineria, coses en aquell temps sovint barrejades ab 
I'ofici de pirata y '1 de lIadre (2), per altra part llur dutat era sovi nt amenavada 
per el proper Imperi deis medas, pel nucli del classich enemich deIs grechs (3). 

y axís havien intentat establirse a l'Imperi del l\1ig-dia d'Espanya, a la Tar
tesia, d'antiga cultura, relacionat ab les civilisacions d'Orient, on hi tro
baren oferiments de terra y súpliques d'abandonar la seva patria antiga y or 
y argent donat ab generositat pera reCer les muralles de lIur dutat de Focea 
amenayada. Tot aixó que conta Herodot passava cap a la fi del sigle VII 
abans de J. C. Els viatges de les naus focees per l'Ocddent del mar mediter
rani foren nombrosos; després de la Tartesia recorregueren l'Italia, cercant 
terres aon establir lJur patria y seguiren les cales y portells del pais Etrusch 
y navegaren pel Tiber, aon tractaren ab Tarqui '} vell en la ciutat que havia 
de ser la conquistadora del i\leruterrani, y scguiren les costes blaves de la Ligu
ria y trobaren I'ampla badia de Marsella, la colonia mare d'Ampuries. 

L'empresa de Focea, de colonisar l'Occident mediterrani, era obra plena de 
misten y de perills, com l'Occea pera '15 navegants del sigle XV; era precís 
acudir als santuaris més famosos demanant la guia del deu, No n'hi havia 
prou ab els deus de lIur patria ni ab els deIs temples que aixecaven el seu 
frontó triangular sobre les cases de llur ciutat. 

Con ten els historiadors antichs que un oracle mana als de Focea que cer
quessin pilot pera lIur navegació a la nova guerra, y pera aixo acururen a 
Efeso y consultaren a Artemisa. La deesa aparegué en somnis a una de les 
més ilustres sacerdotises, Artistarca, a qui omplena d'honor y distincions. No 
paraven en aixo sin6 que a tates les colonies que ana ven a formar en qualse~ 
vulga lJoch, encarregaren el culle a la gran deesa, de manera que conservaven 
el mateix tipus d'estatua y, aixís en la jerarquia com en I'ofici sacerdotaJ, no 's 
diferencia ven de la metrópoli. 

Així la deesa de múltiples pits, la mare fecondíssima capa~ d'aUetar els deus 
yels homens, presidí la fundació de la ciutat de Marsella (cap al 600 a. de J. C.), 
Y despres la de la doble ciutat d'Empuries, y tingué sos temples en els dos 

(1) HerodOI,1l ibre 1, CLX III. 
(:1) JUlll inn" XLIII. J, S. 
(J) lIeredot. Uibre 1, CLXIII 
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''",g. <J. 1..lI porta de la aulal gnop d'Ernl'u.nes. 

extrems del golf R en que la mar no está subjecta a cap venh en la Paleópolis 
d'Empontana y en les montanyes de Rodes, (i) 

La dutat de Marsella vingué a ser com el centre d 'Occident y d'aUí irra
diaren les naus focees a la fundaci ó de noves ciutats o tan 5015 nous centres 
de comen;:, les unes cap a Orient 1l11itant ab els comerciants y navegants 
etruschs, com en la costa de Corcega a Alalia (Aleria) (560 a . J. C.). fundada 
vint anys abans de la destrucció de 'Phocea P); les altres cap a Ponent y a 
mig-jorn entre les Ilacunes del Rodan, no Iluny del mar a ArIes, la Theline 
d'AvienuslJ), y d'allí a Rodes y a Empuries y seguint la costa a la factoria de 
nom desconegut de S. Feliu de Guixols, y després més avall fins rus Iímits 
entre la Iberia, la Tartesia, que venel; a esser els de Murcia y Andalusia. 

Dos problemes presenta la fundació d'Empuries: un topografich, sobre '1 
lIoch de la ¡Ila en que desembarcaven les naus marselleses y fundaren la pri
mera ciutat : la Paleopolis, de que parla Estrab6; ¡'altre cronolOgich: la data 

ti) E3trabó diu rderintse a Rodes: i'Ji" EmpOfl'is Dil .. ,lIm Epllu,u," (oluII' . r8I1SU'" die.mus, .. bi de 
Muui/i8 UfflIO trit. lib. 111 , cap. I V. 

(2) Herodot. 1, 165. 
(JI 689. 
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1'18. lO. - l.A!s torr~ de la muralla d'LnlllUries. 

d'aqueixa rundació. E1s dos han sigul nolablement aclarils pels lreballs de les 
excavacions. No crech q ue avuy hi hagi discussió possiblc sobre la situació de 
la Paleópolis a Se l\'lartí d'Empuries (a del plan genera l), després de e1esco
berta la muralla de la ciulat grega ab la porta de que parla Livi (Fig. 9, e) (1) 

coincidint ab la seva descripció y ah la d 'Estrabó. Desde J anbert de Passa 
aquesta era la constant afi rmació deis arqueólechs, abandonada I' hipótesis de 
Marca , Costa y Puj ades de situarla en les isles Medes. Probablement avuy el 
professor Schulten no situana la Neapolis en I'illa de S1. Martí (J) , confonent les 
dos ciulals gregucs. la velJ a y la nova, ben distintament descrites pels geógrafs. 

En Schulten se fundava en uns suposats restes de murs antichs que pel 
costat de terra havia vist en la antigua iHa, avuy unida al conlinent y en que 
son perímetre es próximament de quatrecentes passes. Situada per les excava
cions la Ncftpolis en terra ferOla, la Paleópolis queda fixada eu/rollt el port y 
aquest es avuy situat e1 ' una manera indubitable entre ')moll antich (b) en que 
e1s vells hi havien encara vist les argolles per lIigar naus, el turonet de Sto l\Iarti 

(1' Ln lI t·tres !le refereixen a l plan Jl:cnera.! adjull t y ,,'han repl'l i t ('11 els plana "arc('laris. 
(2) Schulten. A",purllu. EIoIl: rroultlsditms/,¡J/ u'" 1#U,iulten S/rulllk. 

J. - Inst i!ut d'Estudis Ca talan,. , 
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I'ig. 11. - FOIIamenl de la lIluralt;¡ tI~ pOntUI. (1'-01. Gal<dla) 

y els marges espadats que li
mitaven la cintat pel costat 
de tramonta na. El port podia 
tenir dues entrades, una en· 
tre '1 moll y el turó de la Pa
lcópolis, altra que Mr. F ric· 
kenhaus ha indicat : el canal 
entre l'iUa y el continent que 
donava a la desembocadura 
del riu Fluvia, el Clodill 1l1f'111 
deis antichs, per lo que Es
trabó pogué dir ab més o 
menys propietat que la seva 
desembocadura servia als CI11-

pori tants de port. (1) 

El problema cronológich ha sigut trac tat a la vegada per D. J oaquim Botet 
y Sisó (1.) y per D. AlIgtlst Frickenha us (3) el qlli va catalogar, per enc;:\rrech de 
la Junta de i\luseus, la cerámica grcga trabada a Empuries. Arriba ' ) primer, 
fundantsc en les monedes més a nt igues trobades a Pont de Molins y a Empu
ries y en l 'estudi de la cera mica, a concloure que ' Is grechs s'establiren en la 
Palcópolis a la primera meitat del sigle VJ~ , 

En Frickenhaus afirma, seguint an en Camille ] ullian (41, que la fundació 
d' Empuries no podia tenir Iloch entre '1 com bat naval d ' AJeria (535) en el que 
els etruschs y cartaginesos varen conseguir la supremacia del mar contra '1 
poder deIs focis y la ba talla de Hi mcra (480) quc torna als grechs l'Oest del 
mcditerrani , y ee que les tra bal les a rqucológiques ensenyen que Empurics fOtl 

fundada abans del any 535 /1. 
«L' illa de la ciuta t vella, diu després, fou suficient com a domicili pera '15 

fundadors de la ciutat; els morts foren enterra ts desde aleshores aterra ferma. 
La necrópolis, que després fOl! u lilisada fllls a la epoca romana, se troba en un 
tro<; al Sud més enlla de la ciu la t nova sobre una punta de la costa, que ha 
sigut desde molts anys explotada pels habitants del pais. l\Ialgrat aixó, s' han 
pogut recullir encara uns I jO vasos grechs y algunes pedres sepllJcrals. 

IC En aquesta necrópolis, y en general tol el tcrri tori de la ciutat, no s'ha 
trobat cap trcx; de vas anterior a la segona meitat del sigle VI~ a . de J. c., peró 

• 
( 1) Z_i tqporrapllisd!r prabkHl". - Donn. 1909. D. Ma.nuel Cuurro hJ\ recu1lil en el perimetre del tll rÓ 

o.I'Em¡mries. avuy unit a l ContiDent, dh'el"$05 ~xemplnn de 11l011l~ madtin t •. No ,'ha trobal el\ 1.'\ bnse del 
mur m¡g-eval ras tre d'obra antigun que comprobi lo que imlica. evidenemenl In toposrafla actual ,11'1 pa.is. 

(::) Dji(llrs(l$ ¡'fdos el, fa R. AtI.ldcHlltI d. n .. rlllls ~t'as tk flarcrfoorll, t" fa rfu"d6 .. ""bUc(I di! don 
J oaqllrn Botel y Sisó. -Gerona, 1909. 

( 3) Z_i topograpllisc.1u p,obkHlc. - 801111. 1909· 
(4) If istoi,r d,. lo Gald,.. - Pnris, 1909. \'01. ,. 
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de data ~terior al 550 se '," 
troba una gran quantital de 
vasos antichs y de {abricació 
xipriota, del Asia Menor, de 
Naukratis, de Calkis, corintis 
y italo~corinti s que comUIl ~ 

rnenl no s'adelanten més que 
al sigle Vi' , Aixó ens data, 
diu , la Necrópolis del CO l11el1 ~ 

(ament de la ci utat ll, 
Ren a via t la preponde

rancia focia havia de minvar 
e n e l combat naval dJ Ale~ 

ria (Alalia). contra ' Is seus 
seculars rivals, els etruschs y 
els cartaginesos, que va por~ 

Hg. 12, - Extr("1n de la muralla d(" mlR'joro 
propna 01.\ mar. (I"~. G<lrulla) 

tar per conseqiiencia la desaparició de la colonia de la (órcega y la fundació al 
:\ Iig, dia d' ltalia de la colonia de Velia, Era '1 moment de la fllndació d'Empll ~ 

ries el deis grans aconteixements, que foren decisius en la vida de les nacions 
mediterranies, 

Cap a la meitat del VI"' sigle 's desenrotllava un moment solemne de la 
historia mediterrania, coincidint ab eH I'establ iment en terra catalana deis 
marxants grechs y I' entrada així d 'aquell gran elernent de la civilisació, de 
aquelles formes d 'art y de pensament que han determinat en gran part la ma~ 

llera d'esser europea . Era aquest el moment del imperi comercial jónich a Occi ~ 

dent, el deis quaranta quatre anys de la Thalassocracia focea que 1\I r, Camille 
J ullian {l) posa ent re 598 y 54!, data de la destrucci6 de Focea, o potser entre 
553 y 549. data en que la Focca fou so tmesa a Cirus. La dcstrucci6 de la ciutat 
mare fou prospcrita t y riquesa momentania pera les seves colonies d'Occident 
y durant anys encara '15 sacis aruxecaren temples per les cos tes y domina ren 
els marsll (J), 

AJlavores comen.ya va a constituirse '1 gran imperi de Persia y, sobre tot, se 
preparava Roma, per I' acció de les dinasties elrusqucs, a sa gran missió de 
civilitat y de domini. 

(1) lIutoi~tl U , .. Gil.,,,. 
(~) HerodOI, hb. 11. 1(4' 166. 
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LA NEÁPOLlS 

L'illa de la Paleopolis d' Empuries esdf'vingué pet ita, y la "ella ciulal cerca 
son engrandiment aterra ferma al voltanl del port, que les roques y la ma 
del home [eien scguríss im . Ja una volla '15 grcchs al continent, se resguardaren 
ab els murs de que parla Estrabó y que dcgué vcure y midar Cató acall1pat 

durant mesos ben aprop d 'cUs. 
] aubert de Passa fOl! el primer en indicar la si tuaci6 de la Neapolis. sota '1 

mone;tir deIs servites. « El monestir de la Verge de Gracia, diu, es construit 
sobre I 'empla~ament mateix de la ciutat grega. Cada día ¡'arada descubreix 
velles construccions que omplen el terrer, y la vioya solament pot prosperar 
en aqueix macis de ruines sepultades sota uns quants dits de terra o de 
sorra . Per aquest punt conegut deu passar una línea de murs circular de 
400 passes.» 

En Botet{lj repeteix, sense precisar tant, la maleixa opi nió den ]aubert 
de rassa, y en Pella y Forgas P) su posa el barri grech formant una península, 
entre '1 mar y el turó d'Empuries, sota matcix del Convent deIs Servites 
(~I del seu plan. Fig. 5) separat de la ciulat ibérica per un mur (MC del seu 
plan) que barrava la lIengua de lerra que la unia a l cont inent. ,<Si s'observa, 
dill. lo que passa en c1s barris marítims de les gralls ciutats, la major part de 
les vegades una Uengua de tcrra es tot 10 marítim; d'aqucixa manera el que hi 
hagtlé a Empuries record a el barri de la Barct.'loncta en la populosa c..-tpital 
de Catalunya: per un est ret cspay s'uncix aqucst a la Ciutat y en tot lo de· 
més el rodejen molls y platjes. A no haver sigul d'aqueixa manera el barn 
deIs grechs defensat naturalment pel port al Nort (costat de 3 1\1. Fig. 5) Y en 
son frollt d'Oricnt pel mar y les platjes, no era possible que quatrecentes passes 
(MC) de muralla l'incomuniql1essin ab sos vehins de terra. » 

La situació de la cintat era concguda, mes no la posició deis sens murs, ni 
de la porta ni la seva forma y disposici6. AIguns havien arribat fins a afirmar 
que res existia de la (undació marsellesa. {ji 

Del portal que feu (amós la ressenya de Titus Livi s'en veien sois les pedres 
de la torre del costat de Ponent, quc més scmbla.ven roques de formcs indccises 

(1) Nolicin IrirJ6r~4. 
(z) Op. cil .• P. 199. 
(J) Ce1esli Pujol y Camps. Arlicles titlllall . /üis/e E,"puritsJt ,No ,,¡¡isle Em/lu,.ieH pllblicats a la 

RevlS111 d, I,tuatura, clcncilU)' (ults. 6rf~IlO dI IQ ¡{s~jll"dll filerar/a de GaOIlQ, l. l. Girun:l, 1896 a 1897. 
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Ag. 1). - El carrer prmcipal de la autat gug;¡ d'Empuries. ab la. porla d'ealrada a l foa~. (Fol .\lu) 

d'ull marge, limit de propictat entre dues vinyes (Fig r ). Aquestes pedres feren 
adquirir la finca en que estaven situades, ab tal1t bolla sort que als pochs dies 
aparegué sota d'elles una de les torres de la porta (['iss. 6 y 7) de que parla 
el citat historiador lJatí, guardada nit y dia pels ciutadans tcmcrosos de la 
sent dura y ferotge que ' ls rodeja; la porta de la Neapolis. La situaci6 d'aquesta 
quedava ben fixada vora '1 port que scnyala claramcnt un an tich moll const ru it 
de grans carreus esquadrats, teoint devant l'iUeta de la Paleópolis, tal com 
cOlIten Estrabó y Titus Livi. 

La porta era defensada per dues torres avcncrades, macisscs cn la part 
baixa (Fig. 9, e i del plan). Tenia una doble tanca: una rcixa que tancava de da!t 
a b.:1.ix, una herse, les regates de la qual son ben visibles y unes portes ferrades 
giratories, la polleguera de les qu~ls resta encara en son Jloch, ab indicis del 
plol11 d 'empotrament (Fig. 8). Els claus de ferro de la porta s'han trobat bar
rejats ab els restes milenaris dels habital1ts de l'Empuries grega (Fig. 20). 

Al cornens:arse I'any 1909, era visible un costat de mur, el de rnig-jorn 
(Fig. 10); pel costal Oest, després de fer una sortida COI11 d 'una torre angular, 
la muralla lor~ cap a Ponent (Fig. u ); pe! costal E, se pert en els límits de la 
terra, propietat de la Diputaci6 de Barcelona y penetra en el cami de les 
dunes (Fig. 12); aquest tros: es avuy destapat pel costat interior en que 
apareixen uns espatllers de refory. L'apareU es irregular ab una certa tendencia 
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a la horizontalitat y a cnquaclrar les pcdrcs. J unl als brancals del portal les 
pcdres son més ben esquadrades y en els angles de les torres han sigut rcpicades 
en una faixa prop de les arcsles, enquadrant COIl1 un rudimentari cncoixinal 
(Fig. 6). Aquest treball era fel en obra; cls cxcavaclors han cregut trabar prop 
de la muralla el menudall y esq ucrdes deis antkhs picapedrers. Cap al costat 
de mar la ruslicitat de les pcdrcs s'accenlua (Fig. 12); en la torre angular NO. 
n'hi ha que semblcn roques de la matcixa lllontanya, apoiades pcls carrcus 
CJue ha trcballal ¡'home y en algun lIoch, cap al angle de ponent, ¡'espacial 
serví de basamcnt a I'obra de defensa. La muralla de Ponenl s' ha trabal 
destruida: el troe; clcscohcrt es recte y sense torres (rig. n ). A la vora del 
mur no 's troben els carrcus caiguts que varen csser indubitablemcnt aprofitals 
en a l tres obres. De les peclres n'hi ha de colossals, havent n' hi que arriben a 
tenir qllatre metres cúbichs lo que representa un pes de més de vuit toneladcs. 

Al contemplar la rusticitat del aparell, se presenta desseguida el problema 
de la data de la seva construcció. 

Al examinar per primera volta, junt ab el professor SchuJten, la part m(.'S 
ben aparellada del costat de la porta, ens aparegué com una d'aquestcs obres de 
fortificació denominades vagament arcaiques, la data de les qlla1S se fixa cap als 
siglcs vn~ y Vlf abans de J. C. La part més apartada de la porta té un aspede 
encara més arcruch. Ab tot, no cal pensar ab un mur anterior al sigle V] 6; més 
aviat s'ha de fixar com a primera hipótesi que I'establiment deis grechs en la 
terra ferma coincidí o bé ab el moment de la vinguda deIs emigrats de Focea 
destruida pels perses, o bé després de la batalla d'Himera, cap a l'any 480. 

No 's podri fer una afirmaci6 definiti va fins que s'hagin remogut les capes 
més fondes de la ciutat y s'hagi classificat l'innumerable trencadi~a trohacla. 
La cen\mica que 's recull es de figures rojes, y aquesta transformació dcls pin. 
tors ceramistes grcchs comenc;:a el primer ter~ del Vm sigle a. de J. C. y conti
nua f1l1s entrat el sigle Il P de J. C. Un sol fragment de figures negres s'ha 
trobat, no fa molt, dintre '1 recinte murat, explicable pel trasUat de terres o 
per una pe~a antiga conservada entre ' 15 habitants de la Neapolis. 

En Fricken haus diu, després d ' ul1 primer examen deis fragments trobats, 
que pot fixar~ la fundació de la Neapolis a la meitat del sigle V4>, data que 
pot csser modificada quan els fragments trobats hagin sigut c1assificats degu· 
dament. A la mateixa conclusió cronológica porta I'examen de les monedes, 
trobades en el recinte grech, la major part de les quals pertanyen als sigles V~ 

y IV ~, mentres que al sigle VI' soIs pot atribuirse aIgun exemplar isolal. 
Peró aquests datos de la Ceramica y la Numismatica estan en plena con

tradicció ab l'aparell rústech grollcrament tallat, barbre, que més aviat record a 
I'aparell micenich o el deis murs antichs de Girona o de Tarragona. No era 
aquesta, en els sigles VI· y V' a. de J. C" la practica deIs picapedrers grechs 
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y et ruschs. Al sigle VI' els 
etrllschs havien construit la 
cloaca maxima de Roma y 
cls murs de Faleria, de car
reus rectangulars, yal sigle V~ 

l'aparell en opus quadratuJIL 
o l'aparell poligonal perfec
tamcnt treballat, opus incer-
111m de Vitrllbi es comÍ! a les 
muralles dc la Grecia propia 
y fins arriba al seu grau 111<\
xim la l>erfecció en l'aparC'lI, 
Cal no més recordar q uc de 
460 a 435 Pericles es l'árbitre 
d'Atcnes y Phidias aixeca la 
colossal obra del Partenon y 

Fig, 101. - Cura- que d;¡'"a j la porta. llb el mur de contenc:i6 
dellur .. pl~ lupenor VI$I desde la muralla. 0'01 G.,,,IIlI¡ 

an aquesta obra admirable Ji havia precedit la serie numerosa de temples 
arcáichs a la Grecia propia ya les colonies d'ltalia. 

Les ciutats gregues, que en el sigle V~ se murallavcll pera defensarsc deis 
lidis y deis perses o deIs barbres que '15 rodejaven, eren perfectament treba
lIades y Hur aparell rectangular o poligonal no te res que veurc ab les rÍ!ste
gues ¡>edres deIs murs emporitans. Megara, una de les més antigues y millor 
conegudcs, que fati destruida pcls siracusans en -1 2, cssent transportats els seU5 

habitants a Siracusa, y de la qual deja Thucydides(I' en 4I5 que era UI1 lIoch 
dezert, tenia '15 murs de pedres poligonal s perfectamcnt picades y ajustades. 

La colonia mare Marse lla y Focea, la patria antigua de la Jonia, no donen 
gaires elements de comparaci6. 

Els murs de Marsella son des truits, y deIs murs de Foeea no se 'n sab quasi 
res. Herodot conta que «el mur, que té de lIarch nombroses es tadics, es cons
truit tot eH en grans pedres y molt ben ap.·ucllah. (J) Fou aquest mur aixecat 
ab cls runers deIs Tartesis (Andalusia ). Els pochs arque6lechs que han rccorre
gut Focea parlen lJeugerament, com de passada, de les grans pedres, tol just 
sortints sobre '1 sol y de ses torres. (J) 

Aleria, la colonia corsa, ha estat poch estudiada, y ella donaria e1emcnts 
scgurs ja que 's coneix precisa la data en que fOl! fundada (560 a. de J. C.) (4) Y 
la de sa destrucció (cap al 535 a. de J. C,) y I'emigració de sos habitants a 
Marsclla y a Velia, la colonia focia dc la Lucania. Velia es més concguda; no 

ti) VII, 49. 
(1) lIerodol. l. 16]. 
(j) Vid, Perrol y Chipier, l. VIII . p.20. 
(.¡) IIl'rOOol . 165. 
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Ca melts anys, Coren descrites ses ruines per \V. Schleuning, y elles presenten 
analogies que son profitoses cnsenyan4tcs pera '15 excavadors d' Empurics. ( 1 ) 

Velia cra una ciutat moIt més gran <Iue Empuries, ja que sos murs son COm 

en ella refor~ts de torres quadradcs propercs les unes a les aItres; la porta en 
la que 's VeUell encara els brancals ab els rabats, s'obria entre dues torres rec
tangulars; peró I'aparell es a lo poligonal , bcn treballat, ab ccrta tendencia a la 
horizontalitat y a les pedres rectangulars; aqucix aparell se troba en la part 
baixa deis murs o be inelós entre adicions de carrcus, denotant les dues cos('s 
sa major antiguitat. Els dibuixos de Schlcuning fan scmblarlo més cuidat que 
a Empuries que sembla una imitaci6 pobrc, massotera, rústcga , el' un aparell 
quc teneleix també a les filades horiwnlals y devegades a lcs pedrcs rcctan
gulars. 

Tampoch cal pensar en un mur ibcrich. La situació de la ciulat iberica es 
tan duptosa com el seu nom d 'Alba, Indica y (cltica ab que l'han batejada ' 15 
geógrafs antichs y no tingué muralla anterior a la deis grechs. Estrabó, diu 
clarament, que !( EOlpuries priOlerament fon habitada pels indígenes, els que 
encara que ' s governaven per Jlurs propies Heys. volgueren, ah tot, lancarse ah 
un mur comú ab els grcchs pera Hur major scguritat»; y Titus Livi coloca la 
ciulat grega vora ' 1 port y posa la ciutat hispa na més allunyada de mar; d 'un 
y altre 's dedueix cJarament que '1 recintc proper al mar era grech y que la 
muralla de la ciutat ibérica era Olés moderna. Les ciutats propiament iberi 
ques, per altra part , t enien Uurs murs de fanch y pedra tal com els que Li vi 
descrigué de la ciutat de Sagunt (J) tal Com han estat trobats a Numancia. 

En Schulten ha parlal d 'una a ntigua colonisaci6 micenica (J) y l'apareJl 
deIs murs d'Empuries ajudaria a la hipótesi d'un mur aprofitat peIs grechs, 
com el de Tarragona ho fou pels romans, enc...'\ra que cal afirmar que no traba 
aixó con[¡rmaci6 de cap mena a Empuri cs, com a NlUllancia, en una ordenada 
estratificació de la ceramica. 

Jo prefereixo aplicar a Empuries la opini6 de Modestou que demostra 
que l'aparell poligonal ve del Asia emigrant cap a Occident ; d 'allí vencll els 
constructors deIs murs dc Tirinte, Micenes y Argos, deis murs pelasgichs de 
la Acrópolis d' Atencs y de les ciutals etrusqucs, yel mur grech d 'Empuries era 
una supervivencia, en pIe sigle V~, deis mul's aixecats per les ciutats jóniques 
de l' Asia: un cas d'arcaismc colonial. (4) 

Les excavacions han posat al descobcrt queJcom que p<'J'Inel ferse una 
idea aproximada de lo que era '1 plan de l'Empuries grega . Passada la porta '15 

(1) Jtl lt rln u:!t des !taigrJiclt de.llscltt1* ",' !ttJoluIIUcIt , " ," ~Iil"'s. \'. 1\ '. 188q. Berlín . 18Qo, ar liele 1'1'1./1 t H 

1_11(;11" ;11". 
(z) Hj51. Rom .• lIibre X X I, X I. 
(J) Neu~ J all rbllr&lI. 1907. p. 338. 
(4 ) J"trodudü", ti r H is/{Ii" R rUf,a¡"" trad uccw de Od iut'll. Pari •. 1907. 
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Fig. IS 

Esul;" del rarnr onafol" d", 13 Cíula t iP"""a ah un baS-lmtn t d ' una h l atull O una rOIll . 

excavadors trobaren a 111:\ esquerra UIl gran Il)ur de sostenimcnt de terres 
(vig. q ) y el sol ab restes de groller empedrat r rigoles rudimenlarics. A ven.yant 
l'extracci6 de terra dura, se va trabar una monumental escala (Figs. 13 y 15) 
que pujava sobre ' l terraplc; després la parel anava seguint més o menys 
interrompuda per conslruccions posteriors ; més tard s'han trobat dues altres 
parets de contcnció, una prolongaci6 del mur de Llevant de la torre-defensa 
del portal més proper al mar (g 11 ) Y aItra de més cap :lI11unt (i f). 

Aqucsts murs son aparellats en diferenta forma : comenC;a prop de la porta, 
essent ¡'ap:1rell irregular ab clara tendencia a la horizontalita t de les fUades y 
s'aminoren les dimensions de les pedres, interrompudes per trams el'un aparell 
groller de pedra scnsc desbastar: més a\'all prop la escala les pedres son rec
tangular. (Fig. q ). 

L'aparell d'aquests murs es ben diCerent del de les l11uralles, COIll obres fetes 
en distint temps, per gents diferentes y per fmalit als ben di\'erses; malgrat 
aixó, presenten unes parets ab altres un cert paralelisme, com una dulat 
disposada en terraces de cara al mar, atravessada per carrerons en angle recte 
de gran pendent, fllls a necessitar escales. 

L' irregularitat deis carrers era la característica de les més antigucs viles 
miceniques. La rcgularitat comcn4j:a en la urbanisaci6 grega, ja en la epoca 

4. - lnatitut d ' ESludl¡ Ca taIRn •. , 
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arcaica, com a Tebes de }' Asia )Jenor sobre '1 mont 
Mykale, fundada I'any 700 a. de J. C. Al sigle V' la 
regularitat extremada, la quadrícuJa s'imposa: els 
plans son de carrers que '5 tallen en angle recte ah 
una cruesa geometrica que fa pensar ab la fredor de 
les ciutats sudamcncanes o ah les urbanisacions quasi 
militars del hará marítim del port de Barcelona (Bar
cclonet'!); així era la vila del port d' Atenes, el Pireu, 
y aquesta moda la hi porta, al sigle V~, Hypodamus 
de l\1ilet, a imitació de la dutat nova de la seva pa
tria, feia poch aixccada. Les caJonies eren construides 
de semblant manera, CO I11 Sc1inonte, la colonia dórica 
de Sicilia, bastida a l sigle V~; aqueixa forma 's per
petua a les dutats del sigle I V com Alexandria, de 
plan tra<rat pcr Demócrates, en 331, y Priena, la 

Fig.16 ciutat jónica no fa molt desenterrada per I'Institut 
Carreu ab d«onci6 semblam :1. la Arqucológich de Berlín. 

dfols Va5(l$ Ibero·miQbUcbs. 
Muwu de Girona. Per res aquestes ciutats tenen en compte la to»o-

grafia del país; en Iloch surt l'idea de les pendents reduides que fan a la 
vegada facil el transport y la conservació de les vies. Els carros que han deixat 
la marca de l1urs rodes en els brancals de la porta empontana, podien ci rcolar 
únicament per algun deis carrers; tal su('ceeix avuy encara en les viles prope
res de la costa de Catalunya grega, en les que uns carrers son a nivel!, els més 
importan ts, els del moviment; els altres, els transversals. son ab escales o ab 
rampes de gran pendent, accesibles sois a peu y a lo més a cavaIJ. Enlloch 
aparci.x a Empunes, la regulantat de Priena ni d' Alexandria ni la del Pireu 
d'Atenes, ni la de Milet; més aviat s'assembla tambe, en l'urbanisaci6, a les 
ciutats més antigües. EIs carros grechs, que trontollaven pels camins plens de 
fondes rodercs, passaven per la estreta porta guardada nit y dia, fregant els 
brancals y havien d'aturarse en el carrer que ara torna a iluminar la Hum del 
sol, al cap de sigles. 

Per altra part, la ciutat grega d' Empuries era d'una extensi6 petita, com 
declara '1 text de Titus Livi. «La ciutat grega, diu, que donava al mar, es tava 
guardada per un recinte d'unes quatrecentes passes» y quan I'estol de Cató hi 
arriba ab les seves vinticinch galeres, en el port grech amich no troba, dintre 
ses muralles, lloch aont alJotjarse, sino que degué acampar primerament prop 
de la dutat y després a tres milles d'Empuries. 

El perímetre de quatrecentes passes, que degué midar Cató en la seva 
estada Jlarga vora 'ls murs d'Empuries, pot tcnir dos interpretacions, peró ab 
totes dues resulta ulla ciutat reduida, fins comparantla ab les ciutats coetanies. 
400 passes en mida itineraria romana equivalen a 591 mctres, perímctre que 
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pot compcndrc I'area máxima d'un quadrat d'uns 147 Illctres 
de banda. Si les 400 passes fossin les usuals del vianant, cqui. 
valdricn a uns 320 mctres o sia un quadrat de 80 metres. 

Lo actualmcnl dcscobcrt de muralles es d 'uns 1I4 metrcs 
y sembla qu'cs una part gran d'uns deis costa ts de la ciulat y 
que poch li falten per arribar a 140 metres. No ha quedat, de 
la parl del mur Oest, altre rastre que ' 1 fonament y el 1I0ch aon 
sembla era '1 perímetre del port, potser no estigué amurallat, 
perque '1 ten er era espadat o pcr no saber navegar els pobles 
fronteri~os. Titus Livi diu que la ciutat esta va ober ta d 'un deIs 
5ellS cos tats a incursions marítimes y després fa. notar que la 
part del mur que donava cap a terra era més fortifical que ' 15 
al tres, referintse a les torres que no aparcixen en lIoch més. 
Les ciutats gregues a ntigues com Troya y Micenes y la Atenes 
de la Acrópolis no eren pas més grans; les ciutats coctanies 
imporlants, a.dhuch les lligades ab Empuries pcls Jla~os de la 
colonisació, ho eren una mica més. Camille Jullian no vacila 
en senyalar a ~I arselJa, intcrpretant un text del panegirista 

'3 

FI/I. 17 

Caneu .00tera' dd 
fr.tBlUCnt ¡u¡lerlor. 

de Constan tí , un perímetre dc 1.500 passes (l). Titus Li vi senyala a Focea 
2.500 passes P>' Peró, una y altre son viles minúscules, reduidíssimes als ulls 
d 'un home Illodern y deurien semblarho al que venia deis grans impcri s 
asiatichs o de les ci utats inmenses que poblaren les vares del riu d'Egipte. 

Cap deis ediflcis fin s avuy trobats en les nostres cxcavacions, o en les ante~ 
riors, pot classificarse de grech, a excepció de la pedra guardada al rnuseu de 
Girona, decorada ab e1cmcnts que recorden e1s de la ccnlmica que 'n Pierre 
Paris ha anol11cnat íbero·micenica (Figs. 16 y 17). 

E ls capitell s trobats fins avuy en el recinte grech han d 'csser c1assificats 
com a helenístichs o romans, y en parlarcm al tractar de la ciutat romana. 

Cal aquí notar com e!s ed ificis classichs de la Grecia propia o de les grans 
colonies es impossible que no deix;n rastre; en elles cls grans carreus de tem~ 
plcs apareixen en son lIoch quan se rClllou la terra que '15 volta; peró a Em~ 
puries, al arribar al nivell en que apareix la ceramica grega, no s'hi troben 
ni ' Is res tes de columnes, ni les comises, ni ' Is entaulaments ca racterístichs, 
sí sois la trencadissa deis vasos d'oli o de perfums barrejats o ab les fíbul es 
de bronzo. Aquest fet, que no sera constatat d'una ma.nera absoluta fins que 
els treballs de excavació s'hagin fet a tata I'aria de la ciutat, té una explicació 
histórica. Tot el conjunt d'edificis públichs presidits pels temples que forma~ 

(1) Op. cit., p. llO. 

(l) XXXV II . JI. 
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ven l'Acrópolis, es molt probable que eslcssin al sigle Vi en la vella dutat 
aon s'aixecaria ' , temple de la Artemisa d'Efcso, ornada de pits innumerables. 
En 1'¡lIa es aon s'ha aixecat ronslanlment el temple crist ia desde la antigua 
catedral visigótica que COlllmemora una illscripci6 del sigle X, conservada en 
dos tro~os en la fatxada de S. ;\fartí d'Empuries (1), A Marsella 's repeteix la 
mateixa permanencia del Iloch destinal al cultc, fel comú en la Hi storia de la 
Arquitectura. De la Palropolis, ah el tcmps, en dcvia desapareixer J'habitació 
particular, CQm esdevingué a Marsella, a Focea Pl, a Alcnes y a la major part 
de les ci utats de Grecia. En la Neapolis dcvia ex tendre's una poblaci6 
apinyada, escalonada en els diferents terraplc.ns, donant les portes de ses cases 
als carrers a nivell, reservant les tanques a les pujades y escales com els 
pobles de la costa empurdanesa; d'aqueixes cases atapaides no n'ha quedal 
alt re rastre que les cisternes. 

Es la característica de la Ciutat aqucix rastre deis grans dipósits d 'aigua 
subterranis; algul1 d'ells, el situat a la part alta, scmbla un dipósit publich 
(Figs. 18 Y 19i; altres, com alguns deis que aparcixen vara ') port, sota Ics 
construccions cristianes, semblen pera assortir les cases particulars. Aigua de 
cisterna y aigua deis pous fou la que begucren los grechs el'Empuries. Aqueixes 
maleixes cisternes, revestides de bon y gruixut mor ter, han sigut scl1yalades a 
Vclia ab iguals archs transversals; les d' Empuries no han conser\"at la volta 
com en les de la colonia de Lucania, ni les boques d'entrada. 

Paussanies no hauda concedit a un lIoch sense fonts, aon I'aigua brollés, 
ni aqueducte, el dret d'esser anomenat una ciutat, recordant aquella descrip ... 
ció brc.u que fa del poblet de PallollCS, que troba en sos viatges per la Grecia: 
(d-li ha a vint estadis, diu , de Cheronea, a Panopes, que es una ciutat deis 
Focis, si es que 's pot donar el nom de ciutal a un indrct aO I1 no 's troba 
ni edifici destinat a les reun ions deis magis trats, ni gimnasi, ni teatre, ni 
mercat, ni font aon l'aigua hi vagi de lIUny.ll (j) 

Eren les cases gregues d' Empuries probablement con stru¡de~ de tapia, des
feta avuy y convert ida en la argila que te com incrustats els pochs carrcus que 
resten de les ruines. 

Vitrubi ens parla de les cases ('oberles dc terra y palla 14) d'us a ;\Iarsella 
y lambé a Espanya. Eren 3<luestes cobertes de palla y terra com les a quc '5 

refereix I'anónim autor del Bellllm hisplIJ/icnse, quan diu quc l a Espanya, com 
al Africa, cobreixen les cases no ab teules sino ab terra y menudal!», tal com era 

(1) Vid. Puig y Cadalalch, A. de Falguera y J. Goday: La lI~ql4i'U'U'" ' Q"'dniCII 1I C",a{uYII.-Prece-
denl,. 1.304-

(2) Jullian. 1, ::nO. 
D) Pausanies. X, IV, 1-
14) Vitrubi lib. 1, cap. 11. Edici6 Nis(\fd. Parb 1866. 
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Fil. 18 (Fol. Cou""o) 

la tradició ibCrica, trobada per en Siret 
en les ruines deis miserables poblats his
p~'i. nichs de les ('dats primeres deIs me
talls (1); en una paraula, la forma deIs 
terrats orientals encara usats a Espanya. 
Deis murs de tapia, com característica 
d 'Espanya, ens parlen Plini, Varró, Titus 
Livi y Sant lsidor (1), y de tapia son gran 
part de les cases romanes dcscobertes en 
el recinte d' Empurics. Aixó responia a la 
pobresa de la habitació particular anti
ga. El pseudo Dicearca UJ diu d'Atenes 
que u la ciutal, a causa de la seva anti C¡,lerna de la dutdt greBa d'El1lp"rI(1I. 

quitat, era mal feta. La major part de les cases son pobres y l1'hi ha poques de 
comodes». Les deis millors temps del periode cl::'i.ssich cns semblariell mirerables 
poblets, acostumats com cstcm al confort modern, y aixó ho indica '1 fet de <Iue 
allí aon eh; temples han resistít les guerrcs y els desastres, quasi no ha quedat 
exemple de la cas..'l. La part pública de la casa grega 's pot dir que lIavors no 
existia: la vida de relació 's feia en els pórtichs deIs temples, de I'agora y de 
les estoes. Pera compendreho, cal considerar que cap de les ciutats gregues fOH 
en veinat comparable a les més reduides capitals modernes y que la relació 
que existeix entre '15 ciutadans, les cultivaren principalment pIs varons fora de 
ca:"a, en la plac;a, en els lIochs de pública reunió. Lo mateix succeeix avuy 
en les poblacions blanques de la costa de Catalunya, ciutats y vi les de 3.000 
o .f.ooo habitants, COI11 en les ciutats gregues de que parIem. 

Als murs arcaich<;, hi corresponen a Empuries, els carrcrs irregulars y les 
cases de tapia cubertes de terra y fusta. tall11ent COI11 les cases pobres y an
tiquadcs que 's conserven avuy en les colonies llunyanes y en els recons fora 
del pas de les grans corrents de c.iviJisac.ió y deis centres d'intcnsa vida. 

L'arcaismc de les colollies fócies d'Occidellt surt a cada punt en els aulors 
grechs y lIatin5; eren com un extrem inconmovible de la Grecia, apegat a les 
costUIl1S velles, rutinari o Viles petites al extrem del mon pera '15 vaixel1s grechs, 
aon soIs s'atreviell les naus tartesies, les bíbliqucs nalls de Tarsis que, com 
les naus indianes o els moderns lransatlántichs, prenien el nom de la terra on 
el viatge era considerat cosa atrevida, porta ven una "ida difercllt que les 
c.iulals on se congriava '1 pensament helenich, per I'istil de les ciutats ame
ricanes, ben diferentes de Hurs metrópolis europces; ciutats voltades de barbres 
barra ven la porta guardada nit y dia al ex tranger y a les novetats. (-t) 

(1) Puig Y Cadaraleh. Falguera y Goday. 0r. eit. 1, 14. 
(1) Id. Id. 1, 170. 

(J) G,oG'uphi G'<ni mUlO'''. &l .. \Iüller. l. l. 

(-t) JU5tillu~ ha. conservat la. costum de Marsella IIObre vigilancia de les Ilorte., an:Uega a la que 
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L'atras de :\Iarsella era pro
verbial entre ' 15 grcchs; els seus 
habitants tenicn queJcom de ru
ral , c1s hi mancava aquella rapi 
desa d'esperit y de paraula, aquc
Ua subtilitat y intenció propics del 
csperit hclt~ nich. Llur art scmbla 
enterch, antiquat, com si no Ili 
hagués arribat I'art sumptuós del 
seu pais. 

A Empuries l es més antigucs 
esculptures trobades tcnen tamb!.! 
com un carúcter especial de rigi
desa: un tr~ de columna alada com 
una victoria arcaica, una testa ab 
els ull s estranyament perfi lats, el 
matcix rellell del museu de Giro
na, decorat de gregucs y de les 
infantil:; ondulacions anaJogucs a 
les de la cenimica ibcrica (Figs. 16 

y 17)· En Jullian, a qui extractem en 10 que 's refcreix a MarselJa, diu que no 
hi ha ciutat helenica que hagi proporcionat menys estatues. A Empuñes darre
rament han comenc;at a trobarse fragments de tres. Les representaciolls deis 
deus eren a l\brsella també antiquades. Passava en sos temples lo que en les 
ermites, aon el crcient senz iU sent extranya impresió de pietat devant I'imatge 
enterca d 'una l\fagestat romanica. A Grecia, la representació deis deus havia 
evolucionat. La Artemisa d' Efeso, la deesa nacional de ~1arsella, de Rodes, 
d' Empuries y de Denia no era la Diana cac;adora elegant y Ileugera, sinó 
l'idol mons tru6s de innumerables pits, y Atena no hi apareixia armada y 
triomfal COm la del Partenon , sinó sentada, rígida, hieratica. 

Igual atras era ' 1 de lIur dret. Eren csborrats de la llista deis que gaudien 
de la ciutadania, aquells que feien proposicions contraries a les Beis quasi 
inmutables. Valeri ~Iaxim conta que l'espasa del butxí servia de de la fu n
dació de la ciutat y Camille ] ullian hi afegeix que 1ll01ts al tres usos eren tan 
antichs com l'espasa. i\Jés eI'una vegada '1 sacrifici de la víctima humana, 
nodrida per la ciutat, aplacava les ires d' Artemisa, com en els temps en que 's 
forja la Ilegenda d' Ifigenia; y cls murs empuritans, grolJeramcnt aparellats y sos 

corllla Tilus Livi d'l::mpuriCll. • Dcsprh d'aquest d ia, 'Is marsellesOl> han manlinijUI I'ua de lancar 11uTa 
por le~ els d ies de resta, de velllnr, de {er gna rdia en lel rnurn. ll(.'5, de recoueixcr cll e"traugcn y de guardar 
llur vila en Icmp. dc guelTa; I:Hlt les bonea ins tilucio ll'J se l~rpcluclI entre e.lll. rnclI}'tI pcr la IIcceslitat 
que pcr l 'habilul de beo obrar.' (Lib. XLlI l , cap. I V.) 



LES eXc/l.vACl oSs O'RMPURI I!.S 

carrers torts y ses cases de terra, son encare I'exteriori sació de la vida arcaica 
vivent a Empuries, en el moment en que Alenes arribava a la plenitul de la 
civilisació c1assica . 

IV 

LA CIUTAT IBERI CA. 

Apareixen entre 'Is restes de cerrunica luxosament decorada pels artistes 
grechs, peces grolleres, maJ cuites, que semblen fetes sense torn , y aixo es 
conslant en la ciutat grega y en el recinte rOllHl· ibCrich. 

Alguna vegada, f'ntremig deis obj ectes grechs, hi apareix la des tral de pcdra 
pulida y el característich ganivet de sílex. Rccíprocament en la cova de Se· 
rinya, d~rrcrament explorada, entre I' utillatge d'una població neolítica hi apa
regueren fragments de cera mica vernisada de negre, grega, y d 'aquell grupo 
d'imitaci6 deis vasoS de metaU , qual centre principal de fabricaci6 era la ('am
pania. El fet que s'ha repetit al Puig Castellar. a la necrópolis propera aJ 
mar de S1. Feliu de Guixols, a Cabrera, etc. (1 ), no es ext raordinari en I'arqueo
logia. 

Els textes deis gcógrafs a ntichs venen a confirmar I'existencia, a l comen
(ament de la colonisació Cócca, el 'una població que habita les coves. Avienus 
parla deis aborigens deis actuals ampurdanesos, aspres, gent dura, donada a 
la cas:a y a lIu rs COVCS(l), gent a la que Titus Livi califica de «nació barbre y 
belicosa )!; en I'epoca que '1 mariner fenici rcculJí '15 dalos que serviren a Avienus 
per son poema de descripci6 geogn\f!ca era semblant I'estal d 'una gran part del 
país. Diodor de Sicilia diu deis balears que "habiten les coves y els cspadats 
fenthi forats y nombroses grutes. Els que hi viuen, diu, cerquen ab compte 
l'habitació y la seguretab (J). Diodor conta lo mateix deIs ligurs y d ' Italia (4), 
y E slra b6 deis Sards (,) . 

i\Icnhirs y dólmens son en aqueix reco del Mediterrani '1 rcfiexe de la 
gran arquitectura d 'Orient y les cines de pedra eren 10 comú entre ells, encara 
que coneixien les de metall com una cosa a ri stocratica (6). 

Ab els anys, el progres es innegable: la ceramica ibCrica n'es una demos
tració ab sos dibuixos d ' imitació grega: mes, COm a vuy, al costat deIs ceramis
tes aven~ats y de les obres pcrfectíssimes importades, existeixen les fabricacions 

( 1) E l d ietari de 1C5 exeayacíon! por tat pel d irector del t reyal l 1). Emil i Candla senyala repetít! CMO!I 
de la troballa d'ein~ do pedra (1I3níyelJl y deslral:'!) y de ccral1lic:a mal C.llla y no lornejada. al COStal de 
Iro.;.05 tle ceramica ¡ rcga y adh\U;: romana. 

(2) O,Q mn,llImn. 524- pó. 
IJ) V, 17. J. 
(4 ) V. 39. j. 
(j) V. 2 . 7. 
(lIj CamíJIe J ulli."ln : tI .$lo"e d, Ju Gnllltl. Parí, ' 908. p. 159 Y u. 
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Clau. de ferTO trobau ¡unl a 13 ¡lOrla d'EDlpunes. 

de vasos que semblen antiquíssimcs, aixís a Empuries compareixen a la ciutat 
les peces de terric;:a mal ruites, ornamcntades CO I11 a les edat~ prchistóriqucs. 

Part d'aqucixa gent formava petits cast res, reduits poblats fortificats, 
molts deis quals arribaren fins a l'epoca romana. Plini conta que en el trofell 
aixccat en el SlImmwn PyrcJ/clIlIl per Pompcius, s' hi feu constar que havia 
venltut, desde ' Is Alps al Estret, més de 876 pobles, y en l'Espanya Tarraco
nense diu, hi exisl ien 179 poblaciolls, de les que 135 eren cst ipendiaries, habi
lades per gent de la terra (1), 

La gent d'aqu~tas ciulats vivia deis remats, del conren de la terra, e1s fruits 
de la qual venien als marxants grcchs y, sobre tOl, de les plantes lextils COI11 

el Ilí , que 's t.cixia a Empurics (;:) y I'cspart y la rudimentaria explotaci6 deIs 
minerals del Pirineu. 

A Empuries existia, a ¡'a rribada deis grechs, una poblaci6 iberica: daramenl 
ho indica Estraoo. El comen; ab cls illdígencs, prop de llur habitaci6, era per 
altrc part l'objecte deIs emporis cstablerls pcJs grechs en tot el Mediterrani , 
de qual nom n'ha quedat rastre' en les costes d'ltalia y en les d'Africa. 

(1) 111$1. Nal .• Ilih. 111 cap. IV. 
P) Estrabó. 111 , 4. 9. 
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Mes a Empuries la factoría grega 
se convertí en ciutat murada, y la se-
guretat de la ciutat grega y son comer'): 
atragué una població, indígena pura
ment, que acaba murallantsc com els 
grechs, formant ab ells una ciutat doble 
ab un mur comú per sa major segure
tato Tal es el text de Estrabó. 

La contigüitat d'una població ibe
rica a les colonies gregues es un fet 
natural y comll. La Cil/tal, nom catah\ 
que indi ca germanors antigues eI'una 
vila de més enlh\ de Marsella, fou la 

Parl .ul'eri,1C' de la muralla del reelnte rorn;\ abanJ 
de les e~c"\'adnn. (k dr¡ !HIlIIl. 

Citlulr/:sla grega propera al mar, devant un poblet indígena situat dalt del 
turó (1). Marsella sembla haver atret una població indígena (l); Olbia y Athe
nópolis en la illa d'Hyeres, sembla haver estat tina dohle dutat indígena y 
grega (J); al costat de la Arelate '15 indígenes hi fondaren la factoría ele Rho
damusia (4); aixís Agde y Poliginus (;) y Antipolis, I'actual Antibes, el 110m de 
la qual sembla indicar una ciutat elevant d'una altra (6). 

La situació de la dutat iberica emporitana, segllint la descripció de Titus 
Livi, era allllnyada del mar y la circuia UI1 mur de 4.000 passes, que supo
sant sigui la miela itineraria romana, equivalen a 4.433 metres y suposant les 
passcs naturals a 2.400. 

La ciutat a que Li vi 's rcfereix es probablcment la que Corona '1 turó d'Em
puries y que s'aixeca a uns 150 metres de la ciutat grega, y aqueixa té apro
ximadamenl un perímetrc de 1.900 metres y tot I' aspecte d'una colonia rectan
gular romana (1 'lit n o k del plall). 

El cónsul Cató, deis llibres perduts del qual trcgué Livi la seva dcscripció, 
havia estat tcmps a Empuries batallant contra '15 indígcnes y havia de co
neixer la ci ulat ; la seva descripció sembla no ha de ser dubtosa. 

Acabava Cató de perdre a Roma una mala guerra contra '1 luxe de les 
dones; la Jl ey Oppia era abolida per \'ot una ni m contra son parer prudent y 
con tra sa e10qüencia austera. Les dones deixaven cls jardins frescos de Uurs 
atris y sortien al carrer y barra ven les sortides del Forul11 y '5 dirigien aIs 
cónsuls y als prctors, y cercaven als tribuns d'un a un, y pidolaven a les cases 
els vots pera elles adhuch a ls partidaris de la Hey enemiga . .e No 's podia pas 
dubtar, diu Titus Li\'i. que la Bey fos derogada per unanimitat y aixís ha fou 

(1) Jullian. p. 39!1. n.· \.!. 
(::) Jullian. JI. ~I r. 
(JI Jullian . p. 397. 
(4) JuUinn. p. 399, n. - 111. 
1)) J ulJian. p. 400. 
(6) JuUian. ¡r. 397. n.- IV. 

s· - (",tilul d'Esludis Catalana. 
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al cap de vint a nys de sa promulgació .• Després de la derrota, es agradable 
el viatge a llunyes terres y Cat6 partí a b vin ticinch galeres. Costejaren la 
Liguria y el golf de les Galies, y avenl):aren fins a Rodes d 'aon expulsaren els 
hispans que la guarnien, y un ban vcn t les dugué al port d'Em puries. 

FI¡ u 

La porta de la aUla' romana dade l'inler iOl' de la dulal. 

Cat6 venia en guerra ah els hispans y ab tot pogué acullirse a1 port grech . 
La frase jam tune Emporia duo opPida errmt muro divisa de Titus Livi deu 

entendres que Empuries era fa allavors, en temps de Livi , dos ciuta ts reunides, 
sepa rades per un mu r, y no en el temps de l'a rribada de Cató. Aixís ho dei.xa 
entreveure ' ) propi tex t al descriure les ba talles de Cató ab els espanyols. Les 
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dues poblacions no eren una sola ci utat subjecta a una sola policia, ab dos 
barris de gent de ra~a diferenta, com els barris jueus y cristians en les nos
tres ciutats mig·evals: com els de diversa ra.;;a en les ciutats d 'Orient sinó 
dos vi les enemigucs. Els grechs, diu, sortien armats de lIur ciutat y ana ven 
a la deis hispans a causa del comer.;; de la mercancia extrangera que portaven 
per mar y de I'exportació que Ceien deIs productes agrícolcs que recullien els 
indígenes en les fcrtils planes emporitanes. « Els grechs emporitans, continúa 

Fig. 23 

La ¡)(lrla del recintc rolO:'\. desdc !'Clterlor de la ciuUt. 

. 
Li vi, cercaren noves garantíes pera lJur seguretat en la protecció deIs romans 
y, encara que mcnys poderosos que ' Is l\fassaliotes, no eren menys fidels a 
aqueixa alian<;a. Aixís reberen el Cónsul y son es tol amistosa y benevola: 
ment; Cató s'hi detuni '1 temps necessari pera explorar la posici6 y for~es de 
l'enemich, y pera treure profit fins de sa inacció emplea aquestos pochs dies 
en maniobres. Era e1 moment del any en que '1 forment deIs hispans era a 
les eres. Cató proibí als abastaixadors el proveir de bla t y e1s reu retornar 
a Roma, dient: "la guerra proveini a la guerra,. y sortí d'Empuries, passant a 
sanch y a foch la terra enemiga. La ciulat grega era ¡>etita y el Cónsul 
monta son camp no lJuny d'Empuries y allí rebé embaixades de les terres 
deis Ilergetes «que 's veien sitiats en lJurs castresll. 

L'hivern s'acostava y Cató porta son camp a tres milles d'Empunes y 
d 'allí sortia y reia presoners als que trobava y destruia Ilurs sembrats y els 
hispans no gosaven sor tir de lIurs viles fortificades, aont els ataca. 
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F il· ~~ (Fol, G""""'I 

Muralla de o;arreus m la ra.rl Na,:. d .. la clutal ruman •. 

Titus Livi d esc ri u una 
batalla que acaba ah ,'assalt 
d 'una vila iberica fortificada. 
El cónsul cerca el lloch més 
feble y troba la porta del 
costat esquerra desguarnida 
y a"en~a cap all i ab lo escu· 
Hit de lIurs trapes, y el panich 
invadeix als hispans que Ilen· 
cen Hurs armes y insignies y 
fugen per les altrcs portes es· 
trctes, aon moren a ccntcnars, 
a mils, més de quaranta mil 
als ulls deIs vencedors. IlCató, 
diu Titus Livi que no esta va 
disposat a rebaixar sa glo· 

ria, parla també d 'una pcrdua considcrable en son excrcit. » . AlIavors c1s cs· 
panyols d 'Empuries, continua, y lJu rs veins se determinaren a sollletres y els 
molts habitants de les ciutats veines a Empurics scguiren llur exemple, Y ab 
el temps, (oren desarmats, y " aren ser dC!f)truides per complet les muralles 
de llurs ciutats.» 

El text de Livi es evidentmenl contradictori ; d'una pa rt descriu una ciutat 
doble, ah un mur mitger quc sepa ra dos barris, I'un ocupa t pels grechs y 
altre pels hispans. y d 'altre pinta la ciutat grega en constant alarma, guardada 
la porta per un magistrat , guarnits el murs en peu de guerra ab la tercera 
part deis ciutadans, contra ' Is cOl1 veins, deis (Iui '15 separa tant sois un mur 
mitger. D'una part descriu el barri grech obcrt als romans, mentres els altres 
del barri hispa no 's rencIien a Cató fin s després de mesos de guerra y per ]a 
fon;:a de repetides vid ories. Cal no coneixer I'importancia d'nn mur pera la 
defensa, pera 110 veure impossiblc la convivencia de dos ciutats cl1cmigues 
dintre un mateix reci nte, y que Cató, ab els poderosos medis d 'atach de 
I'exercit roma, apoderat del barri grcch, 110 hagués "cnc;:ut immediatament al 
barri hispa. 

La ciutat que guardava a b tantes precaucions les murallcs y la porta, no 
podia estar unida a la ciutat enemiga : la ciutat doble, o havia d'ent endres 
com dos ciutats yel mur mitger no havia tingut realita t o era posterior al 
temps de enemistat y desconfiam;:a . El text de Livi , o era inexacte o l'arreplech, 
de dues realitats separades per sigles. Livi parla en un mateix capitol y, com si 
fossin simultanis, de dos rets que pertanyen a époques diferentes, a siglcs de 
distancia y la ciutat hispanica circuida ab la grega d'un mateix mur no es la 
enemiga deis grechs, contra la que son necessaries les precaucions d'un perma· 
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hg· 1I3 

B;¡ument de sepulcre ell fonn!l de torre proper á Empuñes. 

nent estat de guerra, sinó una altra més moderna. En Frickenhaus, (1) que 
s'havia preocupat del mateix problema, estudia les fonts d'aon Livi havia tret 
les dues parts juxtaposades de la seva compilació histórica, Ceta de retalJs 
d'aulors més antichs, y en dedueix un doble origen: una primera font que fa 
referencia a les ciutats en Huita en la que pcr la mClllt d'cquivocociolls creu 
que es grega, y una altra que 's refereix a la citltat doble ab mur mitger, que 
la suposa romana. 

La cerámica y les ruines descobertes per les excavacions diuen que les 
construccions formen dues epoques: la ciulat prop del mar plena de ceramica 
grega deis sigles V al IlI, la de dalt, de forma rectangular plena de cera mica 
campaniana (sigle 1 II ) Y aretina (sigte n y següents), barrejada ab l'ibérica 
ab decoracions espiralades y ondulades, igual a la que 's traba en la part super
ficial en un estratus roma que cubreix l'anliga ciutat grega. El plan rectan
gu lar de la dutat y la fabrica inferior deis murs porta a la mateixa conclusió 
que I'art ceramich. 

Restava visible al comenc;ar les excavacions de la veUa Empuries da!t del 
turó. apartat del mar, un troe;: de muralla feta de formigó, de que parlarem 
en altre lloch (fig. 2I ); el primer trehaU de les excavacions fou posar al 
descobert una porta de temps coneguda, que donava a Ponent (figs. 22 y 23) 

(1) V. arl.cil. 
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y ' S troba que la muraUa te· 
nia dues menes d 'obra , que 
responen a dos periodes de
construcció c1iferenls: una 
muralla revestida dc carreus 
d 'aire roma, dcrruida, havia 
estal aixecada en epoca pos· 
terior per medi d' una obra 
de formigó. 

Aquesta construcció es vi· 
siblc en un troe; de muralla 
prop l'angul NE. (tt del plan) 
(Fig. 26); ha estat trobada 
en les excavacions verificades 

(1"01. G,,"d/IJ¡ pel Sr. Villanueva que ha 
vllidat 'part del terraple ados-Mur de um:U5 que cnl1~a nlngle SO. de ]a dulal grela 

a" la muralla E. de la ciUla! rumana. sat a la muralla, fet ab restes 
<I'amfores; se I'ha trobal en difercnts pOllS, fets pcra determinar l'alc;:at del 
mur, durallt l'estiu de I908 (1). El si, tema mateix de const rucció existia en dues 
o trcs filad es en tot el perímctre de la ciuta t. 

Es aquest aparell usat COllllll1mcnl a I'epoca romana .. \ Catalunya sc '1 
troba per to t, revcstint un macís de grollera obra de rebla forrnan t l'opus 
emplecton. Tal se vel! en \'arc11 triornfal a rruinat del pont de Martorell. la obra 
de carrells ha dexat sa cl11prenta en el basament de formig6 de sepulcre en 
forma de torre d 'Empuries (Fig. 25), en els murs d'Ager, el qual nom reveJa 
cJarament son origen roma, y fin alment en els ITIUI'S de Tarragona (Figs. 27. 
28 Y 29)· 

Devenia '1 problema reduit a dos solucions possibles: la de la ciutat doble 
y la de les dos ciutats independents o sia la de la existencia o no existencia 
deIs murs d'unió entre la ciutat superior y la inferior, sempre en el supósi t de 
ser la ciutat ibérica més moderna, al rncnys COm a ciutat murada, que la 
Neapolis grega. 

Casi a un mateix temps la segona hipótesis era ex posada per en Fricken
haus (l) y la primera per mi (j) en forma dubitativa. 

El mur de L1e\'ant de la ciutat íbero-romana dcsapareixia a uns quan ts 
metres de les canlonades; en el tr~ del centre (p q del plan) les excavacions 
eren infructuoses, perdentse l'alineaci6 reela. 

En Frickenhaus en dedueix que '1 mur deixava allavors la linia recta, pera 

(1) "quesl5 pous venen indica!! en el, ll\:J.ns y eOllsla '] resuhat de la exploraci6 en e] d iari de 
seuiolls. 

(1) Frickenhaus; a rl. ci!. 
(J) L'Af,,, lIectwfa RDmfhlca a C"la/IfHya; l. 156 Y n. 
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cerca.r a zig-zag la ciutat grega; jo 'n deduia la existencia de dues ciutats pro
peces en constant comen;, en les que ¡' inferior, més debil per sa situació, se sos
tenia pee la superioritat de sos medis ele guerra. 

y ara cal aquí afegir que no fa molt s'ha descobert un trae; de mur d'aqueix 
aparcl1 roma, que del angle de la torre S \V. de la muralla grcga, seguint un 
antich cami (P r del plan), sembla '5 dirigeix a la muralla superior (fig. 26). 

111". 37. - Muralles de TaulIgORa ab marques dt pic.apedrer iWtlques . 

. Mes, després de aixó, jo crech encara que les dues solucions han cxistit, la 
una després de ¡'altre. A la dutat hispanica, probablc.I11cnt no murada o murada 
rudimcntariament, ti ha seguit la ciutat rectangular, construida scgons els meto
des romans, y sobreixint la població íbero-romana y fonentse el tres pobles en 
un sol cos, y recubrintse '1 barri grech com d'un estratus de la ci\-i1i sació occi
dental que Roma havia creat en el 111are uostruln, s'havia construit un mur 
d 'unió de la ci utat inferior ab la superior, resultant I'antich mur grech del 
Nort, el mur mitger de Estrabó y de Livi, aviat derruit per aprofitar sos mate
rirus en les construccions noves; d'elJ, efectivament, s'en han trovat soIs los 
fonaments_ (Fig. II .) . 

El mur mitger ha estat trobat en gran part de sa extensió, manca soIs 
trabar encara lo que fOtl I'antich mur que tancava '1 rectangle roma en la part 
central del mur lIevantí de la ciutat íbero-romana y la part N. del mur d 'uru6. 

He dit que unes poques filades se conservaren d 'aq ueixos carreus picats a 
la romana, y aixó fa venir a la memoria la ciutat ven~uda a la que Cató fa 
destrujr les fortificacions. 
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Son aixo hipótesis, algunes prematu
res, mes les hipótesis ordenen els fets, y 
en les ciencies d'observació son la base 
del metode. Cal solament no confondre 
els fets demostrats ab els supostos y les 
hipótesis ab les realitats. 

Veusaquí '1 resu ltat provisional d'a
queixes excavacions respecte la ciutat 
ibérica, a confirmar o a rectificar per lo 
que diguin les ruines y la humil trenca
dip. que en aqueixa geología del periode 
historich son com els fóssils en les capes 
més antigues. 

v 

LA COLONIA ROMANA 

Fig. ~8. - l'urt3 de les IImralles de TlIlT,lllOlHl 
ab la SUl>fiJl'O!Ildó deb apattlls. 

Ab els anys, Empuries, el reduit port 
entre l'i lleta de la Paleopolis y el moll 
de grans pedre:; que fa encara saltar a les 

onades, deuria ésscr el gran port de la conqucsta romana. Allí arribaria Cneu 
Scipió, venillt de les baques del Rodan, ab les scves 60 naus de guerra (219 
a. de J. r.) y després de CorneJi Scipió l'a[ric1t (209 a. de ] . C.), el sever vató 
fugint de les dones airades de Roma y més tart Sci l1a,. Pompeus y Sertori. 

César, dcsprés de la batalla de l\lunda en que vencé als fills de Pompeus, 
(45 a. de J. C.) hi establí una colonia. Y a la di5-
posici6 usual de les colonies romanes res pon el plan 
rectangular de la ciutat d'Empuries que s'aixeca 
sobre '1 tur6 a la part alta més apartada del mar, 
en el lloch que hem suposat lo de la dutat ibérica 
de que parla Titus Livi. 

El plan de les colonies era '1 de un castre roma. 
com un campal11cnt permanent definitiu, segui nt 
en Ilur tra~at regles fixades pcr la ciencia deis 
augurs, que era inmutable. El campamcnt roma era 
rectangular, ab una porta a cada un deis quatre 
costats; dos grans vies el crcuaven en ingle recte, 
el decu1Jlaul/s a S. de N. yel cardo de E. a O.; prop 
del punt d'inlersccci6 hi havia la tenda del que fe, FIg. 29. - POrla romana de Tarragona. 



al seu voltant els aI
tars y les imatges deis 
deus, el tribunal mili
tar, dcsprés les tendes 
deis oficials, legats, 
qüestors, tribuns, ccn
turions. 

Polibi ha consa
grat quinze capítols 
de son sise lIibre a la 
descri pció del cam p 
roma, que 's real isa va, 
no 5015 en ten des de 
roba y barraques de 
fu s ta , s in6 e n e ls 
camps definitius de 
pedra picada, COI11 el 
de Lambesc al' Africa, 
y després en les forti
ficacions rectangulars 

LEs EXCAVACIOSS o· E~II'l'IUES II 

( F ol. C:lIIJI.1J 

Ikscobriment de ]" primete$ bues y emyes en la via JXII'licad~ 
de b. ciut;¡t romana. 

y orientades de les ciutats, ab llurs portés en el cen tre de cada pany de mur, 
ab les dues grans vies, deCltmmla y cardo. que 's traba ven en el forum, ab llurs 
carrers rectes y creuantse a escaire. Tals eren la major part de les colonies 
conegudes desde Timgad, de les fronteres del desert africa, a la Colonia agrip
pinlmsis, de les vores del Rin, fronteri~a de les selves negres inexplorades, 
de la German ia. La poblaci6 iberica es probable que s' havía murat a la 
romana. 

Molts anys aba.ns de l'arribada de' les naus de Caló, les colonies de J\'farscUa 
y d ' Empuries havícn entrat en relaci6 ab Roma, com a med i prudent de 
defensarse contra ' 1 poder de Cartago, que anava pujant per les costes d'Espa
nya extenent cada dia més el seu imperi o Les 
havíen seguides les ma leixes tribus indígenes, 
solicitant la protecci6 de la gran ciutal en 
que 's congriava '1 futur impcri mediterra. 
Empuries se coloca sota el protectoral di
recte roma, no confiant ab el poder de :\Iar 
sella, seguint a la gcnt de la seva ra<;a 
d'aqueixa parl del )I editerrani. Cap a l'any 226, 

el senat de l~oma y Asdrúbal havíen fixat 
l'Ebre COIn a límit de lIurs futures conquestes 

Fil{.], eaplteU dónch de la via por ticada 
en les tcrres ibcriqucs. y ('11 aque!)l temps, de la dUI;l! romana. 

6. - Inllt ilul d'Esludia Catalans. , 
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Fil· )1 (Fol. EsfMlrol) 

El eatrtt portieat de la eilltat romana d'Eml'uries. 

bé podía un prefccte militar, coneixedor del metode de fortificació romana, 
haver ensenyat als íbers cmpordanesos a murar la dutat posantse a cohert, 
com ho estaven els grechs, deIs poderosos enemichs que no trigaren a veure's 
desde 'Is turons d'Empuries, dcsfi lant cap als colls del Pertus y Panisars, en 
infinita corrua la innumerable gentada de races diferentes, entonant aspres 
cants de guerra en llengues repugnantes als lIatin5-, seguits deis indómits caballs 
nümides y de les calles espantoscs d 'clefants. 

Hem comparat l'aparell de les filades infcriors del mur íher-roma d'Empu
ries a les deIs murs de Tarragona, colocades sobre ' ) primitiu de grans pedres 
irregulars (Fig. 28) Y una part de les pedres deIs murs de la antiga capital 
hispanica están marcades pels picapedrers ab Jlelres iberiques (Fig. 27;; se 
n'han trobal, segons l'Hubner, en la pedrera del Medol, no lluny de Tarragona; 
aixo y el fet d'estar algunes cap per avall fa que s'hagin de veure en elles 
marques de picapedrer y no una inscripci6 posterior a la obra de les muralles(I). 
Aquesta era una antigua coslum mediterrania; se '11 senyalen a ] erusalem en 
els murs del Temple, a ]{nosos, a Creta, a Erix a Sicilia, marcades ab lIetres 
d'alfabets alltichs. ¿Son anteriors a la epoca romana les de Tarragona? ¿Son, els 
carreus d'Empuries, restes del mur de la ciutat iberica, les mides de la qual 

(1) La Ar9uiltdura Romdllj,a 11 CtdaJuIIYII, Vol. 1,11, 19. 
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indica en sos !libres Cat6 y que ha transcrit Titus Livi? ¿SOI1 obra romana, 
com hem afirmat, o obra local ibérica, prerromana? 

h K- H. 1 .. 1 ,-j;¡ I",uiad.ll d~ la eiulat reunan,' . ,/-<;, GIIM/II} 

H g. 34. - La rigola d8 la vla porticada. 

En l\1élida ha ha cregut així deis murs de Tarragona ( 1). J o prefereixo 
creure que els murs de la ibérica Cose foren aixecats per )'exercit de Scipió 

( 1) [ he,il, 1I''I lflOld¡;icn IUltII· ,omana. Discursos de ent rada en la ,\ cademia d o la Historia. Madrid, 1909. 
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segons les practiques ' romanes, ernpleant picapedrers iberichs, y que la ciulat 
superior d'Empuries rectangular Cou construida sots I'inftuencia romana per 
la poblaci6 iberica que s'agrupa prop de la petita ciutat grega o, potser, més 
tart per la colonia que Ce~r hi establí (1), per un preCecte roma que coope
rava a la fortificaci6 d'un poble aliat contra un enemich comú, mes, de totes 
malleres, obra esencialment romana. 

1'1,. J' 
1.<1 ,ia IlOrticaua, ah el froutispici de lel COlon, ,-Ma ul'Sdela I'orla. 

Els ml1fS de la colonia d' Empurics determinen un rectanglc aproximat. a 
700 melres per 2-J0 (l t 111 11 q po Il) y no un quadrat de -J00 metn's, com havía 
suposat en Schulten. Potscr els soldals vclcrans de la colonia ocupa ven 5015 
una part, qui sab si '1 quadrat que cap al N. determina un camí (t 111 "q). 
Aixó es encare inexplorat. 

Al mig próxirnament del costal del ~lig-día hi bavía una porta de lemp~ 
coneguda (k) y la primera tasca de les excavacions fou tornarhi la Hum del 
sol; dessembra~ada la porta, se pegué entreveure ~a construcció (Figs. 22 y 23): 
era rectangular, ab llinda <Iue s'apoia en els do~ montanls de pedra, com la de 
Tarragona (Fig. 29)' Son visibles c1arament el frech ab murs deIs botons deb 
carros y les roderes en els empedrats. 

La porta donava a la via Cardo maximl/s, via empedrada y porticada en un 
deis costats; resten en sos Uochs unes bases atic¡ues (Figs. 32 y 33). tr~os de 

(1) El clietari rle les e.xcavacionll senyala la troballa en el recinte roma de fragments de ceramica aret ina, 
barrejaua ab ceramica ¡benea ab decorado gcomtlrica. 
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canra IIjsa y capitclls d 'ulla 

sentillesa que ' Is assimila al 
capitell tosca (Fig. 31). Als 
pones donava una p~a rec
tangular de les cases; grans 
trovos de fatxada sensc ober
tura recorden la vida interior 
de les cases antigues (Fig. 35); 
devant de les cases apareixen 
una mena de pous sechs per 
les lletrincs, y al mig del car
rer rigoles de desaigüe (Figu
ra 34). Tal es avuy encara '1 
rudimentari sanejamcnt d e 
1110ltes de nostres pobres viles. 

Fig. )6 ' '''01. A. r. V.) 

Carrer d'c¡l'OC~ rUII"1II" en ,,1 "¡¡rrl gn-eh d'ElllpurJI!~ 

(ElU\·OI.(;j,ó tlels !;:lIgmrers rOl'"IOI.II). 

L 'edificació romana emporitana es soIs en part concguda. ~o ha pogut ésser 
estudiada encara cap casa completa , els plans de les quals ara s' intenta aixccar. 
Les de prop el port son senzilles; cap al centre s'li i han trobal les m('S luxoses 
en les excavacions Villanue\'a, Pi y en la coneguda del Sacrifici d'Ephigenia. 
Son en general construides de tapia (op us jormllccum) I'horlllllzo castella; se 
formava aquest sobre un sócol de paret <le rebla o de carreus petits y s'arrebo
c;ava y juntava. Apareixen 5Ov111t els resle:; de pintura en les excavacions ab la 
mateixa faclura, ab les mateixes compo:..icions que les de Pompeya. 

Arriba. un 1110ment en que I'edificació romana e:-:ccdí ' Is Iímits de la ciutat su· 
perior y no hi ha dupte que recobrí la ciutat grega. ¡\ un melre de profonditat 
no 's troba en la vila grega més que ceramica aretina y campanicnsc o la local 
r ibcrica . .A dos y tres mctres 

l'Il' 37 ' '''(JI •• {. l ', 1°.} 

l "'f>I"~'M'N 11'1111 " ca" romana, .. m .. dr('t;I en el Cl\lTer anterinr 
(Exc.a\¡¡(:ió deis Engmyen l<xest31.). 

apareix la cera.mica grega de 
figures rojes. La senyal del rc
cobrimenl no pot ésser més 
evidenta; es possible, y ja 
n'hi ha algún exel11ple, que en 
certs moments I'edificació se 
fes fora '1 perímetre antich de 
les l11uralles y que aquestes 
esdevinguessin interiors, COI11 

els recintes mig-evals en les 
ciutats 1110dernes; la dutat 
grega, abans aillada, s'hauría 
convcrtit en un arrabal de 

j 
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laClUlat romana. Aquest hau· 
ría estat el moment d'cdificar 
els murs d'cnllal)-, esde\"enint 
muralla interior, migera del 
costal O de la fortifIeació 
grega. Ben prop del porl se 
veu un deis carrerons en pu· 
jada y ab escales (Figs. 36, 
38 Y 39, lt v) y en un deis 
se us cos tat s l'impluvi /l11t 
roma d'una casa modes ta ab 
la se\"a cisterna (Fig. 37); la 
cloaca avuy embara<;a '1 car-
(er; més amunt la via ::;'es· 

hg }s, E5(".)I¡¡, en un urru tld hurl (rech, (Fui. GII"dl,,! treny y després sen1bla que 's 

tore;, internantse sota 'b vinyats inexplorats encara. 
Com esde\'é en les viles actuals que ha aglebat el desenrotllamcnt urba 

de les grans ciutats, el barri grech conser\'a\'a ~n earaeter y els seus edificis 
públichs peculiars. Sois els basamenb indeci:;os han aparegut d'aquests: un 
dcvant I'eseala en la via que dona a la porta (Fig. 42, x); .Y un aItre, mt!s 
reduit, a I'altra banda del carrer, y cls dos son de paret de rebla, coronada per 
una motllura de pedra, encara indesxifrables. En el primer aparcgué '1 rast re 
d'una canya acanalada y, a prop dos capitclls senzills que recorden també '1 
dórich roma y que concorden ab les dimcnsions de la canya (Fig. 41 ). 

Anys a veni r, escle\'ingucren momcnts de pcrill y les muralles roren de nou 
alc;ades. Els temps no dc\' íen 
ésser de riquesa excessi va y 

j'-'g. J~. - Carrcr en el bMrI grech. (1'111.1 r Y.! 

se busca un medi economich: 
l'obra de formigó enmotllat 
entre taulons de fusta. Pot 
avuy seguirse clarameni en 
la part novament descuberta, 
no coreada per les aigues, el 
procediment de construcció. 
Per medi de tauIoos s'enmot· 
lIa,"en els murs laterals; in
mecliatament de t reure els 
taulons interiors, s'omplía de 
terra l'espay entre '15 dos 
murs; sobre la tcrra s'apoia· 
ven novament els tauJons al 
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Hg. ~o 

Casa romana tn el re<:;u te grech, ab el pavirnent d'(IpllJ IUIIlUII, .. 

en I'habltació, y ab el marupeu de b. porta deeor"t ab mosaic-h. 

4.1 

interior y sobre la primera 
fila exterior se procedía no
vament al enmotllat ya om
plir la terra , fins a arribar a 
la a.ltura volguda; allavors, 
soIs ab els taulons exteriors se 
reya la solera de cobert a. En 
ella está impresa la marca 
d'unes vigues transversals 
que degueren se rv ir pera 
guarnir, en moments de guer
ra , la part alta del mur ab 
defenses d e fusta. L'aigua 
avuy s'ha endut la terra en 
part de la muralla que sem
bla una galería (Figs. 44 y -15)· 
Aquesta mena d'obra no es 
pas una. novetat . Cal en primer lIoch no confóndrcla, com han fet molts, ah 
robra de tapia, ¡'opus /ormaccllm deis lradadistes romans, l'hormazo castell:l; la 
tapia es obra de terra y aquí 's tracta de formigó anruech al modern, fet de 
mor ter y menudall . El fonnigó era perfectament conegu t deis romans. Vilrubi 
en parla y aconscJla en q uines obres deu emplearse. Lo usual era posarlo pera 
omplir una vaH oberla en la lcrra o bé entre dos macissos de pedra o obra 
resislenta ; en la primera forma es comú en les nostres veUes construccions 
romanes; en la segona, a Empuries maleix, se '1 traba en el sepu1cre de forma 
de torre que s'aixeca en un turó prop la ci utat (Fig. 25)· EIs romans coneixíen 
perfectament el sistema eI'en-
motllar ah caixes de fusta. 
Varró les explica, al tractar 
de les obres de tapia, peró lo 
cert es que no son usuals 
aqueixa mena d'obres de for
migó enmotllat. En Choisy, 
que cita numerosos exemples 
de cada una de les usades 
pc1s peyrers romans, no 'n 
cita cap de formigó enmot
Hat, que aquí lrobem a Em
puries en la obra. de refon; de 
l('s fortiflcaciollR dcrruid('s. 

¿A quina epoca rou feta C"l'l1l'liJ trobab ,·n el c.arrrr prindpal dI' la dulat ¡!"ella. 
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Eleala y buamcnt d·un edlfiel publich cu la ciutdt &r~8~. 

aquesta darrera reconstrucció de les muralles emporitanes ? ..-\ Catalunya pot 
citarse, d 'aqueixa mena. d'obres, l'edíeol sepulcral de Corbins y la eapella fune
raria, la celia memoria:, del eementiri d 'Empuries. El primer es difícil de datar. 
la segona es més fácil (l). En ella s'han trobat sarcófechs que poden datarsc 
('n el sigle JI J, els més antichs monuments cristians de Catalunya. Aques tes 
menes d'obrcs habils, fugi nt de I'obra de pcdra c1assica, son antigues a Roma; 

r~pi t cll5 t r(>llIu, en la rtutdt grcl¡a 
ru d COIrrer p.lllcip.d. I' .... P de la lun tsral.l. 

ab tot, no 's vulgarisen fins en temps deIs An
tonins y se perfeccionen y desenrotllen, se pot 
dir, a I'inversa de les form es artístiques, cap al 
temps de Constan tí. 

:\ Empuri es , es segur qu e s' usaren al 
sigle llJ . Era en l110rncnts de decadencia pera 
la Ciutat, en que '1 barri grech s'abandonava 
y els cemcntiris invadíen l'area de les cases y 
cls sarcófechs s'assentaven sobre les antigues 

cbtcrnes. El port ana\'a a Jllrnys ~. la \' ida 's concentrava cap amunt en el 
turú 1'0 111<\ iberich. 

(1) \·id. La AtlJltitullttll R"mJllim n Cala/w,/ya, lig. ~(,;:. 
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FOil. H. - .\luraU .. de formig6 del n:cinlc rom~ d·Bmpuries. 

Aqucixa concentraci6 de la població empontana la indica '1 cementiri cristia 
descobert per D. Xavier de Fcrrer, enginyer del servey rorestal, al ve rificar cls 
-treballs pera contenir les dunes que acabaren de soterrar la ciutat abando
nada. Se troben alli sobreposats els restes de tres epoques: sota de tot , les 
cisternes típiques com en el tur6 grech; a sobre, construccions de cases roma
nes, y a sobre, capes d'entcrraments de diversa mena, y ab una coberta pro
tectora a dos a igues, de tegulce, de la forma usual romana, ja ficat el cadavrc 
dintrc dos trcxros ajustats d 'unes anfores, ja en sarcófechs voluminosos de 
peclra, decorats en els angles de rudimentaries· acroleres o csculpturats ah els 
temes pagans que admetíen 'Is cristians del sigle lB , ell tre ' Is que. en un costat, 
tímidament hi apareix el Bon Pastor o la porta enlreoberta, el fons misteriós 
de la quaJ tanca una cortina (1). Un cementiri com el d' Aliscamps o ' 1 de Mar
sella, O bé com els de Taparura, Sala kta o Cartago, vingué a recobrir el barri 
marítim de la d ulat emporitana. Un cementiri es senyal de despoblació. De 
lemps antich, era proibit enterrar dintre muralles o a poblat. La gent, donchs, 
~' hav ía aparta t de I'antigua Neapolis. 

Tnvasions deis barhres, el cambi de les vies dc comcn;. la desapa rició del 
(1 ) Vl'gis 1. 11 A,t¡ lI i/~Clllrll ,,,,,,d,,iclI'" C/da/,,,,)',,. \'01. \ . L. 11 . cap. 11}' 111. 

7. - Inst ilU I ,I'E~tuo li s Cat alan,. 7 
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H¡¡: .• ,. _ ReoonSlilUctÓ h,pol ~tlca dt' 1 .. forma 
tn qu .. fo«n ai".·u~ I~ mur.al1.es de fonnigó 

lit' la ["IUlal Ibtro-romana d'Empuries. 

port feien tancar la gent en el recinte lIuny del mar, més segur, y en I' an
tiga iIIeta aon el temple cri st ia s'aixecava sobre les ruines del temple de la 
Deesa mllltimamma, exi lada d'Efesus, aon al tí clevía la vida concentrarse. 

La Seu cristiana s'aixeca en la PaleOpolis, a Sant j\[,utí d 'Empuries. Cal 
cercar el rastre de son 110m en les actes deis concilis de Toledo o en los pro
vincials de Tarragona, Barcelona, L1eyda y Egara. Després, el raStre '5 pert 
fin 5 al any Bol3. en que a la Basílica pobre hi té 1I0ch un jurament de testimo
nis en un plet entre '1 bisbe de Girana y '1 comtc d'Empuries , 

Els normands, es p05sible que la des truissin en ses navegacions atrevides, 
desde el Ródan, en la segona mcitat del sigle IX, quan fOtl cremat el monastir 
d'Arles y assolada la costa rossellonesa. Una lapida de 926 ens parla de que la 
Basílica, en altre terups consagrada a Sant Martí , geia en ruines. La lapida 
¡Ilegible per la gent, partida CQ dos troc;:os, se conserva en l'iglesia actual del 
poblet de pescadors, que té ses cases en les Illuralles mig-evaIs que cerquen el 
lJoch aon desembarcaren els grechs, al arribar a les costes hispamques. 

Avuy, al cap de vintiquatre sigles, les sorres arroc;:egades pel vent han 
cober t les vies sumptuoses, y les hcrbes creixen sobre 'ls mos3..ichs y les pintu
res, y restava colgat el portal per aon ent ra la civilisació imposada pel poder 
de l~oma. Es cegat el port aon el bon vent hi porta les naus massaliotes y la 
vida s'ha concentrat tan soIs en la vella ¡lleta en el lIoch de la Paleopolis, aon 
el foch de Fócea crema, durant anys, elevant l' Artemisa, mare feconda, vin
guda de la llunyana costa del mar jónich . 


