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La (}iiestió de les relacio11s e11tre EtI1iiia i la Penú1sttla lbe1ica ha estat i és objecte 

d'iI1teres per pai1 de no111brosos i11,·estigadors ce11trats e11 tot el qt1e e11,·olta la ct1lnu-a ibe1ica. Et1 

(lif t·rt·11ts treballs. E. L]obreg:1t i J. Gr,u1-• ..\ ,1111e1icl1 1 l1,u1 estable11 t111a sú1tesi ele l'e,·olt1ció ele 
'- r 

les ielees sobre el te111a. pí:111i11t de les teo1ies pa11etI11sqtristes de .. <\.. Schruten. passai1t per la 

i11cli,·i<.it1alitLació el'i1illt1e11cies ai1ístiqt1es et11.1sqt1es e11 la fo1111ació de l'ai1 ibe1ic i mibai1t fi11s 

les tesis n1és actt1als recollides a la tattla rodo11a sobre la prese11cia de material etn1sc a la 

Pe11Íl1sttlí:1 Il1e1ica ce]el1racla a Barcelo11a fa pocs atl)'S 2. 

Entre els esh1dis n1és co11crets realitzats sobre el te111a e11 aqt1ests tilti111s ,·i11t 

atl)'S, pode111 citai· la tesi de llice11cianu·a de l'atl)' 197 5· ele E. Ht111ti11gf orcl. a la qt1al no l1e111 

ti11gt1t accés. qt1e, segons l1e111 dedtiit a n·a,·és de clif ere11ts ref ere11cies, co11t1ibt1eix a des111e11tir 

la fab1ic,1ció i proceele11ci:1 et11.1sca d'algt111s frag111e11ts e11·011is localitzats a la Pe11ú1sttla Ibe1ica 3. 

Pode111111e11cio11í:u· ta111bé la tesi cloctoral ele E. O11a del 197(~, igtL.tl111ent f ora elel 11ostre abast 4 . ..... 

No obst,1111 aixo. les rece11ts troballes de 111aterial etn1sc e11 el n1arc de les in,,estigacio11s 
'-

prograi11acles a llarg te1111i11i i de les col·laboracio11s i11ten1acio11als hai1 con1portat m1a no,·a 

01ie11tació ele la qiiestió qt1e qt1eclí:1 be11 reílectida e11 el co11jt111t ele po11e11cies de la tat1la rodo11a 

del 1991 i qt1e be11 poc té a ,·et1re an1b la ,,isió qt1e ho111 tenia fa ,,int an)1S o n1és. E11 aqt1est 

se11tit. 110111 i11terpreta el 111aterial etn1sc o et11.1sqtritzai1t cli11s del set1 co11text arqt1eologic i e11 el 

111arc del set1 l101itzó histo1ic, te11int e11 co111pte la colo11ització grega, l'expa11sió fenico-pti11ica i 

l'e,·olt1ció inten1a del substrat at1tocto11 5. És, do11cs, aquest ta111bé. el plai1tejainent i el pm1t de 

¡,ai1ida de l'estudi qlte prese11te111. 

En p1i111er lloc. ens lia se111blat necessaii fer un esh1di i m1a ailhlisi actu·ada de les 

cli,·erses peces de f ab1icació et11.1sca procede11ts de les nostres te1Tes. Cal dir qt1e ens he111 central 

ú11icai11ent e11 aqt1ells n1aterial del qt1al co11eixe111 el context arqueologic o, si n1és 110, la 

procede11cia. No he111, do11cs. co11te111plat les peces que pro,1indtien del con1er'_i d'a11tigt1etats, 

e11tre les qt1als poele111 citai· el lot d'a11ses de bro11ze de di,1 ersos oe11oc:}10(1i 6 o la col·leció de 

bucchero i el't1111es et11.1sqt1es. tot plegat co11ser,,at e11 el Aft1seu Arqueologic Nacional de 

Cataltm)1a. E11 el set1 ai1icle sobre les relacio11s e11t1·e Et11.ilia i Ibe1ia, E. Llobregat 7 n1encio11a 

altres objecte co11ser,·ats ru1·et1 de la Pe11ú1sttla Ibe1ica procede11ts d'aqt1est co1ner'_i d'a11tiguetats 

i qt1e s'apat1e11. do11cs, dels objectitIS fixats en el 11ost1·e treball. 

El 11ostre esh1di es basa f one111ental111ent en les in1po11acio11s etrt1sqt1es 

localitzades a Cataltlll)'ª· Hen1 procurat f er-11e m1 in,·entaii, el n1és co111plet i exhat1stit1 possible, 

a partir de les dif ere11ts public:icions i d'algm1 fragn1e11t i11edit procedent de les a11tigt1es 

exca,·acio11s de la Palaiapolis e111¡)01itana. Tot i aixo, do11ada la relació de l'ai·ea de l'Ebre ai11b el 

1 LLOBREGAT: 1982. JJ: 71-89. GRAN-A'r'.l\1ERICH: 1971, p: 47-5.2. GRAN-AY!\,1ERll-:'H: 1991, 
· 6'i5 -~,, p .. ,._,_ -6_ ,__ 

2 A.A.V.V.: 1991. 
3 HllNTINGFORD: 1975. 
4 ORTA: 1976. 
5 GRAN-A )'1',.,.fERil-:'H: 1991, p: 6.25-62(,. 
6 \lEGAS: 1957, p: 76-94 . ... 
1 LLOBREGAT: 1982, p: 81-85 . 
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Lle,·ai1t pe11i11st1lai· i Ei ,·issa. l1e111 cregt1t igt1al.111e11t 11ecessaii d'i11clotu·e di11s del nostre treball la 

proble111atica ref ere11t a aqt1estes dt1es arees i les impo11acio11s etrusqt1es qt1e s'hi l1ai1 localitzat. 

si 111és 110. ele 111ai1era represe11tati ,:a. Pel qt1e fa al sud pe1u.11sttlar. durmt aquests tilti111s ail)'S, 

l10111 l1a realitzat 110111brosos treballs 011 s'l1ai1 posat al descobe11 no,1es troballes etrusqt1es qt1e 

f,111 repla11tejai·-se l,1 qiiestió ele les relacio11s con1ercials d'aquesta area amb el mó11 etn1sc .. .\. 

cat1sa de la co111¡)lexitat i de la n1ag1ritt1t del te111a. creien1 qt1e n1ereix ser tractat degudai11e11t e11 

t111 estt1di 111és específic. Per ta11t, 11osaltres e11s l1e111 li111Ítat a 111encionar els trets 111és 

represe11tatit1s del qt1e s'esde,·é en aqt1esta area i que mai1te11e11 alguna 111ena de relació directa 

ru11b el 11ord-est pe11i11sttlar. 

E11 relació a l'estt1di e11 si ele cada pe'ia, creie1n i111presci11dible te11Ír e11 co111pte el 

set1 co11text de descobe11a (estratigrafia i jaci111e11t) co111 a pu11t de ref ere11cia basic per a 

co111¡)re11dre el 111ai·c d'ai1ibada i de pe11etració d'aqt1ests prodt1ctes a les 11ostres te11·es. A pai1ir 

d'aqt1í. l1e111 ex1)osat stu11aiiai11e11t la sitt1ació i11ten1a del n1ó11 ibe1ic e11 les di,·erses arees que ens 

oct1¡)e11. per tal de pode1· i11serir aqt1estes i111portacio11s di11s de l'l1oritzó con1ercial. social i · 

eco110111Íc ibe1ic. E,1identt11ent, és igt1al.111e11t in1prescn1clible de te11ir e11 co111pte les relacio11s qt1e 

el 111ó11 ibe1ic 111ai1té ru11b els altres pobles. esse11cial111e11t m1b els grecs i els íe1rico-pti1rics ja 

qt1e. e11 la 111ajor pai1 deis casos, creie111 qt1e aqt1ests só11 els i11trodt1ctors de les n1ercade1ies 

et1-i1sqt1es. 

D'altt·a bai1da. creie111 qt1e el 1110,·i111e11t co111ercial etrusc 110 110111és e11 les 11ostres 

te11·es si11ó ta1nbé e11 les dif ere11ts ai·ees on a1Tiba. és el 1·eflex d't111a política eco11011rica i 

co111ercial desen,·olt1pada des de la n1ateixa Etníria. És a dir. consideren1 in1prescindible temr 

prese11t l1e\·olt1ció i11ter11a d'Et1-iu·ia per a entendre el desen\·olupan1ent de la se\'a política 

con1ercial, ja sigui pel qt1e fa l'o1ie11Í41ció i exte11sió d'aquest con1er'i, co111 pel que fa als ti pus de 

prodt1ctes eXJ)Ot1ats. Tru1t és així. qt1e co11state111 co111 les 1nercade1ies expo11ades i el 1110,·in1e11t 

co111ercial del segle \ 11 só11 be11 dif ere11ts deis del segle \r aC, per n1e11cio1u1r m1 exe111ple. 

Per tots aqt1ests 111otit1s. l1e111 estructural el 11ostre treball sego11s w1 ordre 

cro11ologic, mmte1ri11t pera cada etapa w1 esque111a se111blru1t. E11 pri111er lloc. do11cs 1 propose111 

w1 estt1di acurat i actt1alitzat ele les peces d'i111po11ació etn1sqt1es i del set1 co11text arqt1eologic 

res1)one11t a u11 mateix l101itzó l1istoric. Tot segt1it. estudie111 qui11a és la sitt1ació lristorica a 

Etrtúia te1u11t e11 con1¡)te els escle\' e1rin1e11ts interns i la se,·a política co111ercial. A t1·a,·és de 

l'ai1alisi de les influe11cies fe1rico-pwriques i gregues e11 les 11ostres ten·es. dibuixe1n l'e,·olt1ció 
, 

inte1na de la societat iberica, receptora d'aquestes aportacions mediterranies. Es així. con1 

arriben1 a te11Ír una ,·isió com¡,1eta de tot el procés qt1e segt1eixen els diversos productes etn1scs 

i cotn en pode111 treure conclusio11s tmt pel que fa al co11text de la se\-'a f abricació i exportació 

com pel qt1e fa al mon1ent de la se\·a atTibada a la Penínsttla Iberica. 

Finalment i tal co111 l1em exposat, ,·oldríen1 precisar que aquest treball se ce11tra 

únicai11ent en els interca.I1\1is con1ercials e11tre el 111ó11 ibe1ic i l'ettusc des del segle \!IIl fms al 1\1 
~-

aC. La qüestió de les inflt1e11cies etrusques e11 certs aspectes de la cttlttrra n1aterial iberica 
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s',l¡J,lt1c11 llels objectit1s est¡1ble11s. si bé 110 les l1c111 ig11orat i. e11 algtu1s casos. les l1e111 ti.t1gt1t e11 

COlll})tC. 

* * * * * * 

Nota sobre la tra11sc1ipció c1els 11011is co111tn1s grecs al catala: 

Do11ad,1 la 111,l11ca l1e 1101111ati\·a clara sobre aqt1esta qiiestió. l1e111 n1ai1ti11gt1t la 

tra11sc1i¡)ció qt1e dó11a el Diccio11aii c1e la lle11gt1a catala11a ele l'EI1ciclopedia Catala11a: 

al,lb,1s trc 

a11bal 

l1íchia 
• • 

})lXIS 

és la tr,111c1i1)ció c1e l71(1/J(1.st1·cJ11 

llt1;/J(1 !lo.s . 

kt.1111!1(11·0,, 

l1ki1·k1 

Pera la resta c1e 11011is. 111ai1te11i111 la trai1sc1ipció del grec. 

* * * * * * 

No ,·olcl1i,l cleixar de 111e11cio11ar toles aqt1elles perso11es q11e. d'algtu1a n1ai1e1-a o 

altra. l1a11 co11t1ibti'it a la prepai·ació d'aqt1est treball. 

• \T olclria agrair a la prof essora Dra. G. l\,11u1illa. directora del prese11t treball, les se,·es 

01ie11tacio11s. crítiqt1es, disponibilitat i tot el tetnJ)S qt1e 111'l1a dedicat. 

• ~.:\l Dr. G. Nenci. prof essor d'IIisto1ia de Grecia ele la Sct1ola No1111ale Su¡)eriore di Pisa l)er 

les se,·es 01ie11tacio11s i f acilitats pera poder accedir a di,·erses f onts d'inf on11ació ... .:\ tot l'eqt1ip 

del l.aborato1io di To1)ografia storico-arcl1eologica del l\londo .i\.11tico de la n1ateixa i.t1stitt1ció pel 

set1 st1po11 i la se,·a ajttlL'l. Agraeixo a la Di,1isió de Cie11cies Htn11ai1es i Socials de la lTni,·ersitat 

de Barcelo11a la co11cessió cl't111,1 beca d'i11tercai1,·i ai11b la Sct1ola No1111ale St1r>e1iore di Pisa per 

a poder dtrr a te1111e pa11 d'aqt1est t1·eball cl'i11\'estigació. 

• Al Dr. G. Cai11¡)oreale. catedratic d'Et1uscologi,1 de la lTni,·ersita degli Srudi di Fire11ze. i a la 

Dra. 1\1. Bonai1lici, prof essora d'Etruscologia de la lTni,·ersita degli Srudi di Pisa, perles se,·es 
• 

orie11tacio11s en motiu de di,·erses co11s1tltes. 

• Al profes sor Dr. F. Graci,t perla se,,a dispo1libilitat i perla possibilitat qt1e em \'a of e1ir de 

co11Sultar bibliografia i11cdita . .... 

• r\ P. Casta11)1er. arqt1eoleg del Co11junt 1\fo11t1n1e11tal d'En1ptíries: 1\1.1\far \Tillalbí, ai·(111eologa 

del 11t1set1 d'An1posta: a T. Llecl1a i T. Carreras. conser,·,1dores del 1'1t1set1 Arqt1eologic 
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Nacio11(1I de Catalt111,·.a: a F. Gra(:ia i l\I. l\l111rilla. directors de les exca\·acio11s de L'l l\,foleta del .. 
Re1nei. i a .. .\. ... \drol1er i E. Po11s. directors de les exca,·acio11s ele l\Ias Castellar ele Po11tós. ,,\ 

tots ells perla se,·a dispo11ibilitat i ai11abilitat. 

• ,:\ la n1e\·a f a111üia ¡Jel se11 stl}J0I1 i. es1Jecial111e11t. a la 111e\'a n1are per les trad11ccio11s (le 

l'ale111~111)· al catala i al 111e11 JJare ¡Jer la co11·ecció 011ografica i estilística. 

• No ,·old1ia oblidai· tai11¡Joc tots els con1patl)'S i a111ics q11e m'l1an f et costal i. n1olt 

es¡1e<.'ial111t'11t. }¡1 l\1erce ¡Jer la se\·a co11fiai1~a i dis¡Jo11ibilitat i l'.,.\.l;1i11 pel se11 s11po11 i ¡Jels se11s 
' . a111111s. 

Barcelo11a. sete111bre (le 1995. 

,• 



CAPÍTOL 1 

EL LLEVANT PENINSULAR I LES INFLUECIES ITÁLIQUES DEL 

BRONZE FINAUPRIMERA EDAT DEL FERRO 
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1. Espasa de bronze (Bétera, Valencia) 

}\ctt1al111l'Ilt es l'CJllSt'f\'a c11 el ~1t1seo ./\.rqt1cológico Nacio11al. E11 (lesco11eixe111 el co11tt·xt 

arqt1ec.ll llgic. 

Té t111~l llarg,l ft1lli.t ,11111) J;;1 })t111t:1 af t1a,l;1 (La111.I, 1 ). Per la 1)a11 de l'e1111)tlll)1adt1ra. ,·eie111 t111i.t 

lle11giietí.t ele f 01111¡1 ro111l)oiel,1l aci.tbaela e11 1111 fro11tó de co11to111 corb. Aqt1esta lle11giieta 1)rese111a 

t111 vorell, f or'ia clete1iorat, e11 lota la se\'a lo11gitt1d, este11ent-se des del 1)0111 fi11s a la (·or,·an1r,l 

011 co111e11'ia la f t1ll;;1. 1-Ii ,·eie111 tm11l)é qt1atre 01ificis, t111 déls qt1als co11ser,·a e11ca1·a 1111 cla11et. 

clllS t'll };;1 g11,1r<.ia i t.'1s resta11ts e11 el ce11t1·c de l;;1 lle11giieta i del fro11tó. lT11 pctit 11er,·i ce11tral 

ref or~,1 l:1 fttll;;1 do11;111t lloc a qt1atre cares. La ft1lla és decoracL1 ai11b dt1es se1ies de sis incisio11s 

ca,li.t t111a de les qt1,tls co111e11~a e11 el fil. ¡)er sota deis f orats, i elesc1it1, des¡)rés. t111 ai·c de cercle 

i co11ti11t1,1 qt1asi par;1l.lela111e11t al fil fi11s a 5 c111 abai1s de la pt111ta 011 s'ajt111te11. E11 les dt1es 

cares ele l'espasa. ];;1 se1ie del costat dJ:et co11ti11t1a ta111bé e11 lúúa recta fi11s a e1ula'iai· ai11b la 

lle11giieta. Per sobre ele la secció arqt1ejada d'aqt1est 0111ai11e11t, con·e11 dt1es incisio11s corbes qt1e 

a11·e11c.¡t1e11 ta111l)é clel fil i \'ail a t11úr-se al ner,·i ce11tri.tl. 

Co11ser,·e111 tai11l)é elos frag111e11ts con·es1)011e11ts a tu1a altra espasa del n1ateix 

ti¡)tJs. lT11 (l'ells ¡)e11a11)1 a la })at1 11útjai1a ele la ft1lla 011 \1 eie111 tm fo11 11er,ri ce11tral ai11b 5 

i11cisio11s pai·al.leles a cacl:1 costal. L'altre frag111e11t co11·espo11 a la J)t111ta de la f tilla qt1e apm·eix 

tre11Cí.l(la (La111. I. 2). 

La 11ost1·a espasa recorda l'exe111plat· trobat a la necropoli ele Serra ~~jello a (¡\jello 

Calal)tia, Cose11za) ta11t pel qt1e fa a la lle11giieta i el fro11tó co111 a la fttlla i a la se,·a decoració l. 

lT11 altre exe111¡)] e seria l 'espasa trobada a la ton1ba X\1111 de \r accareccia a ,l eio de 

caractcrístiqt1cs sc111bla11ts 2. i\lt1·es exe111¡)lars del 111ateix tiptIS J)rocedeixe11 de Norcia (Pe1"t1gia. 

lT111b1ia). Pe111gia(lT111b1ia). Te111i (.t\cciaie1ie,lTn1b1ia) o Guai·dia ,l 0111aI10 (Notaresco, Terai110, 

. .\b111zzi) 3. Totcs a111b t111a datació q11e oscil.la e11tre el segle IX i el segle \lIII aC . 

.t\qt1estes es¡)ases. correspo11e11 al tipt1s descrit per \l. Biai1co Pero1li 4 co111 a 

"es¡)ases << ithliqt1es >> tipt1s Te11li ". ¡\lgtu1es ele les característiqt1es pri11cipals d'aqt1est tiptIS só11 

t111 co11to111 f 011ai11e11t a11gt1lar, qt1asi ron1boidal. de la llengiieta i t111a espatlla co11staI1t111e11t alta. 

a \'egaeles qt1asi ele f 01111a a11gt1l¡u·. So,1it1t. la pt111ta de la f ttlla s'ap1i111a llet1germ11ent asstu1ú11t la 

f 01n1a característica de "llengt1a de Caf])a". Pel qt1e fa a la decoració de la fttlla, aqt1esta prese11ta 

el n1otit1 característic en \:-. E11 la cara superior de la plai1xa 011 s'i11sereix l'en1pt111)·adt11·a. a 

~·egaeles Ju trobe111 u11 ornai11e11t e11 f onna de Mesta lo11gitt1di11al. .... ... 

1 ORSI: 1926, p: 173, lan1. \rlll.9. BI,.\.NCO PERONI 1970, p: 91, nº 245, la111. 36. 

2 BIANCO PERONI: 1970, p : 90, 11° 2_i9, la111 35. . 

3 BIANCO PERONI : 1970, p: 91, n" 242, lan1. 36; p: 91, 11° 24-~. la111. 36; p: 90, 11° 238, la111. 35; p: 92, 
0 "'~1 1· :>7 n -~ , a111 _"1 

4 BIANCO PERONI: 1970, p: 90-93. 
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Lí:l co1111Josició c1el í:rixovars ft111era1is 011 trobe111 espases d'aqt1est ti1Jt1s és (iel tot 

ai1aloga a l;.1 el'altres ti¡Jtts (l'esJJ,1ses italiqt1es co111 el ele Pontecag11ai10 i el de Ct1n1es. ai11bdós ele 

gra11 ¡Jroxi11út,1t tiJJologica i cro11ologica. Per als tres tipt1s. at1ibe111 a les 111ateixes co11clt1sio11s 

t,1111 l)t'I c1t1e fa a la i1111)011,u1t f t111ció ele l'es1Jasa di11s del conjt111t de l'annat11e11t del gt1e11·er 

(sego11s e11s 111ostra l;:1 decoració (le la f t1ll,1 i la d'algt111es f t111des conser,·ades) co111 l'stat11s -· '-" 

social ele·\"at deis i11c1i,·icl11s qt1e les t1sa,·e11. 

;\lg1111es to111bt~s a111b es¡),1ses del ti1)t1s Te11u són dat;1bles al segle IX aC. altres 

al ,.rIII aC. La dtu·ada del ti¡)t1s det1 l1aver estat n1és a,·iat ll;1rga. pero 110 apareix 111ai associat a 

elen1ents 111és freqiie11ts ,l la sego11a 111eit,1t del segle \TIII aC. Pel qt1e fa a la se,·a dist1il1t1ció 

geografica. apareix e11 la 111ajor ¡Jai1 de la pe11ú1sttla italia11a a exce¡Jció de l'area del \ 1illai10,·ia 

et11.1sc. si excepn1e111 la J)rese11cia ele elos exe111¡Jlars a \! eio. La se,·a ·111axi111a co11ce11tració es 

trol1a e11 e] ce11tre de la Pe11í11st1l¡1 Italica. sobretot a l'lT111b1ia i al Laci. de cap 111anera a la 

Ca111¡)atl.ií:1. 

Lí:1 11c)stra es¡),1s,1 s'aj11st,1 a aqt1esta (lesc1i1)ció i 1Jer tai1t la ¡Jode111 i11se1ir e11 

aqt1est grtJ}) i clo11ar-li t111a cro11ologia de segle \ 1III aC. 1\.1. ¿;\.ln1agro-Bascl1 fot1 el p1i1ner de 

})ttl)licar-Ja 5. sitt1a11t-11e ]a J)rocetie11cia a To11osa. lJ11s atl)1S 111és tarcl. l). Gil Fai1·és 6 e11 fa 1111a 

descri1)ció 111és act1rada i 11'aclareix la procede11cia: Bétera (\r ale11cia). En estt1dis poste1iors i 

111és rece11ts. i11,·estigaclors co111 i\1. ¿.\l111agro-Gorl)ea. i\J. R11iz-Gal,·ez i G. Rtuz Zapatero 7 

reco11eixe11 la se,·a pe11i11e11~a al tÍJ)llS Tenli i. per tant. el set1 01ige11 italic i l'insereixe11 dins del 

set1 J)robable co11text histo1ic. Creie111 qt1e t111;1 ai1alisi de la con1posició metal ·ltirgica de la pe~a 

e11s do11aiia t111a itlf 01111ació 111és precisa sobre la se"'ª procede11cia. 

' 

2. La Península ltalica al segle VIII aC. 

El Bro11ze Pi11al, a ca,1all e11tre la fi del sego11 n1il·le1ri i itricis del pri111er. es 

caracte1itza es¡)ecialn1ent perla clift1sió e11 tota l'area italiai1a de petits septtlcres de cren1ació, per 

l'anibaela ele 11ot1s J)rodt1ctes i pel clese11,·olt1pai11e11t de la n1etal.Iru·gia. Tot plegat de111ostra t111a 

n1és ,·i,·a relació a111b l'Et1ro¡)a deis Ca111ps d'llrnes qt1e contrasta an1b l'atenuació de les 

relacio11s 111eelite11·arues a111b la Grecia st1b11lice1úca i protogeo111etrica. Trobe111 tina se1ie de 

cultru·es regio11als di,·idides e11 dt1es ai·ees geografiqt1es dif erenciades per l'tis pre,·ale11t de };1 

i11l1t1111ació i de la i11ci11eració 8. ¿i\l segle IX aC, l'Etrtiria ,, illa110,·iai1a bt1sca 1111 111a_jor 

aprofitai11e11t deis rectrrsos natt1r¡1}s i. per aixo, es f on11e11 siste111es organi.cs de poblat11e11t 

5 AL~JACiRO-BASCll: 1940, ¡J: 119. 
6 GIL-FARRÉS: 1947-48, p: 28(,-289. 

7 AL~,JAGRO GORBEl\ :1976, p: 121-122. RlllZ CiAL\lEZ: 1986, p: -~4-36. RlTJZ. ZAP,:\TERO: 198-~. 
p: 690 i 890-891 . 

8 PALLOTINO: 1942-1984, ¡J: 41-57. 
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1,~1s;;1ts t11 grlIJ)S lle })Ol)les qt1e re¡)resente11 at1te11tiqt1es turitats prodt1cti\·es dedicades al c11ltit1 

dels c¡1111¡1s i ,1 la c1ia sec1e11ta1ia del besti;;1r. El f 011 i111p1tls de les acti,·itats agrícoles s'l1a ele 

})L1sar c11 rc]ació ai11l) l'i11crc111c11t i el })C1f cccio11a111e11t ele la proel11cció 111etal.lw·gica 9 . 

.,;\ixí 111ateix. ,·eie111 co111 les ,·aii es co111111ritats italiqt1es só11 protago1ristes d't111~1 

xarxa cl'i11terca11\·is, j~1 sigt1i a l'i11te1ior de cacla ct1ltt1ra co111 e11tre elles. E11 aq11est se11tit 

existeixe11 i11te11ses relacio11s e11tre els dif ere11ts ce11tres de l'Et1"lúia costai1era: en les co111t111itats 

111e1idio11als es registr;1 1u1a dif t1sió d'ele111e11ts de procede11cia se¡)tent1io11~1l i \'ÍCe\·ersa. El Laci 

,·et1 co111 1111 f 011 1110\·i111e11t ele pobl,1ció s'i11stal.la e11 11011,s centres 111és o n1etl)'S costai1ers . 
. 

J)artici 1)a11t ta111 l)é c11 els i 11terca11\' is a111b l 'Et1"líria ,. illa110,·ia11a 1 O. Podrie111 el estacar el J)3})Cr 

i11tern1edia1i ele Dolog11a e11 les relacio11s co111ercials e11tre l'E111·o¡)a central i els ce11tres de 

l'Etrtí1i~111ri11er~1 (sol1retot Po¡)ttlorua. ¡)ero tai11bé \ ,,. ett1lo11ia) i els ce11tres de la baixa ,·all tiberi11a 

co111 ,~ eio. E11 aqt1est se11tit. co11state111 q11e l'ai11bre doct1n1e11tat a Sai·de11)!ª pro,·é del Baltic. f et 

qt1e testi111011ia t111 ,·011tacte eco11011ric a111b l'lt¡tlia ce11tral co111 a 1)1111t de rellet1 ja que 11'ln trobe111 

tai11l)é a Po1)11]01úa, a la ,·ali del Fiara i a ,_,. en1lo11ia 11. 

Pt'I qt1e fa a la relació e11tre Sardetl)'ª i !'Italia ce11tral ti11·eruca. P. Lo Schia,·o fa 

t111 est t1cli 111olt J)recís sol1re els n1aterials i11tercai1,· iats. E11tre els 110111brosos l1ro11zes sai·c1s 

trob;;1ts a la Pe11í11st1la Italica, ens i11teressa destacar l'a111agatall de Pald~1 della Gtiardiola .... 

(Poptuo1ria) 011 s'l1a trobat 1111 frag111e11t de es¡)asa de ti})lts l\1011te Sa Idda, ai11b U11a cro11ologia 

ele sego11a 111eitat tic] segle \rIII aC 12. Ef ecti,,a111e11t, tal co111 defe11sa 1\1. Ruiz Gal,·ez, el ... ... 
elese11,·olt11,a111e11t 111etal·ltú·gic d'EtI"líria deg11é esti111ttlai· el de la propia Sarden),,a. la qt1al es \1eia 

afa\·01icla J)er la se,·a J)osició J)Jl\'ilegiada e11 les \'ies de co111cr~ del 111etall occide11tal 13. 

Pero, sego11s explica Rtriz-Gal,·ez. la doc11111entació de ceramica f e11ícia a la zo11a 

ele Po¡,t1]011ia reflecti1ia 1111a J)resencia esporadica de 11at1s f enícies en aqt1esta pai1 del Tin·e a 

¡)a11jr clcl segle \.7IJI aC 14. Tot i aixo, cal te11ir e11 co1111)te l'escassetat de 111ate1ial fe11ici 

eloc11111e11tat a Et1"lí1ia d11rai1t els segles IX-\rIII aC. Segott.'; G. Gai·bi1Ii. aqt1esta abse11cia f e11ícia 

e11 t111a zo11a rica e11 111etalls i 11ri11erals co111 és Etnúia 11on1és s'explica per la prohibició qt1e 

elet1ríe11 te11ir els f e1ncis de freqiie11tar la 2011,1. SegtlÍl1t aqt1est n1ateix at1tor. tot i qt1e es fa difícil 

trobar-11e el 111otit1, hat1ríe111 de cret1re qt1e les costes etI"l1sq11es se1ien i11accessibles a les 11a11s 
, 

01ie11tals ¡)ero 110 a d'altt·es de di,·ersa procede11cia. Es així co111 ,1 et11·íe111 dese11,·ol11pai·-se u11es 

relacio11s sardo-etn1sqt1es qt1e, per a G. (,arbi11i, seríe11 fi11s i tot t111s acords polítics a pai·tir 

d'w1s i11teressos eco110111ics co111t111s l 5. En aq11est se11tit, l'obertl1ra del po11 frai1c de Pitecusa 

9 TORELLl : 1987, p: -~9-40. B,\R'fOLONI: 1989, p: 59-88 

10 BAR'fOLONI: 1987, p: 14-~-173. 

11 BARTOLONI: J 987, p: 157. CiR,<\S : 1985, p : 115. 
12 LO SCHIA VO; D10RI,\NO: 1990, p: 118. 

13 RlTIZ-GAL\TEZ : 1986. p: 29. 

14 RlTIZ-GAL 'lEZ: 1986. p: 36. 

15 CiARBlNI : 1991, p: 2()_~-264. 
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c·~1¡J ~1 11litj~111s clt.'l St.'glc \!III aC se1i~1 el JJt111t 011 co1illtri1ia tot el co111er(i e11tre el 111ó11 et111sc i el 

:i\Icclitcrra11i oric11t¡1J 16_ 

.:\r,\ co111 ,u·a. e11s i11teressa clestacar tma solid,l relació entre Sarcle11,·,1 i la 
. ~ 

pe11ú1st1la ltalica. l'existe11cia cl't111 ,u11¡Jli circtrit co111ercial di11s la n1ateixa penú1st1la així co111 el 

pa¡Jer c:111,1litza<.lor cl'Et11í1ia se¡Jte11t1ion,1l e11 l'i11terca11\'i co111ercial at11b l'illa. L'l nostr,l espas,1 

degt1é circttlar per alg1111s p1111ts cl'aq11esta xarxa abat1s de cre11ai· el 1\fediterraili. 

3. El País Valencia al segle VIII aC. 

3.1. Els Camps d'U rnes al Llevant peninsular 

Per a e11te11dre el cc)11text lristo1i.c d',1c¡t1esta espasa, tai11bé és import,u1t co11eixer 

c¡t1i11,1 és l;1 sitt1ació i11te111,1 ele les te11·es lle\'a11ti11es, 1Jer a des¡Jrés e11te11c.lre nrillor l'anibada de 

ele111e11ts f ora11s. Fer aixo. tot seg11it \·e11re111 qt1i11a és la sit11ació del País \.T ale11cia des clel 

Bro11zc Fi11al a l'il)critzaci(S I 7. 

Aqt1est 111on1e11t es destaca ¡Jer la pe11etració de la ¡Joblació ano111e11ada de 

"Ca1111Js d'lJr11es ". L'a1Jarició deis pri111ers Cat11ps d'lJr11es a la Pe11ú1s1tla Iberica, cal 

e111111,u·c:ar-l,1 di11s del f e110111e11 n1és ge11eral de l'expai1sió deis Cat11ps d'lTmes centroe11rope11s 

pel st1d-oest d'E11ropa. ~.\ fi11als del p1i.n1er nlil.le11i, aq11ests g1111Js poblacionals co111encen a 

i11filtr,1r-se 1Jer l'i\lt Segre, este11e11t-se al llarg de tola la i·all de l'Ebre. i pels passos pirine11cs 

01ie11tals, estene11t-se perla plai1t1ra costa11era catalana. Porte11 1111a n1etal.ltírgia del bro11ze q11e 

es rel,1c·io11a a111b l,t clel Bro11ze fc'i11,1l c.lel S11d i del S11c.l-Est frai1ces i e11 1ilti111a i11sta11cia ai11b la 

clels C,1111¡)s d'lTmes ce11toe11ro¡Je11s. La se\·a eco11011ria és agrícola i rai11a,lera ... .\q11ests 

elen1e11ts 11ltrapiri11e11cs s'este11e11 an1plia111e11t per qt1asi tota Cataltnl)'ª· Tot i aixo, les 

a1)011¡tcio11s et1iic1t1cs són redt1i<.les . 

.:\1 P,1ís \.T ;.1le11ci~1. ac1t1est pe11etr,1ció és cl'i11te11sití:1l clesigt1al i af ect,1 ce11es zo11es 

n1e11tre (Jtle cl'altres q11ecle11 al 111arge de les se,·es infl11e11cies. No es pot establir u11 l1oritzó 

c11ltt1r,1l a111b períoclcs ,·alicl per a tot;.1 la regió ent1·e el n1ai·ges cro11ologics co11siderats: del 

Bro11ze fc'i11;1l ,·,1le11ci~1 a l'ibe1ització. El Bro11ze :r•i11a] ,·,tle11cia esta 111olt relacional ai11l1 el c.iel 

sud-est i a1nb l'a11clalús . ..,\ixí c1011cs. e11s trobe111 ,u11b 1111a p1i.111era Ed,1t c.lel Perro de t1·a(lició 

Cainps cl'lJ111es al 11orcl del P,1ís \!ale11cia i ai11b llllí:l altra (}lle no seg11eix aqttesta tradició a l~t 

resta clcl territoti.. 

16 RIDGWA'l: 1984. p: 160. GARBINI: 1991, p: 264. 
17 RlllZ ZAPATERO: 198-~. p: 701-707. I0.iS-105.:!. 
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Pero \·ege111 ara co111 es realitza aqt1esta pe11et1·ació. La p1i111er~1 fase deis Cai11¡)s 

d'lJ111es \'ale11cia11s (Ca111ps d'lJ111es i\11tics) la trobe111 ca1) al 950/900-800 aC. Petits g1"tIJJS 

l1t1111~111s })roc.·e{le1its c1el c.·e11trc i {iel st1{l de Cataltlll)1a s'infiltre11 per les terres ,ralenc.·iai1es. Es 

tracta ele 111(J,·i111e11ts ra¡Jiels qt1e es f arien sobre distancies 11litjai1es a111b caracter de 

reco11eixe111e11t ele 11ot1s te11ito1is i qt1e assoleixe11 pt111ts ext1·e111s di11s de la zo11a qt1e n1és tarcl 

s'airira 0('tt¡)ai1t, tot i qt1e 110 de 111a11era de11sa i fi11s i tot cleixa11t arees llit1res. Aqt1ests grt1¡Js 

te11e11 t111~1 i11flt1e11cia escassa sobre el st1bstrat i11elíge11a. Els i11flt1xos ¡Josteriors sera11 111és 

in1po11a11ts. 

L~1 sego11~1 f;1se (Cai11¡)s d'lT111es Recents) es dó11a cap al 800-700 aC. Se111bla 

clifícil i111agi11~1r t111a e\·olt1ció dels escassíssi111s gn1¡Js qt1e ,·a11 pe11et1·ai· e11 }'etapa ai1te1ior. per 

aixo 110111 ('ret1 qt1e l1i l1agt1é t111 11ova i ta111bé redtricla JJe11etració ettlica proceelent del st1<.t ele 

Catalt111)'~l i del b;1ix-.. \ragó. E11 les necropolis, els enterrai11e11ts es 1·elacione11 a111b les 

pol1lae·io11s elel Ca1111)s d'lTr11es: les a1Jo11acio11s et11i,¡t1es són petites an1b t111 caracter ele 

pros¡Jecció de 11ot1s te11ito11s en els qt1c;1ls 11u'li 110 s'aJlÍbai·a a instal.lar t111a pobl~1ció impo11ai1t de 

Ca111¡)s d'l1111es. És e11 aqt1est 1110111e11t qt1a11 trobe111 peces n1etal.liqt1es qt1e a¡Jt1nte11 relacions 

an1b el st1d de Catalt111)'ª i ai11b grt1ps ithlics. Pero aixo 110 ,,etu·en1111és e11da,·ai1t. 

La tercera fase (Cai11¡Js d'lJ111es del Fe1To) es dó11a al 700-600 aC. És el n1on1e11t 

i111111ediatai11e11t a11te1ior als 1J1i111ers estfu1t1ls colo1litzaclors f e1licis i a l'II01itzó Protoibe1ic. La 

111a_jor pa11 del jaciI11e11ts i de les troballes indiqt1e11 m1a f 011a i1illt1e11cia probablen1e11t ai11b petites 

a¡Jo11;1cio11s ettriqt1es relacio11ades a111b el baix-Aragó. Els poblats d'aqt1est 1110111ent tendeixen a 

octt¡Jar llocs ele\·ats i de facil def e11sa i a conn·olai· les vies nattu·als de co111tulicació entt·e la costa 

i l'it1te1ior a111b l'objectit1 de co11tt·olar el con1er~ precolonial. 

3.2. Les relacions entre la Península Ibérica i el Mediterrani central 

Els co11tactes e11tre 1~1 Pe11ÍI1st1la Ibe1ica i Sai·den,1a i, en ge11eral, el l\lediten·~ulÍ ., .... 

ce11tral, es co11state11 ja a pa11ir de itlicis del prin1er nlil.leni. essent n1és estrets a partir del segle 

IX aC. La n1ta 111aríti111a d'orie11t a occicle11t passa per Sai·detl)'ª i el 1notor p1incipal en se1ia 

l'estatl)' de l'i\t]ai1tic. L'illa jt1ga t111 JJa¡)er d'intem1ediati ai11b la Penú1sttla Italica i potser tai11bé 

ai11b Sicíli~1. Ca<.1~1 co¡J só11111és 110111brosos els testit1101us 111ate1i,us i les localitats de procedencia 

d'objectes de f acll1ra o d'i11spiració occide11tal ta11t a Sardeil)'ª con1 a la Penú1st1la Italica. i\ixí 

111atcix, es co11statc11 objcctcs d'i11s¡)iració ce11tro-111cditc11·ait.ia a la Pe11ú1sttla Ibe1·ica 18. i\ pat1ir 

del segle \rIII aC. a aqt1est,1 re]¡1ció Península Ibe1ica-l\!editerra1li central, s'hi afegeix la 

18 F. Lo Scliiavo e11 fa u11 estudi i11cidi11t sobretc>t e11 les últi111es tr(,_1balles. LO SCHI .. <\ \'O; D10RI .. <\NO: 1990, 
p: 100-131. 
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111t'l~1l.ltírgi~1 (lt'l Sll(l-oest fra11(·es. Sar(1c11,·a és el merc~1t ce11n·o-111e(literrani deis bro11zes 
~ r 

atla11ti('S. 

l\lostres d'~1(111esta relació J)ode11 ser les es1)ases tiJ)llS \ 7 é11at. les pw1tes ele llan~a 

_ ele tiJ)llS \T é11~1t. les destrals a111b ape11(1ixs laterals. e11tre altres exe1111)les. localitzats e11 jaci111e11ts 

o diJJosits (le l'oc('i{lt'11t })e11i11st1l~u·. (le Sar(le11)·a (i e11 alg1111 cas tai11bé ele la Pe11ínsttla lthlica) i 

e11 el cliJ)bsit ele \ -1 é11at (Fra11'ia). sc1111)rc c11 llll co11tcxt ele scgle \ 7III aC 19. Ele111e11ts co111t111s 

e11tre la Pe11í11st1la Il)e1i,:~1 i Sar{le11:·a e11 aq11est 111ateix segle. po(le11 ser les destrals de taló 

111011of acials trol1~1(les a l'oc<-·ide11t pe11i11st1l~1r i_ a Sarde11)·'a, o bé les ga1úl·etes de tiJ)t1s pe1ú11st1lar 

i les <.lestr~1ls n1b11l~1rs de ti1)t1s es1)ecífica111e11t ¡)e11inst1l~1rs trob~1cles. e11 algu11 cas. e11 la 

Pe11ú1st1la Ithli ca. a 111és de Sarelctl)'ª 2o. ~.\ ¡)at1ir d'itlicis del segle \ 7II aC. clesaparcix aqt1csta 

111et~1l.l1írgia atlai1t:ica i les relacio11s es f a11 de 11ot1 bilater:11s e11tre 1~1 Pe11Íl1st~tl Ibe1ica i Sai·cle11,·a 
~ r 

(i el l\lediten·a1li ce11tral). J\ra el f oct1s cai1alitza(lor d'aqt1est trafic ja 110 és el ce11tre de Po111.1gal. 

sÍll(l (}lle es deSJ)la~~• caJ) ¡1l 11úgdi~1 011 trobe111 la J)resencia f e11íc:ia. 

L'arqt1eologia 1110s tra t111a })rese11ci,1 f e11ícia a la costa sai·da (les clel segle \ 7III aC. 

El registre arq11eologic co11stata ta111bé qt1e. des deis i11icis del segle \llII aC. grttps 

co11si(ler~1bles de ¡)obl~tció f e11ícia s'estableixe11 progressi,·ai11e11t al lla1·g de la costa de l\1álaga. 

Gra11~1ll~1 i ~.-\l111ería. E11clat1s f e11icis co111 Tosca11os, Cl1011·eras o i\l111tuiecai· se111blen hal·er 

sorgit a J)artir ele la sego11a 111eitat clel segle \TIII aC. La n1ta de nal·egació n1és idorua entI·e Tir i 

Gadir p~1ssa 11ecessa1ia111e11t })er Sarcle11)·a. Ei,·issa i la costa n1edite1Tania ai1dalt1sa. E11 aqt1est 

1110111e11t. la fre<¡iie11t~1ció f e11íci~l a Sardetl)'ª se111bla estar linutada a escales n1aríti111e s 

})Cr111a11c11ts se11sc caJ) 111c11a ele CXJ)aJ1sió ter1ito1ial cap a l'i11te1ior 21 . Tal co111 aptu1ta F. Lo 

Scrual·o. e11 aqt1esta epoca se111bla l1a,·er-lu lll1 cai1,·i e11 la 111ta co111ercial ja qt1e trobe111 

co11ce11trats al 11orel-est de l'illa els 111aterials de f ach1ra i de procecle11cia italo-pe1ri11sttlars. Cap 

bro11ze ele tipt1s atlantic 11..i caJ) objecte f ab1icat a Italia e11tI·e el segle IX i la p1i111era 111eitat del 

VIII aC proccclcix ele llocs d'octlj)ació o d'i1illt1c11cia f c11ícia a Sardetl)'ª 22. 

19 RllJZ -Ci,-\L\'EZ: 198<:), p : 12-1-t Les espases de ti¡)us \lé11at s 1l1a11 localitzat a llocs Cl>IIl \lé11at (Cl1are11te) a 

Frat1<;a i e11 la costa belga: ta111l)é a Fieis de De11s (Lisb1..1a, PL)rtt1gal ). a i\lbolodt1y· (i\l111e1ia ). al diposit de 1v1011te 

Sa Idda (Sarclet1)·c1) i a P1..11-,1ilL1tiic=1. Les p1111tes de lla11c;a \'é11at s 1}1,111 localitzat. a 111és de jaci111e11ts francesos, e11 

castrt>S i diposits del centre de P1..1rtt1gal. a Sa11ta11der. a la Ría de H11el\·a i al diposit sard de :t\1011te Sa Idda. Les 

destrals d1ape11dixs laterals es trL1be11, a 111és de Vér1at, a la Ría dl~ H11elva i a difere11ts p1111ts de Sardet1)·a. de 

Sic11ia i de la Pe1ú11s11la Italica. 

20 RlTJZ-CiAL \rEz: 1986 . p : 15-16. Les destrals de taló n1onofc1cial só11 propies de la Perúnsttla !be.rica i 
especial111e11t de la meitat nord de Port11gal. Fora d 1aq1ú 11on1és es trl1ber1 a :t\1011te Sa Idda (Sarden:y·a). Les 

gani\'etes ele ti pus perli11sulars es trobe11 er1 castros del centre de Portugal. w1 exe111plar prové de Herrera (Sevilla). 

al tres de Sardetl)'ª (i\1011te Sa Icl<la, Teti i Santa Vitoria) i dos de la necroJJoli de E,ste (Venecia). lJes destrals 

t11l-,u]ars sL-S11 co111u11es a tots els di¡Josi ts atlantics de ]'epoca. Fora de la Pe1úr1s11la se'n troben a Sardet1)'ª i a 
Bo101iia. 

21AlTBET: 1994.p: 261-288ip: 144-172. 

22 LO SCHIA \!O; D'ORli\NO: 1990, p: 132-133. 
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E11 a,1t1est se11tit. sego11s 11. Rtriz-Gal\'eZ, dt1rai1t els segles IX-\rlll aC. el 

do11ú1ú de les ,·ies ele co111\111icació i el n1011opoli con1ercial 110 estai1 encai·a decidits. Dif ere11ts 

1)obles l1~lgt1ere111)og11t estar i111plicats e11 a,¡11estes acti,·itats. IIi ha la possibilitat qt1e cap 1)oble 

orie11tal 110 estig11és rera aq11est co111er~ e11tre el st1d-oest frai1ces, l 'occident peninst1l,lr i 

Sai·e1e11:·a: els n1~lteixos i11díge11es se1ie11 els 1)rotago1ústes d'¡1qt1est co111er~. L'experiencia de 

na,·ega<.:ió 1)er l',:\tlai1tic se1ia st1ficient per a pen11et1·e tma na,·egació dedicada al comer~ i capa~ 

de tra\'essar l'estret ele Gibraltar. Tot i aixo. Uil co111er~ a llai·ga distai1cia. ai11b els perills qt1t· 

aixo i111plica i la i11,·ersió ele capital qt1e co111porta. sois co111¡)e11sa en el cas q11e es tracti el'1111 

trafic tic bé11s escassos i 11cccssaris o d'objcctes cai·s i de J)restigi 23. 

Sego11s ~1. Rtriz-Gal,·ez. la i111po11ai1cia i la ,·i11c1tlació de les tJ·es zo11es pot 

b,1s~u·-se e11 ll11r posició estrategic,1 c¡11e els J)e1111et erigir-se co111 a iritern1ediaiies e11tre zo11es 

prod11ctores i zo11es 110 prodt1ctores de bé11s escassos. ai11bicio11ats i costosos . .,.\.ql1estes xarxes 

l1;;1111ie11 co111e11'i~lt a teixir-se a i1úcis del Bronze I7i11al con1 a res¡)osta a t111 a11g111e11t de la 

de111ai1d~• de 111et,1ll i a l'oberh1ra a 11011s 111ercats, f et pro,·ocat J)er l'expa11sió deis Cai11¡)s 

el'l_Tr11cs i ¡)els ¡,1i111crs ,·iatgcs ex¡)lorato1is ele 11a,·egai1ts 111eclitcrra1lis 24. 

4. L'espasa de Bétera en el seu possible context historie 

,.\. pai1ir de fi11als del segle \!III/i1úcis del \ 1II aC, les relaciotis entJ·e la Penú1s1tla 

lbcrica i Sarcle11J'ª se111blc11 cai1,·iar de sig11e. sego11s apU11ta 11. Ruiz-Gal ,·ez 25. El ti·afic 

co111ercial e11t1·e aq11estes d11es zo11es esta1ia en mans f e11ícies i probablen1e11t, aqt1est co111er~ 

s'orie11ti ai·a cap a la ,·e11da de f e1Talla ai11b la q11al Sai·detl),.ª cob1i1ia la se,·a de11k'U1da de nk'lte1ia 

J)ri111era. E11 el ,·iatge cap a la Pe11ú1st1la Ibe1ica, les na11s sai·des ( o potser millo1·, les 11a11s 

J)roceele11ts de Sarcle11)·a) pod1ie11 trai1spo11ai· les espases 11011te Sa Idda. q11e ho111 l1a localitzat 

e11 dif ere11ts jacin1e11ts orientalitzai1ts sud-peni11st1lai·s co111 a \'illa,·erde del Río (Se,·illa), al 1i11 

Guadalete (Cádiz) o el 1notlle de Ro11da (1fálaga). ¿.\questes espases sardes sen1ble11 reflectir 

1111a i11fl11e11cia de les espases italiat1es coetai1ies, els prototipt1s de les qt1als sen1blen ser les 

es¡)ases egees en f orn1a de "T", con1 és el cas de les espases de tip11s Terni, de tip11s Ctunes. 

Po11tecag11a110,\'11lci ... Aq11estes nal1s, potser tan1bé podrie11 transpo11ar el fe11·0 qt1e els sards 

obtindrie11 a partir de les se,·es relacio11s tant estretes ai11b Etniria. Per a 1\1. R11iz-Gal ,·ez. 

l'anibada de l'espasa de tip11s Terni de Détera es podiia inse1ir en el mo1ne11t d'aqt1est 111arc 

comercial. 

23 RlTIZ-Gi\L \ 1EZ: 1986, p: 22-26 i p: 29-34. 
24 RlTIZ-GAL\1EZ.: 1986, p: 27-29 

25 RlTIZ-GAL\1EZ: 1986, p: 34-36. 
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G. Rt1iz Za¡)atero rel~teio11a la 11ostra es1)asa a111b el co11text de Ca1111)s d'lT111es 

Rece11ts. E11 aql1est n10111e11t trobe111 J)eces 111etal.liqt1es qt1e aJ)l111te11 relacio11s a111b el st1d ele 

Cat~tlt111)·a i a111b g1111)s 11orcl-italics, f et qt1e pot tractar-se. e11 algt111s casos con1 e11 el de l'es1)asa 

. de Béter;;t, de ,·e1ital)les i1111)011acio11s. Sego11s ell. la dispersió de les espases de tiplls Te111i per 

ltali~t i11t·li11,uic11 :1 (lcf c11s¡u· }¡1 se,·,t ,u1·ib¡1cl:1 pcr ,·i:1 n1,u·íti111,l n1és ,¡t1e no terrestre 26. Pcr cll, 

aqt1esta i111po11ació italica calel1ia })Osar-la e11 relació a111b el case de les Co,·es de \r im·on1a 

(Castelló de la Plai1a) i la re¡)rese11tació picto1ica de La Gast1lla (Castelló de la Pla11a). 

El case ele les Co,·es de \Ti11ro111a es relacio11a ai11b t111a se1ie ele cases elel ¡)etiode 

italia de \!illa110,·a II J)er la se,:a est111cn1ra tot i ql1e la se,·a tec11iea qt1eda di11s de l'orf ebre1ia de 

ti¡)11s \Tille11a. Per tai1t és t111 ele111e11t q11e pode111 relaeionai· ai11b els Cat11ps d'lT111es Rece11ts de 

la Pe11í11s11la Ibc1ica i q11e l1e111 ele datar al seglc \ 1 lll aC 27 • Tot i aixo, e11 llll altre estt1di 

ai1te1ior. ~1. i\l111agro Gorbea afi1111a qt1e el case de \Tiru·o111a representa l'ada¡)tació d't111a se1ie 

el'ele111e11ts cm·acterístics dels Ca1111)s d'lT111es per pm1 d't111 m1íf ex de la Pe11ú1st1la Ibe1iea se11se 

qt1e. e11 p1i11ci¡)i, s'l1agi de se¡)arar de la se1ie em·opea en la qt1al la pe~a ,·alenciai1a qt1edaria 

i11tcgraela 28. Pcr ta11t. la })rocede11cia italica d'aqt1esta J)C~ és l)OC e,·ide11t i e11 fa difícil la relació 

a111b l'es¡)asa de tÍJ)llS Te1m de Bétera1 tipt1s d'espasa qt1e, a Italia, no s'l1a localitzat e11 area 

villai10,·ia11a. 

L'altre ele111e11t qt1e cal d_estacm· és la re1)resentació d't111 ge11et a l 'ab1ie X del 

Barra11c de la Gasttlla. E11 aq11estes J)int1.1res 1"l1pestres. el ge11et dibtrixat po11a t111 case a111b 

ci111era qt1e co11·espon a t111 tipt1s del 11ord de Fra11~a del Dronze fi11al. La f 01n1a del case fa 

J)e11sm· e11 cases ele tipt1s I lt1el ,·a i els set1s pm-al.lels, tot i q11e tat11bé té se111blm1ces a111b algtmes 

represe11tacio11s italiai1es. Ef ecti,·ai11ent. al nord d'Italia i e11 la zo11a alpi11a. es co11eixen figtu·es 

eqiiestres a1nb cases d'aqt1est tipt1s. L'tís del ca,·all co111 a 111011t1.1ra és t111 f enon1e11 ct1lt1.1ral 

relati ,·an1e11t rece11t i qt1e a¡)at·eix tai1t sois a fi11als deis Cat11ps d'lJn1es. ja qt1e la se,·a 

ge11eralització és tina de les caraeterístiq11es del flallstatt C . .Li\q11est f et obliga a rebaixm· la 

cro11ologia de la figtu·a a pm1ir del segle \rlJI aC a,·a11~at ... \qt1esta represe11tació pieto1ica estaría 

01igj11aela J)el s011)rene11t ef ecte qt1e prod1ri1ia a la població i11díge11.;1 l'apmició d'aqt1ests prin1ers 

ge11ets i e11S ajt1da a e11te11dre 111illor l'a¡)a1ició de les es¡)ascs de Bétera 29. 

1\ixí do11cs. he111 ,·ist qt1e l'es¡)asa de Bétera. co111 a ele111ent f ora, s'i11sereix 

pe1f ectan1ent en l'an1bient indíge11a del Dro11ze Final ,,alencia. Tot i aixo, ens agradaiia recordm· 

qt1e a la Pe1m1s11la Ithlica. les espases de ti¡)tls Tellll só11 n1és a,·iat cai-acterístiqt1es del segle IX i 

de la pri1nera n1eitat del \'lll aC: per tai1t. és aqt1est el n101nent del set1 ma,in1 prestigi. Al nostre 

26 Rl1JZ ZA f\~'f'E}{O: 198-~. p: 890-891. L 1absencia de les espases de tip11s T enú al nord de la Perúnsula ltalica 
fa difícil defensar }'arribada de l'exenlJ)lar ·valencia passa11t pel 11ord d 1ltalia, la Pro·ven~a i el Llenguadoc. 

27 ALfvt,~GRO-CiORBEA: 1976, p: 121. 
28 ALt\1,<\GRO-CiORBEA: 1973, p: 3S_i-35S. 

29AL?\1AC,RO-GORBEA: 1976. p: 121-122. ALI\1AGRO-GORBE~:\ : 1973. p: 35_i-355. 
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e11te11,Jrc. el f et clt' 110 clis1)osar ele co11text arql1eologic pera l'espasa de Bétera i de no coneixer 

ca1) 111és troballa se111l1la11t e11 algt1n altre pl1nt de la geografia pe1rinsttlar. ens obliga a no 

exclot1re el 1110111e11t cl'a11ibad~1 (le la nost1·a espasa e11 tm altI·e 1110111ent del segle \·TIII. o fms i tot 

de fi11als del IX aC. Per aixo. e11 l'estadi acn1al de l'in,·estigació. nosaltres situaríen1 la se,·a .... 

,·i11gt1da al llarg del segle \TIII aC. se11se poder-11e do11ar tu1a 111ajor precisió cro11ologica. Per 

tai1t. la se,·a a11·ibada s'hatuia de relacio11ai· an1b els intercan,,is con1ercials entI·e les poblacio11s 

sardes i ibe1iqt1es abai1s de l'irnci del protago1ris111e f e1rici e11 les relacio11s con1ercials entre 

aql1ests dos ptu1ts a pa11ir de fi11als del segle \llll/i1ricis del \lll aC. De cara als proxi111s 

capítols. és interessa11t destacar l'i111po11ai1t p~1per de Sarde11)1a e11 els i11tercan,·is co1nercials del 

1\1edite11-a1ri occi(le11tal ja e11 aqt1est n10111ent. 
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CAPÍTOL 11 

ELS PRIMEAS TESTIMONIS DE MATERIAL ETRUSC 
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1. El material etrusc de la zona de l'Ebre 

1.1. El poblat de La Moleta del Remei (Alcanar, Montsia) 

1.1.1. · Fragment de cantar de bucchero nero 

La pe<;a fou localitzada l'any 1960 i en desconeixem la posició estratigrafica. Es 

troba conservada al Museu Arqueologic Nacional de Catalunya (Llm. II 1, 2). 

Es tracta d'un petit fragment ceramic que medeix uns 25 mm d'al<;ada i uns 34 

mm d'amplada. La pasta és d'un color negre intens, compacta i molt depurada, amb minúscules 

inclusions de mica com a desgreixant. La superfície exterior és espatulada i brunyida, f et que li 

dóna un aspecte llis i llustrós. Sens dubte es tracta d'un fragment de bucchero nero etrusc 1• 

Aquest f ragment correspondria a la paret d'un cantar, més concretament, a la 

zona de la carena d'on arrenca l'ansa. En la part interior de la pe<;a, veiem una motllura que 

separa la paret del f ons intern de la pe<;a. De la paret externa en sortiria una ansa de cinta. A la 

zona d'unió entre aquesta ansa i la paret externa del vas, trobem una carena decorada amb 

osques que adorna tota la periferia de la pe<;a en aquesta al9ada. ' 

El f et que es tracti d'una part molt significativa del vas, ens ajuda a l'hora 

d'establir la seva adscripció tipológica. Tant l'entroncament entre la carena decorada i l'inici de 

l'ansa com la motllura interior pronunciada fa que relacionem la nostra pe9a amb els grups de 

cantars 3e de la classificació de T.B.Rasmussen (tipus 5B, SC i 5D de N.H.Ramage) i 3g 

(tipus 5E de N.H.Ramage) 2• Els dos grups són for9a semblants entre ells, pero el que 

caracteritza fonementalment el grup 3g és la seva elegancia: un peu alt i eixamplat en la base, 

una estreta junció del peu amb el cos i, sobretot, unes anses molt al tes. El f et de no conservar 

cap d'aquests fragments, ens impedeix de decantar-nos per un grupo per un altre. També es 

podria tenir en compte el grup 3h de T.B.Rasmussen 3 caracteritzat per un peu baix en forma 

d'anella, del qual en trobem un exemplar a Empúries 4• 

El tipus 3e és el més popular. Es troba arreu de l'Etrúria central i sud i al Laci. 

També és f or<;a exportat ja que ha estat localitzat en nombrosos jaciments mediterranis, f et que 

mostra que és l'objecte més comú de manufactura etrusca trobat f ora d'Etrúria. Aquest cantar 

apareix a l'últim quart del segle VII aC, continua fabricant-se almenys fins al 5.50 aC i mor poc 

després. Del tipus 3g se'n coneixen pocs exemplars i és datat a finals del segle VII i inicis del 

VI aC. El tipus 3g té una cronología que va des del 575 aC fins a finals del segle VI aC 5• 

En tractar-se d'un fragment tant petit, és difícil pronunciar-se per un tipus o per 

un altre. Tanmateix, per un calcul de probabilitats, nosaltres ens decantaríem pel tipus 3e ja que 

l SANMARTf: 1973, p: 222- 223, fig. 1-2. GRACIA: 1991, p: 181-182, fig. 1.1. 
2 RASMUSSEN: 1979, p: 104 - 1()6, 1am 31 - 33. RAMAGE: 1970, p: 28 -29. 
3 RASMUSSEN: 1979. p: 107 -108. 1am 33. 
4 Localitzat en la incincració nº 13 de la necropoli de la Muralla Nord-Est. Més endavant ja en farem 
l 'analisi corresponcnt. 
5 RASMUSSEN: 1979, p: 104-108. 
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és el més dif ós fora de Etrúria i coincideix amb els exemplars de cantar trobats a Eivissa, al sud 

iberic peninsular, a l'Emporda i en molts punts del sud de Fran9a. 

1.1.2. Fragment d'una vora 

Aquest fragment fou localitzat en la campanya d'excavació 3/1987, a l'habitació 

41, estrat II, nivel! 4. Es troba conservat al Museu del Montsia (Amposta) 6 (Lam. II, 3). 

La seva ]largada maxima és de 32 mm i la seva al9ada de 21 mm. La pasta és 

d'un color negre intens, compacta, molt depurada amb un lleuger desgreixant micaci. Té el col] 

exvasat i la vora apuntada. En conservar _solament la part de la vora, les seves característiques 

són comunes a diferents formes i variants. Podria pertanyer al tipus de cantar 2 de T.B. 

Rasmussen pel seu llavi curt i sortint, com en l'exemplar de Monterozzi 25 a Tarquinia 7. 

Aquest ti pus de cantar té una estreta semblan9a ambla copa ti pus 1 c també de T .B. Rasmussen 

(tipus 7B de N.H.Ramage) on només canvien les anses 8, i que, per tant, també podem 

relacionar ambla nostra pe9a. Així mateix, caldria considerar la forma de kyathos 4b de T.B. 

Rassmussen 9 amb una vora de característiques semblants a la de la nostra pe9a. 

El cantar tipus 2 té una cronologia de tercer quart fins a últim quart del segle VII 

aC. La copa le apareix a finals del tercer quart del segle VII aC i continua fins a l'últim quart 

del mateix segle. El kyathos 4b comen9a a produir-se a l'últim quart del segle VII i pot durar 

fins al tercer quart del VI aC, siguent el primer quart d'aquest segle la forma de kyathos més 

comuna. 

En aquest cas, sabem que la pe9a f ou trobada en un f ons de cabana i que el seu 

context arqueologic esta compost per ceramica ama de fabricació local, de fragments d'amf ora i 

de trípodes fenicis de finals del segle VII aC 10• Aquesta datació coi"ncideix ambla cronologia 

apuntada perla nostra pe9a a partir de l'analisi tipologic i amb el frament de vora de cantar 

estudiat anterio11nent. 

1.1.3. Fragments informes de bucchero 

Com la pe9a anterior, aquests tres f ragments també foren trobats en la Campanya 

3/1987, a l'habitació 41, estrat II, nivell 4. Així mateix, es troben conservats al Museu del 

Montsia (Amposta) 11 (Lam. II, 4). 

La longitud maxima del fragment "a" és de 27 mm i la seva amplada maxima de 

19 mm. Pel fragment "b", les mides són de 19 mm i de 20 mm respectivament. El fragment "c" 

medeix 14 mm i 16 mm. Llur pasta és d'un color negre intens, compacta, molt depurada i amb 

un desgreixant micaci. La superfície exterior és brunyida. Tenen una decoració incisa que 

6 GRACIA: 1991, p: 182-183, fig.l.2. 
7 RASMUSSEN: 1979, p: 101-102, 1am. 30. 
8 RASMUSSEN: 1979, p: 118, 1am. 37. RAMAGE: 1970, p: 30 - 31. 
9 RASMUSSEN: 1979, p: 115 - 116, 1am 36. 
lO Memoria d'Excavació de la Campanya 3/1987 de La Moleta del Remci (Alcanar, Montsia). Agra·im a 
la Dra. O. Munilla i al Dr. F. Gracia la possibilitat de consultar aquest document inedit. 
11 GRACIA: 1991, p: 183, fig. 1.3. 
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consta d'una serie de línies paral.leles: cinc en el cas deis f ragments "a" i "b" i quatre en el 

fragment "c". Aquest element decoratiu és molt f reqüent en les produccions de bucchero, 
, 

sobretot en perfils de copes, k_vathoi, cantars i kotyle. Es una decoració propia del segle VII aC. 

El context arqueologic és el mateix de la pe9a estudiada en l'apartat anterior, ésa 

dir, de finals del segle VII aC. Per tant, aquests tres fragments són coetanis als altres dos 

estudiats fins ara i corresponen al moment més antic d'ocupació del poblat 12• 

1.1.4. Fragments d'una copa de bucchero 

Aquests fragments foren tr~bats a la campanya 3 del 1987, a la Zona d'accés a la 

plac;a, sobre la roca. Es troben conservats al Museu del Montsia d'Amposta (Lam. III, 1). 

Les dimensions de la vora són 120 mm de diametre, 44 mm d'alc;ada i 3 mm de 

gruix. El peu fa 100 mm de diametre, 26 mm d'alc;ada i 3 mm de .gruix. La pasta és d'un color 

. gris fose, compacta, depurada amb abundant desgreixant micaci de gra molt fi. La superfície 

exterior és allisada, no brunyida, lleugerament escrostonada i afectada perla cremació. Per 

l 'aspecte extem, pot pertanyer al bucchero gris. 

La classificació formal és difícil. F.Gracia 13 assimila a aquesta copa a la forma 

<<Beaker>> de Rasmussen datada a finals del segle VI i fins al V aC, de la qual s'han trobat 

exemples a Veio i a Cerveteri (necropoli de Monte Abatone). El bucchero coma mercadería 

domestica consisteix en bols i plats de varies formes utilitaries. Algun d'aquest bucchero d'ús 

domestic mostra una semblanc;a general a les produccions més grolleres contemporanies, només 

hi ha un o dos tipus que presenten unes possibles conexions ambla cera.mica de vemís negre, 

pero, en la major part deis productes, el bucchero és tecnicament inferior. El color de la 

superfície i del cor és, generalment, gris fose; la superfície és escamosa i sovint es gasta de 

seguida 14• 

Si assimilem els nostres fragments ambla f or111a <<Beaker>>, els podem ubicar al 

segle VI aC. Si pertanyen al grup de bucchero gris, se situarien entre finals del segle VI i 

mitjans del V aC. A la capa 28C de l'oppidum de Saint-Blaise, hom ha trobat un fragment de 

carena semblant, també sense la típica motllura exterior, classificat coma cantar de bucchero 

gris o bé de bucchero nero recremat. La cronologia del nivell estratigrafic és de mitjans de segle 

VI aC 15• 

En el mateix context arqueologic deis nostres f ragments, es documenten 

ceramiques a.tiques de vemís negre i de figures roges 16• Per tot plegat, pensem que els nostres 

fragments daten de mitjans o de la segona meitat del segle VI aC. El context arqueologic 

abra9aria una cronología de segona meitat de segle VI i el segle V aC aproximadament, 

coincidint amb el hiatus ocupacional documentat en el poblat, tal com veurem més endavant. 

12 GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 219. 
13 GRACIA: 1991, p: 183 - 184, fig.2.4. 
14 RASMUSSEN: 1979, p: 123-127. 
15 GRACIA: 1991, p: 183. 
16 Memoria d'Excavació de la Camwnya 3/1987 de La Moleta del Remei (Alcanar, Montsia). (inedit) 
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1.1.5. Fragment d'una copa de bucchero 

Es tracta de dues vores f ragmentades pertanyent a la mateixa pe~a, trobades 

durant la campanya 6 del 1990, a la Zona Central 1, sobre la roca. Es conserven al Museu del 

Montsia (Amposta) amb el número d'inventari M.90.44 17 (Lam. 111, 2). 

El diametre maxim de la copa seria de 100 mm, l'al~ada maxima deis fragments 

és de 44 mm i el gruix de 3 mm. La pasta és d'un color gris fose, compacta, depurada, amb 

abundant desgreixant micaci de gra fi. La superfície exterior és allisada, no brunyida i esta 
, 

lleugerament escrostonada. Es veu afectada per la cremació. Es una pe~a identica a la copa 

anterior de la campanya 3/ 1987. El seu perfil també sembla derivar del calze etrusc pero sense 

la motllura característica. Així mateix, seria assimilable a la forma <<Beaker>> de Rasmussen i a 

l'exemplar documentat a la capa 28C de l'oppidum de Saint-Blaise. El seu context arqueologic 

consta de material molt barrejat i de composició heterogenia interpretat com un nivell de 

reompliment no fiable. Tot i aixo, en tenir la mateixa adscripció tipo-cronologica que la pe~a 

anterior, podem considerar-la com una producció de segona meitat de segle VI aC 18• 

1.1.6. La Moleta del Remei en la seva primera fase d'ocupació 

La primera fase d'ocupació del poblat de La Moleta del Remei se situa entre 

finals del segle VII i el primer quart del segle VI aC. Es caracteritza per la presencia de 

possibles fons de cabanes en les arees sud-oest i sud del jaciment, sota nivells constructius 

corresponents a fases posteriors (H. 40, E.S. 3 i Zona Central 1 ). Cap a la segona meitat del 

segle V aC, la superfície de l'altipla on s'assenta el poblat és terraplenada pera facilitar la 

construcció de la primera fase urbanística. Aixo fa que les estructures anteriors a aquestes obres 

siguin difícils de individualitzar. Tot i aixo, en alguns punts és possible ai'llar conjunts cera.mies 

compostos per cera.mica ama de tradició post-hallstatica amb perfils simples o en <<S>> i decorats 

amb cordons impresos, als quals associem fragments de trípodes i amf ores f enícies i materials 

etruscs 19~ 

En aquest sentit, és interessant parlar de l'habitació 7 (barri oest) coma exemple 

de la dualitat substrat/influencia forania. Es tracta d'un recinte rectangular subdividit en dos 

ambits on, a }'interior, trobem uns elements constructius amb una possible funció rituat20• 

Entre el material documentat hi trobem la ceramica a ma característica del període i material 

f enici com -ara amf ores del ti pus Vuillemot R-1, trípodes i contenidorslpithoi tetransats semi tes 

occidentals i imitacions del sud-est peninsular. Aquesta tipologia d'importacions és assimilable 

a la de nivells coetanis de la Penya Negra (Crevillent), Los Saladares, Vinarragell i Eivissa 21 • 

17 GRACIA: 1991, p: 184, fig. 2.5. 
18 GRACIA: 1991, p: 184. 
19 GRACIA; MUNILLA; PALLARÉS: 1988, p: 173-174. GRACIA: 1991, p:179. 
20 GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 217-219. Les compartimentacions internes deis habitats no esdc,,encn 
comunes en el jaciment fins a la fase 3, corrcsJX)ncnt a l'horitzó ibcric tarda (a partir del scglc 111 aC.) 
21 GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 219. 
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Així dones, aquest nivell marcarla l'inici d'ocupació de La Moleta en un moment 

en qu es desenvolupen en l'area poblats de major envergadura com és el cas de La Ferradura a 

Ulldecona. L'ocupació de l'haabitat de Sant Jaume-Mas d'en Serra també es donaría en aquest 

moment. La posició d'aquest últim jaciment i de La Moleta és optima pera controlar el trafic 

marítim de la zona sud de l'area costanera Ebre-Macís del Montsia. El poblat de La Ferradura es 

troba allunyat del mar i no té contacte visual amb aquest. Aixo podría significar que els dos 

establiments més petits depenguessin d'ell, exercint una f unció de punt comercial i de control 

del territori. Aquesta hipotesi es confir1naria veient com l'esgotament deis establiments 

costaners coincideix ambla cronologia final de l'assentament d'Ulldecona. Aquesta crisi en el 

model ocupacional de interdependencia entre els poblats, podría explicar l'hiatus cronologic 

documentat a La Moleta entre el 570/550 i el 430 aC aproximadament 22• 

Per tant, el material etrusc documentat a La Moleta s'ha d'ubicar en aquesta 

primera fase d'ocupació caracteritzada per la presencia d'un contacte o d'un trafic comercial 

f enici en l'area de la desembocadura de l'Ebre. Per a una millor interpretació contextual, és 

important analitzar de manera més detallada els assentaments i les zones ve"ines del poblat de La 

Moleta del Remei, tasca que s'esta desenvolupant en l'actualitat 21. 

1.2. Mas de Mussols (La Palma, Tortosa) 

1.2.1. Aríbal globular 

Procedeix de la incineració anomenada T.x que correspon a una serie de troballes 

procedents d'antigues excavacions, de les quals en desconeixem la localització exacta dins del 

jaciment. Hom creu que totes aquestes peces podrien correspondre a un incineració única que 

estarla dones composta per una urna d'orelletes, l'aríbal globular, una ampolla fenícia, un anell 

grec, escarabeus i una sivella de cinturó de tres garfis 24• El nostre aríbal es troba conservat al 

Museu del Montsia (Amposta) amb el número d'inventari 2 150 (Lam IV,l i XXVIII, 3). 

Es tracta d'una pe9a de pasta groguenca que ha perdut completament la seva 

decoració. Té un cos globular ataconat amb una ansa ampla. La vora és gruixuda i aixafada. Per 

la seva f orina, veiem que deriva de l'aríbal corinti ti pus A de Payne 25. Hom )'interpreta com 

una pe9a de fabrica etrusco-coríntia 26 tot i que també s'ha pensat que es podría tractar d'una 

pe9a coríntia o bé d'una producció grega occidental 27• Aquest tipus d'aríbal etrusco-corinti és 

fabricat des de finals del segle VII fins al primer quart del VI aC (625-575) aproximadament 28• 

22 GRACIA; 1991, p: 179. 
23 GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 238-241. 
24 MALUQUER: 1984, p: 65- 67. 
25 PA YNE: 1931, p: 287. Es tra.cta d'una forma fabricada durant el pcríodc Corinti. _Té el cos gruixut i 
una ansa pcsant. Sovinl són peces de factura fina amb una dccoració moll elaborada. 
26 SANMARTf: 1975, p: 117. 
27 MALUQUER: 1984. p: 61. 
28 py: 1993, p: 42 1 . 
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Pel que fa al possible context arqueologic de la nostra pe<;a, !'ampolleta f enícia 

podria ser de producció f enícia occidental amb una cronologia de mitjans de segle VII aC o fins 

i tot més antiga si fos fabricada a Fenícia. Els escarabeus daten del segle VI aC i la sivella de 

cinturó evoca un moment antic d'aquest mateix segle 29. Així dones, podríem situar la 

incineració Tx a la primera meitat del segle VI aC tot i que, ja fa uns quants anys, E. Sanmartí 

hagués datat la pe<;a cap al 550 aC 30. En aquest sentit, voldríem insistir en el f et que la relació 

entre les peces que composen la Tx és hipotetica i que simplement fa referencia al moment del 
, 

seu enterrament. Es a dir, si bé el conjunt funerari pot datar de mitjans del segle VI aC, el 

moment d'arribada de les peces d'importa~ió pot ser un xic anterior, ajustant-se a l'etapa inicial 

de la necropoli tal com veurem tot seguit. 

1.2.2. La necropoli de Mas de Mussols 

La necropoli es troba situada a la riba esquerra de l'Ebre dins la gran finca de La 

Palma, Tortosa. Es tracta d'una necropoli d'incineració plana, sense restes de túmuls. Les 

urnes apareixen a escassa prof unditat. Cada sepultura correspon a una urna on, a !'interior, 
, 

trobem restes ossies de l'incineració i part de l'aixovar. Es important constatar la fabricació de 

les urnes indistintament a ma (imitant les formes a tom) i a torn, si bé aquestes són 

predominants 31 • Aixo ens indica que, en el moment d'utilització d'aquesta necropoli, la tecnica 

ceramica del tornja havia estat introdu"ida i adaptada a les necessitats. 

Pel que fa al material localitzat, podem destacar civelles de cinturó datades 

f onamentalment entre finals del segle VII i inicis del VI aC 32, fíbules de bronze o de ferro del 

segle VI aC 33, torques 34, cadenes i penjolls 35, bra9alets 36, botons 37, armes de ferro com 

ara puntes de llan9a, ganivets amb la fulla afalcatada. Entre el material d'importació, destaquen 

també una serie d'escarabeus de finals del segle VII/inicis del VI aC que possiblement devien 

pertanyer a un únic collaret de penjolls 38. Ens sembla igualment interessant el retrobament de 

cnémides que remeten al món grec i als elements defensius del soldat hoplita. L'absencia de 

cnémides en el món celta i la seva localització en les costes mediterranies a partir de l'epoca 

arcaica per111eten considerar l'element grec coma responsable d'aquesta difusió. La utilització 

d'aquests elements def ensius s'estén a la Magna Grecia i, especialment, al món etrusc que els 

inclou com a característica de la panoplia defensiva del seu armament. Els exemplars de Mas de 

29 MALUQUER: 1984, p: 103. MUNILLA: 1987, p: 3. 
30 SANMARTf: 1975, p: 117. ' 
31 MALUQUER: 1984, p: 37- 42. 
32 MUNILLA: 1987, p: 13-42 .. 
33 MUNILLA: 1987, p: 13-42. 
34 MUNILLA: 1987, p: 138-144. 
35 MUNI LLA: 1987, p: 84-106. 
36 MUNILLA: 1987, p: 106-138. 
37 MUNJLLA: 1987, p: 150-152. 
38 MALUQUER: 1984, p: 55-1 CX). 
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Mussols s'incriurien dins d'aquesta tradició i serien un testimoni més de la influencia f orana en 

aquesta area 39. 

En aquest sentit, cal remarcar la forta influencia f enícia a que és sotmesa la zona 

de l'Ebre. Aixo ho veiem en la composició d'alguns aixovars funeraris on trobem aquelles 

peces de particular apreci del difunt. Es tracta de peces importades com l'ampolleta f enícia, els 

escarabeus o el mateix aríbal. Són sovint aquestes peces procedents del comer9 de luxe les que 

ens donen una major precisió cronológica de la sepultura, així com el rang social del difunt. 

Així mateix, l 'apreci per aquesta mena d'objectes queda demostrat amb l'aríbal de f abricació 

indígena imitant el nostre de f abricació etrusco-coríntia que hom creu procedent de la mateixa 
' 

tomba Tx (Lam. IV, 2) 4<)_ 

Es fa difícil donar una crono logia general per a tota la necropoli a causa deis 

dif erents moments de la seva excavació i a causa de la dispersió deis seus material s. Les 

incineracions excavades més recentment per J. Maluquer datarien entre el 580 i el 530 aC 41 tot 

i que el seu inici podria ser un xic anterior. A partir de l'estudi deis bronzes d'ús personal 

localitzats en els diversos aixovars f uneraris, G. Munilla ha confirmat aquesta cronología com a 

moment més important de la necropoli. Tot i aixo, certs enterraments permeten emmarcar la 

utilització de la necropoli entre el primer quart del segle VI, com a etapa inicial, i els primers 

anys del V aC, coma fase final 42• Aquesta datació concorda, dones, amb el possible moment 

de f abricació i d'arribada a les nostres costes de l'an'bal etrusco-corinti d'aquesta necropoli. 

1.3. Poblat de La Gessera (Caseres, Terra Alta, Tarragona) 

1.3.1. Copa de bucchero nero 

Fou trobada en el poblat l'any 1913 i es conserva al Museu Arqueologic 

Nacional de Catalunya amb el número d'inventari 18 073. En desconeixem el seu context 

arqueologic 43. La pe9a es troba fragmentada pero f ou reconstniida i restaurada (Lam. V, 1, 2). 

Segons E. Sanmartí, el tros conservat fa uns 6 cm d'al9ada, té una vora de uns 

18,2 cm de diametre i una profunditat de 5,4 cm aproximadament. L'argila és grisacea fosca 

amb alguna impuresa negrosa i blanquinosa, és ben cuita i dura. La superfície és negre amb un 

aspecte llis i brunyit tot i la degradació patida durant el rentat de la pe9a en el moment del seu 

descobriment. Té un recipient profund amb una paret f or9a gruixuda sobreelevada que després 

es corva pera acabar en una vora sortint. El peu, que es conserva incomplet, seria bastant alt, 

39 MUNILLA: 1987, p: 145-149. MUNILLA: 1991, p: 108-110 i 112-114. 
40 MALUQUER: 1984, p: 61-68. Es troba conservat al Museu del Montsia (Amposta) amb el número 
d'inventari 2 152. 
41 MALUQUER: 1984, p:103. 
42 MUNILLA: 1987, p: 2-252 i p: 886, MUNILLA: 1991, p: 141-142. 
43 SANMARTf: 1973, p: 224-227, figs. 4-5. 
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de fortna canica i buit en la part interna. Pel que fa a les nanses, sois en coneixem els seus 

munyons 44• 

P. Bosch-Gimpera és qui la troba i, en un primer moment, la interpreta com a 

una imitació indígena d'una pe~a grega 45 tot i que més tard la creu de procedencia atica 46• En 

aquest mateix sentit, V. Page la cita com a imitació local d'un model atic 47• Tot i aixo, E. 

Sanmartí en fa un estudi acurat i la interpreta com a bucchero nero de tipus pesante 48 i, per 

tant, la seva f abricació se situaria durant el segle VI aC. Perla seva f or111a, creu que pot tractar

se d'una imitació de la copa de Siana, prototipus que té una producció dios del segon quart del 

segle VI aC. Segons ell, dones, la nostra pe~a dataria de mitjans de segle o més tard. 

En aquest sentit, tal com afirtna N.H. Rama ge 49 , les f orines ceramiques de 

bucchero continuen seguint els models grecs durant el segle VI, tal com ho f eien durant el VII 

aC, i, per tant, també imiten fortnes atiques com les copes de Siana i de Bandes. Les copes de 

Siana es donen, aproximadament, a partir del 575 i fins al 555 aC. Van ser distribuirles en tot el 

món grec, tenien un bon mercat a Corint i sobretot a l'oest del Mediterrani, notablement a 

Taranto 50 • Per tant, és for~a provable que aquestes arribessin a mans d'artesans etruscs i 

f ossin imitarles. 

D'altra banda, les poduccions de bucchero pesante es caracteritzen per unes 

parets gruixudes ( d'entre 3 i 4 mm) d'aspecte lluent i "sabonós", per un major nombre de vasos 

en bucchero gris i gris-negre, per f reqüents peces de mida mitjana i gran (fins a 40-60 cm.), per 

una decoració reduida menys pel que fa als relleus. Per tant, els vasos no decorats com el nostre 

són nombrosos. Es dóna un producció molt intensa a l'Etrúria interna (Chiusi, Orvieto) durant 

gran part del segle VI aC. El seu millor moment se situa entre el 575 i el 530 aC., període que 

coincideix amb l'estensió maxima deis tallers de bucchero. Cap al final d'aquesta fase, comen~a 

la davallada de la difusió del bucchero via marítima tot i que encara es manté en alguns sectors 

privilegiats com al Mediterrani nord-occidental. Després ve una fase de recessió de la producció 

arreu d'Etrúria, una extensió de la producció del bucchero gris i del gris-negre pero amb un 

consum sobretot local i regional 5t. 

Tant pel que fa a la forma com al tipus de pasta, la nostra pe~a correspon 

ef ectivament a una producció de bucchero pesan te de mitjans de segle VI aC. La seva arribada a 

les terres de l'Ebre es donaría cap a aquest moment, abaos del període de recessió en la 

producció i en el comer~ etrusc. 

44 SANMARTf: 1973, p: 224-227. 
45 BOSCH-GIMPERA: 1913-1914, p: 835, fig 75. 
46 SANMARTf: 1973, p: 225. 
47 PAGE DEL POZO: 1984, p:79. 
48 SANMARTf: 1975, p: 759-766. 
49 RAMAGE: 1970, p: 31. 
50 BOARDMAN: 1974, p: 31-33. 
51 GRAN- AYMERICH: 1990, p: 19- 41. 
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1.3.2 El poblat de La Gessera i el seu entorn 

Es troba situat al marge dret del riu Ebre en contacte amb els poblats de la 

comarca del Matarranya. En aquesta zona, situen l'inici d'alguns poblats al segle VII aC i les 

primeres importacions de la costa mediterrania comencen en la centúria següent, com ara a Sant 

Cristof ol, Tossal Redó, Sant Antoni, Les Ombries, Els Castellans i La Gessera, entre d'altres. 

La major part se situen molt a prop dels rius en elevacions a 400-5(X) m sobre el nivell del mar. 

Ben aviat, Sant Antoni ocupara un lloc central en aquesta xarxa donada la intervisibilitat entre 

aquest punt i la resta de poblats 52• Segons E. Sanmartí 53, tot i estar relativament a prop de 

l'Ebre, veiem una dicotomia entre la costa i !'interior, jaque les primeres influencies colonials 

són més tardan es. Així, els primers elements d'importació f enícia corres ponen a la primera i 

segona meitat del segle VI aC. 

Pero, segons observa G. Ruiz Zapatero 54, si el nombre d'importacions en els 

jaciments és baix, és perque hom va violar els enterraments i no en coneixem els aixovars. Així 

dones, hauriem de su posar un volum comercial superior. Les importacions f enícies es donarien 

a partir del 625 fins al 575/550 aC, mentre que les gregues i etrusques es generalitzen a partir 

del 550 aC. Els primers estímuls f enicis porten el coneixement i la generalització de la 

metal.lúrgia del ferro a més de la difusió del toro. En aquest sentit, constatem com les primeres 

ceramiques iberiques de la regió presenten una forta influencia fenícia pel que fa a la forrna (vas 

en forrna de tulipa procedent d'una cista del Mas Roig de Calaceit) i a la decoració (cera.migues 

pintad es a bandes amb un to vermell vinós localitzades a San Cristof ol i a La Gessera) 55. En 

aquest sentit, podem relacionar aquestes cera.migues de producció local ambles que hom ha 

localitzat a la necropoli del Coll del Moro de Gandesa en un context de finals de segle VII i 

segle VI aC 56. 

Segons G. Ruiz Zapatero, la totalitat de les importacions del Baix Aragó són 

ceramiques relacionarles amb el transport de vi i d'oli així com vaixella de taula de luxe. Cal 

tenir en compte que també s'hagueren pogut comercialitzar objectes i elements de material 

perible, com ara teixits i perfums. Aquesta concentració d'importacions s'explicaria perla seva 

relativa proximitat a la costa i per ser una zona densament poblada, amb uns bons rendiments 

agrícoles i ramaders coma possible contrapartida, i una bona demanda de productes estrangers. 
, 
Es així com ens explicaríem aquesta tendencia a ocupar llocs elevats sobre les vies de 

comunicació entre la costa i }'interior 57_ 

Per tot plegat, creiem necessari aprofundir en la investigació sobre quins són i 

com es produeixen els can vis que afecten aquesta regió des de mitjans de segle VII aC. Noves 

excavacions en aquesta comarca ens perrnetran entendre molt més bé el context comercial, 

52 SANMARTf: 1987, p: 69-73. 
53 SANMARTf: 1987, p: 67-75. 
54 RUIZ ZAPATERO: 1983-84, p: 52-55. RUIZ ZAPATERO: 1983, p: 447-470. 
55 RUIZ ZAPATERO: 1983, p: 462-47(). 
56 RAFEL FONATANALS: 1992, p: 97-104. 
57 RUIZZAPATERO: 1983, p: 471-519. RUIZZAPATERO: 1983-84, p: 55-58. 
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economic i social de !'arribada del bucchero de La Gessera així com deis altres elements 

d 'im portaci ó. 

2. El material etrusc del País Valencia 

2.1. El Cabanyal-Malvarrosa (Valencia) 

Durant unes prospeccions submarines, realitzades als anys 1983 i 1984, es 

trobaren una serie d'amf ores etrusques entre les quals ara en destaquem tres fragments 58• Es 

tracta d'un fragment de paret amb ansa (Malv. 83-1), un fragment de llavi amb l'inici de l'ansa 

(Malv. 83-14) i un fragment d'ansa amb part del cos (Malv. 84-19) (Lam. V, 3). 

El primer exemplar presenta una pasta de color gris al nucli i groe ciar a 

}'exterior, molt porosa i poc compacte. El desgreixant esta compost per sorres moltes fines en 

~bundancia i també per quarcita, esquist i arenes grisoses i per esclats de mica daurada en 

menor quantitat pero de calibre més gruixut. La pe9a no té una adscripció tipologica clara pero 

potser s'assembla als tipus més antics. Així, hom 59 la classifica com a tipus 1 de Py o de la 

serie B de Marchand segons el tipus de pasta. El tipus 1 de Py té una cronologia de 625-575 

aC, després del 550 ja no són utilitzades 60• 

El segon exemplar té una pasta de color groe ciar, molt porosa i poc compacte. 

El desgreixant de calibre mitja és abundant i el fi esta compost per pedretes moltes grisoses i 

esclats de mica daurada. La seva adscripció tipologica tampoc és clara 61 • Podría correspondre a 

la serie B de Marchando bé al tipus 1 de Py ambla mateixa cronologia que la pe9a anterior. 

L'ansa es conserva completa amb una part del cos. La pasta és de color negre al 

nucli i marró ciar a }'exterior, porosa i poc compacta. El desgreixant de arenes moltes és fi i 

molt abundant mentres que el de quarcita, esquist i partícules de mica daurada és més gruixut i 

menys abundant. Tot i la dificultat de classificar tipologicament una ansa, els seus investigadors 

apunten la seva possible pertinen9a a la serie B de Marchand o al ti pus 1 de Py, amb una 

cronologia semblant a les peces anteriors 62. Aquesta dificultat es fa pal esa quan, en el mateix 

estudi, li trobem assignada una segona tipologia ben dif erent: la serie A de Marchand, sotsgrup 

"d" o bé el tipus 3A o 4 de Py 63. 

Donada la dificultat per assignar a aquests fragments una classificació tipologica 

clara, voldríem manifestar les nostres reserves a ]'hora de situar-los cronologicament i de 

donar-los una interpretació historica coherent. Tot i aixo, si, segons ens indiquen aquests 

58 RIBERA; FERNÁNDEZ: 1989,p: 1115-1124. FERNÁNDEZ; GÓMEZ; RIBERA: -1988, p: 324--327 
59 RIBERA; FERNÁNDEZ: 1989, p: 1121 . FERNÁNDEZ; GÓMEZ; RIBERA: 1988, p: 326- 327. 
60 PY: 1985, p: 74. MARCHAND: 1982, p: 146. _ 
61 RIBERA; FERNÁNDEZ: 1989, p: 1121. FERNÁNDEZ; GÓMEZ; RIBERA: 1988, p: 326- 327. 
62 RIBERA; FERNÁNDEZ: 1989, p: 1117 i 1121. FERNÁNDEZ; GÓMEZ; RIBERA: 1988, p: 326. 
63 MARCHAND: 1982, p: 145-146 i 157. PY: 1985, p: 74--81. 
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estudis, el material estudiat arriba a la costa valenciana a inicis del segle VI aC, aquest f et 

coincideix amb }'arribada d'altres peces d'importació mediterrania al País Valencia. 

2.2. Els Tossalets (Alcala de Xivert) 

2.2.1. Fragment de bucchero nero 

En superfície hom ha trobat un fragment de bucchero nero. Segons A. Oliver Cl-l, 

es tracta d'una pe~a amb una pasta grisa fosca molt depurada i amb un desgreixant calcic. La 

superfície esta polida i s'hi aprecia l 'espatulat. La superfície és més clara que la part central de la 

paret. Segons ell, es tracta d'un fragment de cantar sense poder-ne identificar la tipologia a 

causa de la petitesa del fragment (Lam. VI, 1 ). 

Tot i aixo, segons el nostre parer, tant la carena de la pe~a com l'entrant de l'inici 

del coll (o part superior del cos) fan que ens hagim de decantarper una altre mena de pe~a. En 

efecte, l'hauríem de definir més aviat coma "forma tancada amb ansa", mentre que el cantar 

presenta una f orina oberta. En un intent de ser més precisos sobre la seva forma, podem dir que 

es podria tractar d'un oenochoe, d'un olpe o d'una amf ora. Es fa molt difícil definir-ne una 

tipologia més concreta. Si contemplem les tres formes possibles, la carena arrodonida i un coll 

entrantjust al nivell de l'ansa, potser podriem fer-ne una arriscada interpretació i inserir la pe~a 

en alguna de les di verses formes que presenten aquestes característiques de la tipología de 

Rasmussen 65 datades totes elles, en general, entre el tercer quart del segle VII i el primer quart 

del VI aC. Aquesta cronologia coincideix ambla resta de material etrusc documentat en la zona 

de l'Ebre. Cal també assenyalar l'originalitat de la forrnaja que, a exepció d'Empúries on s'hi 

documenta algun oenochoe en nivells de ple segle VI aC, tates les peces de bucchero 

localitzades en terra catalana corresponen a for1nes obertes (cantar, copes). 

2.2.2. El jaciment 

L'assentament iberic de Els Tossalets es troba dalt d'un petit montícul enmig de 

la plana litoral de Alcossebre-Torreblanca, al Baix Maestrat, a uns dos quilometres de la costa. 

Cal relacionar-lo amb altres assentaments propers que també participen de les influencies 

mediterranies coma punts estrategics en la ruta de penetració a }'interior, tal com veurem més 

endavant. Actualment, el jaciment es troba en molt mal estat jaque hom ha realitzat una carretera 

que arriba fins a dalt pera urbanitzar-ne l'indret. Sois en coneixem material en superfície com 

és el f ragment estudiat 66• 

64 OLIVER: 1986, p: 223. 
65 RASMUSSEN: 1979, p: 68-75 (amfores), p: 75-88 (oenochoai), p: 88-89 (olpes) 
66 OLIVER: 1986, p: 223. 
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3. El material etrusc d'Eivissa 

3.1. Les troballes etrusques de Puig des Molins 

3.1.1. Aríbal ovoidal 

Prové de la col.lecció Costa. La Diputació de Barcelona l'adquireix als anys 20. 

Es troba dipositat al Museu Arqueologic Nacional de Catalunya amb el número 8 427. 

Possiblement provingui de Puig des Molins 67 (Lam. VI, 2, 3). 

Es tracta d'un aríbal de forma ovoidal aínb el peu anular i la boca rodona. Té el 

llavi sortint f ormant un disc que conserva fragmentat. L'ansa és de cinta i f orina un colze des 

del llavi fins a la part superior de la panxa. La pasta i la superfície externa és d'un color rosa 

ciar, amb algunes partícules de mica. No s'aprecien restes de decoració 68• 

Trobem paral.lels d'aquesta for1na en la ceramica coríntia tal com s'escau en la 

major part de les produccions etrusco-corínties. L'aríbal globular apareix en el repertori 

Protocorinti transfonnant-se gradualment en una fo11na ovoidal 69 donant així un nou prototipus 

a la producció etrusco-coríntia. Són f reqüents els exemplars d'aríbals ovoides procedents 

d'Etrúria. A la col.lecció Ciacci de Grosseto 70 en trobem un amb una decoració lineal datat al 

tercer quart del segle VII aC. Així mateix, en veiem un altre procedent de l'Esquilí amb restes 

de decoració lineal datat cap al 630 aC 71 • De Cerveteri en procedeixen forces com ara el de la 

tomba 352 de Monte Abatone 72 datat a mitjans de segle VII aC o els de les tombes 89 i 90 de la 

mateixa necropoli 73. A la col.lecció de la Societat Arqueologica de Montpeller 74 en trobem dos 

exemplar datats a finals del segle VII aC. 

Aquesta peca dataria dones de la segona meitat del segle VII aC. Tot i aixo, la 

cronologia de l'altre pe9a etrusca coneguda a Eivissa ens aconsella rebaixar la datació a finals 

del segle VII o inicis del VI aC. 

3.1.2. Cantar de bucchero nero 

Fou trobat a la sepultura nº 5 del sector Can Partit de la necropoli, anomenada 

també Incineraciónº 11. Es troba dipositat en el Museu Arqueologic d'Eivissa amb l'inventari 

VR 38/26/1. Es conserva practicament complet 75 (Lam. VII). 

67 RAMON: 1983, p: 113-115. 
68 COSTA RIBAS; GÓMEZ BELLARD: 1987, p: 43-45. RAMON: 1983, p: 113-115. GÓMEZ 
BELLARD: 1991, p: 295. 
69 PA YNE: 1931, p: 5- 7. . 
70 DONATI; MICHELUCCI: 1981, nº 122. 
71 Civilta: 1976, p: 142, nº 11, 1am. XXI-E-1 l. 
72 BUGLI; GELATI: 1981, p: 230- 231, nº 113. 
73 BOS1O; PRUNETI: 1984, p: 62, nº 59, 60 (lomba 89) i p: 79, nº 95, 86 (lomba 90). 
74 LAURENS: 1974, nº 135, 136. . 
75 GÓMEZ BELLARD: 199(), p: 94-96. 
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Es tracta d'un cantar de bucchero nero de pasta gris cendra, dura, amb la 

superfície ben allisada de color negre mat. El peu és circular i for~a baix. Les anses són de 

cinta. Com a decoració, a l'al9ada de l'inici inferior de les anses i al voltant de tota la pe9a, hi 

trobem una petita incisió marcada amb unes al tres petites incisions verticals f or1nant unes 

oves 76 • 

Per la seva for1na correspon al tipus 3e de T.B. Rasmussen produYt des de 

l'últim quart del segle VII fins a mitjans del VI aC. Així mateix, també se'l pot relacionar amb el 

ti pus 2 de la classificació del material etrusc de Sardenya de M. Gras 77 • En aquest cas, ja 

tindríem un paral.lel de la nostra pe9a en aquesta illa. , 

El context arqueologic de la nostra pe9a és for9a complex. La f ossa té una f orina 
' 

rectangular orientada en direcció Est-Oest i presenta dos enterraments sobreposats. En la part 

superior van apareixer cendres i ossos humans incinerats, el cantar de bucchero nero, dues 

anelletes de plata, el cap d'una possible agulla de bronze i, un xic més allunyat, un fragment de 

bol gris. A sota, s'hi va localitzar un conjunt de pedres no treballades i disposades de fortna 

el·líptica al voltant d'una estela en posició horitzontal i alineada seguint l'eix longitudinal de la 

f ossa. Dins d'una pe tita f ossa central va apareixer un segon conjunt d'ossos humans incinerats 

sense cap mena de material que l'acompanyi. L'aixovar pot haver desaparegut a causa de la 

construcció deis ciments d'un edifici modem 78. 

El primer moment d'utilització de la fossa correspon a l'enterrament inferior. Les 

parets laterals f ortament cremades ens f an pensar que, provablement, el cos f ou cremat in situ. 

Les restes ossies ens indiquen que es tracta d'una dona adulta (lncineració 11B). En el segon 

moment d'utilització, hom va obrir la f ossa i va preparar un sot on hi va dipositar els ossos de 

la segona incineració corresponents a un nen d'edat inferior a 5-6 anys (lncineració IIA) 79. 

L'estela localitzada devia mantenir inicialment una posició vertical per tal de marcar 

l'enterrrament. Poc després del primer enterrament, la sepultura <legué ser oberta de nou i, un 

cop l'estela hi fou col.locada horitzontalment, hom diposita els ossos cremats d'un nen que, 

possiblement, devia tenir una relació familiar amb la dona morta. Hom creu que els elements 

materials localitzats varen ser dipositats en aquest moment en moti u d'alguna cerimonia feta 

sobre el primer enterrament en ocasió de realitzar-se el segon, ja que, difícilment, podria tractar

se de l'aixovar d'un nen petit. A partir de paral.lels amb al tres f osses semblants localitzades a 

prop d'aquesta, hom situa l'enterrament infantil entorn el 590 i el 575 aC 80• 

Ens sembla interessant esmentar la presencia d'una capa fina de sorra groguenca 

entre la roca i els nivel Is negres de cremació de la Incineració 11B 81 • Aquesta característica s'ha 

76 COSTA RIBAS; GÓMEZ BELLARD: 1987, p: 31-56. GÓMEZ BELLARD: 1991, p: 296. 
77 ORAS: 1974, p: 83. 
78 GÓMEZ BALLARD: 199<), p: 94-95. 
79 GÓMEZ BELLARD: 199<), p: 95. 
BO COSTA RIBAS; GÓMEZ BELLARD: 1987, p: 48-49. GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 146, 158 i 
161 . GÓMEZ BELLARD: 1991, p: 296. 
81 GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 95. 
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documentat tant sois en un altre cas en la mateixa necropoli de Puig des Molins i hom la 

interpreta comuna manera de separar el cos i la pira de la roca mare. Tot i aixo, també podria 

tractar-se d'un ritu específic. En els tophets de Cartago i Mozia, hom documenta una capa 

gruixuda d'arena pera marcar la reorganització del tophet i l'inici d'una nova etapa. Segons C. 

Gómez Bellard, aquesta fina capa d'arena documentada en les dues incineracions de Puig des 

Molins podria simbolitzar una idea semblant relacionada amb l'inici d'un nou estat pera la 

persona morta 82. 

3.2. La necrópoli de Puig des Molins 

· La necropoli de Puig des Molins es troba situada dalt d'un turó a la badia 

d'Eivissa, a uns 500 m a l'oest de l'habitat de Puig de Vila. A la zona nord-oest del jaciment, es 

documenten un gran nombre de enterraments d'incineració corresponents a la primera fase 

d'utilització de la necropoli, amb un gran nombre de sepultures que s'enquadren entre l'últim 

quart de segle VII i mitjans del VI aC, aproximadament el temps de dues generacions 83• 

Les sepultures són excavarles a la roca mare, a excepció d'agunes deposicions 

f etes directament sobre el sol. El lloc triat per als enterrament arcaics se situa al peu del turó i a 

l'inici de la seva falda nord. La major part de les tombes es troben relativament espaiades entre 

si i no guarden cap mena d'ordre, si bé totes les fosses semblen respectar sempre la mateixa 

orientació est-oest. Pel que fa al ritual funerari, no és fins a partir de la segona meitat del segle 

VI aC que s'introdueix la inhumació. Les sepultures més antigues practiquen totes la 

incineració. En alguns casos, la cremació es realitza en el mateix lloc d'enterrament com ara en 
, 

la Incineració IIB, pero en la major part deis casos es tracta d'enterrament secundaris. Es adir, 

tot i que no ha estat localitzat, la necropoli de Puig des Molins devia tenir un ustrinium pera la 

cremació deis cadavers. Un cop acabada la cremació, els ossos quedaven barrejats amb les 

restes de cendres de la fusta i eren recollits pera la seva definitiva deposició. Sembla ser que, 

en la nostra necropoli, la recollida deis ossos era molt completa ja que hom pot identificar 

f ragments de quasi totes les parts de l'esquelet 84• 

Pel que fa als diferent tipus de sepultura, en trobem de quatre menes. Els ossos 

poden ser dipositats directament sobre la roca. Si no, els podem trobar col.locats dins d'un 

f orat natural de la roca, parcialment retocat o totalment artificial. Trobem també ossos introdu'its 

dins d'una urna, la qual es diposita en algun deis ti pus de f orats mencionats. Finalment, les 

restes incinerades poden ser col.locades en fosses, generalment rectangulars i que poden ser 

simples, amb ressalts laterals o bé amb un canalet central. En aquest darrer tipus, la cremació es 

realitza in situ, tal com hem visten el cas de la Incineració 11B de la sepultura nº 5 85• Si bé els 

82 GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 159. 
83 COSTA RIBAS; FERNÁNDEZ GÓMEZ: 1986-89, p: 256-257. GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 158. 
84 GÓMEZ BELLARD: 1990, p; 153-155. 
85 COSTA RIBAS; FERNÁNDEZ GÓMEZ: 1986-89, p; 258. GÓMEZ BELLARD: 199<), p: 156-158. 
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aixovars són generalment escassos, les incineracions en umes semblen ser les més antigues, i 

les podem situar entom al 600 aC. Poc després, trobaríem les f osses amb un canal et central 

entre finals deis segle VII i el primer quart del VI aC. La resta de sepultures tenen una datació 

més amplia: de primera meitat de segle VI aC arribant fins a la segona meitat pel que fa a les 

f osses amb ressalts laterals 86• 

4. El material etrusc de l'Emporda 

4.1. La Fonollera (Torroella de Montgrí, Emporda) 

4.1.1. Fragment de cantar de bucchero nero 

Es tracta d'una pe9a amb una argila grisa fosca i fina. El desgreixant és de mica 

en pols f or9a abundant i algun gran et de quars. La superfície és bastant poli da, fosca i grisa 

amarronada. Té una decoració de dues línies sota la vora i incisions a la carena en forma 

d'oves. En conservem un fragment amb el perfil complet des de la vora fins a sota la carena, 

pero en falten les anses 87 (Lam. VIII, 1 ). 

Per la seva forma i decoració, pertany al tipus 3e de T.B. Rasmussen 88. 

Recordem que aquest autor defensa la f abricació d'aquest ti pus cera.mi e des de finals del segle 

VII fins a mitjans de segle VI aC almenys, morint cap al tercer quart d'aquest segle. La nostra 

pe9a també correspon al cantar tipus 1 de M.Gras 89 datat entom del 600 aC. La manca de 

context arqueologic ens impedeix definir de manera més precisa el moment de la seva arribada i 

del seu úsenles terres empordaneses que pot oscil.lar entre el 600 aC i mitjans de segle, ben 

bé. 

4.1.2. El jaciment 

El jaciment de La Fonollera se situa al sud del ter1ne municipal de Torroella de 

Montgrí, entre les muntanyes de Begur i el Massís del Montgrí. Ocupa el lloc més elevat 

d'aquesta zona baixa costanera del Baix Emparda. El seu petit montícul domina tota la platja de 

Pals i la desembocadura deis rius Ter i, especialment, del Daró, entrada natural a Ullastret via .. 

fluvial 9<>. 

Es tracta d'un poblat a l'aire lliure amb una ocupació humana permanent i 

progressiva. El jaciment presenta quatre nivells d'ocupació que corresponen a diferents 

epoques: el Bronze antic i mig (fase 1), el Bronze final II-111 (fase Ila i llb), epoca romano

republicana (fase 111), baix imperi (fase IV) . Tot i aixo, s'han documentat una serie d'objectes 

86 GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 158-159. 
87 MARTÍN: 1985, p: 85. MARTÍN: 1991, p: 97. 
88 RASMUSSEN: 1979, p: 104- 1()5. 
89 GRAS: 1974, p: 82. MARTÍN: 1985, p: 85. 
9o MARTÍN: 1985, p: 82. PONS: 1977. p; 19-20. PONS: 1984, p: 25. 
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isolats que no corresponen a cap d'aquestes fases, com ara el cantar de bucchero nero, alguns 

fragments d'amf ora massaliota de mitjans del segle V aC i alguns fragments de sigillata del 

segle I dC 91 • 

Els dif erents treballs de prospecció i d'excavació han posat en evidencia 

l'ocupació del sector oest del promontori, de pendent més suau, mentres que la part més 

elevada i el sector sud-est semblen deshabitats 92. D'aquesta manera, el poblat no és vist des del 

mar, al mateix temps que aquest el defensa 93. 

Tant aquesta ubicació del poblat en el promontori com la situació favorable del 

mateix promontori en la desembocadura .del Daró i prop d'Empúries, en fan un punt estrategic 

pera controlar el que s'esdevé a la regió. No hi ha dubte que cal avan9ar en la investigació del 

jaciment per a aprof undir més en tots aquests as pectes així com per a entendre millor la 

presencia d'uns elements f orans que, ara per ara, no semblen correspondre a cap fase 

d'ocupació. 

4.2. El material etrusc d'UllastreVllla d'en Reixac 

4.2.1. Tro~os d'ansa d'amfora 

El material etrusc de l'llla d'en Reixac que sembla tenir una cronología més 

antiga procedeix de 1 'estrat VII del Departament 1, excavat al 1965/ 1966 94• Es tracta d'uns 

f ragments d'ansa d'amf ora etrusca mencionats per M. Oliva 95 deis quals no en coneixem cap 

descripció, dibuix, fotografia ni la ubicació actual. 

En aquest estrat apareix un possible enllosat de pedres planes, tro9os de tovots, 

restes d'un mur i, com a material ceramic, destaquen basicament la ceramica ama de tradició 
. ' 

Camps d'Urnes i una curiosa pe9a que M. Oliva defineix com a ceramica grisa d'Asia menor 96 

pero que, de f et, es tracta d'un oenochoe amb una morf ologia que recorda una producció de 

l'ambit etrusco-corinti de Vulci. L. Donati n'ha fet recentment un estudi molt acurat basant-se 

amb paral.lels etruscs i arribant a la conclusió que es tracta d'una pe9a de fabricació indígena a 

partir de prototipus etruscs del primer quart del segle VI aC 97 (Lam. VIII, 2). 

4.2.2. El jaciment 

L'llla d'en Reixac és un establiment indígena que comen9a a viure cap a finals 

del segle VII o molt a inicis del VI aC. L'habitava una població que ocupava la regió des de 

moltes generacions tal i com ens indica el jaciment costaner de La Fonollera. Els nivells més 

91 PONS: 1977, p: 44. PONS: 1984, p: 60. 
92 PONS: l 977, p: 20-22. 
93 PONS: 1977, p: 44. 
94 OLIVA: 1976, p: 744-775. 
95 OLIVA: 1976, p: 765. 
96 OLIVA: 1976, p: 764-775. 
97 DONATI: 1991, p: 576-585. 
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antics del jaciment coresponents a la fase IA, capes I i 11, ens revelen restes de cabanes 

constniides amb material perible. Coma cultura material hi trobem la cera.mica ama de tipus 

Camps d'Umes que segueix la tradició local així com material d'importació f enici (sempre 

amf ores) i etrusc 98• Tot i aixo, segons A. Martín i E. Pons, el material etrusc no apareixeria 

fina a la fase IB del jaciment (a partir del 575 aC.) juntament amb les primeres importacions 

gregues 99. Pero, segons apunta E. Pons, en aquestes dues fases la quantitat de material 

ceramic fet ama sobresurt en relació ambles importacions, fet que indica una continu·itat en les 

estructures economiques malgrat els contactes culturals 100. La fase IA de l'assentament 

s'ubicaria dins el primer quart de segle VI aC. 

4.3. El material etrusc de la Palaiapolis d'Empúries 

4.3.1. Estudi del material 

Les peces etrusques documentarles provenen d'antigues excavacions dirigirles 

per M. Almagro, algunes de les quals no f oren mencionarles en la publicació de la memoria de 

l'excavació 101 . E. Sanmartí n'ha donat a coneixer algunes 102, localitzades en l'estrat VIII i en 

el IX de la Palaiapolis. 

L'estrat VIII apareix molt remenat amb material des del segle VI fins al 11 aC. 

Fou excavat per M.Almagro a mitjans de segle l03. En provenen uns pocs fragments d'amfora 

etrusca (alguna ansa, una vora) (Lam. IX, 1). Degut a la poca fiabilitat de l'estrat i a la poca 

infor111ació que ens dóna el context, és impossible donar una cronología més precisa que la del 

primer quart del segle VI aC, moment d'ocupació de la Palaiapolis. L'estrat IX correspon als 

més antics vestigis del primer assentament greca la Palaiapolis 104; de l'anomenada a.rea 1 i del 

f ons de la Torre circular d'epoca medieval en provenen una vora, una base i un fragment de 

paret corresponent a la carena d'una pe~a de bucchero amb una decoració amb incisa, publicats 

per M. Almagro l05, així com alguns fragments de bucchero nero (dos fragments infonnes, una 

ansa i un fragment de cantar) i d'amfora etrusca inedits (Lam. IX, 2,3). El material aparegut en 

el seu mateix context arqueologic esta compost per cera.mica jonia, grisa de l'Asia menor, 

coríntia, atica, comuna i cera.mica ama de tradició Camps d'Umes 106• El mateix M. Almagro 

situa aquestes troballes cap al 575 aC, no molt abaos de l'establiment de la població grega a la 

Nea.polis. 

98 SANMARTf: 1982, p: 285. 
99 MARTÍN·: 1991, p: 98. PONS: 1984, p: 99. 
100 PONS: 1984, p: 99. 
101 SANMARTf, MARTf: 1971, p: 55. 
102 SANMARTÍ, MARTf: 1971, p: 55, 57. 
1<>3 ALMAGRO: 1964. p: 61-71. 
104 ALMAGRO: 1964, p; 71-85. 
105 ALMAGRO: 1964, p: 74, fig. 1,2,3. 
JO(, ALMAGRO: 1964, p: 71-84. 
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4.3.2. La Palaiapolis 

La Palaiapolis és fundada pels f oceus cap al 600 aC en l'actual Sant Martí 

d'Empúries. Era una illa voltada de mar i de maresmes. Durant els primers 50 anys del segle VI 

aC, sera una simple f actoria sen se grans pretensions urbanístiques 107• La posterior ocupació 

de l'indret en epoca medieval i moderna en fa molt difícil les excavacions. Més endavant 

tractarem la fundació d'Empúries amb més profunditat, pero dibuixem-ne ara algunes 

pinzellades. 

A partir d'un analisi tipologic del material indígena de la Palaiapolis ( estrats VIII

IX i V-VI) i de la seva relació amb materials assimilabl~s deis assentaments i de les necropolis 

empordaneses apreciem un procés d'ocupació continuat i ben definit des de mitjans del segle 

VIII i fins al segle VI aC. Es tracta de material ceramic ama, procedent d'excavacions antigues, 

que segueix la tradició del Bronze Final i de la primera edat del Ferro empordanesa, amb 

paral.lelismes a la necropoli d'Angles i a l'llla d'en Reixac (Ullastret) 1°8 . En aquest sentit, les 

excavacions que s'han dut a terme molt recentment confirmen aquesta hipotesi ja que hom ha 

documentat les restes d'un assentament del Bronze Final així com nou material etrusc sempre 

associat a elements de fabricació grega 109. 

Així dones, l'establiment colonial foceu de la Palaiapolis se situaria fonent-se 

sobre un nucli indígena del Bronze Final cap al 600 aC. A més, conviuria amb l'assentament 

indígena emporita estes sobre una part de la plataforma superior del turó d'Empúries. Després, 

sense abandonar la Palaiapolis, es construiria el nou establiment (Neapolis) al costat de la badia 

natural, prop de l'assentament indígena del turó emporita que estaria en ple funcionament en el 

moment de }'arribada deis foceus 110. 

4.4. El material de la necropoli El Portitxol 

4.4.1. Aríbal globular 

Es conserva en el Museu Arqueologic de Girona amb el número d'inventari 16. 

Es tracta d'un aríbal de boca plana i boca discoidal amb el cos globular 111 • El color de la seva 

argila és d'un beig ciar. La seva decoració esta composta per un vernís ver1nell marró altemant 

amb un ver111ell vinós. Té tres bandes amples que rodejen el cos (la central és més estreta i de to 

més ciar) i a l'espatlla, a partir de l'inici del coll, hi trobem unes línies radials (petals irregulars). 

El disc superior de la boca té tres bandes concentriques, la central més ample i de color ver1nell 

vinós, i les externes més fines pero de color marró. Es tracta d'una pe~a de fabricació etrusco

coríntia (Lam. X, 1, 2). 

107 MARCET; SANMARTÍ; 1989, p: 68-69. SANMARTf: 1990, p: 393-394. 
108 ROVIRA; SANMARTf: 1987, p: 101. 
1()9 Voldrícm agra"ir la gentilesa del Sr. P. Castanyer, arqueoleg d'Empúries, per facilitar-nos aquesta 
infonnació. 
1 l<> ROVIRA; SANMARTÍ: 1987, p: 101. 
1 I 1 TRIAS DE ARRIBAS: 1967-68, vol. I, p: 48, vol. 11, 1am. Xl,1. 
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La seva forma deriva de la B2 de H. Payne 112 característica del període Corinti 

Antic (625-620 aC.) que correspon a una simplificació de la for1na A que hem visten l'aríbal de 

Mas de Mussols. Sovint té una decoració de bandes concentriques a la boca, allunyant-se així 

deis seus prototipus corintis que presenten a la boca una decoració de petals o d'estries 

radials113. La seva cronologia oscil.la entre el 625 i el 525 aC 114• Segons R.M. Asensi i la 
' 

cronologia de la necropoli que ens ocupa, la nostra pe~a dataria de la primera meitat del segle VI 

aC. 

Els aríbals globulars etrusco-corintis amb decoració lineal són ampliament 

difosos a tota Etrúria, sobretot la meridional costanera'i en especial a Vulci i a la vall del Fiora 

on eren actives totes les fabriques que produ"ien ceramica etrusco-coríntia 115. Recentment, 

R.M. Asensi n'ha f et un estudi, al qual em remeto, for~a més complet que l'antic de G. Trias de 

Arribas documentant al tres peces paral.leles a la nostra. Nosaltres tant sois n'af egirem algunes 

· més pera completar aquesta llista. Així dones podríem citar l'aríbal globular de Poggio Civitate 

(Murlo) 11 6, el de Agnani (Frosinone, Lazio) datat en la primera meitat del segle VI aC 117 o bé 

els dos adquirits a Roma i conservats en el Museu Nacional de Copenhaguen 11 8, tots ells amb 

decoració lineal. 

4.4.2. Alabastre 

Es troba al Museu Diocesa de Girona amb el número d'inventari 834. Prové de 

la col.lecció Font. Es tracta d'un alabastre amb boca discoidal i ansa poc desenvolupada. La 

seva pasta és beix rosada. La boca discoidal esta restaurada quasi en un cinquanta per cent i 

conserva restes de decoració marró en línies concentriques, una línia incisa i una altra de color 

marró a !'interior de la boca. El coll té restes de decoració en for1na de ·petals radials de color 

negre. El costé restes de decoració a bandes en la part superior i, en la part inferior, hi té una 

taca de tra~ irregular que segurament seria part de la decoració figurada de "gossos corrent" cap 

a la dreta representats en negre i en silueta. A la resta del cos, probablement hi havia una 

decoració de punts tal com acostuma a ser en aquesta serie d'alabastres t 19 (Lam. X, 3). 

Pel que fa a la f orina, aquesta també s'inspira en models corintis. L'alabastre és 

el típic ungüentari de finals del segle VII aC. Fou introdu"it una mica abans de mitjans de segle, 

esdevenint comú al Protocorinti tarda i encara més comú al transicional. En aquest moment és la 

forma preferida. Pero als últims anys d'aquest segle comen~a a ser despla~at per l'aríbal 

globular sen se peu 120. A Etrúria, aquest ungüentari també és apreciat i f abricat i dóna lloc a 

112 P A Y NE: 193 1, p: 289- 29<). 
113 ASENSI: 1991, p: 230- 231. 
114 PY: 1993, p: 419- 423. 
115 STOPPONI: 1985, p: 79. 
116 STOPPONI: 1985, p: 79, nº 57. 
117 iScavi e Scopcrtc: 1986, p: 345- 347, Lam. LXVII. 
I 18 ~-V.A. Copcnhagucn, Lam 95. 
I 19 ASENSI: 1991, p: 229. 
120 P A Y NE: 1931, p: 281. 
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peces com la nostra. Pel que fa a la decoració deis running dogs, aquesta és típica deis aríbals 

ovoides protocorintis subgeometrics tot i que també el documentem en els an'bals del Corinti 

antic (segona meitat el segle VII aC) i després és repres perla ceramica etrusco-coríntia 121. Un 

exemple d'alabastre corinti amb aquest motiu decoratiu és el que es troba conservat al Badisches 

Landesmuseum, Alemanya 122 així com un de localitzat a l'hereon de Delos 12.1. 

D'altra banda, el nostre alabastre segueix fidelment els prototipus corintis amb 

l'ansa poc desenvolupada i la decoració geometrica o figurada, o bé altemant les dues. Igual 

que la pe~a estudiada anteriorment, la decoració de la boca és de bandes concentriques, i 

s'allunya del model corinti f orinada petals _radial s. 

Per a completar els exemples que dóna R.M. Asensi, podríem citar l'alabastre 

procedent de la tomba 2 l 15 de Tarquinia 124 o bé el procedent de Sardenya i conservat a 

l'Antiquarium Arborense d'Oristano 125, ambdós amb decoració lineal. Altres bons exemples 

són els conservats en el Museo Archeologico della Maremma (Grosseto)126 on trobem 

alabastres procedents de Castro, de Vetulonia, de Saturnia i de procedencia incerta. Alguns 

tenen decoració lineal i de punts, d'altres tenen el motiu deis running dogj-. 

Pel que fa a la seva cronologia, la podem situar entre finals del segle VII i inicis 

del VI aC. Així, el podem inserir dins la cronología general de la necropoli El Portitxol. 

4.4.3. Aríbal piriforme 

Es troba conservat al Museu Arqueologic Nacional de Catalunya amb l'inventari 

326. Procedeix de la col.lecció Cazurro. Té un cos piriforme i la boca discoidal. L'argila és 

d'un color groguenc. El cos té una decoració lineal de color marró fose. La boca té una vora 

ample i plana decorada amb petites estries radials. L'ansa, de cinta, té tres bandes horitzontals 

del mateix color marró fose. A l'espatlla trobem petals radifor1nes irregulars. En el cos es 

subsegueixen a distancies irregulars una banda ampla, dues línies firies, una altra banda ampla i 

tres línies fines més. El peu és molt fi i esta vernissat del mateix color 127 (Lam. X, 4). 

Els prototipus originals els trobem en la ceramica corintia d'estil Protocorinti 

tarda i transicional. Aquests deriven de l'aríbal ovoide que, durant el Protocorinti final, agaf en 

una forma pirif orine 128. En aquest cas, la nostra pe~a conserva les estries radials a la boca al 

igual que els seus prototipus corintis. Així mateix, la nostra pe~a presenta una decoració radial 

pero també podem trabar variants a aquesta decoració com poden ser les escames, les línies 

oblíqües (en for111a d'espines de peix), les línies verticals, etc. Cal afegir que és també freqüent 

121 GRAS: 1974, p: 117. 
122 C. V.A. Karlsruhe. Badishes Landcsmuseum, 1am: 40, nº 4. 
123 DUGAS: 1928, p: 123, nº 387, 1am. XXIX,D 
124 CA.MPOREALE: 1972, p: 127- 128, 1am. XXXIV d. 
125 GRAS: 1974, p: 115, nº 46. 
126 f',. V.A.: Grosscto. Museo Archeologiccl della Maremma, II, 1am. 45. 
127 TRIAS DE ARRIBAS: 1967-68, vol. I, p: 48; vc>I. 11, 1am. XI, 2. ASENSI: 1991, p: 226- 227. 
128 PAYNE: 1931, p: 22. 
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de trobar-se aquests petits ungüentaris etrusco-corintis amb una decoració figurada d'inspiració 

coríntia en que, fins i tot, hom ha arribat a distingir el tra9 de dif erents mes tres 129• 

Tot seguit veurem exemples paral.lels al nostre que complementin els indicats 

per R.M. Asen si. Així dones, tenim una serie d'aríbals piriformes conservats al Muse u 

Arqueologic de Siena 130 amb una decoració de línies horitzontals en el cos i de llengüetes 

radials a l'espatlla. També en trobem en el Museu Nacional de Copenhague 131 de 

característiques semblants, procedents de Sommavilla o de Narce o de localització 

desconeguda. Entremig dels vasos de la col.lecció Castellani 132 en trobem un que alterna la 

decoració lineal amb el motiu del running dog ... que hem vist en l'estudi precedent. Com a 

exemple d'anoal amb decoració en f orina de escames en trobem un procedent de Poggio Buco 

conservat al Museu Arqueologic de Florencia 133 o bé un altre de la tomba 352 de la necropoli 

de Monte Abatone, Cerveteri 134. També a Poggio Buco en trobem un altre amb una decoració 

. de línies horitzontals i de petits grups de ratlles verticals sobre el llavi i en la zona central del cos 
135, també característica d'aquestes produccions etrusco-corínties. Tindrem ocasió de veure en 

l'estudi de la proxima pe9a la decoració a "espines de peix". 

Així dones, les imitacions etrusques de les formes del Protocorinti tarda i 

transicional s'han de situar a finals del segle VII i a inicis del VI aC. M. Py les situa entre el 625 

i el 575 aC 13(>. Aquesta datació coincideix ambla de la resta de peces i ambla de la necropoli. 

4.4.4. Aríbal piriforme i boca discoidal 

Es troba conservat al Museu Arqueologic de Girona amb el número 23 022. La 

seva pasta és beix-rosada amb petites partícules de quars. Té la boca discoidal ambla vora un 

xic pendular. Com a decoració trobem unes petites estries radials a la boca així com un línia 

marró que abra9a part d'aquesta. L'ansa té tres línies horitzontals i irregulars de color marró. Al 

final del coll trobem una línia horitzontal marró a partir de la qual es desenvolupa una serie de 

petals radials irregulars. El cos presenta una decoració lineal de color marró i vermell vinós 

alternativament i un moti u de "espines de peix" marró. El peu és tot pintat de color marró 137 

(Lam. XI, 1 ). 

La seva f orina pirif orine és de semblants característiques a la pe9a preceden t. Per 

tant, no cal estendre'ns en la seva analisi f orinal i simplement remetre'ns a ella. Pel que fa a la 

seva decoració, en podem recalcar uns quants exemples paral.lels, com ara la serie procedent de 

129 SZILÁGY: 1958, p: 273- 298, 1am VI- VIII, on hi vcicm aryballoi ctrusco-corintis amb dccoració 
figurada del mcstrc Ca~tcllani conscrvats al Muscu de Budapcst. Scavi e scopcrtc: 1986,p: 345- 347, 1am. 
LXVII, on hi veicm un alaba1,tron amb dccoració figurada vemissada i incisa. 
130 CIMINO: 1986, p: 34- 35, nº 30, 31, 35, 1am. 7- 8. 
131 C. V .A.: Copcnhagucn, 1am. 94, nº 1, 2, 3, 5. 
132 MINGAZINI: 1930, p: 111, nº 333, 1am. XVI 4 
133 BARTOLONI: 1972, 1am. CXII c. 
134 BUGLI; GELATI: 1981, p: 23()- 231, nº 111. 
135 BARTOLONI: 1972, p: 8(), nº 23, 1am. XLIII c. 
136 PY: 1993, p: 419- 423. 
137 ASENSI: 1991, p; 226. 
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la tomba VII de Poggio Buco 138_ Així mateix, també en trobem un d'adquirit a Roma i 

conservat en el Museu Nacional de Copenhaguen 139 i un altre procedent de la col.leció Mieli 

del Museu Arqueologic de Siena t-t(>. 

La seva cronologia seria també de finals de segles VII i inicis del VI aC. M. Py 

el situa entre el 600 i el 550 aC 141. 

4.4.5. Aríbal mixte 

Es troba conservat al Museu Arqueologic Nacional de Catalunya amb l'inventari 

325. Prové de la col.leció Cazurro. La seva f orina és 'especialment curiosa ja que té un doble 

cos esferic. Es podria considerar com un aríbal embotit en la part inferior d'un alabastre. La 

seva argila és rosa-amarronada. La boca és dicoidal amb una vora ample i plana decorada amb 

unes estries radiáis petites i irregulars. Una sola ansa se sosté de manera oblíqua en l'espatlla 

del vas presentant quatre bandes horitzontals de color marró fose. Enmig del cos hi trobem una 

motllura que la divideix en les dues parts. La part superior del costé una banda fosca i una altra 

de ver1nell vinós. La part inferior té tres bandes: les exteriors f osques i la central ver1nell vinós. 

El peu és globular sense suport 142 (Lam. XI, 2, 3). 

Un exemplar semblant el trobem a la col.lecció Poggiali de Florencia datat entre 

finals del segle VII i inicis de VI aC i estudiat breument per A. Cherici 143• Aquesta forma no 

troba paral.lels en el repertori corinti sinó que, a partir de la combinació de models coneguts 

com ara alabastres o an'bals , els tallers etrusco-corintis elaboren formes noves. Són nombrosos 

els exemplars que recullen aquesta originalitat com ara els dos aríbals de f or111a mixta 

procedents de la col.lecció Castellani ambdós amb el cos acabat en punta 144. Així mateix, en 

trobem un procedent de la tomba 352 de la necropoli de Monte Abatone, Cerveteri 145 amb un 

doble cos molt globular i un petit peu anular. De la necropoli del Potere di San Cerbone 

(Populonia) en procedeix un f or9a semblant al nostre 146. Cal destacar que aquesta original 

combinació de forn1es també es dóna en la producció en bucchero. Aquest és el cas de 

l'alabastre de bucchero nero de la col.leció C.A., datat entre finals del segle VII i inicis del VI 

aC, i considerat també com un producte d'Etrúria meridional 147. 

Així dones, igual que les altres peces localitzades a la necropoli de El Portitxol, 

aquesta també se situaria a cavall entre finals del segle VII i inicis del VI aC. M. Py data aquesta 

forma entre el 625 i el 575 aC.148 

138 BARTOLONI: 1972, p: 80, nº 19 a 23. 
139 ~.V.A.: Copenhaguen: 1am. 94,4. 
140 CIMINO: 1986, p: 35, nº 33, lam.8. 
141 PY: 1993, p: 421. 
14Z TRIAS DE ARRIBAS: 1967- 68, vol. 1, p: 48- 49; vol. 11, 1am. XI, 3. ASENSI: 1991, p: 228. 
143 CHERICI: 1988, p: 125- 127, nota 4, lam.: LXX b. . 
144 MINGAZZINI: 1930, p: 156, nº 394, 1am. XXXI 6 i p: 156, nº 395, 1am. XXXI 8. 
145 BUGLI; GELATI: 1981, p: 230, nº 108. 
146 MINTO: 1943, 1am. XXV. 
147 CAMPOREALE: 1991, p: 152, nº 155, 1am. CVII d 
148 PY: 1993, p: 419- 423. 
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4.4.6. La necropoli El Portitxol 

Es troba prop de la caleta que porta el seu nom, al sud de la Neapolis. Fou 

descoberta abans de l'inici de les excavacions oficials a Empúries i excavada sense cap mena de 

garantia científica. La construcció deis enterraments no f ou documentada i els materials 

funeraris d'acompanyament van ser descontextualitzats. Així, es va perdre l'ocasió per a 

estudiar les tombes gregues més antigues trobades mai en l'ambit foceu més occidental. A partir 

del material recuperat, sabem que aquesta necropoli correspon al segle VI i seria el cementiri on 

enterraven els seus morts els habitants de la Palaiapolis abans de la fundació de la Neapolis 149• 

En aquest sentit, hom hi ha localitzat objectes i material ~ssimilables al món indígena precolonial 

així com cera.mica arcaica d'importació grega. Possiblement cal situar l'ús d'aquesta necropoli 

en un moment de transició entre el món indígena anterior i les primeres influencies colonials, en 
,. 

una cronología de finals del segle Vll/inicis del VI aC 150• Es en aquest context que hem de 

. situar les importacions etrusques procedent d'aquesta necropoli. 

4.5. Material procedent d'Empúries de localització indeterminada 

D'Empúries també procedeix una pe~a de bronze de la qual en desconeixem la 

seva exacta localització així com el context de la seva descoberta. Es tracta d'un doble protom 

de xai conservat al Museu Arqueologic de Valencia que provindria de la col.lecció Cazurro 151 

(Lam. XII, 1). 

Aquest tipus de quadrúped amb un cap a cada punta del cos és característic del 

centre de la Península Italica. Tenen un f orat pera la suspensió de fo11na angular, comuna "v" 

invertida. Es tracta d'unes figures molt estilitzades amb uns caps i unes banyes que per1neten 

diferenciar entre bous i xais. Aquests últims ten en unes banyes que f an una espiral corbada més 

marcada que els bous i que rarament s'estenen més enlla del morro, donant una aparen~a més 

compacta 152• La nostra figureta s'ajusta perf ectament a aquesta descripció. En trobem de 

conservarles al British Museum 153, al Musée du Louvre 154, a la Biblitotheque Nationale l55 i 

al Museo Arqueológico de Madrid 156• Pel que fa a la seva procedencia, cal situar-la 

especialment en el Pice (Italia). Acostumen a procedir de necropolis, com ara els cinc penjolls 

de bronze de doble protom taurí localitzats a la tomba XIX de Grottazzolina (Ascoli Piceno) 157 

149 MARCET; SANMARTf: 1989, p: 167- 168. 
150 ROVIRA; SANMARTf: 1987, p: 99 i 104. 
151 ALMAQRO: 1949. p: 97- 102. GARCÍA Y BELLIDO: 1936, p: 193. 
152 LLOYD-MORGAN: 1986, p: 47- 51. 
153 LLOYD-MORGAN: 1986, p: 47- 48. . 
154 DE RIDDER: 1913. n. 199 (d()S protoms de xai adossats), n. 200 fins 206 (bous amb dos o quatre 
caps), n.207 (doble protom de cavall). . 
15..5 BABELON, BLANCHET: 1895, n. 1182 (dos protoms de toro adossats), n. 1183 (quatre protoms de 
toro adossats), n. 1187 (dos protoms de xai adossats). 
1.56 THOUVENOT: 1927, n. 362 (protoms de t()ro adossats) 
157 ANNIBALDI: 1960, p: 370, fig. 6, nº 3. 
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o els conservats al Museu Nacional de Ancona 158_ Hom n'ha localitzat alguns exemplars a 

Vetulonia, en sepultures d'inhumació de Circolo del Cono 159. 
; 

Es interessant mirar de coneixer-ne !'origen i el significat. En aquest sentit, M. 

Pallotino remarca la relació intensa entre la producció metal.lúrgica de l'art urartí deis segles 

VIII-VII aC i certs objectes trobats a Etrúria, al Laci i a la Campania. Segons ell, els animals 

amb doble protom extrovertit tenen un origen segurament asiatic, probablement urartic. Els 

centres cu]turals de }'Italia tirrenica, sobretot Etrúria, són una etapa secundaria del moviment de 

dif usió d'aquests elements asiatics. Les f onts d'inspiració d'aquest f enomen s'haurien de 

buscar en els pa'isos costaners del Mediterrani oriental, com ara Egipte, Síria i Xipre 160• Així 

mateix, figuretes semblants també es documenten a Grecia, com ara els exemplars localitzats a 

Delf os prop del mur sud del temen os 161 • Seguint la mateixa línia, P. Orlan di 162 presenta un 

doble protom de xai lligat pel dors procedent d'una sepultura de la necropoli de Butera (Gela, 

Sicília) assegurant !'amplia difusió per tot el món antic d'aquests amulets en fortna de xais, 

bous, cérvols, cavalls ... , tot i que sovint tenen forma simple. D'altra banda banda, és 

interessant destacar la presencia d'aquests dobles protoms de toro, de bou o de cérvol al 

capdamunt d'espases votives sardes 163. 

Tot i aixo, més recentment, G.Lloyd-Morgan demana precaució en totes 

aquestes afirtnacions assenyalant la necessitat d'un estudi més precís de totes aquestes peces 

abans d'afir1nar aquests contactes, ja que només unes guantes són datables i a penes en sabem 

la procedencia. Segons ell, els animals amb dos o quatre caps són criatures f antastiques 

inmortalitzades perles arts menors en els segles VIII-VII aC. Les troballes d'aquestes figuretes 

en enterraments f emenins centroitalics de finals del segle VII-inicis del VI aC suggereixen que 

f ossin penjats den e collarets i fíbules, o bé, usats com a amulets o com a decoració 164• 

Tot i aixo, en observar de fortna més acurada la nostra pe~a, podem remarcar 

una semblan~a ambla copa en forma de toro localitzada a la necropoli de Hallstatt 165 (Lam. 

Xl,2). Efectivament, a l'Europa occidental i nordica són freqüents les representacions 

ceramiques zoomorf es amb l'extensió de la tradició deis Camps d'Umes 166• En aquest sentit, 

veiem com la for1na de les banyes de les dues peces tradueix una tradició centroeuropea que a 

Italia es manif esta a partir del Bronze final amb una major contacte amb }'Europa deis Camps 

d'Urnes, tal com hem assenyalat en el capítol anterior. Per tant, hem de pensar que la tradició 

1.58 LOLLINI: 1976, p:179, 1am. 137. 
159 MONTELIUS: 191(), p: 840, 1am. 180, nº 6; p: 841, 1am. 180, nº 7 i p: 841, 1am 180, nº 14. 
160 PALLOTINO: 1955, p: 119- 12(). 
161 ROLLEY: 1969, p: 80, nº 117, p: 80, n.º 118. El mateix C. Rolley senyala la frequencia d'aquests 
anirnals amb dos caps en epoca Geomctrica coma dccoració de agulles o de fíbules o bé coma pcnjolls. 
Aixf matcix, també defensa la presencia d'aquesta mena de figuretes des del Cauques fins a Italia. 
162 ORLANDI: 1956, p: )- 3, 1am. l nº 3. 
163 ZERVOS: 1954, p: 318, nº 39<)- 393. 
164 LLOYD-MORGAN: 1986, p: 48. 
165 Prahistorishcs Museum, A.4830 Hallstatt. 
166 BRIARD: 1987, p: 133- 150. 
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oriental def ensada per M. Pallotino seguiria una ruta centroeuropea pera arribar a l'ltalia central 

cap al Bronze Final/Primera Edat del Ferro. 

Així dones, podem situar aquesta pe~a entre finals del segle VII aC i inicis del 

següent. La cronologia del material de procedencia italica documentat a Empúries ens suggereix 

situar la pe~a a partir del 600 aC. Tot i aixo, el f et d'ignorar-ne la localització exacta ens 

impedeix de fer-ne cap interpretació historica acurada. El moment de la seva f abricació no 

pressuposa el moment de la seva arribada a les nostres costes, ja que aquesta podria ser 

posterior. D'altra banda en desconeixem els seus destinataris/usuaris: eren els grecs o bé els 

indígenes peninsulars ? Quin n'era )'ús i el significat en les nostres terres ? Són qüestions que 

ara per ara no tenen resposta. 

5. El comer~ etrusc de finals del segle Vll/inicis del VI aC 

5.1. Societat i producció 

Cap al segle VIII aC, els principals centres de l'Etrúria costanera es van 

constituint com a veritables unitats urbanes. Així, entre els segles VIII-VII aC, floreixen totes 

les ciutats costaneres entre el Tíber i l'Amo com a centres d'impuls i de progrés, amb 

institucions propies i autonomes, pero lligades entre elles per una llengua i cultura comunes i 

per unes mateixes exigencies economiques 167. Els assentaments de l'Etrúria interna també 

participen plenament i vigorosament en el desenvolupament de l'Etrúria arcaica. Les 

comunicacions internes es donen a través de la navegació fluvial i lacustre, obrint vies de 

contacte i d'intercanvi amb les regions centrals i septentrionals de la Península Italica fins 

l'Adriatic 168. 

Cal destacar la instal·lació eubea a Pitecusa, al menys des de mitjans de segle 

VIII aC i, en conseqüencia, l'inici de contactes entre els grecs i la població local de la 

Campania, el Laci i Etrúria, tal com documenten algunes produccions gregues localitzades en 

terres italiques 169• Els eubeus es mostrarien interessats per l'of erta minera de les Colline 

Metallif ere toscanes i perla de l'illa d'Elba, segons mostren tro~os de minerals i d'escories de 

ferro provinents d'aquesta illa i localitzades a Pitecusa. La manca de testimoniances d'una 

presencia grega a la Toscana en aquest moment, ens fa pensar en el paper intemediari de la 

població indígena en aquests intercan vis, af avorint així la prosperitat deis grans centres 

villanovians de l'Etrúria meridional i la relació d'aquests amb els eubeus 170. Les influencies 

orientals més significatives com ara la introducció de la tactica hoplítica, de la tecnica de 

167 PALLOTINO: 1984, p: 123-124. 
168 PALLOTINO: 1984, p: 129. 
169 RIDGWAY: 1984, p: 147-154. 
170 RIDGWAY: 1984, p: 156. 
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cobertura en terracota del sostre, de la decoració arquitectonica també en terracota, de 

l'escriptura i deis cultius vinyer i oliverer es deuen a aquestes relacions entre Etrúria i els 

eubeus. Pero aquests contactes no es limiten únicament al comer~ de mercaderies i de bens, 

sinó també a l'intercanvi de tecnologia i d'artesans. Així, trobem ceramistes eubeus instal·lats a 

Caere i a Tarquinia des d'inicis del segle VII aC 171, 

Algunes d'aquestes innovacions són d'especial interes per a nosaltres ja que 

comporten un gran desenvolupament del comer~ etrusca partir de finals del segle VII aC. Cap 

al 630 aC, en tot Etrúria, pero en especial a la zona meridional, constatem una gran importació 

de ceramica coríntia i de productes greco-orientals. Fabriques etrusco-corínties s'instal.len 

primer a Vulci i a Veio, després a Caere i, en ple segle VI aC, a Tarquinia, produint en especial 

ungüentaris derivats de prototipus corintis 172• Aquesta innovació en la producció etrusca s'ha 

de relacionar amb la introducció del cultiu de }'olivera a mitjans del segle VII aC. Tal com 

. defensa J. Martínez-Pinna 173, l'oli assumeix les característiques d'un bé de prestigi i serveix 

especialment per a elaborar perf ums i productes de cosmetica en general. Així, veiem Vulci i 

Caere especialitzar-se en la producció d'ungüentaris etrusco-corintis fins al punt de poder 

alimentar un corrent estable d'exportació a occident 174. 

Pero el paper de Caere en aquest moment és f onamental. Segons M. Gras, el 

bucchero més antic documentat es troba en aquesta ciutat cap al 675 aC. A partir de mitjans de 

segle, aquesta ceramica esta extremadament estesa en tota l'Etrúria meridional. El bucchero 

s'inscriu en la tradició de la ceramica d'impasto amb una tecnica progressivament rafinada. 

L'evolució de la producció comporta la seva estandarització i l'exportació en massa tant en la 

Península ltalica com a fora 175• Les exportacions de bucchero via marítima afecten 

essencialment el cantar, vas per excel.lencia del comer~ del vi. 

En aquest sentit, en l'últim ter~ del segle VIII aC, veiem la introducció de la 

vinya com una innovació més de la cultura orientalitzant i concebuda com un bé de prestigi 

destinada a les capes més elevades de la societat 176. El vi va unit a la practica del simposi, un 

costum importat pels grecs que adquireix una gran importancia en ambients aristocratics 

etruscs. A l'últim ter~ del segle VII aC, constatem un augment del cultiu de la vinya i de la 

producció de vi peral consum local i pera l'exportació. Així, l'establiment d'un comer~ regular 

amb el sud de Fran~a coincideix amb aquest augment de la producció. Les principals arees de 
, 

producció es concentren en els territoris de les ciutats costaneres 177. Es en aquest mateix 

territori on apareix l'amf ora comercial etrusca com a conseqüencia d'una nova necessitat: 

transportar productes líquids per via marítima i emmagatzemar-los. Segons M. Gras, aquest 

171 TORELLI: 1981, p: 122-128. RIDGWAY: 1984, p: 160-169. 
172 TORELLI: 1981, p: 122. 
173 MARTfNEZ-PINNA: 1991, p: 40. 
174 COLONNA: 1975, p: 9. 
175 ORAS: 1989, p: 761. 
176 MARTfNEZ-PINNA: 1991. p: 39. 
171 MARTfNEZ-PINNA: 1991, p: 41-42. 
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element exotic en el repertori ceramic tradicional etrusc provindria de la imitació d'amf ores 

f enícies, especialment les occidentals 178. Trobem dues categories d'amfora: les que ten en el 

f ons apuntat, adaptarles al transport en vaixell i les amf ores de f ons pla més adequades a un 

comer~ terrestre. Donat que aquestes dues categories no han estat mai trobades juntes en cap 

derelicte, hom pensa que la primera podria provenir de Caere i la segona de Vulci. Tot i aixo, la 

varietat d'argiles fa pensar en }'existencia de diversos tallers pera cada forma 179• 

Gran part del territori meridional etrusc s'orienta dones cap al mar. A inicis del 

segle VI aC, Caere, Tarquinia i Vulci implanten autentics emporia: uns ports amb f uncions 

comercials distants del centre urba oberts a artesans estrangers i locals 180• Així, les forces 

productives es comencen a desenvolupar entom a institucions político-religioses en detriment de 

la protecció que anterior1nent of eria el princeps etrusc al comerciant estranger. Establert sobre 

aquestes estructures, l'intercanvi comercial creix enor1nement a llarg de tot el segle VI aC 181 _ 

. L'aristocracia etrusca continua enriquint-se al mateix temps que ho fa una classe mitjana en 

contacte directe amb l'element mercantil i artesanal grec 182. 

5.2. Comer~ etrusc al sud de la Gal.tia 

A partir de l 'últim quart del segle VII aC, un gran moviment comercial es 

desenvolupa des de l'Etrúria meridional, sobretot des de Caere i Vulci, cap al Mediterrani 

central i occidental, Sicília i l'ltalia meridional tirrena 183. Pero on les importacions són 

especialment abundants és en els nivells arcaics del Midi frances, anteriors a la presencia grega. 

Els jaciments protagonistes d'aquest comer~ se situen no gaire lluny de la costa i en el rerepaís 

immediat, mantenint d'aquesta manera un lligam estret amb el trafic marítim 184. 

La f reqüentació etrusca comen~a a realitzar-se uns anys abans de la fundació de 

Marsella. En alguns oppida de Proven~a i del Llenguadoc oriental, les amf ores vinaries 

etrusques i els cantars de bucchero constitueixen un percentatge molt elevat deis materials 

ceramics trobats, davant d'una més escassa ceramica figurada corintia o greco-oriental. Segons 

M. Cristof ani, la varietat deis productes indica que el carregament procedeix d'aquells emporia 

etrusco-meridionals on el contacte amb els grecs és particula11nent intens. Així mateix, no hem 

de descartar la possibilitat d'una participació grega en el comer~ etrusc directe cap a la 

Gal.liaI85. La fundació de Marsella no destorbara aquest quadre comercial. El comer~ grec i 

178 ORAS: 1989, p: 762. 
179 ORAS: 1989, p: 763. 
180 CRISTOFANI; 1983, p; 147-157. 
181 TORELLI: 1981, p: 147-157. 
182 TORELLI: 1987, p: 52-53. 
183 CAMPOREALE: 1992, p: 50. 
184 BOULOUMIÉ: 1992, p: 169. 
185 CRISTOFANI: 1983, p: 47. 

49 



l'etrusc conviuen pacíficament fins cap al 540 aC, moment en que entren en conflicte bel·lic, si 

bé aquest no sembla afectar la continu·itat del comer9 etrusc en aquesta area. 
,, 

Es interessant destacar el paper de Saint-Blaise on trobem les primeres 

importacions etrusques a partir de .la segona meitat del segle VII aC, com ara bucchero en 

abundancia i també amfora etrusca. Hom creu que aquest oppidum funcionaria com a f actoria 

de distribució orientada cap als centres indígenes de la Proven9a i del Llenguadoc oriental, i 

seria alimentada per un trafic directe vingut de la costa tirrenica 186• A més, hi trobem també les 

mateixes importacions corínties i greco-orientals documentarles a Etrúria que procedirien del 

mateix comer9 etrusc i deis emporia d'Etrúria meridional. 

Entre els jaciments sud-gal·lics que han donat importacions etrusques, podem 

destacar l'oppidum de La Liquiere (Gard) en la primera fase d'ocupació datada entre els 630 i 

580 aC on trobem especialment cantars en bucchero nero i amf ore·s del ti pus 1/2 de Py, datades 

a l'ultim ter~ del segle VII i a inicis del VI aC, i del tipus 3 de inicis del VI aC 187• En la segona 

fase de La Liquiere (primera meitat del segle VI aC) així com en la fase 11 de l'oppidum de La 

font du Coucou (Calvisson, Gard) (550-525 aC), trobem també importacions etrusques 

sobretot ref erent a amf ores ja que els cantars de bucchero tendeixen a desapareixer a partir de 

mitjans de segle tal com veurem més endavant 188• Pel que fa a la penetració de les 

importacions mediterranies a l'interior del Llenguadoc oriental, constatem com la franja 

meridional de la comarca de Les Garrigues, prolongació de l'area litoral, i el sector llenguadocia 

de la vall inferior del Roine, coma via de pas cap a }'interior de la Gal·lia, veuen arribar també 

objectes d'importació etruscs (bucchero, amfores, bols de bronze) i grecs des d'inicis del segle 

VI aC que hom atribueix als mateixos indígenes establerts a la costa 189• Tot i aixo, si bé la 

ceramica fina destinada a la beguda és tant nombrosa com a la costa, el percentatge d'amf ores 

documentat és f or9a menor, f et que s'explica per un interes menor deis mercaders etruscs i 

grecs pels recursos de la regió 190• Tot i no poder consumir regulannent vi d'importació, tota la 

població local, i no solament una elite, segons sembla documentar el registre arqueologic, 

aprecia i té accés a aquests vasos d'importació, encara que sigui per a begudes de producció 

local 191 • 

L'escassetat d'amf ores etrusques localitzades en la mateixa Etrúria i la presencia 

massiva d'aquestes al Midi frances fa que siguin precisament investigadors francesos els que 

les hagin estudiarles més detalladament. Així, aquestes importacions procedents de jaciments 

que oscil.len entre finals del segle VII i finals del V aC, han estat protagonistes de estudis com 

els que realitza M. Py, al 1974 i al 1985 192, basant-se sobretot en les troballes de la regió de 

186 BOULOUMIÉ: 1982, p: 75- 82. 
187 PY; PY: 1974, p: 143-147 i p: 157-188. 
188 PY; PY: 1974, p: 147-153 i p: 162-194. 
189 DEDET: 1995, p: 297-299. 
190 DEDET: 1995, p: 297-299. 
191 DEDET: 1995, p: 304-305. 
192 PY; PY: 1974, p: 143-254. PY: 1985, p: 73~94. 
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., 
Nimes, o el de G. Marchand, a partir de les troballes de La Monédiere (Hérault) 193. Es així 

com ens adonem de la importancia del comer9 etrusc al sud de la Gal.lia durant tot aquest temps 

tot i que, com veurem ens els capítols següents, no sempre té la mateixa intensitat. 

Les amf ores vinaries, els vasos de bucchero i la cera.mica etrusco-coríntia 

semblen ser els fossils-directors peral reconeixement de la presencia etrusca en aquesta regió 

entre la fi del segle VII i mitjans del VI aC 194• Segons afirtna M. Gras, l'exportació massiva de 

cantars al Midi s'explica pel seu significat de valor-signe com a acompanyant de l'amf ora 

vinaria. En ef ecte, es tracta del vas del banquet funerari etrusc tal com prova la seva presencia 

massiva en el mobiliari de les tombes etrusques 19~. A partir de mitjans del segle VI aC, 
. . 

l'exportació d'aquest símbol de !'aristocracia etrusca disminueix fins a desapareixer, mentre que 

l'amf ora etrusca continua essent exportada tota sola. Segons Gras, dones, la desaparició del 

cantar estaría relacionada ambla crisi de }'aristocracia etrusca i ainb el desenvolupament d'una 

classe mitjana de mercaders i artesans 196• Sigui com sigui, els potenciadors del coneixement 

del vi i del seu ús al Midi frances serien dones els mercaders etruscs 197• 

Pero cal que ens preguntem també que portaven els vaixells etrus.cs en el seu 

viatge de retoro, ésa dir, quina era la finalitat d'aquest comer9. En un estudi sobre els recursos 

de la Gal·lia, B. Bouloumié hipotitza sobre quins podrien haver interessat al comer9 etrusc, 

sense poder treure conclusions ciares per falta de documentació material. Segons ell, els etruscs 

estarien interessats en productes procedents del mar (peixos, corall, porpra), de la ramaderia 

(carns, embotits, pelis), de }'agricultura (cereals, for1natges, mel), del bosc (fusta pera la 

construcció naval, pega) i potser també en ma d'obra humana. Saint-Blaise hauria pogut 

proporcionar sal, un producte f onamental i més aviat escas a Etrúria. També cal tenir en compte 

els recursos miners coma producte d'intercanvi, com ara l'or i l'estany 198• 

5.3. El comer~ etrusc amb el món fenici 

Ja hem visten el primer capítol el paper de Sardenya en les relacions comercials 

del Mediterrani central i occidental. Des de l'edat del Bronze fins }'epoca que ara ens ocupa, 

aquests contactes no s'han aturat de manera que podem situar ara Sardenya en el marc de les 

relacions etrusco-f enícies 199• Durant el segle VII aC, la presencia f enícia a Sardenya es 
., 

consolida. Es així com des de finals del segle VII i durant el VI aC, veiem multiplicar-se les 

importacions etrusques procedents sobretot d'Etrúria meridional i, en concret, de Caere, tal com 

prova la presencia abundant de bucchero arreu de l'illa i, especialment, en ciutats com Tharros, 

193 MARCHAND: 1982, p: 145-138. 
194 CRISTOFANI: 1983, p: 49. 
195 ORAS: 1984, p: 325-341. 
196 ORAS: 1985b, p: 159 
197 MOREL: 1981, p: 476. 
198 BOULOUMIÉ: 1989, p: 813-877. BOULOUMIÉ: 1992, p: 173. 
199 LO SCHIA VO; D'ORIANO: 1990, p: 144-148. 
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Bithia, Sulcis, Olbia O Nora 2<><>. Hom pot constatar un canvi en les relacions comercials de la 

civilització protosarda amb la progressiva desaparició d'importacions en els assentaments 

nuragics i amb una major presencia de material etrusc i grec en els assentaments f enicis de la 

costa meridional i occidental de l'illa 2<> 1• 

Del material etrusc documentat en area f enícia, és interessant destacar-ne alguns 

punts. En primer lloc, destaquen les importacions etrusco-corínties en forma d'aríbals i 

d'alabastres per a perf ums. Es documenten a Sardenya i sobretot a Cartago 202 mentre que a 

Sicíla són gairebé inexistents jaque el mercat esta inundat de produccions corínties. Els f enicis 

aprecien particular1r1ent, dones, els o lis perf umats etruscs. Al Midi f rances, els vasos etrusco

corintis són poc corrents 203 • Pel que fa al bucchero localitzat a Sardenya, contrariament al que 

s'esdevé al sud de Fran~a, el cantar no és la f orina més exportada. A Tharros, per exemple, 

igual que en al tres punts de l'illa de Sardenya, trobem, a més, forces oenochoai, amf oretes, 

o/pe.\· i k),f ike.,;; 2<>4. A Cartago, les amf ore tes representen prop del 40% de les importacions de 

bucchero 2os. Per tant, segons M. Cristofani 206, el comer~ del vi etrusc no arriba a Cartago ja 

que aquest és de producció f enícia tal com denoten les amf ores. Així mateix, a Sardenya, les 

troballes d'amf ora etrusca són molt poc freqüents. 
, 
Es així comen aquest cas veiem funcionar també un comer~ marítim procedent 

d'Etrúria meridional cap a Cartago i els centres f enicis de Sardenya, des d'on els productes 

serien redistribu'its ja sigui cap a un ambient nuragic 2o7, ja sigui cap a les colonies f enícies de la 

Península Iberica 20s. Podem destacar la posició privilegiada de Tharros en la costa occidental 

de Sardenya pel que fa al control de les costes de Sulcis, de les dues grans vies naturals de 

penetració cap a }'interior i, sobretot, de la ruta marítima que connecta amb el Mediterrani 

occidental 209. En aquest sentit, M. Gras arriba a incloure algunes de les importacions 

etrusques d'Empúries com a fruit d'un mateix circuit comercial que, partint de Tharros, es 

dirigeix cap a la Península lberica a través del relleu eivissenc 2 10. Tal com veurem tot seguit, a 

partir del .580 aC, Eivissa sembla, efectivament, obrir-se a la ruta comercial sardo-etrusca 211 • 

200 ORAS: 1985, p: 163-184. ACQUARO: 1988, p: 536. 
201 ACQUARO: 1988, p: 534. CRISTOFANI: 1983, p: 50. BA.RTOLONI: 1985, p: 112. 
202 CRISTOFANI: 1983, p: 50. 
203 BOULOUMIÉ: 1992, p: 168. MOREL: 1981, p: 483-488. 
204 ORAS: 1985, p: 163-184 .. 
205 CRISTOFANI: 1983, p: 50. 
206 CRISTOFANI: 1983, p: 50. 
207 BARTOLONI: 1985, p: 112. ACQUARO: 1988, p: 537 i 534. 
208 CRISTOFANI: 1991, p: 71. . 
209 ORAS: 1985, p: 203-217. ACQUARO: 1988b, p: 220. ORAS: 1974, p: 123-139. 
210 ORAS: 1974, p: 123-139. 
211 OÓMEZ BELLARD: 1990, p: 182. 
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6. Els fenicis al Mediterrani occidental 

6.1. La fundació d'Eivissa 

L'illa d'Eivissa juga un paper molt important com a punt d'escala en la ruta de 

navegació cap a Gadir així com en la ruta des de l'Estret de Gibraltar fins al nord de la 

Península i el sud de Fran~a. A mitjans del segle VII aC, la major part deis centres f enicis 

costaners andalusos viuen un moment de gran creixement. Així, el comer~ fenici comen~a una 

progressió cap al sud-est peninsular, les costes valencianes, el Baix Ebre, l'Alt Emporda, el 

Rosselló i la regió narbonesa, almenys des de l'últim quart d'aquest segle. Segons la 

documentació arqueologica més antiga que tenim, el primer assentament semita a Eivissa data 

de mitjans del seg le VII i seria protagonitzat per f enicis occidentals procedents de la zona de 

l'Estret de Gibraltar. Ara com ara tenim documentats assentaments arcaics a Sa Caleta, a Puig 

des Molins, on trobem sepultures corresponent a aquest moment, i a Puig de Vila on hi hauria 

un habitat arcaic 212. 

Segons M.E. Aubet, les raons de l'expansió f enícia cap al nord-est peninsular 

s'han de veure sota f actors economics. Un augment de la demanda de materia primera i de 

productes agro-pecuaris per part deis circuits comercials mediterranis hauria f et reorientar les 

xarxes comercials deis f enicis d'Occident i intensificar els contactes comercials amb al tres 
, 

regions del Mediterrani occidental. Es aquest context geoestrategic el que explica la fundació 

d'Eivissa i el comer~ ambla costa catalana 213. 

Segons el registre arqueologic, la colonització f enícia de l'illa tindria dos 

moments. Els primers colons arribarien cap al 630 aC fundant la factoría de Sa Caleta, en 

principi orientada al comer~ ambla zona de Llevant, la vall de l'Ebre i el Golf de Lleó 214. Es 

tractaria de petits grups de gent amb una total dependencia pel seu abastament ja que no hi ha 

cap indici de producció local. Tota la ceramica localitzada sembla tenir unes f orines i una 

petrologia assimilables a les produccions f enícies sud-peninsulars. Igualment constatem ja 

alguns elements amforics f enício-púnics procedents de tallers del Mediterrani central 215. 

L'economia del poblat sembla orientada al treball del ferro i del plom 216. Els primers enclaus 

f enicis eivissencs juguen un paper d'escala i de base naval des d'on es canalitzen els intercanvis 

comercials ambles comunitats indígenes peninsulars i languedocianes 217. 

A partir del segon quart del segle VI aC aproximadament, s'atura l'activitat de Sa 

Caleta i s'abandona l'assentament de for1na organitzada i pacífica 218. Segons J. Ramon, 

212 COSTA RIBAS; FERNÁNDEZ GÓMEZ: 1986-89, p: 257- 263. AUBET: 1994, p: 289- 293. 
213 AUBET: 1993, p: 24- 26. 
214 AUBET: 1994, p: 289- 29<). 
215 RAMON: 1991b, p: 180-181 i 183-185. 
216 RAMON: 1991b, p: 182-185. 
217 COSTA RIBAS; FERNÁNDEZ GÓMEZ: 1986-89, p; 261. 
218 RAMON: 1991b, p: 182. 
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l'abandonament de sa Caleta no esta motivat per cap crisi en el comer~ i l'economia, sinó per 

unes necessitats de consolidació i de reestructuració. Per aquest moti u, l'assentament f enici es 

trrasllada cap a la Badia d'Eivissa, tal com documenta la ininterrupció de la seqüencia 

d'enterraments a Puig des Molins i l'assentament de Puig de Vila 219• 

La caiguda de Tiren mans de l'exercit babilonia de Nabucodonosor significa la 

perdua deis mercats orientals i, per tant, la fi de la prosperitat de les colonies occidentals. A 

més, cal afegir-hi una brusca disminució de la demanda assíria de plata i }'arribada al 

Mediterrani de recursos minerals i de materies primeres procedents de centreuropa, via etruscs i 

grecs, recursos que, fins ara, s'obtenien majoritariament per l'intermediari fenici 220 . Per 

aquest moti u, Eivissa s'orienta cap als centres fenicis del Mediterrani central on no es detecta 

tant aquest crisi. Així, veiem apareixer importacions etrusques, corínties, greco-orientals, 

f enícies centro-occidentals i les primeres produccions locals inspirarles en prototipus centro

mediterranis. També es constaten canvis en el ritual funerari, com ara les incineracions en 

cavitats de la roca, freqüents a Sardenya 221 • Segons apunten B. Costa i J.H. Fernández 222, 

aquests canvis reflecteixen una expansió cap a l'oest deis interessos comercials deis centres 

f enicis del Mediterrani central utilitzant Eivissa com a punt d'escala i centre redistribuidor de 

productes. En aquest sentit, C. Gómez Bellard 223 hipotitza sobre el paper de Eivissa en el 

transport de ferro etrusc cap a Iberia. Així, la colonia fenicio-ebusitana quedaria integrada en un 

nou i més complex marc de relacions mediterranies i la presencia de material etrusc en l'illa 

d'Eivissa s'hauria de relacionar amb aquesta reorientació de l'illa cap al Mediterrani central 224. 

6.2. El comer~ fenici a la costa catalana 

Les petjades d'un comer9 fenici entre finals del segle VII i la primera meitat del 

VI aC, aproximadament, es detecten en gairebé tota la costa catalana i en podem definir dos 

grans sectors: el Baix Ebre i les costes de l'Alt Emporda, del Rosselló i del Narbones. El te11ne 

d'aquesta ruta al llarg de la costa catalana seria la recerca d'un nou camí que els posés en 

contacte ambles rutes de l'estany atlantic a través de l'istme aquita seguint el passadís natural 

que va de Narbona a Burdeus pels cursos de l'Aude i del Garona. Així, el comer9 fenici a les 

costes catalanes no passa més enlla del Narbones, i afecta sobretot el Llenguadoc occidental. 

Cal pensar també que els fenicis estarien interessats perles riqueses naturals de l'area catalana, 

en especial els metalls, tal com veurem més endavant 225. 

219 RAMON: 1991b, p: 187. GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 182. 
220 GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 181-182. 
221 GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 182. 
222 COSTA RIBAS; FERNÁNDEZ GÓMEZ: 1986-89, p: 261-262. 
223 GÓMEZ BELLARD: 1991 b, p: 110. . 
224 AUBET: 1993, p: 29. GRACIA: 1991,p: 180. GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 182. CASADEVALL 
et alíi: 1991, p: 388-389. 
225 AUBET: 1993, p: 29-30. ARTEAGA, PADRÓ; SANMARTf: 1978, p: 129-135. 
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La importancia d'aquest comer~ en les comunitats locals es tradueix amb la 

presencia de nous productes. Així, veiem apareixer uns materials ceramics de producció f enícia 

que, en alguns casos, són imitats perles poblacions locals. Constatem també la presencia d'un 

nou utillatge metalic, sobretot de ferro, així com certs ti pus de peces de bronze, com les fíbules 

de doble ressort, que cal posar en relació amb aquests comerciants mediterranis. Les amfores 

fenícies trobades en tota la costa catalana denoten un comer~ relacionat amb l'oli i el vi 226. Tot i 

aixo, cal considerar que els agents comercials semites serien tant sois responsables d'una 

millora en la producció vinícola i de l'adopció o desenvolupament d'uns certs patrons culturals 

en el seu consum ja que hom documenta el coneixet;nent i el consum del vi en un context 

anterior als contactes mediterranis 227• Així mateix, els fenicis també comercialitzen altres 

productes, com ara manufactures egípcies, sobretot escarabeus, tal com hem vista la necropoli 

de Mas de Mussols. Tots aquests productes anaven dirigits a les elites locals, i af avorien així el 

desenvolupament d'una economía de prestigi. Els comerciants fenicis obtenien, a canvi, 

recursos agrícoles, bestiar i metalls en estat bruto bé amortitzats 228. 

Tot i no coneixer amb exactitud els canvis culturals que comporta el comer~ 

f enici, constatem la introducció de la metal.lúrgia del ferro així com l'aparició de noves for1nes 

ceramiques i del tom del terrissaire en el si de les comunitats indígenes on es documenten 

aquests contactes mediterranis 229. Tot i aixo, sembla ser que, a l'Emporda, la presencia del 

ferro esta datada amb anterioritat a les primeres importacions colonial s. Per aquest moti u, 

caldria atribuir els primers objectes de ferro i }'origen del seu coneixement en aquesta area a les 

relacions centroeuropees a l'últim quart del segle VII aC. Aixo no exclou que la seva 

generalització es degui a l'impuls colonial mediterrani i, posterior1nent, al coneixement local de 

la seva metal·lurgia 210. 

La vall de l 'Ebre juga un paper essencial en aquest comer~ com a via de 
, 

penetració a !'interior. Es en la zona de la desembocadura de l'Ebre on trobem la major part de 

les importacions fenícies 231 . Ja hem vist anterior111ent la forta influencia fenícia en alguns 

aixovars f uneraris de la necropoli de Mas de Mussols (La Palma, Tortosa) com ara els 

escarabeus egipcis i l'ampolleta f enícia de la sepultura Tx entre d'altres productes d'importació, 

així com el coneixement de la metal·lúrgia del ferro. Les mateixes umes funeraries fabricades a 

tom són un testimoni més del coneixement i domini del tom i d'una industrialització de la 

producció 212• En el poblat de La Ferradura (Ulldecona), cal destacar la localització d'amfores 

f enícies T-10.1.2.1 datades entom el 600 aC, així com alguns objectes de ferro que fan pensar 

226 ARTEAGA, PADRÓ, SANMARTf: 1986, p: 304-308. RUIZ ZAPATERO: 1992, p: 104-106. 
227 GRACIA: 1995, p: 315 i 328. 
228 AUBET: 1993, p: 29-30. RUIZ ZAPATERO: 1992, p: 105-106. 
229 AUBET: 1993, p: 24. OLIVER: 1994, p: 432-433. ARTEAGA, PADRÓ, SANMARTf: 1986, 
p: 306-312. RUIZ ZAPATERO: 1992, p: 106-115. 
230 PONS: 1984, p: 213-224, 248 i 250. 
231 AUBET: 1993, p: 26. 
232 MALUQUER: 1984, p: 57-104. 
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en la possible presencia d'un ferrer en el poblat 2.13. Tot plegat ens porta a una cronologia de 

lberic I (Horitzó Preiberic) peral funcionament del poblat 2.14. En ocasió de l'estudi del material 

etrusc de La Moleta del Remei (Alcanar, Montsia), ja hem mencionat la presencia 

d'importacions fenícies com ara amfores, trípodes i contenidors 2.,5. Cal situar l'assentament de 

Sant Jaume Mas d'en Serra (Alcanar, Montsia) en aquest mateix context de contacte comercial 

amb el món f enici tal com mostren els materials recollits en superfície i datats a finals de segle 

VII aC 216. Ja hem vist anterior1nent la posició privilegiada d'aquests jaciments pera controlar 

el trafic marítim. 

Al Baix Aragó, aquest comer~ fenici é,s més aviat espora.die i de poc volum, 

segons afirma M.E. Aubet 237, i estaria orientat cap a aquelles comunitats de }'interior que, com 

a la conca de Matarranya i Algars, controlaven les principals xarxes d'intercanvi de la regió i 

l'accés als recursos i vies de comunicació de !'interior. Es tractaria d'un comer~ d'importació de 

. vi i d'oli segons manif esta el registre arqueologic. A finals del segle VII aC, la producció 

cerealística d'aquesta zona de l'Ebre ja podría ser prou important com per a exportar el seu 

excedent. Així mateix, al Coll del Moro de Gandesa documentem una serie de canvis a partir de 
, 

mitjans de segle VII aC fruit de les influencies mediterranies. Es així com, a més de l'ocupació 

d'un nou sector de la necropoli (les Maries) i d'una intensificació deis enterraments, veiem 

també apareixer una serie d'importacions f enícies i orientalitzants (inspirarles de prototipus 

fenicis), penjolls d'inspiració greco-italica i la incorporació de la metal·lúrgia del ferro. A partir 

del segle VI aC, trobem les primeres produccions ceramiques de tipus iberic antic. L'existencia 

d'un poblament consolidat a la zona així com unes vies de contacte establertes possibilita la 

rapida assimilació i la difusió d'aquests nous elements culturals 218• 

Prospeccions recents han posat al descobert una serie de jaciments en les actuals 

comarques de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre corresponents a una ocupació del Bronze 

final/Primera Edat del Ferro. Es tracta d'uns centres de població concentrats, amb la funció 

primordial de defensa i de control del territori, i de nombro sos petits nuclis de població 

dispersos, amb caracter campero}, en les zones baixes. Aquesta organització del territori 

comporta una complexitat economica i un sistema polític jerarquitzat. Cal destacar la presencia 

d'importacions f enícies occidentals des de mitjans de segle VII i fins a inicis del VI aC. 

L'absencia de cera.mica iberica a tom indica que una part important d'aquests poblats són 

abandonats abans d'iniciar-se el procés d'iberització 239. Tot i aixo, al Barranc de Gafols 

(Ginestar), la presencia de les primeres produccions cera.migues a torn d'inspiració f enícia ens 

permeten apuntar una cronología un xic posterior a la desaparició d'Aldovesta 240• 

233 MALUQUER: 1983, p: 13-21, 27 i 29-32. RAMON: 1995, p: 46-47. 
234 GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 216. 
235 GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 216 i 219. • 

2.16 GRACIA: 1991, p: 177-178. GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 216. 
237 AUBET: 1993, p: 26-27 . . 
238 RAFEL FONT ANALS: 1989, p: 35-39. RAFEL FONT ANALS: 1992. p: 97-104. 
2.19 MARSCORT; SANMARTf; SANTACANA: 1990, p: 166-173. 
240 BELARTE; MASCORT; SANMARTf; SANTACANA: 1993, p: 63-72. 
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Un exemple de la importancia del comer~ fenici a les nostres costes és el petit 

enclau comercial d'Aldovesta (Benif allet, Baix Ebre) en un lloc idoni per al control de la 

navegació fluvial, per a l'emmagatzematge i distribució de productes. Aldovesta no existia 

abans de ]'arribada de comerciants f enicis a les nostres costes i la seva desaparició coincideix 

amb el final de la distribució massiva de productes fenicis al litoral catala cap al primer quart del 

segle VI aC 241 • Segons el registre arqueologic, una de les activitats d'aquest jaciment seria 

l'obtenció del metall provinent de la regió, la seva fundició i posterior distribució comercial 242. 

L'abundant presencia d'amf ora f enícia (T-10.1.2.1. i, en menor quantitat, T-10.1.1.1.) 243 ens 

fa pensar també en una activitat de recepció i de redistribució d'aquests en vasos f orans entre la 

població local. Cal veure, dones, aquest assentament com un enclau comercial de caracter 

indígena, receptor i redistribuidor de productes entre la població local i el món f enici que 

f reqüenta les costes catalanes. Tal com mostra la distribució deis assentaments de tota aquesta 

area, podem dir que el comer~ fenici té un efecte dinamitzador en el desenvolupament intem de 

la societat indígena i af avoreix una autentica colonització agrícola del territori proxima als cursos 

fluvials i una complexa ocupació del territori 244. 

La zona de la desembocadura de l'Ebre manté una estreta relació amb 

assentaments litorals de Castelló. En ef ecte, Castelló és una amplia plataf or111a de penetració cap 

al mercat indígena interior de la vall de l'Ebre i de les terres teroleses meridionals. Coma rutes 

de penetració tindríem les valls deis rius Cérvol, Millars, Palancia i Senia que travessen 

territoris amb afloraments metal.líf ers de ferro i especialment de galena 245. En aquest sentit, 

veiem una presencia de material f enici en alguns jaciments relacionats amb extraccions de 

minerals com poden ser els assentaments de Els Castellets de La Jana on s'ha trobat mineral de 

ferro i de Torrassa de la Vall d'Uxó on a més s'han localitzat abundants amf ores f enícies 246. 

Altres assentaments que, a partir de estímuls economico-culturals procedents de les terres 

proximes a les hoques de l'Ebre, presenten material relacional amb el món fenici són El Puig de 

la Misericordia (Vinarós), el Puig de la Nau (Benicarló), la fase 111 de Vinarragell (Burriana) i 

l'Abric de Les Cinc (Almenara), entre d'altres, tots amb una cronologia de mitjans de segle VII 

i inicis del VI aC. Troballes a"i11ades i sense context arqueologic es donen en jaciments costaners 

com Els Castellets (Peníscola), El Palau (Alcala de Xivert), Mas del Pi (Benicassim) 247. La 

distribució deis productes importats es f aria a través d'una xarxa comercial local cap a 

assentaments indígenes per via terrestre o fluvial. Els interessos comercials f enicis a Castelló 

241 MASCORT; SANMARTf; SANTACANA: 1991, p: 41-42 i 47-51. 
242 MASCORT; SANMARTf; SANTACANA: 1991, p: 47-51. MASCORT; SANMARTÍ; 
SANTACANA: 1991b, p: 1074-1076. ALAMINOS et alii: 1991, p: 276-278. 
243 RAMON: 1995, p: 46. 
244 MASCORT; SANMARTf; SANTACANA: 1990, p: 173. 
245 OLIVER; GUSI: 1991, p: 206- 207 
246 OLIVER: 1991, p: 1093- 1095. 
247 GUSI; OLIVER: 1987, p: 104- 106. RAMON: 1995, p: 47-57. 
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serien dones l'obtenció de metalls com el coure-bronze, el ferro, la plata i peces amortitzades de 

bronze 248. 

La presencia comercial f enícia a les regions de Múrcia i Alacant és més una 

prolongació de l'activitat colonial i comercial d'Andalusia oriental que no una zona dependent 

d'Eivissa, tal i com apunta M.E. Aubet 249 . Grans poblats com Los Saladares (Orihuela, 

Alacant), Penya Negra (Crevillent, Alacant) i Castellar de Librilla (Múrcia) s'expliquen per un 

interes fenici veient la seva importancia en l'economia de la regió i sobretot el seu control sobre 

els recursos minerometal.lúrgics. M.E. Aubet defensa per aquesta regió una actuació com a 

focos de distribució comercial de les mer~aderies procedents d'Andalusia cap a les Balears i el 

Mediterrani central. 

Troballes molt disperses indiquen ara per ara una lleu presencia comercial fenícia 

a les zones del Penedes, el Garraf i la vall de Llobregat. Coro més avancem cap al nord, el 

· comer~ f enici es va f ent més esporadic segons ens ha mostrat fins aquests últims anys el 

registre arqueologic. Tot i aixo, al nord-est de Catalunya, al Llenguadoc i al Rosselló les 

troballes de ceramica f enícia d'importació o d'imitació en necropolis de la zona ens indiquen un 

comer~ fenici anterior a !'arribada deis foceus, orientat cap a les comunitats indígenes 

establertes en els eixos de les principals vies fluvials o terrestres de l'area pirenaica, com ara les 

necropolis d'Agullana, d'Angles, de Bellevue (Canet, Perpinya) o de Grand-Bassin I (Mailhac) 

entre d'altres, així com en jaciments indígenes de !'interior de la costa que controlen les 

principals vies de comunicació cap a les reserves locals o atlantiques de metall 250 tal i com hem 

apuntat anteriot 1r1ent. 

En aquest sentit, tal com hem vist anterior1nent, en el nivell d'ocupació més antic 

d'Ullastret/Illa d'en Reixac corresponent a la fase IA, del 600 al 575 aC, hi trobem 

importacions f enícies, especialment amf ores, juntament amb alguna amf ora etrusca i ceramica a 

ma de tradició local de Camps d'Umes. No sera fins la fase següent (IB) quan trobarem les 

primeres importacions gregues, juntament ambles etrusques i les últimes peces fenícies 2._,;1. Tal 

i com apunta G. Camporeale 252, la troballa d'escories de ferro dins del conjunt tancat del Puig 

de Sant Andreu fa pensar en els metal Is com a mercaderia d'intercanvi, tal i com hem vist 

confir1nar-se pel comer~ f enici a l'Emporda. D'altra banda, les troballes d'amf ora f enícia a la 

Palaiapolis emporitana ens fan pensar en una mena de port oftrade (port de comer~) obert tanta 

les influencies i contactes hel.lenics com al món fenici 253• Pero la qüestió de la presencia grega 

a Empúries la tractarem tot seguit. 

248 OLIVER; GUSI: 1991, p: 202. 
249 AUBET: 1994, p: 289- 293. 
250 AUBET: 1993, p: 30- 32. GRACIA: 1995, p: 306. 
251 SANMARTf: 1982, p: 284- 285. 
252 CAMPOREALE: 1991, p: 68. 
253 SANMARTf: 1982, p: 292. 
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7. Els grecs al Mediterrani occidental 

7.1. La fundació d'Empúries 

La f undació de la Palaiapolis s'ha de veure com un port d'escala en la ruta 

costanera de Massalia a Tartessos. L'elecció de l'empla9amentjust després de creuar el golf de 

Lleó no és un atzar. Sempre ha estat difícil travessar-lo a causa del mal temps i deis temporals 

que hi imperen. Aquestes circumstancies són particular111ent adverses en la ruta oest-est, en 

direcció a Marsella, a causa del vent i del corrent general del Mediterrani. El golf de Roses es 

troba en el seu extrem meridional i constitueix la cala on for9osament arriben tots els vaixells de 

vela que }'acaben de creuar 254. 

Segons E. Sanmartí, l'empla9ament de la Palaiapolis respon al model foceu 

d'ocupació del territori, més interessat pel comer9 marítim que pel cultiu de cereal s. En ef ecte, 

els foceus busquen indrets facilment defensables i prove·its de bons ports. Altres assentaments 

f oceus amb característiques físiques semblants a les de Empúries podrien ser Al ali a i Agde: 

punts elevats sobre zones pantanoses prop de la desembocadura d'un riu 255. En aquest sentit, 

els f oceus practicaven la emporia, una tecnica comercial basada en el transport i la distribució de 

productes naturals o man uf acturats, propis i aliens. La Palaiapolis s'ha de interpretar, dones, 

com un centre comercial i no com una colonia de poblament 2.%_ 

Sobre la primera instal.lació f ocea e Empúries no en sabem gairebé res. Hem de 

situar la seva fundació a inicis del segle VI aC, molt probablement de manera contemporania a 

la fundació de Massalia. Seguint el model foceu d'ocupació del territori, l'elecció del lloc de la 

Palaiapolis es deu a la f acilitat de defensar l'indret, a la presencia d'un riu que serveix de port i 

de via de penetració cap a !'interior i a la seva condició de refugi després de creuar el golf de 

Lleó 257• Segons E. Sanmartí, mentres els grecs de la Palaiapolis comerciaven amb les terres 

del sud peninsular, tal com veurem tot seguit, ens imaginem que van a anar teixint una xarxa 

d'aliances amb el poder local que, més tard, els per111etra d'engrandir l'establiment colonial. Els 

grau de penetració en el rerepaís emporita en aquest primer moment és encara fe ble 258• En 

aquest sentit, veiem com les primeres importacions gregues a l'Illa d'en Reixac no apareixen 

fins al segon moment d'ocupació de l'indret, a partir del 575 aC 259• 

Segons J .Ruiz de Arbulo 260, la f undació d'Empúries a principis del segle VI aC 

canalitzaria els intercanvis entre els indígenes i els pobles colonitzadors. Així, quan les relacions 

comercials necessiten superar el volum d'intercanvis del comer9 silenciós, neix el port de 

254 RUIZ DE ARBULO: 1984, p: 117-118. 
255 SANMARTÍ: 1990, p: 390- 391. 
256 RUIZ DE ARBULO: 1984, p: 116. 
257 SANMARTf: 1990, p: 393~395. 
258 SANMARTf: 1990: p: 394. 
259 MARTÍN: 1991, p: 98. 
260 RUIZ DE ARBULO: 1984, p: 121-127. 
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comer~ garantint una major seguretat i f acilitat en l'intercanvi. Empúries marcaria el límit de 

l'expansió f ocea a occident i mantindria un contacte estret amb els f enicis d'Eivissa, f et que 

explicaria la presencia d'amf ora f enícia a la Palaiapolis. Els productes protagonistes de 

l'intercanvi podrien ser els metalls procedents de les comarques interiors de Catalunya o, fins i 

tot, vells utensilis de bronze pera ser reciclats tal com sembla indicar el diposit de bronzes de 

Ripoll 261 . 

7.2. Comer~ grec i material etrusc al sud de la Península Ibérica 

A inicis del segle VI aC, observem la presencia de material d'inportació grec al 

sud de la Península lberica que fins ara havia estat únicament freqüentada pels f enicis. Aquest 

material grec correspon a la voluntat f ocea d'arribar al comer~ del metal} sud-peninsular. Així, 

trobern ceramica grega, especialment de luxe, en diversos punts d'aquesta regió datada a finals 

del segle VII i a inicis del VI aC. 

En l'assentament fenici de Cerro del Villar (Guadalhorce, Málaga) de primera 

meitat del segle VI aC, trobem una zona central reservada a activitats industrials. Segons M.E. 

Aubet 262, aquestes activitats coincideixen amb un moment d'auge del comer~ interregional i . 

mediterrani, segons mostren tant el nombre elevat de ceramiques f enícies aparegudes a }'interior 

de la vall de Guadalhorce com les importacions etrusques i greco-orientals 263 • Aquestes 

importacions corresponen a l'últim moment d'ocupació fenícia de l'illa cap al 580/560 aC, en 

que s'observa un abandonarnent sobtat tot i estar en ple auge de producció ceramica local. Així 

mateix, són destacables les importacions gregues de Málaga en la colina de La Alcazaba (sector 

del teatre roma) i en el sondeig d'urgencia de l'antic convent de San Agustín 264 on trobem 

ceramica jonia i corintia així com algun exemplar de ceramica etrusca ( cantars de bucchero nero 

i fragments d'arnf ora) 265, tot plegat datat en la primera meitat del segle VI aC. D'altra banda, a 

Huelva, també s'ha documentat material grec arcaic acompanyat de ceramiques etrusques 

(cantars de bucchero nero i amfores) ambla mateixa cronologia 266• 

Fins aquest moment i segons les excavacions, els f enicis havien tingut 

l'exclusiva comercial entre Tartessos i l'ambit mediterrani. Alguns investigadors 267 atribueixen 

a una crisi economica fenícia }'arribada del comer~ foceu. Pero tal com hem vist anteriorment en 

el cas de la presencia f enícia a Eivissa, a Cerro del Vi llar i a la costa catalana, i segons afir1na 

M.E. Aubet 2(>8, aquesta crisi és inexistent encara a inicis del segle VI aC. Segons J. Casadevall 

261 RUIZ DE ARBULO: 1984, p: 124-125. 
262 AUBET: 1994, p: 276-278. 
263 CASADEV ALL et alii: 1991, p: 383-389. 
264 GRAN-AYMERICH: 1988, p: 201-222. 
265 GRAN-A YMERICH: 1988, p: 201-202 i p: 21 l. RECIO RUIZ: 1990, p: 150-153. 
266 FERNÁNDEZ JURADO: 1991, p: 416-422. 
261 FERNÁNDEZ JURADO: 1991, p: 422-425. GARCÍA CANO: 1991, p: 669-382. 
268 A UBET: 1993, p: 25. 
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et alii 269, el comer~ fenici introduiria en les seves xarxes d'intercanvi productes elaborats en 

territori no f enici, com ara el material de procedencia etrusca i greco-oriental que seguiría la 

tradicional via del Mediterrani central passant per Sardenya. En aquest sentit, hauriem de 

destacar el paper de Eivissa com a intertnediaria entre els assentaments d'Andalusia oriental i el 

Mediterrani central. 

D'altra banda, R. Olmos 270 s'inclina per una comercialització focea deis 

productes etruscs al sud peninsular. Segons ell, estaríem davant d'uns ports oberts i d'un 

comer~ lliure tal com es caracteritza la practica de l'emporia mediterrania. Un ambient com 

aquest fa que no poguem excloure !'arribada de vaixells etruscs en aquesta area tot i que ara per 

ara és difícil parlar-ne. En aquest sentit, J.M. Blázquez és partidari de creure en !'existencia de 

relacions comercials directes pero esporadiques entre Tartessos i Etrúria, així com en la 

presencia d'artesans etruscs a Tartessos tal com mostren algunes peces de bronze i d'orf ebreria 

localitzades a la zona que presenten una gran influencia etrusca 271. 

8. Les primeres importacions etrusques en el seu context 
historie 

Per a estudiar el material etrusc de principis del segle VI aC de les terres 

peninsulars, cal dones distingir dues arees d'influencia: la f enícia, que opera en gairebé tota la 

costa mediterrania, i la grega, centrada essencialment a l'Emporda. Les importacions etrusques 

localitzades en la primera area són f or~a semblants a les documentades a Cartago i a Sicília. En 

aquest sentit, cal destacar l'absencia d'amfora etrusca en tota l'area d'influencia f enícia. Per 

aixo, la presencia constant d'amf ora f enícia en tota la costa iberica, ens fa sospitar una situació 

semblant a la que hem vist en el Meditarrani central: la producció f enícia de vi cobreix les 

necessitats de la població i no cal importar-ne cap d'altre. Segons D.W.J. Gill 272, els derelictes 

documentats mostren com la veritable carrega d'un vaixell esta composta per contenidors (d'oli 

o de vi) que seran els productes principals de l'intercanvi. Rarament la ceramica fina o els 

objectes de luxe són transportats tots sois, sinó que més aviat acompanyen aquest carregament 
, 

principal, encara que també seran objecte d'intercanvi. Es més, sovint, són aquests objectes de 

gran valor i prestigi els que aj u den als mercaders f orans a establir contacte amb la població 

indígena. En aquest sentit, J. Miró 273 creu que el bucchero documentat en les nostres terres 

s'ha d'interpretar com una prima o un regal dirigit a les classes dirigents locals a les quals van 

dirigits aquests productes forans portats pels mercaders fenicis. Així mateix, el bucchero i els 

269 CASADEVALL et alii: 1991, p: 397-398. 
270 OLMOS: 1989,p: 435-436. 
271 BLÁZQUEZ: 1991, p: 597- 6<X). 
272 GILL: 1988, p: 6-7. 
273 MIRÓ: 1989, p: 21-70. 
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petits objectes de luxe documentats en ambient f enici sud-peninsular estarien destinats també a 

ser regals per als indígenes 274. 
, 
Es dones en el context d'un més important contacte fenici ambles comunitats del 

País Valencia i de Catalunya i en el de l'apropament d'Eivissa cap a les comunitats fenícies del 

Mediterrani central a inicis del segle VI aC, que hem d'explicar el material etrusc documentat en 

les terres de l'Ebre i potser també el del Migdia peninsular. Tot i aixo, caldria aprofundir encara 

més en les investigacions sobre l'Eivissa f enícia per confirmar aquest paper geostrategic que se 

li atribueix. 

La situació a l'Emporda és una ,mica més complexa. D'una banda, la 

presencia d'amf ora f enícia en jaciments com Ullastret/llla d'en Reixac i la Palaiapolis 

d'Empúries ens mostra. un comer9 f enici en aquesta area des de finals de segle VII aC i ens fa 

pensar en els mercaders f enicis com a responsables, aquí també, d'algunes importacions 

etrusques, tal com apuntava M.Gras ja fa uns anys 275. En aquest sentit, recordem la presencia 

d'importacions etrusques en la fase anterior a les primeres importacions gregues 276 i els 

productes etruscs de la necropoli del Portitxol, mercaderia poc freqüent al Midi frances i més 

corrent en l'area d'influencia fenícia, tal com hem vist. 

Pero hi ha una serie de punts que voldriím destacar. En primer lloc, els f oceus 

s'intal.len a Sant Martí d'Empúries i estableixen un port obert al comer9 de la zona, ja sigui als 

indígenes o als f enicis. Hem vist com al sud de Fran~a, els agents comercials etruscs 

transportaven també productes grecs gracies a les relacions establertes entre les dues comunitats 

als emporia d'Etrúria meridional. En aquest sentit, cal tenir igualment en compte la situació 

inversa apuntada per M. Cristof ani en que els vaixells grecs podrien participar en el trafic 

comercial etrusc del Midi frances 277. Per tant, cal considerar tant els vaixells etruscs com els 

grecs els responsables de !'arribada deis productes d'importació. 

La situació del Golf de Roses coma continuació de la ruta comercial del Golf de 

Lleó fa que molts investigadors es preguntin sobre !'arribada de naus etrusques procedents del 

sud de la Gal·lia a les terres empordaneses. Encara que el comer~ etrusc al Migdia frances se 

centri sobretot en la Proven9a i el Llenguadoc oriental, cada cop són més nombroses les 

troballes etrusques a l'Emporda, si bé encara som molt lluny deis percentatges documentats al 

sud de la Gal·lia. Cal dir que, ara com ara, les importacions etrusques de l'Emporda sempre 

apareixen associades a material grec (a excepció de la fase IA d'llla d'en Reixac) tal com 

confirmen les excavacions recents a la Palaiapolis emporitana. Tot i aixo, M.A. Martín és 

274 AL V AR: 1988, p: 384. 
275 ORAS: 1974, p: 123-139. 
276 Amfores etrusques que podrien apareixer associades a material fenici a la fase IA d'Ullastret/Illa d'en 
Reixac, queja hem mencional anteriorment (veure l'apartat referent a les importacions de l'Illa d'en Reixac 
i al comer~ f enici a la costa catalana). 
277 CRISTOFANI: 1983, p: 47. 
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partidaria de }'arribada de vaixells i de comerciants etruscs a l'Emporda a la primera meitat del 

segle VI aC al mateix temps que ho f eien els grecs f oceus 278. 

Pero, tal i com apunta J. Miró 279, no hem de veure els agents comercials de les 

dif erents etnies com a blocs antagonics sinó c.om a grups imbricats, d'acord amb els 

carregaments mixtos deis vaixells. Per tant no sembla erroni pensar en agents comercials grecs 

i, en algun cas, també f enicis que transportin productes propis i d'altres procedents deis 

emporia d'Etrúria meridional. 

Ara com ara, no podem afir1nar que hi bagué un comer9 etrusc regular a 

Empúries al primer quart del segle VI aC, tot i que no, es poden negar contactes esporadics. 

Efectivament, podríem veure alguns mercaders etruscs coma responsables de la introducció a 

les nostres terres d'alguns productes f oran s. En aquest sentit, creim que cal centrar les futures 

investigacions en la figura d'un agent comercial mediterrani que participa de les diverses 

corrents comercials que li són favorables, adaptant-se a les di verses ofertes i demandes, segons 

el país o la regió. 

Només les f utures excavacions en nivelles arcaics de principis del segle VI aC 

ens ajudaran a coneixer millor tot aquest comer9 del Meditarrani occidental. En aquest sentit, 

creiem essencial dura ter1ne exacavacions arqueologiques en tota l'area empordanesa pera 

comprovar quina f ou la dif usió, des d'Empúries, dels productes f orans i, en especial, deis 

etruscs ja que, a excepció d'Ullastret i de La Fonollera, no sembla que n'hagim detectat enlloc 

més. No descartem que, en el f utur, noves troballes d'importacions etrusques en la mateixa 

Empúries i en altres i nous punts del nord-est de Catalunya ens mostrin que el contacte amb 

aquesta etnia f ou més intens del que creiem ara. 

278 MARTÍN: 1985, p: 85. MARTÍN: 1987, p: 20. 
279 MIRÓ: 1989, p: 21-70. 
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