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CAPITOl III

lES IMPORTACIONS ETRUSQUES DE PlE SEGlE VI A.C.



1. El jaciment d'Ullastret/Puig de Sant Andreu (Baix Ernpordá)

1.1. Les importacions etrusques de la troballa tancada

1.1.1. Copa antropoprósopa
La (01)a es troba conservada al Museu d'Ullastret anlb l'inventari rJTII(l_,I¡"el 1 (J99.

POLI reconstruida i restaurada Ileugerament t01 i qlle falten fragrnents petits en el cos. Segons G.

Trias i A ..Arribas. a seva aleada és d'uns 9 cm, el diametre ele la boca és ele 9.5 cm i el del pell
,

ele -t,5 cm 1 (Lam, XI\,' � l. 3 i X\', 1).
Té una forma alobular amb el llavi sortint inclinat, una ansa doble amb una

'-

ranura longitudinal. En la part oposada a l'ansa, hi veiem una cara amb el nas, les orelles, la

boca, les celles i els ulls en relleu, Segons A. Arribas i G. Trias de Arribas, l'araila és rosada-
'-- ....

groguenca 1110lt fina i lleugerament micacia, L'interior presenta UIl vemís atllb una capa negro
amarronada. El llavi sortint és adornat amb unes línies concentriques vermell-vinosa i negrosa.
L'ansa és vernissada d'un color negro-ammarronat, i\ l'exterior, el Ilavi, la part inferior del cos
i el peu tenen el mateix \' en1ÍS vermell vinos i negro-marrones. El \�en1ÍS del cos segueix les

protuberancies de la cara modelada sobre el vas, Entre els ulls i la boca i entre les celles i les

orelles, In veiem unes creus de Sant Andreu pintades amb el mateix tipus de vernís i una altra

creu incisa a l'interior, Entre l'orella i l'ansa, a cada costat, ID trobem una figura pintada d'una

au dirigint-se calJ a la dreta. Aquestes aus estan representades amb unes taques de \'en1ÍS
,

ovalades. irreaulars i alineades, i amb llllS rems tirats enrera en actitud de nadar. Es interessant
.... -

destacar qlle la representacio del cos esta reforcada per dues incisions horitzontals i per quatre
de obhqües qlle segueixen l'orientacio de les ales. Així mateix, gracies a la bona conservacio de

1'1111 de l'au de la dreta, ID podem veure també llll petit cercle incís qlle ressegueix aquesta
forma.

La tipologia d'aquest vas correspon a l'última fase de la produccio etrusco

corintia limitada. segons 1\1. Martelli 2. a flascons i ungüentaris com ara els alabastres, els

aribals i les pixis i a vasos de petites dimensions realitzats a vegades amb afegits plastics (COll1
les tasses androprosopes), A partir el 590 aC aproximadament, s'inicia la produccio etrusco

coríntia del Ciclo dei ROSOlli. Es tracta d'un taller d'Etníria Meridional que produeix una

cerámica vernissada caracteritzada per unes seqüencies d'ocells intercalats per rosetes o per

taques. EIs diferents pintors es distingeixen n0111és pel grafito en particular el de les ales. que
cada COIJ tendeix a fer-se de manera menys acurada i més sumaria, tal com ens mostra G.

Colonna en llll seu estudi sobre aquest cicle decoratiu 3. El gnlp a Maschera U,l/(_7/'(7 deri va

d'aquesta mateixa escoja i opera cap a mitjans de segle. Segons G. Colonna 4, el sell repertori

1 ARRIBAS; TRIAS DE ARRIBAS: 1961, p: 23-27.
2 MARTELLl: 1987, p: 29
3 COLONNi\: 1961, p: 49, fig.l.
4 COLONNA: 1959-60,p: 131-133.
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fOl111::1l es distingeix ])er tasses amb la representacio d'una cara humana, per J..}"iJ..-(J�), copetes
amb peu, alabastres i pixis. El motiu decoratiu es caracteritza per frisos d'ocells orientats cap a

la dreta i amb les ales obertes: en les tasses, els ocells son 1111])er banda de la cara del vas, el1 les

copes, SÓl1 dos per a cada costal i en la resta de formes. son tres en serie contínua. EIs motius

de reompliment es limiten a unes creus en les tasses i a unes gotes oblongues en les copetes i

kvlikes. EIs grafits de les plomes deIs ocells es redueixen a unes línies oblfques llargues i

proximes entre elles. Ci11C ell els primers exemplars per a arribar a tres e11 els més tardans,

Podem constatar C0111 totes aquestes característiques corresponen també a la copa de Ullastret i

aixo fa qllC I)OgllCll1 ubicar-la (li11S d'aquesta produccio. El fet que els grafits de les plomes (le

les aus de la nostra co])a siguin quatre. fa qlle la situem en llll n10111ent intermedi de la

produccio.
Son Jorca nombrosos els exemplars de tasses antroprosopes localitzades a Italia:

a Tarquinia. a \.Teio, a l 'área sagrada de San Omobono (Ro111a) 5 i el conserv at al Musen

Cinquantenaire de Brusselles 6 entre d'altres. Pero a 111és d'aquestes tasses, cal tenir en compte
altres produccions del taller, COll1 ara els kvlikes i els vasos plastics en fOl111a de lll011a 7

localitzats també en nombrosos punts d'Etníria meridional. Pel qlle fa a la datacio, �T.G. Szilagy
pro])osa el sell inici cal) al 5(10 i el seu final al 540-530 aC aproximadament a partir de troballes
més recents qlle 110 corroboren 8.

La localització del taller productor ha estat objecte de discussio, Donat qlle el

Ciclo dei RO�)OI1i era produit a Vulci i qlle el gt1.lp de Maschera '._/¡t{(711(1 és lUu. produccio tardana

d'aquesta escola, G. COIOl1l1a ha defensat selllpre la localitzacio del taller a Vulci 9. Pero segons
LT.G. Szilagy, la major part dels exemplars coneguts no procedeixen d'aquesta ciutat sinó de

Cerveteri. veio, Roma, Satrico entre d'altres llocs. Per tant, segons ell. encara qlle la tradició

artística ens remeti a Vulci, cal pensar que la localitzacio del taller de fabricacio es troba e11 lID

altre punt, probablement a Cerveteri 10
...Així veiem C0111 els vasos del gnIp aMaschera ÚT¡},{(711(1,

utilitzats ¡)er a beure i per les Iibacions, enllacen amb les altres produccions ceretanes (bucchero,

amfores) característiques d'aquest moment de creixement economic de la ciutat,

1.1.2. Ámfora etrusca

Es troba conservada al Museu d'Ullastret, molt fragmentada pero restaurada amb
.

quasi tots els fragments originals, SCgOl1S ..A, Arribas i G. Trias de Arribas 11, l'argila és

porosa, fi11�1 amb fragments (le mica el1 la superfície. Els cos té lU1 color vermellos tot i que la

meitat inferior és més negrosa, Aquesta diferencia de coloracio i la gran porositat del sector més

5 COLONNA: 1959-60.}): i:!7 1 �8.
6 COl))US \'as(.1filrn AIltigllofilnl Bclgic)llC, fase. IIJ. IIIl�b. laIIl 2. n" 3.
7 SZIIJÁO'{: 197:!, p:ll1-1:!6.
8 SZILÁCi)}': 1972.p: 118.
9 l�OLONN,-\: 1985. p: 14.
10 SZILÁG)··: 1977: p: 61-62.
11 ARRIBAS; TRIAS DE ARRIBAS: 1961. p: 32-34. fig. 2.3.
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obscur indicaría que l'amfora va patir I'accio del foc 1UI cop ja era trencada, Segons aquests
rnateixos autors, la pe�a medeix 1UlS 51,8 cm d'alcada, 24 cm d'amplada máxima i el diametre

d 1 b . � d' 1"" .., (L' XI\.!'" )e a OCLl es 1111S »,s: cnl alll. .: " "'"

Pel que fa a la fOl11l,1, és llarga i acabada en punta. La seva panxa és afusada i

estreta. Té un llavi C1l11 i arrodonit sobre lUI coll ben marcat i unes anses gruixudes, Sens dubte,

es tracta del tipus 3B de Py 12 amb una cronología (le (�25-525 aC. Exemplars semblants son

molt freqüents al llarg de tota la costa sud-gal.lica tal COl11 ens indica el mateix M, P)': Marsella,
Saint-Blaise, La Liquiere, Pech-Maho, derelicte del Cal) d'Antibes ... Així mateix, con'eSl)Oll al

tipus El\fC de Gras 13 documentat al Tirre meridional i a Cartago a 111és de la mateixa Etniria

(Cerveteri, Tarquinia. Vulci. Orbetello, Vetulonia), tipus qlle cal relacionar anlb prototipus
fenicis.

1.1.3. Cantar de bucchero nero

C01ISer\'at al Museu d'Ullastret amb l'inventari Ullastret 1096. Falta bona part
del cos i un fragment d'una ansa, Segons �:\. ...Arribas i G. Trias de ..Arribas 14, la seva aleada és

(le 13 cnl amb anses i 7, 6 cm sense: el diametre de la boca és de 10� 5 cnl i el del peu 5, 2

(Lam, XI\r. 4 i X\T � 1).
Per la sev a forma i pasta, es tracta sens dubte (1'1111 cantar de bucchero nero

etrusc. El pell té una forma troncoconica O de trompeta i és discoidal a la base. Les anses són

altes i (le cinta, Tot i no tenir decoracio a la carena, podem associar la nostra peca amb el tipus
3e de T.B. Rasmussen, tipus més popular a Etniria i més exportat, amb tilla cronologia d'ültim

quart del segle \,TII -IIUtjaJIS del Vl aC 15. Correspon també al cantar de tipus 3 de 1,1. Gras

documentat a Sardenya. caracteritzat pel' tul peu de trompeta i la falta de decoracio, anlb una

datacio qlle arriba fins mitjans de segle per a alguns exemplars 16.

Entre el punts on s'han localitzat cantars de bucchero nero, podem destacar

Saint-Blaise 011 se n'han trobat tant amb decoracio incisa o impresa com sense 17. Així mateix,
també podem citar els exemplars procedents deIs oppida de la Font dll COlICOU i de La Liquiere
(Gard) 18. de la fossa d'ofrenes de La Monédiere (BeSSaII) 19 O de la necropoli de Saint-Julien

�

de Pézénas (Hérault) 20 entre d'altres. Es interessant destacar la presencia de dos fragments de

cantars de bucchero nero a la troballa submarina de Esteü dou Mieü (Marsella) i els prop de

quaranta exemplars trobats al derelicte del Cal) d'Antibes 21.

12 PY: 1985, p: 78, p: 80. fig. 5.
13 (iRAS: 1985, p: 328-329.
14ARRIBAS; TRIAS DE ARRIBAS: 1961. p: 27-32.
15 RASl'vllTSSEN: 1979,p: 10'+-105,
16 GRA S: 1974. p: 88.
17 BOlTLOlT�1IÉ: 1979, p: 111-123.
18 PY; TENDILLE: 1975, p: 33-66, fig. 23. P"'r": 1979. p: 1'+7-161.
19 NI l�KELS; GENTY: 197'+, p: 25-57.
20 ROBERT: 1979, p: 139-145.
21 BOlTLOlTl'\1IE: 1982b: p: 1'+-20.
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1.2. La troballa tancada

FOtI trobada en la desella campanya d'exacavacio al 1959 al Camp Alt de Sagrera
del Puig de Sant Andreu. La troballa se situa ell el parament interior de la muralla sud-oest del

recinte hábitat. al tall LSB, estrat Vlllb.

A més de les troballes d'origen etrusc, s'hi lla localitzat un olpe de cerámica

jonio-focea amb decoracio pintada i una amfora de boca plana. ambdós datats a la primera
meitat del segle \/1 eC, quatre fragments decorats amb morius de Iínies i punts pintats que

pertanyen a un mateix vas, una fusaiola, cerámica comuna a 111a procedent d'una urna, un

fragment d'ímbrex amb les parets for�a gruixudes, fragments de escories {le ferro i de "materies

foses" 22.

Segons A. Arribas i G. Trias (le Arribas, aquest nivell no s'ha pogut posar en
relacio directe amb cal) tipus {le construccio, Per tant, aquests autors apunten la possibilitat que
els Iímits de la suposada habitacio no shagin trobat encara o bé que es tracti de les restes d'una

sepultura, a causa de la presencia {le fragments d'una runa indígena i de restes ossies disperses
arreu de la troballa 23. D'altra banda, segolls E. Sanmartí 24, aquest conjunt tancat 110 seria 111és

qlle el mobiliari d'una t0111ba de la necropoli d'Illa d'en Reixac, situada en el sector 011, 111és

tardo s'aixecara la muralla més antiga de Yoppidum d'Ullastret, Excavacions recents a la Z011a

sud-oest del poblat han posat al descobert un fons de cabana sobre la roca mare, al mateix nivell

d'ocupacio 011 es va trobar el conjunt tancat. Segons ..-\..�IartÍ11, aquest fet confirma la primera
ocupacio de l'indret a la primera meitat del segle \TI aC COl11 a hábitat i 110 com a necropoli 25.

EIs elements que composen aquesr conjunt tancat s'atribueixen al comerc del vi,
fet qlle })ot ser la prova d'un chieftain's trade (comerc entre caps locals). Aquest tipus de

cOluer� es basa en una economia de béns de prestigi on un grup social té el control sobre 1ll1S

reClU"SOS que només poden ser obtinguts a través del conler� exterior. Al mateix temps, aquest
gnIp té també un domini polític sobre els recursos locals qlle son d'interes per a aquest comete
extern. Estem, dones. davant d'una societat jerarquitzada on el cap local és l'unic que obté les

mercaderies provinents d'una font estrangera i que les pot redistribuir entre els grlIps que

depenen d'ell 26. En aquest sentit i tal C0111 defensa G. Camporeale 27, la presencia de les tres

peces etrusques apunta la practica del simposi com a manifestacio de carácter aristocratic, Les

escories {le ferro del mateix conjunt tancat fan pensar ell aquest metall COlll a mercaderia

d'intercanvi per a l'obtencio dels béns de luxe.

El concepte de "conjunt tancat" comporta la idea d'horitzo cronologic homogeni,
és a dir, tots els objectes qlle el componen "aren ser dipositats en el mateix moment. Si les

22 ARRIBAS; TRIAS DE ARRIBAS: 1961, p: 23-27.
23 ARRIBAS; TRIAS DE ARRIBAS: 1961,p: 19-21.
"4

.

e- Si\N:t\1ARTI: 1982, p: 292.
25 lvlARTÍN: 1990. p: 363. MARTÍN: 1991, p: 97-98.
26 FRANKENSTEIN; ROVv'LANDS: 1978, p: 75-81.
27 CA:t\1POREALE: 1991 b, p: 67-68.
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1)1;111Cres produccions a ¡\!(7s('I/{7r(1 [/11'1(11/(7 daten del 5(10 aC, aquesta elata ens marca llll Iímit

post (1l/ell"!. La resta d'objectes ens porten també cap a una cronología ele mitjans del segle. Per
tant. seria aquest Cll110l11cl1t del seu enterrament.

1.3. Altres troballes etrusques

Altres fragments d'importacions etrusques del Puig ele Sant Andreu es localitzen

també a l'angle sud-oest ele Yoppidum, en els nivells més profunds, Tal conl afirma 1\1 ...:\.

1\ Iartín :2 8, les estructures locali tzades recorden els fOl1S de cabana ele l'Illa d'en Reixac i el

material trobat es caracteritza fonamentalment per cerámica a ma semblant a la de l'Illa de nivells

contemporanis, així COl11 per algunes ceramiques a torn: fragments ele bucchero i d'amfora

etrusca, cerámica grisa grega d'Occident, amfora massaliota antiga i gerres iberiques pintades
ele tipus vell, No trobem ID amfora fenicia, lU copes joniques eje tipus B2 contrariament al qlle
s'esdevé a l'Illa en aquest 111011lent.

El material etrusc d'aquest sector estaria dones compost per 29 lID fragment de
cos i d'ansa de cantar de bucchero nero (sense numero d'inventari) procedent del tahís divisori
entre les habitacions sud-oest numero 4 í mimero 0, estrat d=X. (Lam. X\,!, 2). Tota la

cerámica localitzada és a ma execepte el fragment mencionat, dos fragments d'amfora etrusca i

dues amfores acromes, totes informes, De l'estrat b=\.TIII, en procedeix l1l1 fragment d'ansa de

cantar (sense numero d'inventari) en Ull context de cerámica a ma i de frazments informes
.....

d'amfora pintada 3 O. (Lam. Xv, 3)
De l'habitacio sud-oest numero 4, estrat IX, ell procedeix un fragment de paret i

aJ1S¡1 d'amfora etrusca (sense numero d'inventari) classificada COll1 a tipus 3 ...\.2 31 (Lam, X\T,

4), en l1l1 context d'abundant cerámica a ma i poca a torn, entre la qual destaquem una ansa

d'amfora massaliota, diversos fraaments de cerámica zrisa zresa d'Occident i un fraament de�. .... �. "- ""'.

cerámica ibérica pintada,
A l'habitació sud-oest mímero 4 i mímero 0, sota els estrats "d" i "e", In trobem

Ull fragment de paret i d'ansa d'amfora etrusca del tipus 3�t\.2 (sense numero d'inventari) (Lam,
X\tI, 1) i una vora amb coll també d'una ámfora etrusca que seria del tipus 3.:\5 (sense numero

d'inventari) (Lam. X\lI, 2). El context esta COIUpOSt per abundant cerámica a ma així com

fragments d'amfora i (le cerámica iberica pintada 32.

28 l\1ARTÍN: 1985, p: 81-83.
29 El material etrusc procedent d'Ullastret/Puig de Sant Andreu i Illa d'en Reixac es troba en reserva d'estudi. No
havent-hi pogut tenir accés, tot el material etrusc citat corresponents als dos jaciments es basen en les diverses

��blicacio�s citades.O J\.1ARTIN: 1985, p: 83, fig. 5.1: 5.2.
31 l\1ARTÍN: 1985, p: 85, fig. 5.5.
3" .

... MARTIN: 1985, p: 85, fig. 5.3, 5.4.
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L'adscripcio tipológica d'aquests ultims fragments amforics es basa en el primer
estudi (le J\ 1. Py del 197...:J. 33. Les diferencies entre els diversos subgrups del gl"llpS 3�;:\, es

b�lSa\'CI1 eu la pasta: color. desgrcixant. presencia o absencia d'engalba. Al 1985. J\1. P)' en

presenta una revisio qtl(.' aclareixen aquestes subdivions. Així, els diferents subgrups del tipus
3 ..\ formarien part d'un unic grup caracteritzat per una mateixa forma pero an1b pastes (le

tonalitats molt diferents, La seva datació oscil-laria entre finals del seale VII i el 525 aC COlll a
.....

molt tard 3--1-
• Els dos fragments del Puig de Sant Andreu del tipus 3�;:\2 correspondrien dones a

aquesta classificació i cronología.
D'altra banda, J\,I. Py distingeix una diferencia pel subgrup 3�;\5 tant pel qtle fa a

la forma COll1 a l'engalba. Es tractaria dones de la forma 3C amb una cronología qtle oscil.la
, 1-"'-' 1 "'7- C35enti e e �_.) 1 e ,:) .) a .

1.4. El jaciment del Puig de Sant Andreu

El poblat esta situat sobre un promontori de forma triangular, a llllS 900 111 del

jaciment (le l'Illa d'en Reixac. També forma part de la conca del riu Daro que comunica

l'interior amb la zona costanera, tal COl1111ell1 vist en l'estudi referent a La Fonollera del capítol
anterior.

EIs sectors est i oest estan formats per penya-segats que en dificulten l'accés ...-\

la zona sud-oest de l'oppidum és 011 S11at1 trobat els materials més antics i on tindriem restes de

la primera ocupacio del poblat anterior a la construcció de cases amb paret de pedra i planta
rectangular, Excavacions recents han confirmat la funcio d'habitat d'aquest sector del jaciment,
seauint la tradició local de les cabanes enfonsades al subsolo i l'han situat cronoloaicament dins'- '�.

la primera meitat del segle \.TI aC 36. Sembla qlle les primeres construccions de pedra es

comencen a aixecar a la primera meitat del segle \,T aC com a molt tard i la muralla inferior seria

posterior 37.

2. El jaciment d'Ullastret/llla d'en Reixac (Empordá)

2.1. les troballes etrusques

La major part de troballes procedeixen de la cala ..;:\1 a la part alta del turo. De

l'estrat \,TIa en prevé un fragment de carena d'un cantar de bucchero nero conservat al museu

33 PY: 1974. p: 168-193.
34 PY: 1985, p: 74-78.
35 rv 1985, p: 78.
36 MARTÍN: 1991, p: 98. MARTÍN: 1990, p: 36-37.
37 MARTÍN: 1990, p: 37-40.
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d'I.Illastret amb l'inventari I 7039. (LaI11. X\TI, 3) El seu context arqueologic esta C01111)ost l)er

importacions jonies (copa B2), fragments informes d'amfora etrusca i amfora Ienícia 38.

De I'estrat \.1 l)rO\'ellell dos fragments {le "ora de cantar (1 2..t51 i I 2575) (Lam.
X\·TI, 4 i X\TI. 5 respectivament) i un fragment de la part superior d'una ansa d'amfora etrusca

unida ::1 tUl íragment (le paret (1 7405) 39 (Lam. X\!I, (�). EIl el seu mateix context arqueologic
apareixen di v ersos Iragments d'amfora fenfcia i un de la Grecia de l'Est 40.

A l'estrat I\! trobem fraaments d'ansa de cantar de bucchero nero (1 7519 i I
..

231) (Lam, X\·1II. 1 i Xv Il, 2 respectivament). un fragment d'una vora també de cantar (1

1512) (Lam, X\·111. 3) i una vora ambun troc del coll d'una amfora etrusca (1 223) (Lam.
X\TII, 4) del tipus 3.;\ 41,

A l'estrat 111 hi trobem {los fragments d'ansa d'amfora etrusca (1 3822 i I 58(�2).

(Lam. X\!II, 5 i Xv Il, 6 respectivament), El1 aquest estrat, pero, ja 110 es documenta cal)

frasment (le bucchero etrusc 42,
..

Als Departaments 1 i 4 excavats per M. Oliva al 1965 i 1966 respectivament
també lu trobem algun fragment etrusc, De l'estrat v del primer provenen uns fragments de

bucchero tant sols mencionats en la publicació (le I'excavacio 43. En el mateix context

arqueologic trobem fragments d'ámfora de boca plana, cerámica pintada, cerámica a ma, un

fragmcnt {le kvlix jonio-foceu i una fusaiola, �1. Oliva data l'estrat a la segona meitat del segle
\,TI aC. De l'estrat \!III del Departament 4 prevé un fragment de vora d'amfora etrusca (inventari
1 10597O) (Lam, Xv Il,7) 44, probablement del tipus 3.>\ o 3B datat per �1. }11 entre el 625 i el

525 45. Com a context arqueologic trobem cerámica a ma i a tOl11 en quantitats semblants, La

cerámica a tOl11 és deIs tipus grisa grega d'Occident, pseudo-jónica i ibérica pintada i es pot
ubicar a la sesena meitat del segle \,TI aC.

'-o c-.

2.2. El jaciment

Els sis estrats documentats en les excavacions de l'Illa d'en Reixac

correspondrien a tres moments d'ocupacio. El nivell més antic d'ocupacio correspon a la fase

lIla la, datada entre el (�OO i el 575 aC, caracteritzada per un poblat de cabanes enfonsades amb

material ceramic majoritariament a ma i alguna importacio d'ámíora fenicia 46, tal com hem vist

en el capítol anterior. A la fase lIla lb, a la qual correspon l'estrat Vla, datat eIltre el 575 i el

38 f\1ARTÍN: 1985, p: 80. fig. 2.1.
39 f\,1ARTÍN: 1985, p: 80, fig. 2.2, 2,3, p: 82, fig. 3,5.
40 MARTÍN: 1991, p: 99,
41 f\1ARTÍN: 1985, p: 80, fig. 2.-l, 2,6, 2.7, p: 82, fig, 3.1.
4" ,

4< MARTIN: 1985. p: 80. fig. 3,6, 3.7,
43 OLI\lA: 1976, p: 751-752.
44 r._·1ARTÍN: 1985, p: 81, fig. 3.4.
45 PY: 1985, p: 74-78,
46 MARTÍN: 1991, p: 98.

71



550/5-1-0 aC, U'011C111, a 111és, importacions etrusques i jonies. tal C0111 11e111 vist unes línies més

amunt. Fins aquest 1110111e111, la vida en el poblat seguiría sense modificació de les estructures tot

i els contactes culturals 47. Tot seguit es dOClU11e11ta 1Ul breu nl0111e111 de desocupacio (estrat \7)
amb escassos materials arqueologics i dc cronología semblant a la fase anterior.

La fase Illa 11 corresponent a I'estrat Iv i datada entre el 550/5-1-0 i el 525 aC, es

caracteritza per C011St1"llCcio11S solides amb parets de pedra i de planta rectangular 48. El material
ceramic a 111a disminueix considerablement a favor de les produccions a torn juntament amb
elements d'i1111)011ació jonia i ática de figures negres 49. La fase 111 (estrat 111 i següents)
cOI1'eS})OI1 a la tercera ocupacio del jaciment a partir de finals del segle \TI aC 50.

Enllacant amb el capítol anterior i segons I\1.�<\. Martín 51, hem de situar el

111 0111e11 t final de les importacions de bucchero cap al 540/530 aC al mateix moment q1le

comenca a desapareixer també al sud de Franca. Les amfores continuen exportant-se tot i q1le
també pateixen una disminucio e11 aquest 1110111el1t.

3. La necrópoli de la muralla nord-est a Empúries

3.1. Les troballes etrusques

Les peces foren localitzades entre el 1952 i el 1954.

3.1.1. Incineració n° 4: cantar de bucchero nero

La Incineracio numero 4 es troba una nuca apartada de la muralla ro111al1a.

Constatem una forta cremacio sobre la roca tot i q1le no es documenten restes de cendres e11 cap
urna, El cantar medeix 1UIS 15 C111 d'alcada, incloent-hi les anses, El diámetre de la "ora és

d'uns 13,7 cnl i el del pe1l Ul1S (-),7 Cl11 52. Es troba conservat al I\·111se1l I\10110grmic d'Empiiries
anlb el numero d'inventari 2163 (Lam, X\!III, 1; XX\lIII, 4).

Es tracta del típic cantar tipus 3e de T.B. Rasmussen 53 qlle ja hem estudiat

anteriorment, Té el pell en forma de trompeta i és molt estret en la j1IDCió amb el cos. Les anses

són altes i de cinta. Pel qlle fa a la decoracio, aquesta es troba tant soIs en la carena de la pe'ia i

esta composta per unes petites ranures verticals, (Lat11. X\lIII, 2) La seva fabricacio oscil.la

dOl1CS entre l'ültim quart del segle \TII i mitjans del \TI aC. Correspon també al tipus 3 ele 1\1.

Gras caracteritzat per tenir un peu en forma de trompeta i per la falta de decoració 54. EIIS

47 PONS: 1984, p: 99.
48 MARTÍN: 1991. p: 98.
49 PONS: 1984. p: 99.
50 PONS: 1984. p: 99-100..
51 MARTÍN: 1991, p: 99.
52 ALMAGRO: 1955, vol. 11, p: 383, fig. 348 n"ll, lam XVI n09.
53 RASl\1lTSSEN: 1979, p: 104-105.
54 GRAS: 1974, p: 88.
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rernetem ;;1 l'analisi del cantar de la treballa tancada del Puig de Sant Andreu J)er veure la difusio

d'aquest tipus en el Mediterrani occidental,

E11 aquesta mateixa incineracio In trobem 1111 lekvthos atic de figures negres datar

a l'iíltim (111a11 del seglc \_TI aC 55, una C01):1 de bandes ática, dos aríbals corintis d'estil Corinti

Recent 11 datats també a l'ultim (111�111 del segle \,TI aC 56, un aplic d'or en forma de roseta amb

paral.lels a la Sardenya puni ca, una ffbula de plata i un bracalet de bronze. Recenment ..1.

Barbera ha datat la incineracio entre el 530 i el 510 aC i insisteix en el carácter no indísena del
....

difunt, degut a la quantitat ele vasos importats localitzats i al fet qlle tres d'ells continguessin olí

perfumar. element impropi en una tomba ibérica 57. Sí bé la. datacio de l'enterrament ens sernbla

correcta, segons el nostre pal'er, la seva interpretacio no té fonaments cientííics. Eíectivament,

encara qlle aquests elements d'ilI11)011;;lCió 110 siguin característics del mon iberic d'aquest
moment. aixo 110 eXCl01J qlle, en algun cas, sobretot en el si deIs gl1.1})S més poderosos. es

produís una major influencia i un contacte més estret amb l'element greco Creiem, dones, qlle la

presencia ele vasos importats i d'oli perfumat son arguments insuficients per a determinar el

carácter Iora ele l'individu incinerat. Recordem que l'establiment grec a Empiíries comporta, ell

el mon indígena, el despertal' d'un interes per les 110\'eS formes de vida hel-Ieniques i, en

conseqüencia, un increment de les relacions 58.

3.1.2. Incineració n° 7: oenochoe de boca trilobada

Trobem les restes de la incineracio dipositades sobre la mateixa roca.

L'Oel10(�hoe es troba conservat al Musen Monografic d'Empuries l'inventari 2162. Medeix uns

25 C111 d'alcada, El diametre de la vora és d'1111S 12 cm i el del peu d'uns 11,4 cm. Ha estat
.. 59 (L� XIX r: XXIX 1)reconstrurt alll .•·..:" _ _ ., .

Es tracta d'una })e�a de bucchero nero etrusc. Presenta un cos arrodonit i un pell

baix en forma d'anella, El coll no és molt llarg. La boca és trilobada amb dues orelles a la part

posterior, al costat ele l'ansa de cinta. No presenta cap llle1la de decoracio, Correspon al tipus 7e

de T.B. RaSmtlSSe11 60, adscripcio atribuida també pel mateix autor 61. Sembla ser tilla forma

11101t comuna a la primera meitat del segle \_.TI aC, ¡ el seu moment de maxim esplendor es troba
al segon quart d'aquest segle. És probable que continuí durant el tercer quart del segle. M, Py
data aquest tipus entre el 600 i el 525 aC 62. Segona �1. Gras, caldria situar la seva fabricacio a

inicis del seale \.TI aC 63
.

.....

55 S,-\Nt\1ARTÍ: t\1ARTÍ: 1974. p: 57-58.
56 SANt\,1ARTÍ: MARTÍ: 1974. p: 57-58.
57 ". '

BARBERA FARRAS: 1990, p: 203.
58 SANlv1ARTÍ: 199_�. p: 88.
59 ALMAGRO: 1955, vol. 11. p: 385, fig. 351 n02, lám, X\lI 11°2.
60 RA St\:1lTSSEN: 1979, p: �-85.
61 RASi\1l1SSEN: 1979, p: 150.
62 PY: 1993, p: 139.
63 GRA S: 1974, p: 105.

•
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El seu context arqueologic esta cornpost unicament l)er fragments
indeterminables de fCl1'0 64. Segons �T. Barbera 65, Ull paral.lel localitzat a la necropoli de L,lS

Pc\'r(JS (Couffoulens. Ande) ens donaria una cronoloaia de 5(�O-540 aC.
� �.

Peces semblants a la nostra s'han localitzat al derelicte del Cap d'Antibes 66 i a

Saint-Blaise 67, per exemple ..Aixf mateix, (le la necropoli de Th,llTOS provenen onze exemplars
tal C0111 apunta 1\ 1. Gras 68.

3.1.3. Incineració n° 9: kylix etrusco-corinti

Es troba en 1111 enfonsament natural de 'la roca 011 també s'hi han localitzat restes

(le cendra. Es tracta d'una copa conservada al Musen Monografic d'Empuries, sense numero

d'inventari, Medeix 1111S 7.+ nun d'alcada i 126 mm de diametre de la boca. Fou reconstruida i

restaurada 69 (Lill1l. XIX, 2).
Té una pasta (le color 111aITÓ groguenc. Pel qlle fa a la seva forma, el llav i és

sortint. el cos arrodonit. el peu baix i té dues aIISeS horitzontals més aviat curtes (LW1. XXIX,

2). Segons G. Trias de .L\11ib'lS 70, derivaría d'un prototipus del Corinti l\1ig. Es tractaria de la

copa aI1Ib el llavi sortint d'influencia jonia amb el Ilavi elevat i el cos profund que apareix en el

repertori corinti (les del primer quart del segle Vl aC 71. Tot i aixo, segons el nostre parer, el

prototipus grec podria ser també la copa joma A2 ja qlle, a partir de mitjans de segle \.TI aC, les

influencies greco-orientals a Etníria comencen a ser més importants. Així, trobem copes

pertanyent a l'estil decoratiu del Ciclo dei ROSO"i amb Ulla forma derivada d'aquest prototipus
JOIU, COll1 ara l111 exemplar de la necropoli de la Osteria ele Vulci 72 o la copa de la col.lecció

Ciacci (le Grosseto datada al segon quart del segle \TI aC 73.

La nostra pe�a esta decorada amb un \.'en1ÍS vermellos alternant en algun punt
amb l111 color 111és negrós. Tot i el 111al estat de conservacio de la decoracio, podem entreveure

unes incisions qlle correspondrien al motiu decoratiu del Ciclo dei ROSOllt (Lam, XXIX, 3). En

efecte, dues incisions horitzontals i tres d'oblíqües al cos de la pe� així com una petita incisió
circular ens indiquen la representació característica de les ales i de l'ull pertanyent alma all

d'aquest taller decoratiu, més concretament a la produccio del gnlp a ,-�f(7S(�}Jer(7 U,Jl(711(7. Les

restes de pintura a penes ens deixen veure la representació deIs caps i del cos dels ocells. La

64 AL:t\1ACiRO: 1955. p: �i85.
65 BARBERÁ FARRAS: 1990, p: 20_i.
66 BOlTLOlTl\:lIÉ: 1982b. p: 21-25.
67 BOULOUtvlIÉ: 1979. p: 120 i sgs.
68 GRAS: 1974, p: 97-106.
69 ALMAGRO: 1955, "'01. 11, p: 387, fig. 353 n" 12 i 14, lam xvr nOS.
70 TRIAS DE ARRIBj\S: 1967-68. 'vol. 1, p: 50.
71 PAYNE: 1931, p: 310
72 RIZZO: 1990, p: 96, fig. 174.
73 DONATI; MICHELlTCCI: 1981, p: 168, n" 407.
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I)e'ia tindria (1011CS dues aus representades a calla costat del cos tal i com és característic en els

A)¡l;A·(�.) d'aquesta produccio 74. La seva datacio se siruaria entre el 560 i el 540/530 aC.

Altres peces semblants han estat localitzades en la mateixa Etrüria COlll ara a

\,reio, Caeré, Orvieto, CIUllSi, Tolfa i fins i tot a Roma, entre d'altres indrets 75. Ens interessa

destacar, pero, la localitzacio d'aquestes copes en territori fora. com ara l'exemplar procedent
d'una necropoli de Cartago 76

.•Així mateix, del derelicte etrusc del Cap d'Antibes, en provenen
......

dos exemplars que, amb tota seguretat. pertanyen al gJllP a 1\!(7};,(:Jler(7 U'/"1(711(1 ,1 '.

Segona .T. Barbera 78, La pe�a es troba associada a Ull pixis corinti amb la seva

tapadora datar cap al 575 aC..Aquest mateix autor interpreta la nostra copa etrusco-corintia com

una copa jonia tipus ..:\ 1/2, datable entre el (-l30 i el 600 aC. Formant part del mateix aixovar,

trobem també (1l1eS petites urnes funeraries retes a ma, dues fíbules de bronze, 1111 fragment
d'una vareta (le bronze, fragments d'1111 case de bronze, un possible fragment d'un estrígil de
bronze, Iragments de (los ganivets de ferro, una virolla de ferro i una punta de llanca de ferro

q1lC ens fa l)ellSar en la tomba d'un guerrer, Segons �T. Barbera 79, la falta del típic fermall iberic
i de 1,1})1111t,1 (le javelina així com la presencia de les dues importacions ceramiques ens fa creure

qlle podria 110 tractar-se d'un íbero Tot i aixo, al igual qlle en el cas de la Incineració n04) creiem

q1le la falta dels dos elements metallíes i la presencia de peces d'importacio 110 SÓll

determinants per a afirmar el carácter fora de la incineracio,

3.1.4. Incineració n° 13: dos cántara de bucchero nero

La Incineracio es localitza en el retall rocós del sol, excavar en part artificialment,
En provenen (los cantars (le bucchero nero conservats al Musen Monografic d'Empüries qlle es

(tiferencien entre ells per l'alcada del pell 80.

El cantar de peu alt medeix lIDS 10,5 Cl11 d'alcada i el diametre de la vora és de 6

cm. Es conserva amb el mimero d'inventari 2153. (Lam. XX, 1; XXX, 1) Es tracta del mateix

tipus de cantar 3e de T.B. Rasmussen 81 ja estudiar. Així dones, presenta UlI peu ell forma de

trompeta qlle s'estreny Jorca per a la juncio amb el cos de la peca, Les anses són de cinta i 110

presenta ca}) decoracio ID en la carena ID sota la vora. la seva cronología oscil.la entre finals del

segle \.TII i mitjans del \.TI aC. COITCSpOl1 també al tipus 3 de �1. Gras (cantars amb pell de

trompeta sense decoracio) 82.

74 El1.s remetem a l'estudi de la Ct")})" antropoprosopa d'Ullastret 1')eT a l'esrudi de la produccio del gnl¡) a Maschera
[!'1uu1Ll.

75 COLONNA: 1959-60. p: 128-130.
76 BOlJl-"'HER: 195_�. p: 32. n" 136. Iám, X\'111.
77 BOlJLOll!\1IÉ: 1982b, p: 26 n" 1 01, p: 30.11'''' 106, p: 32.
78 BARBERÁ FARRÁS: 1990, p: 20_�.
79 BARBERÁ FARRÁS: 1990, p: 20.3.
80 ALl\,1AGRO: 1955. vol. 11. p: 392-393. fig. 35811"7, lam, X\"1 n"10 (kantharos de peu baix) i p: 393, fig.
35811°6, lam XVI 11"8 (kantharos de peu alt).
81 RASJ\,1l1SSEN: 1979, p: 104-105.
82 GR,-\S: 1974, p: 88.
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El cantar (le I)ell baix medeix l111S 10 cnl d'alcada. La seva vora fa l111S 11 Cl11 (le

diametre i el peu l111S 6 cm. Es conserva amb el numero d'inventari 215-t. (L3Ill. XX, 2: XXX,

2) Si bé es tracta també d'un C3I1t,U" , notem una diferencia en el tractament de la carena, En

efecte. en aquest tipus la carena tendeix a ser suprimida cosa qlle indica potser una evolucio

tipológica. D'altra banda, el peu ja 110 és alt i trOl1COCOmC sinó baix i en forma d'anella, Les

anses segueixcn sent (le cinta i tampoc no presenta cap tipus de decoració enlloc ...Aquestes
característiques permeten incloure la 1)e\a dins del tipus 311 de T.B. Rasmussen 83

....Aquest autor
situa la seva fabricacio especialment al segon i tercer quart del segle \TI aC. i arriba també fins a

finaIs (le segle en algun caso � 1. Gras també documenta aquest tipus a Sardenya definint el tipus
.4- de la seva classificacio 84. Segons ell, aquesta categoría és Jorca rara i COl1'esl)011 a un tipus
documentar (les {le finals del segle \,rII aC qllC ha anal evolucionant paralel.lament al tipus (le

cantar (le I)ell alto Tot i la falta (le context arqueologic per a les peces procedents de la necropoli
de Tharros i basant-se en exemplars localitzats a Italia, 11. Gras situa la Iabricacio d'aquest
tipus 4- cal) al 5(�0-550, és. dones, una cronología una mica anterior a la defensada per T.B.

Rasmussen. �1. Py data aquest tipus entre el 575 i el 525 aC 85. Els cantars amb pell baix

corresponen al tipus 5 ..� de N.H. Ramage i en trobem a Caere, Tarquinia o \.Teio segons ens

indica 1,1 mateixa investigadora 86.
�.

Pel que fa a exemplars de C3I1tar de peu baix trobats fora d'Etniria podelll
destacar el cas de la necropoli de Tharros analitzat per �·1. Gras 87. EIs cantars localitzats al sud

de la Gal.lia són tots de peu alt de fOl111a troncoconica, És important constatar que exemplars
semblants al nostre s'11a11 localitzat en zona fenicia i no e11 la ruta comercial etrusca del Midi

frances. La falta (le retrobaments 110 \'01 dir necessariament la seva total absencia e11 la zona.

Simplement podem dir qlle les excavacions arqueologiques sud-gal.liques dutes a terme fins ara

no han donat cap resultat positiu en aquest sentit. Tanmateix, ara per ara, ens podríem
interrogar sobre la possible relacio existent entre els fenicis i aquest tipus de cantar.

Pel que fa al context arqueologic deIs dos cantars podem destacar un fragment de

probable bucchero eoli anterior al 580-570 aC. fragments d'un oenochoe de cerámica grisa
focea, cerámica a ma entre la qual destaquem Ul1 plat i dues copes amb el pell buit 88. Així

mateix, també en procedeixen una petxina petita de cardium. fragments d'un case de bronze i

uns fragments d'un objeete indeterminat de ferro qlle �T. Barbera interpreta C0111 un ganivet,
reforcant així la seva hipótesi de traetar-se (le nou de l'aixovar d'un gllelTer 89. Segons !\I.

Almagro, I'enterrament dataria de cap al 525 aC 90.

83 RASt\1l1SSEN: 1979. p: 107-108.
84 GRAS: 1974. p: 90-92.
85 PY: 199_�.p: 137.
86 RA:tvlAGE: 1970, p: 28, lám 14.1. 19.1. 19.3,
87 GRAS: 1974. p: 90-91.
88 AL:tvlAGRO: 1955. p: 392-39_�.
89 BARBERÁ FARRÁS: 1990. p: 204.
90 AL:t\,1AGRO: 1955, p: 392-393.

76



3.1.5. Incineració n° 15: fragment d'un oenochoe de bucchero nero

Localitzada en UlI forat natural de la roca mare molt destruida i remenada deaut....

als treballs de fonamentacio (le la muralla romana 91. L'oel¡o('l/oe es troba conservat al Musen

Monografic d'Empiíries amb el mímero d'inventari 2188 (Lam. XXI, 2� XXX, 3).
E1I conservem basicament un bon fragment del cos de forma esférica qlle se

sosté sobre tUl petl tI'01ICOC01UC baix, Uns fragments pertanyents a la vora ens mostren la seva

forma trilobada així C0111 senyals de gralJes fruit d'una restauració en epoca antiga.
Desconeixem la forma de l'ansa. Per aquestes característiques i per la seva semblanca amb

l'O(>110('llOe de la Incineracio 11° 7, podem adscriure 1", lJe�a al tipus 7a de T.B. Rasmussen 92

datat entre la primera meitat del segle \TI aC i el tercer quart d'aquest mateix segle: el seu

l110111ellt d'esplendor se situa en el seu segon quart, �·I. Py data aquest tipus entre el 600 i el 525

aC 93. Seaons �1. Gras, caldria situar la seva fabricacio a inicis del seale \TI aC 94.
'-- '-o

Pel que fa al context arqueologic, cal destacar dues umes i dues tapadores (le

cerámica a ma i Ul1 fragment de la base d'una copa de perfil doble tI"01lCOC01UC 95 qtle 110 ajuden
massa a 1 'llora de definir la cronología. Segons J. Barbera 96, la comparacio amb les

Incineracions 2 i 7 ens portaria a situar la incineració qtle ara ens ocupa dins la segona meitat del

seale \TI aC .

... '

3.1.6. Incineració n° 16: fíbula de bronze

Segons �1. Almagro, aquesta incineració es troba molt ficada en les irregularitats
de la roca i tant soIs s'hi han trobat restes de cremacio, amb la fíbula C0111 a ünica peca coneguda
de 1 'aixovar 97.

Es tracta d'una fíbula de bronze, de la qual conservem tan soIs el peu i una pan
de l'arc. El troc conservat medeix UllS 3,8 cm de longitut i UllS 2,5 cm d'alcada, (Lam, XXII, 1;

XXX, -1-) El petl és curt i conserva en bon estat Ull petit fermall, La seva pan superior acaba
amb una petita revora decorativa i, en el seu extrem, trobem dues petites espires laterals sense

calJ funcio utilitaria, Pel que fa a l'arc, el sell interior és concau i la seva part superior presenta
una doble incisió central i longitudinal. (Lám, XXII, 2) Desconeixem totalment la part posterior
de la fíbula i com era la molla.

R. Navarro, en el seu estudi sobre fíbules de Catalunya, relaciona el peu de la

nostra fíbula amb el del tipus de La Certosa i col.loca la pe�a d'Empüries al moment final de les

ffbules de I1Gl'ic'(>11(7 amb una datació de finals del segle Vl-inicis del \T aC 98. Poc temps

91 AL:t\1AGRO: 1955, vol. 11. p: 394, fig, 360 nOI.
92 RA SMlTSSEN: 1979, p: 84-85.
93 rv 1993. p: 139.
94 GRA S: 1974, p: 105.
95 AL:tv1AGRO: 1955. vol. 11. p: 394.
96 BARBERÁ FARRÁS: 1990, p: 204.
97 ALMAGRO: 1955, vol. 11, p: 395, fig. 361, lám, XVI nOll.
98 NA \,'ARRO: 1970, p: 49-50, fig. 10.
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després. E. S�1111l1�111í i F. �1�111í sostenen que el l)ell de la nostra ffbula 110 s'assembla pas a les

d'aquest genere italia i reconeixen la dificultar per a solucionar aquest problema 99
.

.\1 segle '7111 ¡le. trobem a Italia dos tipus de fíbules de 111011a unilateral proximes
entre elles. D'una banda tenim les ffbules (7 S(711gZliSlIS(7 caracteritzades per un cos 11101t inflat.

amb una decoracio lineal (}lle cobreix quasi tot el cos. i per un peu senzill i Cll11. tal COll1 veiem

en els exemplars conservats a la Bibliotheque Nationale ele Paris 100 i en els procedents ele Este

(Itali�l)l 01, El genere (7 Il(71�i('el1(7 seria una evolucio del tipus anterior en que l'arc tendeix a obrir

se progressivament. la seva decoracio esdevé més complexe (diversos dibuixos lineals. cercles

concentrics) i el pell s'allarga considerablement, tal ,COll1 veiem també en la col.leccio (le la

Bibliotheque Nationale ele Paris 102 i en els exemplars ele Este 103. Tal COll1 afirma A. HlIS, al

segle '711 aC, aquestes ffbules s'ornamenten amb protuberancies, botons i figuretes d'ocellsl+'.
Seguint aquest mateix autor, a partir del segle 'TI aC. l'üs de la ffbula tendeix a disminuir fins a

desapareixer a inicis del segle Iv aC degut a canvis en la vestimenta, tot i qlle la veurern

reapareixer al segle 111 aC. Pero, durant els segles \,1I_\T aC, domina el tipus La Certosa de

1110lla unilateral, amb un pell curt acabat en botó i lUl are de tipus laminar o en forma de ,·at·a10S .

.Així dones, tot i que el perfil del cos ele la nostra ffbula es podria aproximar al

tipus de 11(7vice 11(7. el peu se n'allunya del tot, i s'assembla més al del tipus de La Certosa, pero
sense el botó terminal tant característic. La decoracio de la nostra ffbula tampoc sembla trobar

confrontacions entre cal) d'aquests exemplars italians, Tot i aixo, C. Tendille insereix la nostra

ffbula dins del sell tipus 1 corresponent a les ffbules anomenades a navicella i a sanguisuga
documentades també en (ti versos punts del Llenguadoc 1 06. Aquesta autora es basa en la

classificació de A. Duval, C. Eluere i �T.P. Mohen feta a partir de ffbules anteriors al segle \71 aC

trobades a Franca 107 011 trobem Ull apartat dedicar a fíbules amb l'arc inflat i el peu curt, És
interessant destacar C0111 aquest autors afirmen qlle. des dels segles \TIII i VII aC. sota

influencia itálica i també continental, alauns tallers locals haain fabricar alsunes ffbules amb
"'-" �. '-"

l'arc corbat i inflat o poc inflat 108.

El1 aquest sentir, la ffbula d'Empiíries podría ser també una produccio local

d'inspiracio Iorana, potser itálica, donada la dificultat de trobar un prototipus di11S del ventall de

les produccions de la Península Ibérica, Per aquest motiu. és 11101t difícil donar-li cap cronología
concreta, Pero. a l'hora de trobar el seu prototipus, no hem de pensar tant soIs en exellllJlar
protolustolics SillÓ tat1lbé ell d'altres de 111011lellts posteriors. Efecti\'at11ellt. �T. Barbera afilllla

99 SANt\1ARTí: t\1ARTÍ: 1974, }): 58.
100 ADi\ i\'1: 198-1-, p: ] 42-144, ,'e.llfe espe.cialnlent e] n0197.
101 CHIEl-"O BIANl-"HI el alii: 1976, p: 12-13, lan1. 4-6.
102 ADAivl: 198'+, p: 144-146.
103 CHIE.C-"O BIANCHI et éllii: 1976, p: 14-17,lalIl. 9-11.
104 HlTS: 1975, p: 28· _�2.
1 05 CtIIEC�O BIANCHI el alii: 1976, p: 30-32, la!Il. 20-22.
106 TENDILLE: 1978, p: 77-112.
107 DlTVAL; ELlrERE; f\10HEN: 1974, p: 1-46.

108 DlT\'AL; ELlTERE; .t\10HEN: 1974, p: 46.
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qlle 110 pot acceptar com a preva el 'una incineracio aquesta Fíbula. sobretot perque 11a estat

localitzada lU1S 40 enl més enlla de les restes ele cremacio 109
...Aixo ens fa pensar qlle potser la

Iíbula 110 tindria res a veure amb el moment d'utilitzacio d'aquesta necropoli, si 11Ó més aviat

amb la ciutat romana. Així. el treball acurat (}lle mostra el pell de la nostra ffbula fa qlle aquest
sernbli mes IJrolJcr al ele la Ifbula del tipus ele Jezerine 110 datada cal) al canvi d'era, tot i qlle les

diferencies entre els dos tipus son notables, D'altra banda, el fet de desconeixer el context

arqueologic ele la l)e'.i�l s'afegeix a la dificultar d'aquest estudi i ens impedeix a\'atl'.iat" en la seva

. . ,

mterpretacio.

·3.2. La necrópo!í de la Muralla Nord-Est

Se situa sota els nivells fundacionals de la muralla de la ciutat romana, Hem vist

COl11 �T. Barbera defensa la presencia d'enterraments d'indi vidus forasters, arnés d'alguns
d'origen local 111. Pero, a excepcio de tres enterraments d'inhumacio corresponents a infants,

la major part ele les tombes son d'incineracio, en llll moment ell que la població d'estirp
hel.lenica segueix el ritus de la inhumacio. Segons E. Sanmartí, aquest fet demostraria la

presencia ele poblacio local instal.lada als voltants de la fundacio grega des del segle \.TI aC 112.

Segons R. Marcet i E. Sat.1l11a11 í, aquesta necropoli és l1101t important per a l'estudi del procés
d'iberitzacio ele la poblacio local en contacte amb les influencies gregues 113.

D'altra banda, ens agradaria reeollir una idea defensada per �T.�T. Jully, entre

d'altres, ell qlle 110111 hauria ele distingir tres moments cronologics en 1 'estudi d'una pe�a
cerámica, Segons ell 114, cal distingir entre el moment de fabricacio de la peca, el de la seva

exportacio i el del seu lis o enterrament, En aquest sentit, �T.�T. Jully defensa per a la Incineracio

11°_¡' de la necropoli que ens oCllpa lllla cronología de mitjans de segle \.TI aC per al cantar de

bucchero nero i lI11,\ cronología de ultim quart de segle per al seu enterrament 115
...Així, el

períocle d'us de la pe�a s'hauria perllongat més enllá del seu període de produccio qlle, com

hem vist, s'arura poc clesprés de mitjans de segle. Igualment. tal i com apunta 1\1. Gras, 1\1. Py
es refereix a la cronología de la Incineraeió 11°13 COlll al moment de l'amagatall deIs vasos i 110

al de la seva fabricacio qlle, segons el mateix 1\1. P)', deu remuntar als anys 5(-;0-550 aC 116. En

aquest sentit. podríem situar l'arribada de les importacions etrusques d'aquesta necropoli cal) a

mitjans del segle \!I aC, contemporaniament o poe temps després de la fundacio de la Neapolis,
encara que els aixovars funeraris ens portin sovint a la segona meitat de segle o al sell final.

109 BARBERÁ FARRÁS: ]990. p: 204.
110 FEl1GERE: 1985, p: 253.
111 BARBERA f."ARRAS: 1990. p: JOS.
112 SAN!\.1ARTÍ: 1993, p: 89.
113 i\-1ARCET; SAN!\.1ARTÍ: 1989, p: 167.
114 JULL'ro: 1972, p: 277-286.
115 JlTLLY: 1972, p: 279-280.
116 GRAS: 1974, p: 88.

•
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4. La Neapolis d'Empúries (Ernpordá)

4.1. El material etrusc

La major part (le retrobaments provellell d'antigues excavacions dirigides l)t'r �I.

Almagro, En l'antiga basílica episcopal emporitana, hom troba material datat des del moment

d'abandonament de la ciutat. després de la invasio arab, fins a la fundacio de la ciutat cal) a

mitjans del segle \TI aC 117. En el tall Basílica nOl, estrat "T, trobem un fragment info111Ie
d'amfora etrusca juntament aIIIb alguns fragments d'un oe I10(�hoe de bucchero nero en un

.

context arqueologic constituít per cerámica ática de figures negres, cerámica focea emporitana
ele bandes vermelles, vinoses o ele color marro, cerámica a ma de tradicio Camps d'Umes i

cerámica arisa d' ..\sia menor 118
.

.....

EIl els nivells II1és profunds relacionats amb el moment fundacional, les troballes

etrusques es COlll})OSell essencialment per amfores. �L\_ l'estrat 'TIII. trobem fragments d'amfora
etrusca corrcsponent tres vores (Lam, XXIII, 1) i dues bases de fons pla (LWl. XXIII, 2 i

XXIII, 3) 119. Les vores semblen adscriure's als tipus 3 i 5 de M, Py, produits entre el (-;25-

525 aC el primer tipus i entre mitjans-segona meitat del segle \TI aC el segolll20. Les amfores
ele tipus 3 tenen el fons apuntat mentre qlle les de tipus 5 tenen la base plana. Així, les dues

bases podrien correspondre a aquest tipus.
De l'estrat 'lII en prol'ellen diversos fragments d'amfora i de bucchero errusc.

Pel qlle fa a les amfores, trobem diversos fragments corresponents a anses (Lam. XX\T. 1;
XX\T, 2 i x..",\,rI. 2). una (le les quals podria correspondre al tipus 5 de �1. Py per la seva forma

angular, Trobern també quatre fragments de vora (Lam. XXI\!, 1 i 2; XX\!I, 1) que

correspondrien al tipus 3 (le Py així COlll una base de fons apuntat i estret (LWl. XXI'''!, 3 i

XX\.!, 2 a l'esquerra) qlle podría respondre al tipus 3B de �1. P)1 121. Hom ha localitzat també

dos fragments de bucchero nero corresponcnts probablement a lm oenochoe per la seva forma

trilobada així COlll l111 fragment d'ansa ...Aquests elements ens donen dones lma cronologia de

mitjans o segona meitat (le segle \,TI aC.

Al tall IX de la mateixa Neapolis, estrat \,TII, s'ha localitzat un fragment més de

bucchero nero corresponent a una ansa i una vora, segons afirmen E. Sanmartí i F. Martí 122.

El fragment es troba associat a copes jonies de tipus B2 i a alguns fragments de cerámica arica

de figures negres entre els quals destaca un fragrnent de copa de 1 'estil deIs peti ts mestres qlle
�,1. Py data entre el 540 i el 520 aC 123. Les copes jonies B2 es produeixen entre els anys 580-

11 7 ALMAGRO: 1 951 , p: 1 1 1 -1 24.
118 ALMAGRO: 1949, p: 88.
119 SANMi\RTÍ el alii: 1991. p: 84-94, fig. 5,
120 PY: 1985. p: 74-78 i p: 81.
121 SANtvlARTÍ et alii: 1991, p: 84-94, fig. 4
122 SANMA RTÍ; MARTÍ: 1974, p: 56-57.
123 P)": 199_�.p: 95.
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S"¡'O aC 124.Segolls el context arqueologic. podem datar l'estrat dins la segona meitat elel segle
\TI aC.

Les excavacions del 1987 ell el sector nord ele la ciutat (1987/N-IOOO). en una

zona habitacional, han donat 11011111aterial etrusc. Es tracta de 111és frazments d'amfora etrusca
....

dels tipus 3.:\. 3B Í 5 125 qtlc confirmen els resultats de les amigues excavacions,

4.2. La fundació de la Neápolls

Quan la Palaiapolis esdevé massa petita i limitada per les necessitats comercials i
. poblacionals dels grecs, aquests decideixen engrandir el seu establiment sense abandonar. pero,
aquesta primera fundacio, Ocupen l'illa situada al davant a111b unes dimensions més grans i lU1S

avantatges geoestrategics semblants als de Sant Martí, La possibilitat d'accés al nou territori es

deu a les bones relacions i als contactes permanents amb els indígenes ja que la nova fundació

110 es situa gaire lluny d'on vivía la població autóctona 126.

Exacavacions realitzades al 1985 i 1987 han posat al descobert restes d'un

habitacio corresponent al moment d'ocupació més antic de la Neapolis, qlIe dona una

cronología de mitjans de segle \.11 aC 127. E1I aquest primer 1110111ellt. els grecs OClIpell tant sols

el sector nord-est del nou emplacament. Excavacions realitzades en la part meridional de la

Neapolis mostren 1111 progressiu engrandiment de la ciutat alllarg del temps, No és fins a la

primera meitat del segle \.1 aC que la ciutat assoleix el seu extrem meridional 128.

5. Mas Castellar de Pontós (Empordá)

En una prospeccio arqueológica realitzada als voltants del jaciment, hom hi ha

localitzat tres fraaments d'amfora etrusca. Es tracta de dues anses (L3tlI. XX\,TII, 1) 129 i rula
.....

base que, segons 1\I ...t\. Martín 130, corresponen al tipus 3 de 1\1. P)' produit entre el 625 i el

525 aC 131. Igualment s'ha localitzat una vora d'amfora etrusca també de tipus 3 (Lam. XX\,TII.

2) 132. Així mateix, s'han rrobat dos fragments de bucchero nero que semblen correspondre al

cantar etrusc. Es tracta d'un fraament ele vora (L3tlI. XX\.1II, 3) i d'un fragment del fons de la
.... ...

copa (Lalll. XX\lIJ, 4) 133.

124 DE l\1IRO: ]990, p: ]7],
125 SAN1\1AR1'Í et alii: 1991. p: 84-85. fig. 2-3.
126 SANl\1A'RTÍ: 198.2. p: 29.2-.293. SANl\1.-\RTÍ: 1990. p: 395-396.:tv1ARCE.T; SANMARTÍ: 1989. p: 18-21.
127 l\1ARCET; SAN1\1ARTÍ: 1989, p: 69-71. SANl\,1ARTÍ: 1990. p: 395-396.
128 :tv1ARCET; Si\NMARTÍ: 1989. p: 18-21.
129 Es conserven en el rnagatzem de Pontos amb els mimeros 1\·1(_-:' R 1944 i 1\·'Íl-:' R 111.
13 O l\1ARTÍN: 1991, p: 96.
13] p'r': 1985, p: 74-78.
132 Es conserva en el magatzem de Pontos amb el nümero l\1C R 1407.

133 Es conserven en el magatzem de Pontos amb els números 1\·1C R 2000 i MC R 2001.

81



No és 111�lSS¡1 i1ll1J011a]11 la informacio qlle ens aporten els materials proccdents
d'una recollida superficial. La cronología de les sitges abraca una cronología des del segle \.TI

Iins a inicis del 11 �lC, amb un clar predomini deIs segles 1\,7 i 111 aC 134. Pel qlle fa al poblat.
sabem que el seu darrer moment se situa a finals del segle \.T aC. Sobre el seu moment inicial,

poe ell sabem, 101 i qlle podria rernuntar-se a finals del segle \,.TII aC 135. La presencia de

material del segle \TI aC podria confirmar una freqüentació de l'indret ja en aquest moment. El

fet (llle aquest material sigui etrusc denotaría una relació de la població local amb les influencies

costaneres mediterranies o, si més 110, amb els grups qlle estan en contacte amb el qlle s'esdevé

a la COSt�l.

6. Material etrusc d'Empúries de localització indeterminada

Es tracta d'un fragment d'un vas gran de figures negres provinent d'Empuries.
Es conserva la Musen Arqueologic Nacional de Catalunya amb el número d'inventari 430.

(Lam. XXI, 1) Les dimensions maximes del fragment conservat son 11 cm de llargada i 9 cm

d'alcada, L'argila és d'un color cIar ataronjat 11101t depurada. Presenta una decoració de tres

franges horitzontals negro-marronoses i, al capdamunt, un felí corrent cap a la dreta del qual no
conservem el cap. Unes incisions dins la figura assenyalen la cuixa de la pota del darrera, una

pota del davant i el final d'aquesta.
Segons G. Trias de Arribas 136 i E. Sanmartí 137, seria un produccio etrusco

corintia del segle \..TI aC. Segons el nostre parer, el troc conservat és massa petit per a definir-ne
la fabrica productora, Tanmateix, la representació del felí recorda altres figures semblants que
trobem en la cerámica coríntia 138 sense poder-ne trobar cap paral.lel massa proper.

7. El material etrusc localitzat en el país Valencia

7.1. Els Barrancs (Penyíscola, Baix Maestrat, Castelló)

En motiu d'una prospecció exhaustiva de l'area i de dos sondejos de prospeccio,
hom ha posat al descobert una serie d'elements que ens permeten tenir una primera impressio
sobre l'assentament. Al nivell 11 del sondeig 2, hom ha localitzat un fragment de vora d'amfora

etrusca (Lam. XX\lIII, 1). Segons A. Oliver 139, la pasta compacta gris-fosca amb una engalba
•

134 PONS i BRlTN: 199_�. p: 1].2.
135 PONS i BRlTN: 1993, p: 108.
136 TRIAS DE ARRIBAS: 1967-68. vol. 1, p: 49, vol. JI, Iam.I.
137 SANMARTÍ; MARTÍ: 1974, p: 58.
138 AI\·'1)'X: 1988. lám 31. 54. 80 i 81.
1390LIVER: 1986, p: 222-223.
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groguenca, el desgreixant calci i micaci i sobretot la seva forma ens fa adscriure la peca al tipus
3 de M. Py datat entre el 625 i el 525 aC 140.

Entre la resta de material d'importació localitzat en el jaciment, podem destacar

una copa jonia B2, un fragment de vernís negre átic, una vora d'ámfora Mañá A i un plat
trípode fenicio Entre la cerámica indígena a tom podem citar ámfores, umes d'orelletes i plats.
EIs elements d'importació donarien una cronologia de segona meitat del segle VI aC ]4].

El poblat es situa dalt d'un turó, a 5 km de la costa, a I'entrada del corredor

d'Alcalá de Xivert, dominant tota la plana litoral i el pas cap a l'interior. No sembla que hi

hagués cap mena d'estructura defensiva. Hom ha 'posat descobert parets corresponents a

. vivendes. EIs treballs d'excavació han mostrat una escassa potencia estratigráfica que indicaria

un sol nivell d'ocupació finalitzat amb una destrucció violenta. La cultura material permet,
dones, ubicar aquests assentament iberic a la segona meitat del segle VI aC 142.

7.2. Retrobament de la costa alacantina

Es tracta d'una amfora etrusca de procedencia submarina Iocalitzada en un punt
incert de la costa alacantina. Actualment es troba conservada al Museu Arqueológic Provincial
d'Alacant 143 (Lám. XXVIII, 2). Té un cos panxut, un fons de base plana i un Ilavi arrodonit.
,

Es interessant destacar-ne les anses: tenen una forma angular que parteix horitzontalment des
del coll. Aquestes característiques morfologiques responen perfectament a l'ámfora tipus 5 de

M. Py amb una cronologia de mitjans/segona meitat del segle VI aC 144. Altres exemplars
semblants han estat localitzats al derelicte sud-gal-lic del Bon Porté 145 així com en els estrats

més profunds de la Neápolis emporitana 146.

8. El Mediterrani centre-occidental al segle VI aC.

8.1. La situació a Etrúria

Tal com hem vist en el capítol anterior i, segons afirma M. Pallotino 147, el

procés d'urbanització i els contactes amb el món grec alllarg del segle VI aC fan sorgir unes
tendéncies a favor de la igualtat de drets dins del cos de ciutadans, que contrasta amb les velles

140 PY: 1985, p: 74-78.
141 OLIVER FOIX: 1994, p: 535-536.
142 OLIVER FOIX: 1994, p: 533-537.
143 RIBERA: 1981,p: 113-116.
144 PY: 1985, p: 81.
145 JONCHERAY: 1976. p: 13-18.
146 SANMARTf et alii: 1991, p: 84-85.
147 PALLOTINO: 1984, p: 171.
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classes dominants, terratinents i mercaderes, formades al segle VII aC. Estem davant d'una

nova classe de possessors que s'identifica amb les estructures urbanes i en una organització
més igualitaria de les necrópolis 148. Així, en un marc de tensió social interna, petits i mitjans
propietaris, esclaus i clients, estrangers i metecs, es troben en les ciutats arcaiques amb uns

interessos i una cultura que entra en conflicte i en contradicció amb els principes de la ciutat i del

camp 149. Hem vist en el capítol anterior com M. Gras relacionava la decadencia i la desaparició
del cantar amb la propia decadencia de l'aristocrácia. Així mateix, és en el segon quart del segle
VI aC quan apare ix el primer aes signatum com a instrument pre-monetal cosa que és

r

conseqüencia de l'existéncia d'una autoritat política (la ciutat-estat) que ofereix una major
garantia en l'intercanvi comercial 150.

El comete etrusc va creixent al llarg del segle VI aC fins arribar al seu punt
máxim cap al segon terc d'aquest segle. Cap a mitjans de segle, notem l'arribada de nous

artesans de procedencia.ja no coríntia, sinó greco-oriental que també instal-len els seus tallers

en diverses ciutats del sud, d'on sorgeix un nou estil jonio-etrusc 151. Aquest fet s'ha de

relacionar amb l'auge del corriere grec (atenes, esparta, sami, milesi, foceu), amb la fundació de

colónies focees en la Mediterránia occidental i amb la posterior conquesta persa de Focea. Tot i

aixó, continuen les produccions etrusco-corínties, en especial el grup a Maschera U/nana.

Paral-lelament, la tensió que viu Etrúria comportara una crisi que ja es manifesta

des de finals del segle VI aC. Quan la ciutat passa a ser el centre de producció i un incentiu per a

la gent del camp, es produeix una despoblació de la zona rural que afecta l'economia. Així,
mentre veiem que es reforcen les manufactures urbanes (metal-lürgia, fabricació d'objectes de

luxe) constatem un decliu de la producció vinícola 152. Aquest canvi económic es manifesta

també en el comete, tal com veurem en el capítol següent referent al segle V aC.

8.2. El comerc en el Mediterrani occidental
•

El comete etrusc al sud de la Gál-Iia continua desenvolupant-se en la mateixa

línia de principis de segle. En aquest sentit, entre el 575 i 525 aC, Saint-Blaise continua

funcionant com a magatzem i factoria etrusca. Fins a la fi del tercer quart de segle, segueixen
arribant ámfores etrusques, bucchero i cerámica etrusco-corintia, moment en que aquestes dues

produccions deixen de ser fabricades 153. El tráfic directe d'Etrúria cap a les costes meridionals

franceses funciona de manera regular i independent de Marsella fins que, segons afirma B.

148 COLONNA: 1975, p: 13-]4.
149 TORELLI: 1981, p: 174.
150 TORELLI: 1981, p: 16().
151 TORELLI : 1981, p: 153.
152 CRISTOFANI: 1983, p: 71-73
153 BOULOUMIÉ: 1982. p: 82-85.
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Bouloumié, aquesta colonia focea acaba adquirint un pes polític i económic suficient per fer

competencia a Saint-Blaise en el seu terreny de redistribució 154.
,

Es també en pIe segle VI aC el moment en que localitzem restes de derelictes en
,

aquestes mateixes costes. Es el cas del delericte del cap d'Antibes on s'han localitzat ámfores

etrusques, cántars i oenochoai en bucchero nero, plats i kylikes etrusco-corintis, alguns amb

decoració del grup a Maschera Umana que en situen la cronologia cap al 540-530, juntament
amb cerárniques de Grecia de I'est 155. Segons B. Bouloumié 156, aquest vaixell provindria de

Vulci, com a ciutat exportadora de vi i de vaixella relacionada amb el servei del vi. la presencia
de productes greco-orientals en aquest vaixell és una prova de les bones relacions comercials

que mantenen aquests dos pobles, tal com hem vist manifestar-se en la mateixa Etrúria.

Un altre derelicte documentat en les costes sud-gal-liques és el de Bon Porté

(prop de l'illa de Saint-Tropez). Entre el materiallocalitzat destaquen les ámfores tant etrusques
com gregues 157. Les ámfores etrusques corresponen al tipus 5 de M. Py 158 produrt entre

mitjans i la segona meitat del segle VI aC. Les gregues pertányen a les primeres produccions
massaliotes del 550-475 aC 159. J.P. Joncheray 160 data el derelicte entre mitjans i finals del

segle VI aC. Podem destacar també el dipósit submarí de Esteü dou Mieü (Marsella) on es

documenten cántars de bucchero nero i amfores etrusques, tot plegat datat al segle VI aC 161.

Tal com afirma M. Cristofani 162, molts deIs assentaments indígenes de la

Gál-Iia meridional ofereixen material etrusc fins cap al 530 aC. En aquest sentit, en un estrat

datat al tercer quart del segle VI, Lattes (Montpellier) ofereix alguns bols amb inscripcions
etrusques que, segons G. Colonna 163, són una prova de la penetració de la cultura etrusca a la

Gál-lia meridional després de la gran expansió comercial de la primera meitat del segle VI aC,
en un moment en que Marsella és floreixent. Així el mateix M.Cristofani creu possible que

Lattes sigui una base estable per al corriere etrusc tal com ho és Saint-Blaise 164.

En aquestmoment, ens hem de preguntar sobre la batalla d'Alália que tindria lloc

cap al 540 aC. Segons Heródot (1, 165-167), des del 565 aC, Alália és una colonia focea que,

cap al 545, rep un gran contingent de població procedent de la ciutat mare, a causa de la caiguda
d'aquesta en mans deIs perses. Aquests nou-vinguts es dedicarien afer accions de pirateria
contra els vaixells que circulen per les aigües tirrenes 165. Tant etruscs com cartaginesos es

154 BOULOUMIÉ: 1982, p: 89.
155 BOULOUMIÉ: 1982b, p: 6-67.
156 BOULOUMIÉ: 1982b, p: 64.
157 JONCHERAY: 1976, p: 5-36.
158 PY: 1985, p: 81.
159 PY: 1993, p: 61.
1(lÍ) JONCHERAY: 1976, p: 36.
161 LIOU: 1975, p: 583-584.
162 CRISTOFANI: 1983, p: 48-49.
163 COLONNA: 1980, p: 185.
] 64 CRISTOFANI: 1983, p: 49.
165 DOMfNGUEZ MONEDERO: 1991, p: 269-270.
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veuen amenacats i transformen els acords comercials que els lligaven en una alianca militar 166.

Segons M. Cristofani 167, després de la batalla, Etrúria recupera la seva llibertat d'acció en el

mig i alt Tirré, mentre que Cartago consolida la seva posició a Sardenya. Poc temps després,
els etruscs s'instal-laran a Alália, Pero, ara com ara, ens interessa destacar la contimútat deIs

corrents comercials de la zona, tal com ens demostren els derelictes i els testimonis de material
•

etrusc 1 greco

8.3. L'órblta d'tnttuéncla cartaginesa,

En el capítol anterior, hem vist com cap al segon quart del segle VI aC, Eivissa
orienta els seu interessos cap al Mediterrani central. Les seves relacions amb el sud peninsular i
amb la costa catalana continuen ara en el mateix sentit. Hem vist com a Ullastret i a Empúries es

documenten importacions fenícies, fruit d'aquests intercanvis comercials en el Mediterrani

centro-occidental en que Eivissa és un pont redistribuídor.

Després de la caiguda de Tir i de la pérdua deIs mercats orientals, Cartago
intensifica les seves relacions comercials amb el Tirre. Pero, cap a mitjans de segle, imposa la
seva hegemonia sobre els vells enclaus fenicis per a poder controlar les rutes comercials del

baix i mig Mediterrani centro-occidental 168. Cap al 550 aC, la veiem imposar-se a Sicília i,

després de la Batalla d'Alália, consolidar-se a Sardenya. Eivissa també passa sota la seva órbita

d'influencia, Segons C. Gómez Bellard, veiem desenvolupar-s'hi un nou ritu funerari que

segueix els costums de la metrópoli. S'abandona la incineració i es generalitza la inhumació en

grans hipogeus i fosses excavades a la roca. EIs aixovars funeraris segueixen els models

cartaginesos. Es funden dos santuaris que incorporen un culte centro-mediterrani. A més

d'aquest canvi cultural, l'illa coneix també una transformació económica: els excedents

agrícoles comencen a permetre una exportació i la producció d'ámfores denota també una

exportació d'oli, de vi, de salaons i d'altres productes de la pesca. Cap al 500 aC, l'illa coneix

un creixement económic i inicia un gran període de prosperitat fent d'Eivissa una gran ciutat

púnica 169.

Pel que fa a Sardenya, aquesta també forma part de l'órbita comercial
...

cartaginesa, desenvolupant els seus lligams amb la Sicília púnica i el nord d'Africa i denotant

una aturada de les importacions etrusques cap al 525 aC 170. Segons E. Acquaro 171, degut als
esdeveniments de la Batalla d'Alália, les importacions etrusques són quasi del tot absents en els

enclaus fenicis de Sardenya. Un cop acabada la guerra, es restableix el control etrusco-púnic en

166 CRISTOFANI: 1983, p: 65.
167 CRISTOFANI: 1983, p: 66.
168 GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 183.
169 GÓMEZ BELLARD: 1991b: p: 111-112. COSTA RIBAS; FERNÁNDEZ GÓMEZ: 1986-89, p: 257-263.
GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 183-185.
170 BARTOLONI: 1985, p: 114.
171 ACQUARO: 1988, p: 537.
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el Mediterrani i les relacions entre els dos pobles esdevenen més estretes grácies a la possiblitat
de residir en els dos paises. Tot i aixo, la disminució de les importacions etrusques a l'últim

quart del segle VI aC a Sardenya i a Cartago és un tret general a tota la conca mediterránia, La

causa s'ha de buscar en la mateixa Etrúria. Efectivament, tal com veurem en el capítol següent,
les ciutats etrusques desenvolupen un moviment d'expansió interna, en detriment de l'expansió
marítima, com a conseqüéncia d'un canvi económic que afavoreix el reforcament de les

manufactures urbanes 172.

9. El comerc emporítá al segle VI aC.

Segons E. De Miro 173, si en la primera fase' de la colonització focea trobem

fundacions de factories permanents, la segona fase es caracteritza per l'establiment

d'autentiques colónies, Aquesta segona fase es desenvolupa entre el 577 aC, amb la caiguda de

Tir i l'inici del decliu comercial fenici aprofitat pels grecs, i el 540 aC quan Focea cau en mans
,

deIs perses. Segons ell, el fóssil director d'aquest moment és la copa jonia B2 que es produeix
entre el 580 i el 540 aC.

En aquest sentit, cap a mitjans de segle, els foceus de la Palaiápolis i els primers
habitants indígenes integrats en la dinámica colonial engrandeixen el petit assentament establint
se també en un nou indret prop del primer. La Neápolis se situa, dones, en una illa de

dimensions més grans que 1 'illot de Sant Martí, molt a prop d'aquell assentament indígena que

ja es trobava en pIe funcionament quan varen arribar els foceus de la Palaiápolis 174. Aquesta
nova fundació no representa la fi de la vida de la Palaiápolis, sinó que els dos grups continuen

progressant un al costat de l'altre, formant part de la mateixapolis 175.

J. Ruiz de Arbulo 176 defensa l'emplacament de la Neápolis prop de les

desembocadures del riu Ter i Fluviá degut al seu paper com a vies d'accés a les comarques de

l'interior on els grecs tindrien accés al comerc del metall (tant el de reciclatge de bronzes usats

com a les zones mineres). En aquest sentit, recordem la presencia d'escóries de ferro al conjunt
tancat del Puig de Sant Andreu que podrien ser testimonis d'aquest comerc,

Cal preguntar-nos quines són les influencies gregues a les terres de l'interior del

país. L'arqueologia demostra una escassa presencia grega en els jaciments indígenes fins ben

entrat el segle V aC 177. Hem vist com en la fase lIla lb apareixien, juntament amb les

importacions fenícies i etrusques, les primeres importacions gregues, com la copa jonia B2,
fóssil director d'aquest moment segons E. De Miro. Així mateix al Puig de Sant Andreu hi ha

172 CRISTOFANI: 1991, p: 73.
173 DE MIRO: 1990, p: 170-171.
174 SANMARTf: 1990, p: 395-397. SANMARTf: 1987, p: 108.

175 MARCET; SANMARTf: 1989, p: 69-71. SANMARTf: 1987, p: 108.

176 RUIZ DE ARBULO: 1984. p: 122-125.

177 MARTíN: 1987, p: 21.
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alguna peca de procedencia jonia, a excepció de l'angle sud-oest de l'oppidum on tampoc
trobem ámfora fénico-púnica. Hem vist, com a Ullastret, no constatem cap canvi cultural

important fins a mitjans de segle, amb la fase 11, moment en que canvia radicalment la forma de

vida indígena, segons denota l'arquitectura i la cultura material. Durant la primera meitat del

segle VI aC, les influencies mediterránies semblen ser, dones, encara escasses.

Hom data a la segona meitat del segle VI aC una carta comercial sobre plom
procedent d'Empúries escrita en joni oriental. Fa referencia a la participació d'un personatge
iberio en les activitats económiques de la ciutat i hom la data entre finals del segle VI i inicis del
V aC. Es tracta d'una carta privada· d'un comerciant joni a un deIs seus agents i explica la

recuperació d'una nau averiada prop d'un port anomenat Saigantha. Aquesta inscripció fa

evident que, tant a Empúries com en les comunitats indígenes de la seva rodalia, podem trobar

uns homes que han aprés a comerciar i a realitzar serveis vinculats a les activitats economiques
impulsades pels grecs, servint-se de les mateixes tecniques que aquests els han aportat 178.

D'altra banda, hom ha localitzat a Pech-Maho un plom etrusco-joni datat cap al

segle V aC 179. A la cara A, hi trobem una inscripció etrusca en un estat de conservació més

deficiente Aquesta cara del plom és la primera que fou utilitzada per a escriure i, per tant, és

anterior. Malhauradament, no entenem el seu contingut i no podem saber si té algun lligam amb

Pech-Maho i, si fos així, de quina mena. Segons els seus investigadors, el mercader joni de la
cara B del plom podria haver trobat el plom en qüestió en un racó del seu vaixell, fet que
dificulta encara més la relació entre la inscripció etrusca i Pech-Maho 180. L'estudi filológic de

la inscripció ens porta a una datació de 525-450 aC encara que el seu context estratigráfic dati
del segon quart del segle V aC, context que respon al segon moment d'utilització del plom 181.

Segons M. Cristofani, el contingut del text etrusc podria ser semblant al grec i parlar també

d'alguna operació comercial. D'altra banda, certs trets arcaics de la llengua ens fan relacionar la

incripció etrusca amb el món colonial, més concretament amb Aleria, que, a principis del segle
V aC, conserva els sistema escriptóric propi de l'epoca de la seva fundació en la segona meitat

del segle VI aC. D'aquesta manera, M. Cristofani data l'inscripció a inicis del segle V aC i la

relaciona amb Aleria i amb una xarxa comercial que uneix punts d'interes mercantil ja siguin
própiament etruscs o bé forans (grecs) 182.

Les cartes comercials d'Empúries i de Pech-Maho ens mostren una activitat

mercantil ben estructurada en tot el territori d'influéncia focea almenys des de mitjans del segle
VI aC. Per tant, els patrons económics sobre els quals es basa han d'estar ben establerts i

acceptats pels indígenes des d'un temps enea. D'altra banda, el reconeixement del gentilici
emporitanoi en les dues cartes comercials significa que, a mitjans del segle VI aC, aquest terme
ha esdevingut corrent, almenys entre els foceus occidentals, i que la colonia d'Empúries ha

178 SANMARTf GREGO; SANTIAGO: 1988, p: 3-17. SANMARTf GREGO: 1993, p: 90.
179 LEJEUNE; POUILLOUX; SOLIER: 1988, p: 36-59. GRACIA: 1995, p: 321-322.
180 LEJEUNE;POUILLOUX; SOLIER: 1988, p: 32-35.
181 GRACIA: 1995, p: 320-322. S'hi recull tota la blibliografia i estudis antcriors.
182 CRISTOFANI: 1993, p: 833-845.
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d'haver assolit ja, en aquest moment, un alt nivell de desenvolupament com a escala o com a

centre redistribuídor de mercaderies 183.

Segons E. Sanmartí 1R4, entre el 550 i el 525 aC, les árnfores localitzades a

Empúries són sobretot ibero-púniques, etrusques, gregues i, en menor nombre, fenícies,
essent-ne absents les de fabricació púnico-ebusitanes. Segons ell, en aquest moment, la ciutat

es nodreix d'un comerc mediatitzat per I'element foceu, massaliota o emporitá. A partir del 525
aC, l'arribada d'amfores etrusques disminueix coincidint amb I'arribada de les primeres
produccions amforiques massaliotes, fruit d'un potencial agrícola considerable, en especial de
la producció vinícola. Durant la segona meitat del segle VI aC, dones, l'arribada d'importacions
d'origen marsellés (amfores i cerámica grega d'occident) mostra un fort lligam entre aquestes
dues ciutats focees, lligam que sembla perdre forca un cop entrat al segle V aC, tal com veurem

en el próxim capítol 18..').

Paral.lelament, continua el comerc grec amb el sud peninsular. Hom registra
importacions gregues fins al 540/530 aC. A Huelva, en l'horitzó Tartessic final (625/600-
540/530 aC), es documenta una presencia grega i una convivencia comercial entre fenicis i

grecs en el mercat de la plata durant tot aquest temps 1&>. A Málaga, en l'horitzó estratigráfic lA
(600-530 aC), es documenta material grec, especialment de la Grecia de l'Est (peces jonies,
sámies, ámfores de Quios, de samos, jónies "a la brosse" i vasos corintis) 187. Tal com afirma

J.M. García Cano 188, des de mitjans del segle VI aC, el comer� foceu comenca a repercutir en
al tres jaciments iberios de la facana llevantina i del sud-esto Segons ell, a la fase IIB de la Penya
Negra apareix una nova tipologia vascular d'inspiració grega. Les copes jónies B2 es donen al

llarg de tota la costa mediterránia, des d'Empúries fins a Huelva: Ullastret (Baix Empordá),
Penya del Moro (Barcelona), Burriac (Cabrera de Mar), Mas de Mussols (Tortosa), Orleyl
(Castelló), Los Villares (Valencia), Villaricos (Valencia), Tossal de Manisses (Alacant), fase
IIB de Los Saladares (Alacant), Almuñecar, Toscanos, Málaga. En aquest sentit, E. Ripoll i E.
Sanmartí també defensen el testimoni d'aquest cornete grec Nord-Sud a partir de tota una serie

de importacions gregues (sobretot átiques) i etrusques alllarg de la costa catalana 189. Pero, tot

el registre arqueologic sud peninsular denota una caiguda de les importacions gregues a partir
del 540/530 aC aproximadament, decliu que caldria posar en relació amb la progressiva
hegemonia de Cartago en el Mediterrani.

IR, GRACIA: 1995, p: 326-328.
184 SANMARTf; CASTANYER; TREMOLEDA: 1990, p: 166-167. SANMARTf et alii: 1991, p: 86.
185 SANMARTf: 1990, p: 397.
186 FERNÁNDEZ JURADO: 1991, p: 415.
187 GRAN-AYMERICH: 1988. p: 203-206 i 211-212.
188 GARCfA CANO: 1991. p: 371.
189 RIPOLL; SANMARTf: 1978, p: 33.
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10. Les importaeions etrusques del segle VI aC en el seu

eontext historie

En aquest moment, dones, les importacions etrusques són més nombroses i
,

variades. Es interessant destacar l'abundáncia d'ámfora etrusca documentada a Ullastret en

relació amb d'altres tipus d'importacions més escasses. En aquest sentit, M.A. Martín defensa

un cornete etrusc directe per a explicar aquest fet, tal com s'esdevé al sud de la Gál.lia 190. Així

mateix, en el derelicte del Cap d'Antibes trobem p�ces etrusco-corínties del grup a Maschera
.

Umana, una producció poc corrent al Midi i, en general fora d'Etrúria 191, que retrobem en el

conjunt tancat del Puig de Sant Andreu i en la Incineració n? 9 de la Necrópoli de la Muralla

Nord-Est. A més, en el derelicte del Bon Porté, es documenten ámfores etrusques del tipus 5 de

M. Py, al igual que en la Neápolis emporitana. Podem creure, dones, que les importacions
etrusques trobades en les nostres terres segueixen la línia de les del Midi francés.

Cal tenir en compte, pero, que, en aquest moment, els foceus consoliden la seva

posició al Mediterrani septentrional amb les fundacions d'Agde, de Marsella i a l'Emporda, tal
com denota la fundació de la Neápolis i la penetració de les importacions gregues a l'interior del

país, encara escasses al 575 aC, pero en augment alllarg del segle. Recordem també les bones

relacions comercial s entre etruscs i grecs en la mateixa Etrúria i en el Midi francés, com ara en

els dos derelictes citats provistos d'un carregament mixte etrusc i greco Tal com afirma E.

Sanmartí 192, els productes etruscs arribats a Empúries ho fan, dones, per mitjá deIs foceus,
com a part component de la zona d'influéncia grega. Tal com afirma J. Ruiz de Arbulo 193,
l'estudi dels aixovars de les necrópolis arcaiques emporitanes i deIs estrats més profunds de la

Palaiápolis i de la Neápolis mostra un primitiu mercat obert freqüentat per indígenes i per
mercaders mediterranis de diferents étnies que, alllarg del segle VI aC, va essent controlat de

forma progressiva pels foceus. Per tant, ara com ara, tant soIs podem defensar l'arribada a

l'Empordá des de mitjans del segle VI aC de vaixells grecs procedents del golf de Lleó i de '

fenicis procedents d'Eivissa. La forta presencia de cerámica local a Ullastret ens fa pensar que
l'arribada de cultura material forana, tot i que important i significativa, fou poc abundant i

potser molt selectiva en aquest momento

D'altra banda, hem vist com 1 'element grec continua comerciant amb el sud de la

Península Ibérica, deixant petjades alllarg de tota la costa mediterránia tal com denoten les

copes jónies B2. Si tenim en compte que l'ámfora etrusca de la costa alacantina respon a un

tipus documentat amb relativa freqüéncia al sud de Franca i a Empúries, la podriem interpretar
com un testimoni del pas de vaixells grecs en aquesta zona. Aquestes observacions fan

interrogar-nos també sobre l'ámfora etrusca de EIs Barrancs (Castelló) responent a un tipus

190 MARTfN: 1991, p: 21.
191 BOULOUMIÉ: 1982, p: 84.
192 SANMARTf et alii: 1991, p: 86 i 88.
193 RUIZ DE ARBULO: 1992, p: 62.
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també forca corrent al Mediterrani nord-occidental. En el capítol anterior, hem vist com els

fenicis no eren massa favorables a l'exportació de vi d'altri, perqué ells mateixos n'eren

productors 194. Per aquest motiu, podriem apuntar la possiblitat de tractar-se de nou d'una

mostra del tránsit greco D'altra banda, la copa de La Gessera presenta una cronologia que
coincideix també amb el pas de vaixells grecs a la zona de l'Ebre. Per aquest motiu, autors com

E. Ripoll i E. Sanmartí l'han interpretada com una prova del comerc grec en la ruta cap al sud

peninsular 195.

Cal tenir també present el retrobament de certs elements de bronze d'influencia

mediterránia enjaciments del Baix Ebre 196. Es tracta d'una producció local iniciada a principis
del segle VI aC i amb continurtat en el segle següent que presenta trets provinents de la tradició

greco-itálica (grega, etrusca i sud-itálica), tal com ja vam mencionar en els cas de Mas de

Mussols en el capítol anterior. Podem destacar certs elements de l'aixovar funerari com cadenes

i penjolls procedents de les necrópolis de Mianes (Santa Barbara, Baix Ebre), Can Canyís
(Banyeres del Penedés, Baix Penedes), La Oriola (Amposta, Montsiá), el Coll del Moro de la

Serra d'Almors (Tivissa, Ribera d'Ebre), a més de Mas de Mussols (La Palma, Tortosa) 197.

Tot plegat ens fa pensar en la necessitat d'aprofundir els nostres coneixements en

una serie de punts. En primer lloc, cal mesurar amb més exactitud quina és la influencia forana i

més específicament grega tant a les terres empordaneses com en la seva ruta cap al sud
,

peninsular. Es a dir, quin és el grau de penetració entre la població local, com aquesta es veu

influenciada i que n'obtenen els grecs a canvi. D'altra banda, és sabut que la ruta Empúries
Tartessos no es pot fer sense aturades de repós i de avituallament, fet que podrien demostrar la

localització d'importacions gregues en diversos punts de la zona costanera alllarg del segle VI
aC. Pero, cal aclarir quins són aquests ports i quina és la relació deIs mercaders grecs amb la

població local.
En referencia a l'arribada de importacions etrusques, les investigacions que es

realitzin al sud de Franca ens seran molt beneficioses per a coneixer el comportament deIs

mercaders etruscs en aquestes terres, en especial al Llenguadoc occidental, on, ara per ara,

l'arqueologia denota un volum menor de troballes 198. En aquest sentit caldria aprofundir també
,

en l'organització de les xarxes comercials etrusques a la zona. Es a dir, quins són els circuits de

distribució i de redistribució deIs productes etruscs. La confirmació de l'existéncia de factories

etrusques al sud de Franca (com Lattes o Saint-Blaise) significaria noves perspectives a l'hora

de conéixer l'estructuració del corriere etrusc a la regió i de compendre quin fou o quins foren
els circuits comercials que van arribar fins a les terres empordaneses.

. La carta foceo-massaliota localitzada a Empúries és un testimoni més de la relació

existent entre les dues ciutats focees en aquest momento Pero és important també aprofundir en

194 MOREL: 1981, p: 487-488.
195 RlPOLL; SANMARTf: 1978, p: 33.
196 MALUQUER: 1986, p: 208.
197 MUNILLA: 1991, p: 107-175.
198 PY: 1985, p: 85.
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la relació de Massalia amb les altres colónies focees d'occident i en especial amb Empúries per a
coneixer més bé l'abast i el tipus de lligams que les uneixen durant el segle VI aC.

Finalment, hem vist com excavacions forca recents aclareixen la situació

d'Eivissa al segle VI aC. Pero encara és necessari aprofundir més en el seu comportament en
relació amb el Mediterrani central, amb la costa catalana i amb el sud peninsular, així com en

aquesta crisi que comporta tants canvis tant en el Mediterrani occidental com en el si de la

mateixa Eivissa. Cal conéixer amb més seguretat quin és el comportament económic i comercial

de l'illa a la segona meitat del segle VI aC, un cop aquesta passa sota l'órbita d'influencia

cartaginesa.
En definitiva, podem dir que comptem amb uns bons coneixements generals

sobre el que s'esdevé en les nostres terres en aquest moment, pero encara tenim mol tes

mancances. Ben segur que els registres arqueológics corresponents a nivells d'ocupació del

segle VI aC en jaciments ibérics com Mas Castellar de Pontós o altres així com en la mateixa

Empúries seran molt fructífers per a la investigació.
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CAPiTOl IV

LES IMPORTACIONS ETRUSQUES DEL SEGLE V A.C.
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1. Les importacions etrusques de l'Ernpordá

1.1. El material etrusc de la Neápolls d'Empúries

Del tall estratigrafic numero 32. estrat \T, e11 provenen dos fragments d'amfora

etrusca localitzats ¡U 19-1-5 1. Es COl1SCr\'C11 e11 el Museu Monografic d'Empüries sense numero

d'inventari, (Lat11. XXXII. 1).
EIs (los fraaments tenen una arsila nesrosa a l'interior i vennellosa a l'exterior .

._ '-o '-o
,

amb l111 desgreixant groller negrc. La superficie es recoberta d'una engalba blanquinosa, Pel

q1le fa a la fOl111a. tenen un llavi allargat i SOI1il1t qlle enllaca directament aI11b la part superior del
cos, sense la presencia del coll marcat qlle 11e111 vist en e1s exemplars amforics anteriors, Les

,111SCS son gruixudes i ele seccio CirClU¡U- 2. Sens dubte. aquests trets 1110lfelogies corresponen ¡U

tipus -1- (le 1\1. P)', caracteritzat també per un f011S apuntat 3. La seva cronología oscil.1a entre

fi11aIS del segle 'TI i el segle '..
T

aC, no trobant cap eX(1111)lat· anterior al 530 aC i documentant-ne

els exemplars 111és tardans a inicis del seg1e 1',1 aC .

..Aquest tipus d'amfora és conegut en nombrosos punts del litoral sud-gal.lic tal
C0111 e11S indica 1\1. P)' qtle cita Marsella, Saint-Blaise, Le Grau dtl Roi, BeSSat1, Pézenas.

Mailhac, Pech Maho, entre d'altres exemples 4. Així mateix, podem destacar també els

exemplars procedents de la regió de Nl111es, estudiats pel mateix 1\1. Py, i localitzats a

Yoppidum ele La Liquiere, al final de la seva fase 11 (datada en la segona meitat del segle Vl
aC). a Yoppidum de La Font du COUCOtl en tota la seva fase 11 (550-500 aC), a la caballa de

Saint-Dionisy (cal) al 500 aC o l'inici del segle ,,1 aC). a Yoppidum de Villevieille (amb una

cronología (le 525-450 aC) o a Yoppidum de Mauressip (430-380 aC) 5. SÓl1 també nombrosos

els fragments localitzats a Lattes (Montpellier) en els seus nivells fundacionals 6. No ens

manquen tampoc els exemplars procedents de les nostres terres, tal COll1 ,'eUI'eI11 en les pagines
•

qlle segueixen.

Segons E. Sanmartí i F. 1\ Iartf. els dos fragments d'Empuries van apareixer
"

juntament amb cerámica grisa d'Asia menor idos fragments de cerámica de figures negres que
ajuden a ubicar cronologicament l'estrat: es tracta d'un fragment d'una copa decorada amb uns

ulls profilactics datable cal) a l'ültim qUaI1 del segle \TI aC i tUl fragment d'una altra COp;'l qlle
sembla pertanyer a l'estil deIs Petits Mestres d'entre mitjans i el tercer quart del segle \TI aC 7.

Per tant, podnem datar l'estrat a l'ültim quart d'aquest mateix segle.

1 ARRIBi\S; TRIAS DE ARRIBAS: 1961. p: 33, nota 54.
2 SANMARTÍ: J\.1ARTÍ: 1974, p: 5��-55.
3 P)': 1985, p: 78-81.
4 Pi': 1985. p: 78.
5 P)T: 1974, p: 113-156, p: 193-199.
6 p"y'; GARCIA: 199_1, p: 14
7 Si\NI\1,-\RTÍ; i\1ARTÍ: 1974, p: 54 i p: 56;fig. 2, p: 57, fig. 3 esq.
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En l'excavacio inédita ele la mateixa Neapolis, en el tall estratigrafic 32bis, estrat
X. foren trobats. al 1961, sis fragments d'amfora etrusca: quatre d'informes idos fragments de

paret arnb ansa, tots ells amb una argila negrosa, un dcsgreixant groller i recoberts amb tilla

engalba blanquinosa 8, tal COl11 constatem en els exemplars del tipus 4 de 1\1. Py 9, Es

conserven en el Musen Monografic d'Empuries sense numero d'inventari. (Lam, XXXII, 2 i

XXXIII). En el mateix context arqueologic, s'hi han localitzat UllS fragments de kvlik»s {le

pasta clara amb bandes pintades de color vermell així COll1 un leA};/IJOS atic de figures negres

qtIe conserva una pan de la decoració i permeten una comparacio de la nostra peca amb Ul1

exemplar semblant procedent de la Necropoli de Contrada Diana, a Lipari (Italia), datar a finals
del seale Vl/inicis del \1 aC io

...

En el mateix estrat X, hi hem individualitzat un vora d'amfora etrusca amb una

araila vermellosa a l'exterior i més aviat arisa a l'interior. Tot i no conservar restes d'enaalba'- ,-. '-

blanca. aquestes característiques així COll1 el seu llavi allargat i sortint ens fan pensar en el

mateix tipus -l de 1\1, Py. Per aquest motiu, els fragments d'amfora etrusca confirmarien la

cronología dell{?A)�/lJos atic (le Iinals del segle Vl/inicis del \.TaC (Lam, X.:\:Xl\,T � 1).

1.2. La Neápolls al final del segle VI i al segle V aC.

Durant el segle \T aC� Empiiries esdev é

una veritable polis grega. desenvolupa
un procés d'urbanitzacio intern i aprofundeix els lligams anlb la població local. Excavacions

recents en el sector sud de la Neapolis han posat al descobert una muralla datada al segle V aC

avancat, A I'interior de la ciutat, e11 aquest mateix sector meridional, s'han documentat restes

d'elements arquitectonics d'un temple, elaborats aI11b pedra calcaría de la regió de Montpellier
NÍl11es. Aquest temple sera destruít un segle Inés tard per a deixar lloc a altres construccions,

COl11 el temple dedicat a Esculapi 11,
Fruit tambe de treballs recents, hom ha posat al descobert restes de cases en el

sector sud, fora muralles, pertanyents a la població local. Aquesta proximitat entre l'element

indígena i el grec mostra tilla bona relació de COIl\'i \'CIICia i un lent procés d'aculturacio qlIe

comporta la progressiva hel.lenitzacio d'alguns indígenes 12. Entre les restes materials

corresponents al nivell estratigrafic E-7019. destaquen la gran quantitat d'amfores püniques,
ebusitanes o no, davant d'una feble presencia d'amfora massaliota. Aquest fet indicaria la poca
influencia {le Massalia a E1111)lUies a finals del segle \! aC 13, La vida d'aquestes construccions
fora muralles sera relativament curta. A la primera meitat del segle I\T aC es produeix tUla mella

de nova fundació de la polis emporitana gracies a un sinecisme qtle reuneix sota una mateixa

8 SANl\1ARTí: l\1ARTÍ: 1974, p: 54.
9 PY: 1985, p: 74. .

1 ° SANl\.1ARTÍ: MARTÍ: 1974, p: 54.
11 SAN:t\'lARTÍ: 1990, p: 399.
12 SANMARTÍ: 1990, p: 405-406.
13 SANl\1ARTÍ et alii: 1986, p: 147-182.
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entitat política els emporitans d'estirp hel.lenica i els d'origen iberic, ÉS per aquest motiu qlle es

construeix una 110\'a muralla davant de la del seg1e V aC, fet que comporta la destruccio de 1es

cases situades en aquest indret 14.

1.3. L'árntora etrusca del Cap de Creus

....'\1 1971. aquesta amfora fou trobada casualment per una embarcacio local.

Segons 1\1 ..-\. 1\lat1ÍI1. formaria part del carregament d'un vaixell, pero les condicions del
,

retrobament han fet impossible la prospeccio ele l'indret 15. Es troba al Museu Arqueologic de

Girona amb l'inventari 211 558. (Latll. XXXI\l, 2)
L'amfora té una araila 111at1'ó fosca i un desareixant aruixut i neare 16. El fel de

'-o '-...... '-o

conservar-se gairebé sencera, a excepcio d'una ansa, ens facilita el seu estudi: presenta un llavi

allargat i sortint qlle enllaca directament amb el cos, un fons acabat en punta i unes anses

gruixudes, C011'esl)011, dones, també, al tipus -1- de 1\1. Py 17 amb una cronologia de finals del

seale \7I/illlCis elel 1\·7 aC.
�

1.4. Fragrnents d'árntora etrusca procedents de Roses

..Aquestes restes foren trobades al 19-1-5, sota I'església de Santa Maria, al

sondeig 11°1 de la nau lateral 110rd. S'e11 C011Ser\'e11 14 fragments que deuen correspondre a dues

peces diferents 18 (La111. XXXI\.!, 3).
Té una pasta marro fosca, dura i d'un color gris fosc a l'interior. El desgreixant

és de mica negre. Alguns dels fragments presenten restes d'engalba blanca, L'únic fragment
amb f01111a correspon a una vora amb un llavi sortint molt allargat i ell forma d'ametlla. Tal C0111

apunta 1\1.¿i\_. Martín 19, correspon al tipus 4i\ de 1\1. P)1. Segons el mateix 1\.1. Py 20, aquesta
forma constitueix l'evolucio mes tardana de I'amíora etrusca. Se n'han localitzat pocs

exernplars al Midi francés pero esta ben documentada a la Necropoli prerromana de ..Aleria

(Corsega) i a Populonia, La seva cronología pot oscil.lar entre mitjans del segle \T i mitjans del

111 aC.

El sector de Roses qlle ha donat el material més antic és el petit turo 011 es tI"Obe11

les runes de l'esalésia de Santa Maria i la Ciutadella medieval. Entre els materials 111és
...

destacables podem citar alguns fragments de cerámica ibérica pintada, cerámica ática (C0111 ara

14
. ,

SANi\1ARTI: 199_�, p: 88-89.
15 :tv1ARTÍN: 1985. p: 8S. MARTÍN: 1991. p: 95-96.
16 MARTÍN: 1985. p: 8S.
17 py': 1985. p: 78-81.
18 MARTÍN: 1982. p: 114, fig. 2.2..
19 l\,1ARTÍN: 1991, p: 96.
20 py': 1985, p: 81.
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una gran hidria de figures rojes datada a l'ültim quart del segle V aC), cerámica pseudo-jonia
(datada (les del seglt' '.7 fins al 111 ,le), alguna pe91 cerámica massaliota ele tipus antic 21.

1.5. El primer establiment a Roses

Tal C0111 afirma 1\1 ..\. Martín, I'escas material més antic localitzat apuntaría una

cronología de mitjans de seglc V aC COll1 a n10l11e111 inicial de l'establiment. Aquest primer nucli

degué ser petit i la poblacio aniria ell augment fins a la segona meitat del segle I,r aC, 1110l1lel1t
,

qllc correspon al IU v ell inferior de l'anomenat Barri Hel.lenístic. L'aixecament ele les

construccions ele 11Utj¡111S del segle 111 aC va arrasar el1 gran part el nucli antic � deixant lliures

alguns punts aíllats. C0111 ara aquesta zona excavada 22.

La tradicio escrita ens parla d'una perita ciutat fundada pels emporitans (Estrabo,
111 . ..t, 8) o bé d'una mitica fundacio rodia anterior a la presencia focea (Estrabo, 111, 4,8: XI'..

7

,

2,10: Escimne 19(1) 23. Pero l'arqueologia no ha proporcionat fins ara cap testimoni anterior a

mitjans del seglc ,.7 aC. Segons les excavacions, la ciutat viuria el seu maxim esplendor durant
els segle I\.! -Ill aC, essent després abandonada fins a ePOC,l romana tardana 24.

Segons defensa J. Ruiz de ..Arbulo, les condicions portuaries de Rhode (li11S del

golf de Roses son molt superiors a les d'Empiíries. Rhode es troba e11 el punt idoni C011l a

escala e11 la ruta marñima Nord-Sud després (o abans) deIs greus problemes de travessa que

presenta el golf de Lleó. A més, la seva situació prop de la Muga, li permet accedir i controlar
els passos pirinencs de la Junquera i el Perthus, Pero els aiguamolls que la rodegen li fan difícil
la comunicacio amb les comarques de l'interior, Rhode seria. dones. UlI indret de clara vocacio

marttima 25.

1.6. Les importacions etrusques d'Ullastret

1.6.1. Fragments d'ámtora

•.\. l'angle sud-oest ele Yoppidum del Puig de SaJIt ..Andreu, a la muralla inferior.

vertex sud-oest, fogata del parament sud, 110111 ha localitzat uns fragments de Ilavi, cos i pivot
d'amíora etrusca que podrien pertanyer tots a la mateixa peca, La seva argila és grisa e11 el nucli

central i amarronada a l'exterior, grollera i dura. La superffcie és marro-grisosa i el desgreixant
esta (01111)os1 per partícules brillants, mica negre i punts blancs 26 (Lam, XXX\.!). Segons
aquestes característiques i la 11l01foIogia deIs fragments conserv ats, la pe�a podria correspondre

., 1
'

.. l\1ARTIN: 1982, p: 113-115.
22 l\1ARTÍN: 1982. p: 115.
23 RlIIZ DE ARBlTLO: 1992. p: 62.
24 RlTIZ DEARBULO: 1984, p: 115.
25 RlTIZ DE ARBlTLO: 1984. p: 121 i p: 123-124. RlTIZ DE ARBllLO: 1992. p: 62.
26 MARTÍN: 1985. p: 85 i p: 86. fig. 6.
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al tipus -lA de �f. Py, amb 111la cronología que oscilla entre mitjans de segle v i mitjans del
,., ....

seale 111 aC .. ,:
.

�.

i\. 1'111,1 d'en Reixac, al departament 2, estrat \,T, excavat l)er 1\1. Oliva al 19..tS 28,
s'ha localitzat un fragment ele v ora d'amfora etrusca (inventari 103 218) (Lam. XXX\!I,l). La
seva argila és grisa a l'interior i rosada a l'exterior, amb un desgreixant de partícules negres i

blanques molt petites. La superfície exterior té una engalba UlI nuca més clara. El seu llavi

exvasat i allargat ens fa adscriure la pe\a al tipus 4 ele 1\1. P)' 29 amb una cronologia ele finals del

segle Vl/inicis del I\! aC. La resta de material localitzat a l'estrat \T esta compost per cerámica a

ma majoritariament i, entre la poca cerámica a tOl11, hi trobem cerámica grisa grega d'occident,

ibérica pintada i amfora púnica 30.

De l'estrat IX del departament 4, excavar també per 1\1. Oliv a al 19()6 31,

procedeixen 1111S fragments informes d'amfora etrusca a excepcio d'un fragment d'una vora

conservada amb l'inventari 10() 145 (lam, XXX\,TI, 2). Tenen 1111a araila d'un color aris clar,�. ,-,.

rosada tant a l'interior COll1 a l'exterior, amb 1111 desgreixant de granets de mica negre 32. La

vora, qlle té el llavi exvasat i ametllat, ens porta al tipus -4 de }\1. Py amb una datació de finals

del segle Vl/inicis del Iv aC. Pel que fa al sell mateix estrat, quasi tota la cerámica és a ma, amb

decoració acanalada, de cordons, pentinada i alguna espatulada. La cerámica a torn es composa
basicament per restes de dues peces pintades iberiques 33.

1.6.2. Aplic de stamnos-sítula de bronze

Fou objecte d'estudi per part de }\·f.E. Sanahuja ja fa uns quants anys. Prov
é del

predi nord Subirana, del tall 16, estrat 11 i medeix 3,3 ell1 d'alcada i 3,4 cnl d'amplada 34.

(Lam, XXX'!I. 3).
La peca es composa per una base rectangular de subjecció a la vora del recipient

i. a continuacio, una part superior que en sobresurtia amb dues obertures circulars per 011

passarien les anses de la sítula. A dalt de tot de l'aplic veiem unes protuberancies arrodonides,

una cada extrem de la pe'ia i una tercera de forma més apuntada a la part central, Pel que fa a la

decoracio, trobem un doble ornament incís que ressegueix la forma de les obertures i dibuixa,

sota d'elles, una fulla d'heura de la qual surten dues tiges que acaben també en unes fulles de la

mateixa planta 35.

En el seu estudio M'E, Sanahuja apunta una semblanca de la peca d'Ullastret

amb un exemplar procedent de Arbedo (Tessin ...Alemanya) ...Aquest pe'ia presenta la mateixa

27 PY: ]985, p: 8],
28 MARTÍN: 1985, p: 80,
29 PY: ]985, p: 8],
30 tvlARTÍN: 1985, p: 80,
31 MARTÍN: ] 985, p: 80,
32 l\1ARTÍN: 1985, p: 81,
33 :t\1ARTÍN: 1985, p: 81.
34 SANAHlIJi\: 1971, p: 162-164,
35 SANAHlTJA: 1971, p: 162.
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eSl11.1CUlra que el nostre exemplar: una base de subjeccio, una part superior amb dues obertures

rodones i una decoracio a la part de dalt de tol composta de dues fulles amb les puntes
enrotllades qtle StU'te11 de la base d'una palmeta situada entremig. La base de l'aplic porta una

omamentacio fosa (ltle reprodueix un motiu floral simplificar 36. Segons 1\1. Primas 37, es tracia
d'un aplic (le stam Ilo�,-sítlI1a amb dues anses movibles que cal relacionar amb producci 011S

italiques COll1 ara els exemplars ]ocalitzats a les necrópolis de Ca'morta (Con10, Italia), ele

Brembate Sotto (DergaIII0, Italia) i a ]a de La Certosa (Bologna, Italia), datats en la primera
meitat o a mitjans del segle V ae. Aixímateix, segons aquesta mateixa autora, podem cOIl1parar

la produccio del diposit ele Arbedo amb aplics I11é� tardans qtle tenen la part ele subjecció i la

paji superior amb una ornamentacio en forma de petxina. COl11 veiern en els exemplars de

produccio etrusca {le les tombes 136 38 i 136i\ 39 ele la Valle di Pega (Spina), o de les

necrópolis {le S,U1 Raffaele a Todi (Perugia) 40 i de Sene Camini a Orvieto (Terni) 41

corresponents també a tipus de sñules S/(71J., /10 ides.

Entre els exemplars semblant a la pe'$a d'Ullastret, podem afegir-hi un aplic
procedent de Marzabotto amb una fOl111a rectangular a la base i una part superior amb dues

obertures arrodonides per 011 passav en les anses i acabada amb tres protuberancies, potser
estilitzacions {le flors ele lotus 42. Així mateix, podem destacar també un altre exernplar
procedent (le 1,1 tomba IX ele Valle Pupina (Teggiano, Salerno) 43 amb una forma i una

decoració 111011 semblant a la nostra pe� i amb una datació de finals de segle \'1/ inicis del V aC.

De la tomba 2() ele la necropoli ele Crocefisso del TllÍO (Orvieto, Terni) provenen dos exemplars
més, interpretats erroniament COll1 a sivelles de cinturo 44, amb una base de subjeccio també

rectangular pero 11101t més ample del qtle hem vist fins ara, dues obertures rodones per a les

anses i unes protuberancies a la part superior que recorden les de la pe'$a d'Ullastret .

..Als anys 50, 1\1.\'. Giuliani POl11es fa un estudi tipologic i cronologic sobre les

sítules de bronze trobades a Etniria qtle constitueix una obra básica de referencia i de síntesi

sobre el terna 45. El tipus (le sítula d'epoca classica etI1.1SCa que 1\1.\'. Giuliani Pomes classifica

corn a tipus "e" correspon a exemplars amb un cos que recorda la f01111a del S/(71tlllOS. La seva

técnica metal.hírgica és la del martellaiat el1 calent de troces sencers de metall tot i que les vores,

les anses i els aplics es fabriquen amb la tecnica de la cera fosa i són soldats al cos de la pe'$a.
Els aplics amb doble ansa SÓl1 objecte d'un treball molt acurat i presenten una decoració amb un

motiu floral estés arreu de la seva superfície per nutja d'illCisio11S al ,'oltant de les obe1i1u'es

36 PRI:tv1AS: 1972.1): 77-78. fig. 1.2.1an1. 16.1.
37 PRI1\.1A S: 1972. p: 78·79.
38 ARIAS: 1955. p: 152-153, 1aIIl 90.
39 1\/fostra del1'Etnlria padana, 1960: p: 251. nO 1130 i 1131, 1am LXIX.
40 GIlILIANI PO:t\,1ES: 1957. p: 48. fig. 28.
41 GIlTLIANI P01\1ES: 1957. p: 49. fig. 29. 29a. 30. 30a_
42 :t\1lTFFATTI: 1969, p: 248, nO 3_�4. laIn IL, b, 11° 10.
43 DE LA GENIERE: 1968, p: 211, 1aIIl 25,3.
44 BIZZARRI: 1962. p: 110, fig_ 35. J. De La Genie.re eIl1a Pllb1icació aIlteril1r ell fa la inteIpretació correcte.
45 GIlTLIANI POl\1ES: 1954, p: 149-194. GIlTLIANI POl\.ofES: 1957, p: 39-85.
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circulars. De vegades. també presenta una palmeta qlle 110 és altra cosa qlle una estilització

d'una flor de lotus. si bé alguna vegada recorda la fOl111a d'una petxina. A la part superior de la

pe,-;a. trobem dues volutes 111és o menys esquematiques qlle represcntarien el rínxol final de la

mateixa decoracio floral 46. Podem constatar, (1OllCs , COll1 aquesta descripcio també és aplicable
a la pe�a d'Ullastret. i la podem posar en relacio amb aquest tipus (le sítules.

Recentment. B. Bouloumié ha repres una part ele l'estudi de �1. \,T. Giuliani

Pornes pero referint-se 11011Iés als exemplars trobats a la Gal.lia i relacionant també l'aplic del

diposit ele Arbedo ,U11b el tipus "e" d'aquest autora 47 donant-Ii una cronologia eles ele mitjans
ele] segle \TI i amb un moment algid ele la produccio al segle \T aC. B.BoruOlUIÚé concentra el

seu estudi en els exemplars procedents de les relacions entre el 111Óll hallstattia de 1 'Europa
central i el mon mediterrani de la Península Itálica pero també menciona la troballa d'exemplars
,1 Aleria, fruit d'un altre circuit eCOIIOIlÚC 48. Aquests exemplars pro\' enen (le la necropoli
lJrel1'0111�ula de la mateixa ciutat, COll1 ara ell les tombes 85 i 90, i son atribuits també a sñules

d'aquest mateix grup "e" 49. Pel nostre estudi, és interessant, destacar 1,1 presencia d'aplics (lllC

reS}JOJlell a un mateix tipus de produccio tant a Aleria COll1 a Ullastret, donada la importancia de

Corsega en les relacions marítimes del Mediterrani centro-occidental en el 1l101llellt qlle ara

estudiem.

1.7. Ullastret al segle V aC.

Excavacions recents ell el sector sud-oest del poblat del Puig de Sant Andreu

(Tall LL-l) 11311 documentat les primeres construccions de cases de planta rectangular, amb els

n1lU'S de pedra a la base, fruit d'una segona ocupacio de l'indret. La seva cronología es podria
establir dins de la primera meitat del segle V aC, COll1 a data més tardana 50, modificant-ne així

la cronología establerta anteriorment de segona meitat del seglc \TI aC 51. Segons �1.A, �Iat1Ú1,

seria en aquest moment qU31l es fixa de manera definitiva el poblat dalt de Yoppidum, qlle fins

ara havia estat OCUP,lt de manera menys intensa 52. Hom situa la construccio d'aquestes C,lSCS

abans de l'aixecament ele la primera muralla del poblat, muralla qlle cal ubicar cronologicament
entrc la segona meitat del segle V i la primera meitat del I\,r ae 53.

A partir de l'ültim terc del segle \TI aC, comencen a arribar a Ullastret les

primeres ceramiques atiques, M, Picazo distingeix dos períodes d'importacions, Entre el 530 i

el -1-30 aC, les importacions són Olés aviat escasses. Hi trobem alguns exemplars de l'estil de

46 GIlTLIANI P01\1E,S: 1957, p: 39-42.
47 BOlTLOlT!v1IÉ: 1977, p: 31-32. GIlTLIANI P01\'1ES: 1957, p: 39-54.
48 BOlTLOlTMIÉ: 1977, p: 3-4.
49 JEHAS SE: 1973, n? 1592b, 1am 153, n01803, lalll 152-153, nO 1862, lanl. 153.
50 1\,1ARTÍN: 1990, p: 37.
51 1\1ARTÍN: 1987, p: 2_�.
5" ,

lo. �1ARTIN: 1976-78, p: 187-196.
53 1\1ARTÍN: 1990, p: 37-40.
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figures rojes corresponents a pintors COlll el de Penthesilea, localitzat també a Empuries i a

Aleria 54 així com ,1] Puig (le Benicarlo, tal com veurem més endav ant. A partir de 1,1 segona

meitat del segle V aC, pero sobretot a partir del seu ültim quart. les importacions ariques formen

part d'una produccio més industrialitzada i amb una menor qualitat artística 55. Tot plegat ens Ia
constatar una creixent intervencio d'Empuries sobre la "ida (le la població local.

Pe} qlle fa a l'Illa d'en Reixac � ell la seva tercera fase d'ocupacio (525--t75 aC),
lú trobem també importacions atiques a més d'altres de producció COl01Úal, com les pseudo
joniques i les grises gregues d'Occident que també es documenten al Puig (le Sant Andreu 56.

Entre les amfores, destaquem les íbero-püniques i algun exemplar de fcnício-pünica i ele

massaliota, Una produccio 11101t típica d'aquesta fase és la cerámica tosca feta a torn , gris i de

pasta grollera, amb 1Ul lÍS basicament culinari, El seu temps de produccio és molt curt ja q1le a

inicis del segle \t aC ja 110 es realitza 57. Pel q1le fa ,1 l'urbanisme, les cases conserv en la

mateixa estructura q1lC en la fase anterior (fase I11é.1 11). Pero sondejos estratigrafics recents (4:\ 1 i

C'O 1) documenten 1Ul abandonament temporal ele l'assentament C0111 a lloc d'habitat entre la fi

del primer quart del segle V i inicis del I\·! aC, 1110111ellt en que hi hauria una reurbanitzacio {le

l'indret 58.

2. Les importacions etrusques del País Valencia

2.1. El Vilarroig (La Jana, Castelló)

...:\. Oliver 59 és q1U ens dona notícies sobre aquest jaciment, assenyalant la
recollida d'1111é.l "ora d'amf'ora etrusca. Presenta una fOTIIla ametllada é.U11b un petit eutrant en la

part inferior, La pasta és marro. granulosa, de tacte arenes i amb un desgreixant de petites
barres de augita. micaci i calcic, Per la seva f01111a. podem dir q1le COll"eSp011 al tipus -t de 1\1.

P)', que ja hem estudiat anteriorment, alI1b una cronología general que oscil.la entre finals del

seale \.TI i inicis del I\.T aC 60 (UUl1. �"'\X\·TII, 1) ...

El jaciment se situa en la plana prelitoral de La Jana-Sant Maten, "ora una antiga
llacuna, actualment dessecada i cultivada, a uns 23 km de la costa en Iínia recta. 110111 lú va

realitzar treballs de prospecció i sondejos estratigrafics 011 es "a pOSal" al descobert una paret de

maconeria realitzada amb carreus de pedra calcaría. Aquest poblat tant soIs presenta tul sol

nivell d'ocupacio. Entre el material localitzat destaquem les ceramiques d'importacio ática de

54 PICAZO: 1977, p: 126.
55 PICAZO: 1977, p: 126-129.
56 LOPFZ l\1ELCION et alii: 198<.;-89. p: 58. l\1ARTÍN: 1976-78, p: 191-192.
57 LOPFZ :tv1ELCION et alii: 1986-89, p: 58.
58 ivlARTÍN: 1987, p: 21.
59 OLIVER: 1986, p: 222.
60 PY: 1985, p: 78-81.
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venus neare i de fiaures roges. a més de la vora d'amfora etrusca. Seaons A, Oliv er. es
,-. '-, '- '-

tractaria d'un pctit assentament. possiblement ele carácter agrícola. amb una datació ele segle \T

aC. potser dins (le la seva segona meitat, tal COlll indicaría el material d'importació 61.

2.2. El Cabanyal-Malvarrosa (Valencia)

En els anys 1983-8-1-, el Serv ei (1'111vestigacio Arqueológica �-1l111i cipal (le

l'Ajuntament de Valencia va realitzar unes prospeccions submarines en les platges de El

Cabanyal i de la Malvarrosa al nord de la ciutat. Entre el material localitzat, podem destacar una

Selle de fragments d'amfores etrusques, dos dels quals ja hem analitzat en el capítol referent al
seslc \TI aC .

...

El1 primer lloc, trobem 1111 fragment que conserva part ele la vora i de l'inici ele

1'�UlS,l conservar amb l'inv entari Malv. 83-22 62 (Lam. XXX\.TII, 2). La pasta és d'un color gris
clar a l'interior i marro clar a l'exterior, l1101t porosa i poc compacta. El desgreixant és molt

abundant i fi d'arenes moltes, gruixut de cristalls de quars, esquist i pedretes amb algunes
partfcules ele mica daurada, Segons els seus investigadors 63, presenta similiruds amb el tipus 4
de �1. P)' 64, pero també podria pertanyer a la Selle "A" de G. Marchand, SOStSglUp "e", tot i

que també presenta similituds amb les vores (le la Selle "e" 65,

Trobem també un fragment d'ansa amb part del cos amb l'inventari Malv. 83-27

(Lam. XXX\7II, 3). La pasta és de color negre al nucli i l11aIl'Ó clar a l'exterior, molt porosa i

l)OC compacta. El desgreixant és abundant i fi de puntets blancs, de quarsita transparent i

esquistv", El fragment d'ansa amb l'inventari Malv. 83-25 67 (Lam, XXX\lll, 4) té la pasta i el

desgreixant amb les mateixes característiques qlle la pe�a anterior Malv .83-27.

Amb l'inventari Malv. 83-28 68 (Lam. XXX\TII, S), trobem una ansa i part del

cos d'una altra amfora, La pasta és negre al nucli i 111atl'Ó fose a l'exterior. El desgreixant és
molt abundant, gruixut de pedretes i fi de arenes, quarcita i augita o esquist amb algunes
partícules ele mica de COlU·e. Aquestes caracterfstiques podrien ser assimilades a les del tipus 4
de l\1. Pv i ,1 la Selle "A" de G. Marchand 69.

el

L'ansa sencera conservada amb una part del cos i amb l'inventari Malv. 83-2970

(Lam. XXX\lll. 6) té la pasta compacta i porosa i d'un COIOl" taronja fosco El desgreixant és
1110lt abundant, gruixut de pedretes i de mineral negre (esquist o augita) i fi d'arenes de colors i

61 OLI\IER FOIX: 1994. p: 469-472.
62 FERNÁNDEZ; GÓ:t\,1EZ; RIBERA: 1988, p: 324, fig. 5.4.
63 FERN,.\NDEZ; CiÓ:t\1EZ; RIBERA: 1988. p: 326-327.
64 P)�: 1985. p: 78-81.
65 :t\lARCHAND: 1982, p: 145-146. 1.54 i 157.
66 FERNÁNDEZ: GÓ:t\1EZ; RIBERA: 1988. p: 325, fig. 6,8.
67 FERN •.\NDEZ; CiÓ:t\.1EZ; RIBERA: 1988. p: 325. fig. 6.9.
68 FERNÁ NDEZ; GÓ:t\1EZ; RIBERA: 1988. p: 325, fig. 6.11.
69 FERNÁNDEZ.; GÓ:t\.1EZ.; RIBERA: 1988. p: 326. py': 1985, p: 78-81. :t\;li\ RC"'HAND: 1982. p: 145 146.
70 FERNÁNDEZ; GÓ:t\1EZ; RIBERA: 1988, p: 325, fig. 6.10.
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ele mica daurada o de coure. Hom assimila aquests trets als del tipus -1- de 1\1. Py i a la serie "
....:\"

ele G. Marchand 71.

Trobem també l111 fraament del cos i l'inici de l'ansa d'una amf'ora arn b
�

I'inv entari Malv. 83-30 72 (Lam. XXX\TIII, 1). L1 pasta és d'un color taronja fose. El

desgreixant és fi. d'arenes ele dif'erents colors, d'esquist i d'alguns cristalls de quars

transparent. Presenta partfcules de mica daurada i és més compacta i depurada en la seva

factura ....Així mateix, 11011I l'assimila í11 tipus -1- (le 1\1. Py i a 1,1 selle "A 11 de G. Marchand "73.

Amb l'inv entari Mal v . 83-31 74 (Lam. xxx\rIII, 2), es conserv ,1 IDI fraament
....

de v ora amb una part del cos ele l'amfora. La pasta és de color gris fosc al nucli i clar a

I'exterior. porosa i poc compacta, El desgreixant és 1110lt abundant i gruixut de pedretes i fi
d'arenes. de quarsita, d'esquist o d'augita i de partícules de mica de coure. HOll1 la relaciona

amb el tipus -1- (le 1\1. Py i 1;1 serie "A" de G. Marchand 75.

COIISer\'eI11 un Iragment (le \'01':'1 amb una part del cos 76 amb l'inventari Malv.

83-3-1- (Lám. XXX\..TIII. 3). La pasta és de color gris fosca en el nucli i marro a l'exterior, 1110lt

porosa i ])OC compacta, El desgreixant és 1110lt abundant i gruixut amb pedretes. quarsites.
augita i alguna partícula de mica de COlU·e. Per aquestes caracterfstiques, hom l'assimila al tipus
4 (le 1\1. P)' i a 1:'1 selle "

..\" (le G. Marchand, sots-grup "d" 77.

La peca amb l'inventari 1\ Ialv . 83-35 correspon a un fragment de vora amb l'inici

(le l'ansa 78 (L¡1111. XXX\lIII, -1-). La pasta es d'un color gris fose en el nucli i marro clar a

l'exterior, 11101t porosa i poc compacta, El desgreixant és abundant i gruixut d'arenes, esquist i

quars transparent (algunes pedres fan 1Cll1 de diámetre) i algunes partícules de mica daurada,

Per aquestes caracterfstiques, els seus estudiosos l'assimilen a la Selle "A 11 de G. Marchand,

sots-grup "(.1" i al tipus 4 o 3i\. de Py 79, tot i que 1,\ fOl111a ametllada de la vora i la falta de coll

marcat fa que nosaltres ens decantem més aviat pel tipus 4.

Trobem també U11 fragment de vora amb una part del cos i amb l'inventari Malv.

84-20 80 (Lam. XXX\TIII, 5). La pasta és (le color taronja a l'exterior i gris clar al nucli. El

desgreixant és semblant al del fragment Malv. 83-30 i presenta algU1IS noduls d'argila cuita i

petits esclats de mica daurada. Segons aquests trets. hom I'adscriu a la serie "A" de G.

Marchand. sots-grup "d" j al tipus 4 o 3 ...:\ de 1\1. P)' 81. Igual qlle en la pe'ia anterior, creiem

71 FERNÁNDEZ; GÓ:t\1EZ; RIBE�<\: 1988, p: 326. rv. 1985. p: 78-81.l\1ARCHAND: 1982. p:145-146.
72 FERNÁNDEZ: GÓ:t\1EZ; RIBERA: 1988. p: 324. fig. 5.5.
73 FERNÁNDEZ; GÓ1\1EZ; RIBERA: 1988. p: 326. P'.{: 1985. p: 78-81. MARCHAND: 1982, p: 145-146.
74 FERNÁNDEZ; GÓlvlEZ; RIBE�<\: 1988. p: 325. fig. 5.13.
75 FERNÁNDEZ; GÓMEZ; RIBER;\: 1988. p: 326. PY: 1985, p: 78-81. l\1ARCHAND: 1982, p: 145-146.
76 FERNÁNDEZ; GÓ:t\,1EZ; RIBERA: 1988, p: 325. fig. 5.14.
77 FERNÁNDEZ; GÓl\1EZ; RIBERA: 1988, p: 326. Pro: 1985, p: 78-81. MARCHAND: 1982, p: 145-146,
1 s.+ i 157.

.

78 FERNÁNDEZ; GÓlvlEZ; RIBERA: 1988. p: 324, fig. 5.3.
79 FERNÁNDEZ; GÓ:t\1E.Z; RIBER.<\: 1988, p: 326-327. py": 1985. p: 74-81. l\1J<\RCH.<\ND: 1982. p: 145-
146, 154 i 157.
80 FERN,.\NDEZ; GÓ:t\1EZ; RIBERA: 1988. p: 324, fig. 5.6.
81 FERNÁNDEZ; GÓ:t\1EZ; RIBERA: 1988. p: 32h-327. P)l': 1985,1): 74-81. :t\·1,'\RC'HAND: 1982. p: 145-
146,154.157.
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qlll' la f01111a ametllada i sortint (le la "ora, així COIl1 l'aparent manca de coll marcat ens acosta

més al tiP1IS -t d'aquest autor,
Finalment, entre el material etrusc, destaquem UIl fragment de vora amb

l'inventari Malv, 83-32 82. La pasta és (le color gris fose al nucli i marró fose a l'exterior (le

caractenstiques semblants a la pe'ia amb l'inventari Malv. 83-28. Hom l'assimila al tipus -t (le

M. J\! i a la serie "A" (le G. Marchand f-'.
'"

Veiern dones COll1 la major part de peces sernblen adscriure's al tipus -t (le M,

Py. Per tant, i tal com apunten els seus mateixos investigadors. podem apuntar una cronología
seneral {le seale \T ,le 84.t" � I

Malauradamcnt. aquest jaciment Ila estat víctima de nombroses expoliacions ...:\
111és, l'escassa visibilitat de les aigües en fa diffcil l'excavacio, Les troballes ceramiques abracen

fins a l'epoca romana , tot i qlle la major part cOIl'espollell a tipus fenicis, grecs, pÚlUCS, iberics
i, tal C0111 11e111 estudiar. etruscs, Seaons els seus inv esti aadors. estaríem davant d'un

�. '\.r' "

embarcador o punt d'aiguada i, pcr tant, a causa de la llarga pcrduracio del jaciment i de la

conseqüent barreja dels materials, és molt difícil definir una cronología concreta 85.

Entre el material grec recollit a El Cabanyal-Malvarrosa, podem destacar amfores

a "la brosse" (datades cap al 540 ae), greco-orientals (datades al segle \TI/\..

T

ae), corínties (de
finals del segle \..'Linicis del V i del segle Iv ae) i massaliotes (de finals del segle Vl/inicis del v

;'le) 86. Pel qlle fa a les amfores fenícies, s'hi han localitzat (los exemplars del tipus Maña

Pascual datats al seale v aC 87.
�.

Tal com apunten ..A. Fernandez, C. GÓll1ez i A. Ribera les troballes datades a

partir de finals del segle \,.TI aC son mes abundants qlle les de cronología anterior i, pel' tant, cal

relacionar la seva arribada amb el corriere procedent d'Emporion i de Massalia. Tot i aixo,

segons ells, 110 haunem de descartar el papel' del Mediterrani central COll1 a altre protagonista
d'aquest cOl11er'i així C0111 el papel' actiu de la ZOl1a de l'Estret tal C0111 ens indiquen les dues

peces qlle en procedeixen 88.

8"
. .

� FERNANDEZ: GOl\1EZ: RIBERA: 1988. p: 325,
83 FERNÁNDEZ; GÓMEZ; RiBERA: 1988. p: ��26-327. PY: 1985. p: 78-81. MARCHAND: 198.2. p: 145-
146,
84 FERNÁNDF2; GÓI\1EZ: RIBERl\: 1988, p: 327. RIBERA; FERN•.\NDEZ: 1989, p: 1121,
85 FERNÁNDEZ; GÓlv1EZ; RIBERA: 1988, p: 317. RIBERA; FERNÁNDEZ: 1989, p: 1115,
86 FE.RNÁNDEZ; GÓMEZ; RIBERA: 1988, p: 318-32_�.
87 FERNÁNDEZ; GÓ�1EZ; RIBERA: 1988, p: 327 -328.
88 FERNÁNDEZ; CiÓMEZ; RIBERA: 1988, p: _�31.
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3. El material etrusc d'Eivissa

3.1. Placa rectangular d'os

Fou localitzada a principis de segle a la 1IeCrO})01i de Puig des :i\101ilIS, pero en

desconeixem el context arqueologic i la localitzacio exacta 89. Prové (le la col.lecció \T¡\·CS. pero
actualmen t es conserv a ell el 1\ Iuseo Arqueológico Nacional amb 1 'in v entari 321 90 (Lam.
XXX\TIII. ().

,

Les seves mides son ();9 cm (le llarg, 8.5 Clll d'alcada i 0,3 Cll1 (le gruix maxim.

:i\l.E. Aubet és qui n'ha fet un estudi més complet. Es tracta d'una placa rectangular d'OS.

llcugeramcnt cóncava e11 la })aI1 decorada, que devia servir COll1 a pe�a ornamental d'alguna
capsa o cofret de fusta, Té representada una esfinx jaient, emmarcada per tres línies en relleu.

amb un cos i unes proporcions poc esbeltes. La figura té trets d'inspiracio grega, amb els llavis

petits i l'ull i el nas rnarcats. Porta una corona o diadema indicada per Iínies oblíqües. qlle li

aguanta el cabell que baixa l)er l'espatlla. Tal com és característic en les esfinx gregues. l'ala

arrenca ele l'espatlla i apareix aleada cap enrera sense mostrar la corbesa de l'extrem de les ales,

segurament degut a la manca d'espai. El cos de l'esfinx, que 110 descansa directament sobre el

terra, i les erronies proporcions del cos, sobretot en la seva part posterior, denoten una escassa

qualitat artística (le la pe�a, probablement a causa d'un error de calcul en el disseny de l'animal,

El seu artesa sembla qlle hagi volgut adaptar l'esfinx a les dimensions de l'espai rectangular,
aconseguint així 1111 cos deformat 91. Tot i els seus trets grecitzants, els errors d'estil i de

proporcions Jan que J\l.E. Aubet descarti la pe�a C0111 una produccio grega. Segons ella 92, la

peca presenta Jorca semblances amb les produccions etrusques del període classic antic definit

per Y. HlUS, caracteritzat per una técnica mediocre i manca d'inspiracio 93.

Més recentment, J\1. Martelli ha repres l'estudi de les caixetes d'os i d'iv ori

d'epoca tardo-arcaica diferentciant-ne quatre grups de produccio vulcent datats entre la segona

meitat del segle \71 i el primer terc del V aC 94. L'ültim d'aquests gnlps recull exemplars qlle 110

segueixen la mateixa seqüencia estilística d'influencia greco-jonia dels anteriors. Té una

iconografía i un estil que mostra clarament una influencia diferent, aticista. de transicio entre les

peces tardo-arcaiques i les severes que mostraría la búsqueda de renovacio estilística en el mon

greco La seva cronología se situa cap al 480-470 aC. La mateixa J\1. Martelli adscriu la peca
d'Eivissa dins d'aquest quart grlll) 95.

89 A tTBET: 1973. p: h4-hR.
90 GÓtvlEZ BELLARD: 1991.1): 296-297.
91 A llBET: 1973.1): 64-(:;R.
92 A lJBET: 1973, p: 6-+-68.
93 HllLS: 1957.1): 19-+.
94 l\1ARTELLI: 1985, p: 207-248.
95 l\1i\RTELLI 1985. p: 2_�5-2_�6.
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A Etniria, l'iís del marfil és desconegut abans del períodc orientalitzant al segle
'TII aC...:\ partir d'aquest 1110111el1t, trobem peces de marfil importades ele tallers del 1\ ledite11'ani

oriental, d'altres soraides de tallers orientals establerts a la Península Itálica i d'altres fruit d'un
�.

artesanat local, tal COll1 1110st1'a la nombrosa serie de marfils localitzada de Praeneste. Entre els

altres indrets 011 se n'han localitzat podem citar Caeré. Marsiliana d'Albegna, Populonia o

Chiusi. Els aJ1eSaJ1s etl1.1SCS segueixen molt de prop els prototipus orientals i no és fins al segle
\.71 aC qlle constatem lUI estil propiament etrusc a partir de les influencies joniques, Tot i aixo. a

partir d'aquest moment, la decoracio sembla empobrir-se donant lUl estil més auster i. en molts

casos, l'os substitueix el marfil 96.

És important mencionar l'estudi de 1\1. Martelli sobre la distribucio d'aquestes
l)eces. Son nombroses les troballes en territori grec i fenício-punic, gracies a l'organització deIs

mercaders grecs i fenicis, respectivament, per a la comercialitzacio d'aquests productes etl1.ISCS

en les seves terres. Per tant, la presencia de plaquetes d'os o d'ivori, e111I'e el 530 i el 474 aC,

en indrets COlll Tharros. Nora, Xipre, Malta i Eivissa, s'han d'atribuir al cOll1er� entre pünics i
etruscs i a la organitzacio deIs mercats plUUCS, el1 Ull n10111e11t el1 qlle l'area tirrenica és encara un

espai ele mobilitat 111,U'ítil11a i d'intercanvis comercials 97. D'altra banda, aquest tipus
d'exportacions S'11aI1 de relacionar amb Ul1 canvi en el si de la societat etrusca. DUl'aJ1t el segle
'TI aC, hem vist com Ies exportacions etrusques es referien basicament a productes agrícoles i a
la vaixella ele taula. Pero ara ens trobem davant d'unes mercaderies que ja no provenen tant de

l'acti vi tat del camp sino d'l111S tallers urbans dedicats a 1 'artesanat artístic (produccions
metal.lürgiques, caixetes de fusta revestides d'os o d'ivori), Segons 1\1. Martelli, aquest fet es

deu a un canvi en Ia relacio camp/ciutat i a un estil de vida cada cop 111és urba que aprecia 111és

aquesta mena ele productes 98.

3.2. La necrópo!í de Puig des Molins

A partir de l'ültim terc del segle \TI aC, l'arqueologia reflecteix una serie de

canvis a la necropoli ele Puig eles Molins. La introduccio del ritu de la inhumacio comporta Ull
.

nou tipus d'enterrament: els hipogeus, Es tracta de cambres sepulcrals subterranies tallades a la

roca calcaría a les quals s'accedeix per una entrada en fOl111a de l)OU, en general poc profund i
de fOl111a rectangular. La porta d'accés és rectangular i es tanca amb Ulla gran llosa. Les

cambres tenen, ell general, una planta rectangular. Els sarcofags eren adossats als murs laterals

de la cambra, essent entre dos i quatre el nombre de sarcofags més freqüent trobat dins una

mateixa cambra. La utilització deIs hipogeus amb pou d'accés és freqüent en altres arees

96 A lTBET: 1971. p: 19-20.
97 �1ARTELLI: 1985. p: 237-238.
98 MARTELLI: 1985, p: 238-239.
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püniques tal COl11 s'ha documentar en diferents sectors de la necropoli de Cartago, a Nora

(Sardenya) o a Malta 99.

Els hipogeus més antics (le Puig des 1\101il1S, localitzats en el solars n° 10-12 del

carrer (le Lleo. tenen unes dimensions mes gratlS i SÓl1 construüs de manera més acurada ....\
....

partir dels materials localitzats. C0111lU1S en tota l'area púnica. 110111 relaciona aquests conjunts
funeraris amb el Mediterrani central i els ubica cronologicament dins de la segona meitat del

segle \7I aC. Tot aquest gl1.1p representa Ul1 grUI) aíllat de la necropoli ja que al seu voltant 110

hem trobat cal) altre sepultura contemporania, lÚ anterior o posterior 100.

Un altre tipus d'enterraments documentats son els de fossa, situats en els espais
entre els pous d'accés als hipogeus. SÓ11 tallades a la roca amb unes Iludes una mica superiors a

les d'un cadáver huma i, en general. son cobertes per unes lloses de pedra. Aquestes fosses.

pero, presenten un aixov ar 111és pobre q1le els hipogeus, fet que fa preguntar-nos sobre una

possible diferencia socio-económica entre els (los tipus d'enterrament 1 01. Així mateix, 11011111a

localitzat també l111a serie d'enterraments en amfora datats als dos primers tercos del segle \7 aC.

En general les amfores eren utilitzades per a enterraments infantils i podia respondre tant al ritus
d'incineracio C0111 al d'inhumacio 102.

Pel que fa a la quantitat i a la composicio dels aixovars funeraris, també 110ten1

UllS certs canvis C0111 ara un augmenr del 110111bre d'objectes dipositats, així com Ul1a major
qualitat i varietat. Entre el material Iocalitzat, podem destacar una \' arietar ell les peces

ceramiques de carácter dOl11CStiC, essent tant de produccio ebusitana C0111 importades, També hi
trobem elements de carácter votiu C0111 atoa figures de terracuita, navalles d'afeitar de bronze,

....
.

ous d'estruc decortats o utensilis relacionats amb la professió del difunt, Entre els elements de

carácter personal, lu trobem joies diverses de plata i or (arracades, bracalets, anells, collars),
denes (le collar (le pasta \' Itria, pero també amulets i escarabeus egipcis 103.

Els canvis documentats e11 el ritus i mobiliari funeraris es relacionen amb la

influencia exercida per Cartago en el Mediterrani central i també a Eivissa, HOll1 interpreta la

inhumacio d'individus ell tombes costoses C0111 a I'enriquiment d'una part de la poblacio i

l'arribada (le comerciants cartagineses amb costums diferents 104. Més endavant ja tractarem (le

forma 111és extensa tota aquesta qüestió.

99 FERNÁNDEZ: 1986, p: 158-159. RA:t\10N: 1985, p: 76-78.
100 GÓMEZ BELLARD: 1990, p: 78-88. COSTA; FERNÁNDEZ: 1992, p: 333
101 RA�10N: 1985b, p: 78. FERNÁNDEZ: 1986, p: 160.
102 RA.tvl0N: 1985b, p: 78. FERNÁNDEZ: 1986, p: 164.
103 RAl\10N: 1985b, p: 79. COSTA, FERNÁNDEZ: 1992. p: 33_�.TARRADELL, FONT: 1975.
104 GÓ�,1EZ BELLARD: 1991 b, p: 111.
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4. Les importacions etrusques d'Empúries de localització

desconeguda

4.1. Figu reta de bronze

Es tracta d'una petita figura de bronze conservada al Musen Arqucologic
Nacional ele Catalunya amb l'inventari 1273. Prevé ele la col.lecció Bordes, pero ..A, García )'

Bellido afirma qllC fou localitzada a Empiiries, si bé en desconeixem el contexr arqueologic i el
lloc del SC11 retrobament 105 (Lam, XXXIX, 1. 2).

La pe�a medeix 11l1S 8.5 cm d'alcada. Es tracta d'un lamina retallada

esquematicament que defineix una silueta masculina en actitud de marxa cap a l'esquerra. Té el

cos 1111 amb una representacio esquemática deIs genitals i amb restes d'haver portat gravats els

dos pits i el forat ombilical. Les cames son rectilínies, qlle s'obren en compás i sense moldejar.
De les plantes dels peus. veiem sortir-ne unes tiges verticals destinades a subjectar la pe�a de

manera fixe sobre una base. EIs bracos estesos se Sepat'Cll del cos gairebé perpendicularment:
I'esquerre apareix trencat en el seu iruci i el dret mostra, en el seu extrem, restes d'un forat petit
l,er 011 degué passar una petita llanca. per exemple. El cap apareix representat de perfil. de

manera 11101t esquemática, i s'hi pot reconeixer el nas i el mento. Una mella de mitja lluna sobre

el cap representaría el case amb la cimera 106.

La nostra figurera es pot relacionar perfectamcnt amb exemplars semblants

localitzats en la Península Itálica. G. Colonna, en lUI estudi sobre bronzes votius umbro

sabel.lics, en recull 1111S quants, incluít el nostre, inserint-Ios dins la serie "B" i "e" 107
.

.Aquestes selles es caracteritzen per figures nlles representant el déu Mart. Totes presenten lUI

moviment cap a l'esquerra, porten case. les dues mans abaixades i. a la ma dreta, hi subjectcn
una llanca. La diferencia fonemental entre les dues series rau en la forma del case, si bé les

figures de la serie "e" son més esquematiques, tal com observem en l'exemplar d'Empiíries,
EIl efecte, el case de les peces de la serie "B" té una mena de cua a la part final representada amb

una Iínia corba, mentre que els cases de la segona serie tenen una forma semi-circular amb el

marge inferior rectilini. G. Colonna situa la producció de les dues series a l'Umbria meridional i

interpreta l'exemplar d'Ernpüries conl a conseqüencia de l'exportació 108. Uns anys mes tard,
E. Richardson fa 1111 110U estudi ele conjunt sobre els bronzes votius etruscs. En el seu apartar
sobre soldats umbres gcometrics de I'epoca arcaica tardana (serie e, gro}, 6B), de finals del

segle Vl/inicis del \.T ae, retrobem les figuretes semblants a la nostra i una nova llista

d'exemples que completa la de G. Colonna 109.

105 GARCÍA y BELLIDO: 1934, p: 303-320.
106 GARCÍA y BELLIDO: 1934. p: 308-310.
107 COLONNA: 1970. p: 96-99. n? 261-263-264-266-267-268-269-271-273-275-276-279-281,lan� LXIX

LXX. El número 281 correspon a la figurera d'Empiiries.
108 COLONN,-\: 1970, p: 99
109 RICHl\RDSON: 1983, p: 194.

108



Segons G. eOI011l1'1. durant els segle \.TII i \TI aC. les poblacions de la Z011a

umbra SÓ11 passivament receptives davant deIs dos poderosos fOCl1S de cultura 111és proxims: els
etl1.ISCS i els picens, Pero aquesta situacio canvia al scgle \.T ae. Des de la segona meitat del

segle \11 ae i, en especial. cap al 500 aC. hOl11 constata un augment notable de les importacions
d'objcctes artístics Ctl1.1SCS acompanyat d'una incipient activitat ele tallers locals, sobretot pel qllC
fa a la plastica, durant tot el segle \,T i fins a inicis del 1\7 aC. SÓ11 abundants i típicament umbres
les figuretcs esquematiques. repetides el1 series inacabables, el1 relació amb les l11Cll)'S

nombroses estatuetes amb un major compromís estilfstic 110. Així, el11110111Cl11 ell que E111.Íli:1

viu l'inici el el seu decliu polític i. l111a epoca d'expansio artística amb 1)oca inventiva i

productivitat, veiem desenvolupar-se l111a serie d'escoles locals amb t111 esti1 propi pero seguint
l111a inspiracio del repertori etl1.1SC contemporani, COlll és el cas del nord d'Etniria. de la vall del

Po i (le I 'Umbría 111.

4.2. Fragment d'un figura femenina de bronze

Es tracta d'una }Je'_? de bronze conservada e11 el Museu Arqueologic Nacional de

Catalunya (Lam. XXXIX. 3). Segons 1\1. Almagro i A. García Bellido. procedeix d'Empiiries
tot i qllC també en desconeixem el context arqueologic aixf COll1 la localització concreta del seu

retrobament 1 1:2.

En C011Ser\'e]11 tant soIs la meitat inferior. Les carnes indiquen una direcció de la

figura ca1) a l'esquerra. La representacio d'una faldilla ens indica que es podria tractar d'una

figura femenina. Sota cada })ell. hi retrobem una tija vertical per a sostenir de manera fixa la

figura sobre l111a base. DOl1ad�11a poca informacio qlle ens pot donar el fragment conservar. es
Ia difícil fer-ne una analisi i 1U1i:1 interpre1ació acurada 113. Tot i aixo, analitzant el repertori
figuratiu dels bronzes etruscs, constatem la presencia d'un tipus femení, amb els membres

filiformes i una faldilla llarga fins a mitja cama com ara la figura que es COI1Ser\'a a la

Bibliotheque Nationale amb el numere 212 i datada en la primera meitat del segle \7 ae 114. si
bé aquesta presenta en el vestit l111a decoració vertical,

El gI1.11) 3D de la serie "e" de 1es cores d'epoca arcaica tardana de l'estudi de E.

Richardson recull aquestes figuretes femenines en actitud de marxa twalking korai), fruit de

produccions locals de l'Umbria 115. Es tracta de figures primes amb 1a cara sobria, el coll Cl111 ,
'

les espatlles altes i estretes, Ull cos estret amb els pits petits i alts, cames i bracos exageradament

110 (_-'OLONNA: 1970. p: 23.
111 RIl-'HARDSON: 198_�, p: 180.
112 AL1\1AGRO: 1949b. p: 101. GARCÍ,-\ '{ BE.LLIDO: 1941. p: 223. fig. 25.
113 El magatzem del Museu Arqueologic Nacional de Catalunya es troba en període de reestructuracio. Per aquest
motiu 110 hern pogut accedir a la peca IU fer-ne Ull estudi II1¿S precís, especialment en referencia a una possible
resta de decoració incisa en el vestit. tal COII1 es dÓl1a ell els exen1plars estudiats a contilluació.
1] 4 ADAl\1: 1984. p: 169-170, 11° 250.
115 RICHARDSON: 1983. p: 308.
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llargs. el cabell Cll11 o recollit enrera. El vestit és curt fins a mitja cama o, a vcgades. fins una

mica més avall. sense cinturo i sovint porten sabates acabades en punta. Les figures estan

dibuixades per a ser vistes ele tres quarts. EIs bracos es balancejen cap a diversos angles i,
sovint. la ma dreta sosté l111a fruita o Ull ocell. Entre els exemplars mencionats per E.

Richardson, podcm esmentar una figura conservada en el Musen de Villa Giulia o bé la del

Staatliche Museen (le Berlín 116.

Donada la petitesa del fragment conservar. pot semblar. dones. molt aventurar
adscriure la pe�a d'Empüries dins d'aquesta producció itálica, Tot i aixo, és interessant veure-hi

una relació amb el mateix ruare productiu i cultural qlle la figura del guerrer ele bronze estudiada

anteriorment. La manca d'infonnacio sobre el seu context arqueologic representa un altre

impcdiment ])cr a una intcrpretacio 111és precisa.

4.3. Care de branze

Es tracta d'una figura femenina de bronze qlle prevé de la col.leccio CaZlUl·O. En

desconeixem completament la seva actuallocalització. ,,-\1 1931, García )1 Bellido afirmava que

podria provenir d'Empüries o ele la regio i en fa una descripcio a partir d'una fotografia 117.

Més tard, el mateix autor torna a mencionar la peca assegurant que aquesta 110 prevé
d'Empüries 118. No cal afegir qlle 110 tenim cap mena d'informació sobre el moment i el context

arqueologic del seu retrobament, Aquestes informacions confuses ens obliguen a considerar el

comete d'antiguitats C011l lila altra possible via d'arribada de la pe�a en les nostres terres. Per

tot plegat, ens és impossible de valer-nos de la pe�a per a la interpretacio histórica. Tot i aixo,
e111 sembla interessant considerar-la en aquest estudi i fer-ne lila analisi,

La figurera de bronze representa lila dona dreta, en actitud frontal, Va vestida

amb un quitó amb manigues. decorat amb unes Iínies de punts i amb unes ratlles verticals qlle

podrien indicar e]s plecs de la roba. El vestit la cobreix des de les espatlles i el coll fins als

turmells, i li deixa els peus al descobert, Els bracos es troben separats del cos: la ma esquerra

aguanta el vestit i, la meta, separada del cos, la té oberta. Tot i la mala qualitat de la fotografia
publicada, veiem UllS ulls grans i ametllats, 1111S llavis gruixuts i unes orelles forca baixes, En

general, la figura és esvelta i els membres estan ben proporcionats entre si. Vista de perfil,
pero, la figurera presenta uns trets ben diversos, Apareix aixafada COl1l si estigués retallada en

lila lamina, accentuant exageradament la seva aleada, El cap té un perfil informe: la barbeta,

sortint i pronunciada, enllaca amb el llavi i baixa fins al coll seguint una corba continua.

Observem lila gorra punxeguda que deixa al descobert lila corona de rissos poc moldejats i

116 RICHARDSON: 1983. p: 318. nO 6, fig, 759-760. p: 319. n" 14, fig. 763,
117 GARl"'ÍA Y BELLIDO: 1931. p: 133-1��4,
118 GARCÍA 'l BELLIDO: 1934. p: 305, nota 2,
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unes orelles 1110lt acusades, EIs })e1IS conserven les seves dimensions normals pero semblen

molt llargs degut a l'aixafament dels membres iní'eriors 119 (Lam. XL, 1).
Entre el repetori de les figuretes femenines etrusques d'epoca arcaica tardana

(finals del segle Vl/inicis del v aC), trobem Ull exemplar q1le Iou robat del Museo Cívico de

13010gll�1 i q1lC mostra unes certes semblances amb la nostra peca. Referint-nos a la seva

anatomía. té unes orelles enormes 11101t baixes, la cara oval, Ull perfil punxegut, uns ulls gratIs i

amctllats, una barbeta punxeguda. Té el collllarg i les espatlles amples, Vist de perfil, el cos és

alt i })]i]11. Pel q1le fa a la vestimenta. és interessant observar les semblances amb la nostra

Iiaura. El vestit és llara i sense cinturo. aI1Ib maniaues Ilaraues fins als colzes i estretes. Té
._ �...�. "-"

unes incisions verticals ondulades a nivell dels pits i dels bracos que indiquen els plecs, igual
qlle unes Iínies corbes del vestir. Unes Iínies de punts incises constitueixen el motiu decoratiu

del v estit. Igual qtle en la peca d'Empüries i qlle en d'altres contemporanies, la ma esquerra

agafa el vestit amb els quatre dits al davant i la ma dreta és oberta, amb el palmell girat ca})
endintre i cap a baix, Aquesta figurera COll"eSp011 a la serie "A ", grup 3D de E. Richardson que
fa referencia ,1 produccions ele figuretes Iemenines d'influencia j01U¡1 120. Aquestes figuretes
fernenines s'inscriuen dins del marc de les produccions d'epoca arcaica tardana, de finals del

segle \TI, inicis del \,1 aC, en que trobem altres series femenines de característiques semblants

COl11 son les produccions locals o les severes 121.

4.4. Lleó etrusc de bronze

Prevé d'Empiiries 011 fou localitzat durant la Guerra Civil amb motiu d'uns

1110\'i111C11tS de terra amb finalitats militars, Probablement va apareixer a l'extrern sud de la

muralla romana. prop de la necropoli arcaica, Actualment forma part de la col.lecció privada de

la Sra Pilar Callarisa, veina d'Ulldecona (Montsia, Tarragona) 122 (Lám, XL, 2; XU).
La pe'ia es troba en bon estat de conservacio, Des del musell fi1IS a la cua,

medeix UlIS 6,5 Clll de Ilargada. Es tracta d'una figurera massissa qlle va ser fosa en tUl motlle

bivalve. tal COlll s'observa a partir d'alguna diferencia entre les dues parts. Ell1eó té el cap alear
i la boca oberta. Té el cos allargat i es troba en posició immobil, pero amb les potes del darrera

doblegados. La CU¡l apareix doblegada pero lliure i sense tocar el pla de base de l'animal l+'.

Figuretes com la nostra són freqüents en el repertori etrusc, Entre els nombrosos

exemples, podem citar un petit Ileó ajagut amb la boca oberta procedent de San :t\laI"tÍIIO in

Ganara (Brisighella, EIIUli,l) interpretar com un adorn d'una petita cista o d'un canelobre 124.

119 GARC'ÍA y BELLIDO: 1931. p: 133-136. L'autor ens adverteix qlle. a causa de les males condicions del

negatiu. la fotografía referel1t al perfil de la figura lla estat retocada.
120 Rlt-:'HARDSON: 1983. p: :!89 i p: 290-291. fig. 689.
121 RICHARDSON: 1983, p: 275.
122 :t\1ALlTQlTER: 1976, p: 169-174.
123 1\1ALllQlTER: 1976, p: 169-174.
124 ARIAS: 1953. p: 227, nO 3, fig. 6.

111



Aixf mateix, trobem un altre lleonet ajcgut procedent d' ..Arezzo (Toscana) utilitzat COlll a element
decoratiu d'un estri (le bronze 125. De 1,1 TOll1b¡1 del Guerriero ele Vulci. prevé un lebes amb el

f011S umbilicat i una serie de petits lleons de bronze, en posició estant i amb la boca ObC11¡1,

sobre 1,1 v ora ele 1,1 pe�,l 126. A 1,1 necropoli ele Crocefisso del Tufo a Orvieto, 110111 11i 11¡1

localitzat dotze 11cOIICtS ele bronze, en posicio immobil. la boca oberta i amb la cua doblegada,�

que podrien decorar la base d'un canelobre 127. Igualment, ele la necropoli de Podere il Casone

(Populonia), pro"ellCl} quatre lleons també ajeguts. amb la boca oberta i les cues doblegados
c,ll' amunt 128.

"�.LI�. Brown, en el seu estudi sobre Ileons etIl1SCS, tracta aquest tipus de

figuretes emprades COIl1 a omament d'algun objecte de bronze, Ell mateix dona una Ilista més

amplia d'exemplars procedents de diversos indrets d'Etniria, així C0111 d'altres de conservats en

di v ersos museus europeus 129. Segons ells, tots aquests lleons son fOI'�,l semblants entre ells,

Han estat fosos solidament aI11b motlles de dos valves, sense que 110111 acabés de perfilar-ne els

dctalls. Apareixen lligats als arti eles qtle decoren mitjancant una soldadura. El seu centre de

produccio podría ser Vulci i la seva cronología estaria dins del segle V aC, més aviat en els seus

inicis 130.

D.P. Cook tambe 11a estudiat aquesta mena de peces i, en la sev a publicacio,
també completa la llista d'exemplars coneguts 131. Segons ell, a partir ele la Iocalitzacio ele l1101ts

dels exemplars coneguts, podríem apuntar la situacio del taller productor 111és aviat en algun
punt d'Etniria central. La produccio d'aquests Ileonets decoratius esta l1101t lligada a la dels bols

umbilicats ja que aquestes figuretes en SÓ11 SO\,iI1t Ull element decoratiu. Els bols en qüestió
també semblen indicar 1,1 localització dels seus tallers productors a l'Etníria central, ja qlle se

n'han localitzat nombrosos exemplars a Populonia, a Chiusi, a Bisenzio, a Monteleone

(Spoleto) i, especialment a Orvieto. Pel qlle fa a la se" a cronología, seguint B .F. Cook, els

lleonets i els bols 110 apareixen nIai en contexts anteriors a mi tjans del segle \.TI m tampoc en

1110111ellts posterior a inicis del segle V aC 132.

Tot i coneixer el seumoment de produccio, desconeixem el moment i el context

de l'arribada de la nostra pe�a a Empüries, �101t probablement, degué anibaI' entre finals del

segle Vl/inicis del V aC, juntament amb algunes de les peces estudiades anterionnent,

125 BOCl.... I PACINI: 1980 ..p: 88. fig. 11. nO 23. lám XXXIld.
126FERRAC,lTTI: 1937.p: 119.fíg.ll-12.
127 BIZZARRI: 1962. p: 91. fig. 31.
128 DE AGOSTINO: ] 961. p: 67-68. fig. 8.
129 BRO\\IN: 1960. p: 146.
130 BRO\\lN: 1960. p: 146-147.
131 COOK: 1968. p: 338-339.
132 COOK: 1968, p: 340-342.
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4.5. Bronze amb cap de Ileó

Prov é

d'Empürics 011 fou localitzat abans de les excav acions oficials del 1908.

Fou localitzat e11 una t0111ba d'inlnunacio de la necropoli El Portitxol, Segons sembla, fOTI11a\'en

part del mateix aixovar lU1S askoi jonio-orientals i una tortuga petita de cerámica vidriada.

}\ctll¡11111e11t. es C011Ser\'a e11 el 1\111se1l Arqueologic Nacional de Catalunya sense numero

d'inventari 133 (LaI11. XLII: XLIII, 1).

Representa el cal) d'un felí amb la boca oberta e11 la qual veiem quatre ullals i 1�1 .

llengua a fora. En la mandíbula inferior podem observar UllS plecs. Els bigotis SÓ11 dibuixats a

cada costat del nas 3111b unes Iínies gravados. Presenta una crinera dividida en dues part , al

darrera de la qual trobem les orelles. La pe,? s'allarga cap enrera amb una mena de funda i amb

lUl orifici circular en la revota final, La seva funcio era la de COrOl131" l'acabament final d'una

asta de C31"ro. Tot i qlle per a A, García y Bellido el sell aire 31"Ca"itZ31lt indica Ull origen jonic
oriental, segons .T.1\1. Blazquez i 1\1. Almagro 134, sella una l)e'.{a de fabricacio etrusca.

"T,LL. BrO\\'11, el1 el seu treball sobre IIeOl1S etruscs, tracta la nostra pe'.{a dins

del seu apartar de caps de bronze treballats amb la teCIUCa del martelleig, Segons ell, 110 hi 11a

cap paral.lel prol)er a Etníria pel que fa al seu estil, pero, el1 el fOl1S, el tipus de Ileó és el mateix

qlle 1110lts ele fabricacio etrusca, sobretot pel qlle fa a les orelles, als cabells de la crinera, als

doplecs de la mandíbula ilUerior o a la Iluda del cap. Per a "T.LL. Brown, es podria tractar

e}'1111a pe'ia etrusca, pero 110 hi 11a cap raó ele pes per a cOlui1111ar-110 135,

El1 el mon et1"lISC, SÓl1 nombrosos els exemplars semblants i amb la mateixa

funcio, A mes, podem citar lUl exemplar localitzat a la tomba de Regolini-Galassi (Cerveterí) o
bé 1111 altra procedent ele Vulci 136, ..A la col.leccio de la Bibliotheque Nationale de P31'ÍS també

s'en C011Ser\' a 1111 de procedencia itálica i datat a inicis del segle V aC 137. \\T .LL. BrO'\:11 e11

dona l111S quants exemples més de caracterfstiques semblants, tots fabricats selllpre amb la

mateixa técnica dcl martelleig 138.

Pero, segons 11a apuntat recentment E. De Miro 139, la nostra peca presenta unes

caractenstiques siciliotes que recorden en especial els C31lalS de teulada del temple doric de

1 Iimera (Sicília). El1 efecte, aquests canals estan esculpits sobre una pedra calcaría i representen
els cal)S d'Ul1S lleons 140, també 31l1b la boca oberta i la IIel1g11a sortint, UllS bigotis gravats com

en el nostre i una crinera amb un estil semblant. Entre els eXel111)l31"s citats per \\T.LL. BrO'\:11,

podem destacar-ne lUl d'etrusc conservat en una col.lecció privada alemanya que també presenta

133 GARCÍA '{ BELLIDO: 1940. p: 76. GARCÍA y BELLIDO: 1948. p: 24. lam XXVII.
134 BLAZQlTEZ: 1968. p: 20 l. A L:t\1AGRO: 1968, p: 44. fig. 7.
135 BROWN: 1960. p: 100.
136 WOYTOWITSCH: 1978, p: 37, n" 330-31,lam 30c i p: 40.1aIu 8.
137 ADAM: 198-+. p: 86-87,11° 95.
138 BROV.lN: 1960, p: 98-101.
139 DE 1\1IRO: 1990, p: 172.
140 LANGLOTZ: 1968, p: 281, lám 77-78-79.
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semblances amb els canals del mateix temple doric de Himera, a més deIs del temple de Demeter

a Aariaemo 141,
�. �

Per a completar aquest estudi, podriem citar també el cal) de felí procedent (le
Santa Margalida (Son Marf, Mallorca). conservat en el Museu d'Arta, i del qual desconeixem el

context arqueologic. .T,l\ 1, GlL.'11 el relaciona també amb la pe�a d'Empüries 142, Aquesta })e'i�l (le

Mallorca presenta 1111S trets anatomics 111és estilitzats i geometrics. forca diferents de la nostra

l)e'5a. tant pel q1le fa a la representacio de la boca. COl11 a la deIs ulls, de la crinera o de les

orelles (Lam, XLIII, 2), !-I0111 li atribueix una influencia orientalitzant i la relaciona amb els

primers tentejos semites a l'illa, Seria. (1011CS. lll1S dels primers testimonis arqueologics qlle ens

documenten l'inici (le l'accio semita a l\lallorca cap al segle \TI aC 143.

lTl1S altres exemplars a tenir el1 compre son els (los protoms (le felí procedents de

la tomba 17 de la l1eCrO})0Ii de La .10)'a (Huelva). Tenen la boca oberta i hi veiem quatre u1Ials i

la Ilengua fora. En la mateixa tomba, s'han localitzat brides i regnes de cavalls qlle ens

confirmen la relacio d'aquests tipus de protoms amb el CaI1"0 144. Tecnicament, és clara la seva

funcio d'embellidors (le roela a l'extrem final (le l'eix del CaIl·O. Els orificis qlle veiem a l'extrern

(le la pe'5a serveixen per a col.locar-hi uns passadors que ajudaran a evitar el possible
desplacament de la clavilla i, en conseqüencia, la caiguda de l'embellidor. Igual qlle a

Empiiries, taI11l)OC 110 és d'estranyar qlle 110 s'hagin trobat les rodes, ja que 1110lt probablement
varen ser reutilitzades 145. Segons l\1. Femandez i R. 011110S. les peces de La .10),'a son

d'inflencia oriental i trobanem l111S paral.lels 1110lt proxims en Ull CaI1'0 procedent de Salamina

(Xipre) així COl11 en els exemplars etruscs esmentats localitzats també juntament aI11b fragments
de peces de carro. Segons E.l\I. 011a i J.P. Garrido, el tractament deis ulls i de les orelles

recorden l'art minorasiatic oriental del segle \TI aC, moment en que situen la produccio
d'aquesta pe'i�l 146.

A partir del segle \'111 aC � els contactes culturals i comercials en tot el

Mediterrani comporten l'aparicio de peces orientals, sobretot xipriotes i minorasiatiques , pero
també llevantines i egípcies. en ambients del Mediterrani occidental COl11 ara en els 111011S etrusc.

tartessic i sud-italic, Cal destacar l'important papel' jugat pels fenicis, mitjancant el comerc,
.

p,lper (}lle 111és tard sera substituü pels grecs 147, Així, les peces orientalitzants etrusques i les

de La .10)'a es poden relacionar all1b l'adopcio del carro del Mediterrani oriental, COll1 a fruit

d'aquesta influencia cultural 148. La pe�,l d'Empüries recull aquesta tradició mediterrania, pero
cal ubicar-la en Ull ambit més greco La seva semblanca estilística amb els lleons sicilians del

temple de Himera, e11S fa situar la seva cronología en Ul1 moment molt més tarda. Segons E. De

141 BRO\VN: 1960, p: 98, n? 1, lam XL a, 1,2.
142 ouxi. CERDÓ: 1993, p: 116-117, n" 104.
143 GlTE.RRERO AYllSO: 19R_i, p: 139-] 45.
14.:1 FERNÁNDEZ-MlRANDA; OLl\10S: 1986, p: 90-96.
145 FERNÁNDEZ-MlRANDA; OLf\,10S: 1986. p: 90�96.
146 GARRIDO ROIZ; ORTA GARCÍA: 1978, p: 63-124 i 169-170.
147 FERN•.\NDEZ-l\-1IRANDi\; OLl\-10S: 1986, p: 135-141.
148 FERNÁNDEZ-l\'lIRANDA; OLl\10S: 1986, p: 160.
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Miro, les importacions proccdents de centres sicilians meridionals cap a la Península Ibérica

S'11at1 de situar entre la fi del seglc \,TI i l'inici del V aC. La pe\a d'Empüries es podría. dones,
situar en aquest moment. Segons E. De Miro, cal també tenir en compte la col.locació de

Agrigent i Selinunt COl11 ,1 etapa obligada en la 11.1ta cap a l'extrem occident 149.

5. Etrúria al segle V aC.

5.1. La situació interna

.<,\1 llarg del segle \TI ae. s'han 311at fent cada COI) més manifestes les tensions

socials entre camp i ciutat, Cap a finals de segle. aquest conflicte es resol amb un reforcament
de 1�1 ciutat i el decliu de la vella aristocracia i amb l'aparicio de la figura del tira 150. Les ciutats

esdev enen el centre de produccio i el camp abandona el seu paper de Sllp011 ecol1011UC a la

cintar. No és d'estranyar. (1011CS, 1111 decliu de la producció vinícola qlle comporta 1111a

disminucio notable de 1,1 produccio d'amfores vinaries 151 i una menor capacitat de contencio

d'aquestes respecte a les produccions anteriors 152. El despoblament de les zones 11.U-alS i ele les

terres de l'interior a favor deIs grans centres comercials comporta problemes de subsistencia

que, segoIls !\1. Cristofani 153, es resolen amb un transferiment poblacional en m-ees

extraterritorials. Així, és el1 aquest 1110111e11t qllatl la Campania és més intensament

etrusquitzada, quan Etníria s'estén fi1IS I'area padana i quan sorgeixen les colonies de GC110\'a i

Corseaa .

......

Gracies a aquest ambient d'expansio poblacional, les ciutats de l'Etniria

septentrional viuen at-a el seu moment de creixement ecoII011UC amb I'explotacio del seu metall i

el (le l'illa d'Elba, tenint així una sortida als seus 11011S problemes de sobrepoblació urbana 154.

Populonia proveeix de ferro el mercat tirre a través de l'eix Populonia-Aleria i deIs emporia
costaners COll1 ara Pisa i Génova així COll1 al mercat adriatic a través de l'area padana 155.

Paral.lelament, en les costes d'Etníria meridional, especialment a Vulci,
.

S'i1111JlaIltel1 tallers dedicats a la manufactura del metall que inauguren una produccio bronzística

de gran importancia, centrada sobretot en els recipients per al servei del banquet C0111 ara sítnles.

gerres (conegudes COl11 a Schnabelkannen), coladors, collerots. bols de vora perlada, Aquestes
produccions s'exporten per tota l'area tirrena (des de Sicília fins a Aleria, Génova i els

assentaments celtes de la vall del Roine), pero també a Europa central i a la costa adriática a

.

149 DE �1IRO: 1990, p: 172·174.
150 TORELLI: 1981, p: 186.
151 CRISTOFANI: 198.�, p: 7.3.
152 CRISTOFANI: 1983, p: 42. La produccio d'amfores d'aquest IIIOIlleIlt correspon al tipus 4 de �·I. Py,
present, COIl} henl vist, en les costes de la Península Ibérica.
153 l""RISTOFANI: 198_�, 1): 72.
154 TORELLI: 1981, p: 207-210.
155 l""RISTOFANI: 198_i, p: 84-86.
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1)�111jr del ('OlllCr'_t;' lllle s'irradia eles ele la vall padana amb els i.?IJ1P()!·i(7 ele Spina i ..Adria 156. Si a

finals del segle \TI ¡lC I'exportacio de vi disminueix per problernes interns, pero també })er la

difusio de la produccio viuícola a la Gal.Iia meridional. constatem C0111. al mateix temps.
s'inicia l'exportacio de bens ele luxe relacionats amb el COllSUl11 del vi.

El1 aquest 1110111ellt. entre el 530 i el 480 aC, situem altres produccions també

relacionades amb un estil de vida urba i refinat COl11 at'a les caixetes d'ivori o d'os procedents de

Vulci o de Caeré, exportados sobretot ca}) a les colonies gregues de la Campania i els

assentaments plÍ1UCS de Sardenya des d'on son redistribuídes cap a Cartago, Malta i Eivissa,

pero també fins al � Iediterrani oriental 157.

5.2. El cornerc etrusc en el Tirré

És interessant destacar la posició avantatjada ele Corsega e11 la navegacio pel
Mediterrani occidental i central. Les seves riqueses naturals, com ara la llenya deIs seus boscoso

els seus cultius i els seus metalls (ferro, coure. plom argentffer) fan qlle diversos pobles s'hi

interessin ..Ta tIe111 vist C0111. a mitjans del segle \,TI aC, ..Aleria fou una colonia focea, i\ inicis del

segle v aC. l'illa és protagonista d'un floríment remarcable segons documenta la riquesa de la

11eCrb})0Ii pre-rOl11alla d' .:Alalia, 011. per primer cop, apareixen importacions etrusques entre

d'altres productes de procedencia arica, piínica o ibérica 158, Pel qlle fa a les importacions
etrusques. es destaquen les produccions de bronze característiques de Vulci i de Populonia 159.

Grafitis locali tzats en la mateixa necropoli confirmen U11a presencia etrusca a l'illa 160. A més, la

troballa d'escories de ferro en nivells dels seales V -111 aC demostra el treball del ferro a Aleria,
_.

Segons .T. i L..Jehasse, el renovament industrial de Populonia a finals del segle \.TI aC C0111pol1a
el desenvolupament metal.hirgic de Aleria, Tot i aixo, mentre Corsega estigui oberta al cOl11er'i
atic i pünic, cal parlar d'un comete lliure i no dependent ünicament d'Etníria 161, Més endavant,
veurem la importancia qlle alguns investigadors atribueixen a l'illa en el corriere de productes
atics el1 el Mediterrani occidental, més concretament a Empüries,

Al11b la disminucio de l'exportacio vinícola. el comerc etrusc al sud de Franca
disminueix considerablement, tot i que encara trobem algunes amfores en nivells de mitjans de

segle \T aC i algunes produccions ele bronze caracterfstiques d'aquest 1110l11ellt 162, A inicis del

segle V aC, es produeix la fi de Yoppidum de Saint-Blaise. Segons B. Bouloumie, la fi de les

exportacions etrusques en aquesta Factoría i la davallada de les importacions ariques a Marsella,

s'explicaria d'una banda pel proveünent de part d'aquests productes grecs a través

156 CRISTOFANl: 1983. p: 75:
157 CRlSTOFANI: 198_�. p: 76.
158 JEHi\SSE: JE.HASSE: 1979, p: 336-342.
159 JEHASSE: JEHASSE: 1979. p: 340.
160 JEHASSE: JEHASSE: 1973. p: 547-576. JEHASSE: JEHASSE: 1979. p: _i40-342.
161 JEHASSE; JEHASSE: 1979. p: 340. JEHASSE; JEHASSE: 1989. p: 378 i 38_i.
162 ,t\10REL: 1981. p: 490-493.
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d'intcrmediaris etl11SCS i. de l'altra. per la perdua del monopoli etrusc al 1\ Iediterrani occidental,
tal C0111 veurem 111és enda,' ant 1 63.

D'altra banda, des (le la segona meitat del segle \lII aC, veiem apareixer en

l'ambient centroeuropeu, sobretot en les residencies principesques, Ul1a serie d'importaci 011S
mediterranies. sobretot (le bronze i etrusques relaci onades aI11b el consum del vi, C0111 ara

oenochoai de tipus rodi. trespeus, bols de v ora perlada, co})es, hídries o coladors 164. Durant

l'epoca arcaica, aquestes importacions es fan 111és nombroses i segueixen les produccions
etrusques contemporanies C0111 els Schnabelkannen, els S!l77,./Jl0i o les sítules. Pero la influencia

mediterrania "a més enlla d'aquestes importacions i veiem també una influencia el1 l'art celta

COl11 és la imitacio ele vasos etruscs i un nou repertori iconografic d'influencia greco-etrusca 165.

E1I aquest moment, veiem. dones, desenvolupar-se a centreuropa un intens con1er� amb el mon

italic a través de les vall alpines en detriment de l'eix Roine-Rin degut a la perdua del mercat

tirre e11 aquesta zona 166. Els pOl1S adriatics d'Adria i de Spina i la colonitzacio (le la plana del

Po canalitzen el trafic terrestre entre l'Etniria meridional i el mon mediterrani en general i els
celtes d'Europa central, La importancia d'aquest mercat en la ruta de l'ambre explica la

prosperitat de la metal.lürgia populoniana i vulcent i l'explosio económica de l'Etniria

padana167.
A111b la conquesta púnica de Sardenya a finals del segle \TI aC, I'illa s'insereix

dins l'orbita comercial cartaginesa, orientada cap al nord d'Africa i la Sicília púnica 168. Cartago
repren els vells establiments fenicis de l'illa sense provocar cap trasbals economic, El comete
amb Etníria sembla continuar i una mostra de les bones relacions entre els dos pobles son les

tauletes escrites ell fenici i en etrusc, procedents de Pyrgi, el port de Caere. EII aquest sentit, la
troballa a Cartago d'una tessera hospitales amb una inscripcio ell etrusc, és una prova 111és de la

relacio comercial i d'hospitalitat d'Etniria amb els mercaders cartagineses 169. Segons 1\1. Gras,

els productes atics arriben a Sardenya gracies als intercanvis etrusco-pünics 170. D'altra banda,

la Iocalitzacio a Nora (Sardenya) de plaquetes d'os treballades procedents d'Etníria i datades a

inicis del segle \7 aC, confirmen aquesta relacio.

5.3. El decliu del segle V aC

Durant el segle V aC, Etniria pateix una serie de cops que marquen el seu

decliu. Al ..J7-t. aC, els etruscs son vencuts per Hiero de Siracusa en la Batalla de Cumes. La

163 BOlTLOlTl\1IÉ: 1982, p: 89-91.
164 BOlTLOlTt\1IÉ: 1992b. p: 196-199. FRE.Y: 1988. p: 11-14.
loS FRE.)": 1988. p: 13-16.
166 FRANKENSTEIN; ROVv'LANDS: 1988. p: 13-16.
167 BOlTLOlTMIÉ: 1992b, p: 199. TORELLI: 1981, p: 157. DE.:tvlARINIS: 1988. p: 47-54.
168 LO SCHIAvo, D'ORIANO: 1990, p: 148-149.
169 CRISTOFi\NI: 1983, p: 66.
170 GR:\S: 1985, p: 228-252.
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· derrota es tradueix l,er la presencia siracusana a l'illa de Pitecusa, per la fi de l'expansio etrusca

en el Tirre meridional i pel tancament als grecs dels emporio de I'Etniria meridional 171. Uns

quants anys més tard. al �53 aC. Siracusa es dirigeix de 11011 ca}) a les aigües tirrenes atacant

l'illa d'Elba i les costes corses i etrusques 172.

Etniria viu ara una fase (le decliu pohtic i economic. En les manifestacinos

artístiques. l'alt ni vell qualitatiu i quantitatiu assolit en la produccio arcaica decau. Etniria es

replega el) si mateixa i tant soIs hi penetren alguns aspectes (le les innovacions (le I'epoca
classica grega 173. El desenv 01upament comercial etl1.ISC a l'Adriatic septentrional atrau els

mercaders atenesos. La relacio entre Arenes i Etníria es tradueix amb la presencia de pintors
etl11SCS en els tallers atenesos ] 74 i amb una alianca entre els (los pobles per a la conquesta sense

exit (le Siracusa al ..t15-..t13 aC 175.

6. La política comercial d'Empúries al segle V aC.

6.1. La ciutat i la seva área d'lnttuencla

El creixement urbanístic ele la Neapolis és un tret 111és qlle denota l'eclosió i

I'auge eCOI1011llC de la ciutat al segle \l aC. veiem també COll1 Empüries encunya unes primeres
monedes fraccionaries i unes al tres d'inspirades en els tipus atenesos, amb el cap d'Atena i el

111l1ss01 caracterfstics, substituint així les 111011edes arcaiques precedents 176. La seva ZOl1a

d'influencia directa 110 es limita al seu rerepaís sino que s'estén fins al Llenguadoc iberic, fins al
riu Hérault. En aquest sentit, hem vist anteriorment la importacio de pedra calcaría de la regió de

Montpellier-Nimes C0111 a mostra d'aquesta relacio,

�.:\. la cara B del plom etrusco-joni localitzat a Pech-Maho i datat cap al segle \.T

aC, hl trobem una inscripcio en joni-arcaic referent a una operació financera relacionada amb la

C0111})ra d'un akation (petita barca) a En11)0110l1. El fet de mencionar-hi UllI10111 iberic hel.lenitzat
ens confirma la participacio ele la població local ibérica en certes activitats comercials i marítimes

emporitanes, Aquesta inscripcio és també una 110\'a il.lustracio de la influencia d'Empüries en el

litoral narbonés. Fins ara, aquest contacte s'havia documentat mitjancant importacions
d'amfores greco-püniques. de vasos iberics o de vaixella ática del segle \.T aC. a més de la

influencia cultural grega tant en l'arquitectura COl11 en el desenvolupament urbanístic de la ciutat

de Pech-� Iaho 177. Voldríem recordar la carta comercial d'Empüries mencionada en el capítol

171 CRISTOFANI: 198_�. p: 8�-84.
172 CRISTOFANI: 1983. p: 86,
173 PALLOTINO: 1984, p: 2.:25-226.
174 TORELLI: 1981, p: 195.
175 CRISTOFANI: 1983. p: 87-88.
176 SAN:t\1ARTÍ GREGO: 1990, p: _�97.
177 LETElJNE; POUILLOlTX; SOLIER; 1988, p: 36-59.
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anterior C0111 l111 altre testimoni epigrafic de l'estructuracio del comerc (1111)01ita en la seva area

d'influencia aJ11b una participacio en un mateix pla d'igualtat l'element indígena i el forá 178.

D'altra banda. l'arribada massiva de cerámica ática a EI111JlÍlies durant tot el segle
\T aC. sobretot a }J�111ir de la seva segona meitat, i I'explotacio cerealística dels territoris qlle
l'envolten fal} })ellsaJ' en I'exportacio d'aquest cultiu cal> a i\ tenes, cultiu que era lUl dels motors

de 1 'expansio económica d'Empuries en aquest 1110111el1t ] 79, Em sembla interessant recollir

1111es reflexions de .1. Ruiz de Arbulo respecte al COll1er� elel gra i les importacions ariques. En

primer II0c. el mercat del gra és 1Ul dels pilars del COl11e1'� mediterrani el1 tota l'antiguitat. El
mercader pot jugar al111) les diferencies de l)rell scgons l'estat ele les collites o les situacions

bel.liques en les diferents costes i. sobretot, en aquelles ciutats que, tradi cionalment. SÓl1

deficitaries en cereal. Pe1' tant. 11() cal imaginar una clientela fixa a 1'll01'�1 de produir-ne i

d'exportar-ne el1 l111 punt o altre del Mediterrani, D'a1tra banda, la cerámica ática, per la seva

gran qualitat i el seu lligam amb el C011Sl1111 del vi en el banquet simposíac, fa q1le sigui l111

producte comercial 11101t avantatjos ja qlle és apreciat i acceptat arreu com a mercadería

d'intercanvi. Pe1' tant. si qualsevol mercader, pertanyent a qualsev 01 etnia, pot utilitzar la

cerámica ática C0111 a producte d'intercanvi, aquesta 110 seria necessariament el testimoni d'un

comete amb Atenes. Per tots aquests 1110ti liS , la importacio de cerámica ática, la influencia

monetaria atenesa i I'exportacio cerealística no implica U11a relacio económica directa 3111b

Arenes. si bé és possible qIle una part elel gra empordanes acabés en els diposits atenesos, a

partir d'una xarxa comercial C01111)lexa i 1110lt difícil (le concretar 180.

Durant el període Iberic PIe, la importancia d'Empuries COll1 a 1110tor eCOI10111ic

de la regio es va fent cada COI) 111és important, especialment des de la segon meitat del segle \T

aC en que documentem un increment de les importacion ariques, tal C0111 11el11 vist a Ullastret, i

el desenvolupament d'una explotacio intensiva de cereal destinada al mercat mediterrani 181.
Les recents excavacions al jaciment empordanes de Mas Castellar de P011tÓS 11311

docurnentat la presencia d'un habitat aJ11b estructures defensives, una vivenda extramurs i restes

(}'lI11a habitacio corresponent a un poblat iberic destruít a finals del segle '7 aC. En aquest
1110111el1t es produeix la destruccio de la muralla i es duu a terme Ull treball de reompliment i

,

anivellament de totes les depressions produídes per aquesta destruccio, El1 aquest reompliment
trobem una gran quantitat de cerámica ática d'importacio (de figures rojes, de vernfs negre),
amfores massaliotes i a1tres prodllctes cenú'e-l11editerr31lis C0111 ara dos fragl11ents infornles
d'ilIllfora etl"llSCa ] 82

..� �las Castell31· de Pon1ós. aqllesta fascies nleditelTallla cOl1'espon a
,

)'últiI11 qllal1 elel segle \.! aC..�qllests c31l\'is s'11al1 de relacionar alub l'illlCi del 1110111el1t

d'es})lendor i d'eXp311Sió de] l11Óll iberic entre fil1als del segle \.! i irucis del I\T aC ell q1lC els

178 GRACli\: 1995, p: 32h-328,
179 SAN!\.1ARTÍ GREGO: 1990, p: 398. GRACIA: 1995. p: 310-_�12. GRAl....IA (en premsa), Agra'inl a F,
Gracia la possibilitat de consultar aquest article inedil.
180 RlJIZ DE ARBlTLO: 1992, p: 68,
181 MARTÍN: 1987, p: 28. GRACIA: 1995, p: 311-312.
182 Es COllserven ell el magatzeID de Pontós aIllb llillvelltari :t\'lC 5_13-21 i J\·1C 704-1-1 (),
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assentaments s'especialitzen eCOIIOIIUCallleIlt tal COIllIlIOstJ'31ia l'ampliacio del Call1l) de sitges de

Pontos entre d'altres 183. EIl aquest sentit, cal veure aquestes estructures d'emmagatzematge
CO]11 a centres aglutinadors d'excedents de la produccio cerealística local destinada a l'exportacio

...

cal) als enclaus grecs del Mediterrani centreoccidental i, probablement, també cap a l'..Atica. a

través del papel' jugat l)er Empuries i pels ports de cOlllel'� indígenes (com Saiganthe, mencionat
en la carta comercial d'Empüries estudiada el1 el capítol anterior) 184.

6.2. El comete grec en la costa est i sud ibérica

Al llarg del scgle \1 aC, i sobretot a partir de la seva segona meitat i d'inicis del

segle Iv aC, veiem C0111 elements provinent del c0111er� grec s'infiltren cap a les terres de

l'interior peninsular de Catalunya, a través de les rutes del Ter, del Llobregat-Cardener i de

l'Ebre-Segre, cap a I'area del Maestrat-Baix ..Arago, per la conca del Matarranya, i a l'Alta
Andalusia .•i\ la comarca d'Osona, els jaciments atribuíbles als segle \.TI i V aC ens SÓI1 mal

coneguts, Les excavacions SÓl1 antigues i els jaciments que es troben e11 CUl'S d'estudi hall

proporcionat material poc abundant, sovint sense context i mai associat a estructures

constructives contemporanies. Tenim la impressio que la iberització fou Ul1 fenomen més aviat

tarda...Aixf, els trets caractenstics del Bronze final perduren fins ben entrat els segle \T aC,

moment ell que es comencaria a 111ani festar la influencia colonial grega sobre aquestes
comunitats ..Aquest fet potser es podria atribuir a la dificultat per accedir a la comarca a través

del riu Ter i el seu pas per les Gui lleries , tot i ser la millor via de comunicacio amb la zona

costanera Potser 11eIl1 de pensar qlle aquestes terres 110 oferien cap 11011 recurs qlle e1s colons 110

trobessin ja en les terres més properes i d'accés mes facil185.
A les comarques del Bages i del SOISOlleS, els productes d'importacio ja es

documenten des del segle \,TI són més nombrosos a partir de la segona meitat del segle \! aC. El
seu procés d'iberitzacio podria iniciar-se una mica abans que el de la comarca d'Osona gracies a

la rápida i fácil comunicacio amb la ZOIla costanera qlle ofereixen els rius Llobregat i Cardener.
Així, recursos naturals de la regio, C0111 ara la sal, poden haver representat un objectiu eC0110l1llC

per als mercaders forans 186. E11 aquest sentit, veiem l'arribada d'importacions ariques al poblat
de la Penya de] 1\10ro de Sant Just Desvern (Baix Llobregat), sobretot a partir de I'ültim quart
del segle \T aC, gracies a la seva proximitat a la desembocadura del riu Llobregat i a la se\'a.
situacio geográfica C0111 a primer refugi segur després de l'Ebre i del Cap de Salou, o després
del golf de Roses en la ruta inversa 187.

183 PONS et alii: 1993, p: 321-324. PONS i BRlTN: 1993. p: 108.
184 GRAl""IA: en premsa.
185l\10LAS i FONT: 1993, p: 132-135.
18b MOLAS i FONT: 199_�, p: 135.
187 BARBERA; 1\10RRAL; SAN1\1ARTÍ: 1977, p: 11. BARBERA; SAN1vlARTÍ: 1982, p: 119.
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Els tCSti1110lllS (1'1111 cOll1er� grec en la costa catalana del Penedes-Garraf SÓl1 ara

mes ]101111)1'osos gracies als treballs realitzats aquests ültims anys en jaciments C0111 Dal1'Ó

(\Tíl�1110\'a i la GC1tl1.í), les Masies de Sant Miquel (Banyeres) o Alorda Park (Calafell), entre
d'altres. Tot plegat documenta un gran 1111Cli de població concentrada en aquesta área almenys
(les del scgle \7 aC. Les i1111)011acio11s atiques d'Alorda Park ens ajuden a situar cronologicarnent
el primer 111C)111ellt d'ocupacio del poblat corresponent a la fase de construccio de ]a muralla entre

l'iiltim quart del segle \.TI aC' i 1�1 primera meitat del \7" aC, pero SÓ11 111011 escasses les altres

estructures conegudes corresponents a l'Iberic antic 188.

Gracies a la C0111111ucació qllC ofereixen l'Ebre i el Segre, ja des de 1,;\ segona fase

d'ocupacio del poblat dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues) (550/525 - 425 aC), es documenten

alguns materials de procedencia COIOlUal C0111 ara cerámica grega d'occident i l111 fragment
produit a la Grecia de l'Est. Pero 110 és fins a la seva tercera fase d'ocupacio (Vilars JII) (-1-25 -

390.'�i75 aC), C0111 a conseqüencia d'una important remodelació urbanística, qlle arriben les

importacions ariques i que la produccio local de cerámica a tOlTI es fa més abundant 189.
¡\I segle V aC, s'inicia ell l'area de l'Ebre una 110\'a fase caracteritzada l)er

l'aparicio de poblats fortificats, instal.lats en elevacions proximes al mar i seguint uns patrons
urbanístics preestablerts. COll1 a cultura material, en aquest l110111ellt trobem una presencia forca
abundant de cerámica a tOl11 de producció ibérica, l'üs C01111Í del ferro i sobretot les primeres
importacions ariques 190. Aquest és el cas de jaciments C0111 La Moleta del Remei (Alcanar,
J\1011tsih) 011, en la seva segona fase d'ocupacio iniciada a finals del segle Vaf", s'han

documentar ceramiques atiques de figures rojes amb una datació qlle oscil.la entre el final

d'aquest segle i el primer quart del següent 191.
En els poblats de I'interior del Baix Ebre també es documenten una serie

d'importacions ariques COln al Col] de] 1\·10ro de la Serra d'Almors, al Coll del 1\.101'0 de

Gandesa. als Castellans. a Les Ombries o a Sant Antoni de Calaceit, datades entre l'ültim terc
del segle \,T i inicis del I\l aC 192. Cal destacar també les importacions ariques del Puig de

Benicarlo amb tilla cronologia qllC abraca tot e] segle \T aC 193 i, ell especial, el A}71i.r del Pintor
de Pentesilea del primer quart d'aquest segle de qui s'han localitzat altres produccions en la

mateixa Empüries i a Aleria 194. És ell aquest mateix context qlle 11el11 de situar les diverses

arnfores massaliotes recollides aJ llara de la costa valenciana, com ara a E] Saler (de] seale... ....

\TaC), a Castelló (datada entre el 450 i el 400 aC), a Cullera (semblant a la pe�a de Castello), a

Xabia (d'entre els segles \TI i 1\7 aC) i a Denia (de la primera meitat de segle \l aC) 195
.

.

188 ALA�1INOS el alii: 1991. p: 282-28_�. POLI; Sj\N�1ARTÍ; SANTAC'AN.-\: 1993, p: 185-187.
189 GARCÉS et alii: 1993. p: 45.
190 SANMARTÍ GRECia: 1987, p: 7_�-74. GRAl-'IA; :tvfllNILLA: 199_�. p: 229-2_�0.
191 GRACIA: tvllJNILLA; PALLARES: 1988. p: 42-45.
192 SAN.tvlARTÍ: 1975. p: 94-119. RAFEL: BLASCO: 1991, p: 293-301.
193 SAN�1,-\RTÍ: 1976, p: 219-228.
194 GlISI; SAN�1.-\RTÍ: 1976, p: 205-218. sobretot p: 214.
195 FERNÁNDEZ; OÓl\:lEZ: RIBERA: 1988, p: 321-322 i p: 324.
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Pe] (111e fa als productes intercanviats, tot fa })el1Sa1' q1le la poblacio indígena
peninsular disposaria (1'1111 excedent cerealístic COl11 a base dels intercanvis comercials amb els

grecs almenys (les (le I1lltj¡111S del scgle \.T. i potser ja des del segle \.TI aC. En aquest sentit, els

tres edificis sinaulars de La 1\101eta del Remei datats entre finals del seale V i inicis del 111 aC.
.... �.

aix í

corn altres estructures destinades també a l'enunaaatzematae de cereals localitzats a La
'-o ,,-.

Balaguera (Castelló), a Torre Foios (Castello), a l'Illeta dels Banyets (Alacant) o a El Amarejo
(Albacete) i, tal C0111 11el11 \' ist, els mateixos camps ele si tges empordanesos. seri el1 els

testimonis d'una estructura económico-comercial d'explotacio intensiva del territori amb la

finalitat d'obtenir 1Ul excedent agrícola destinat 'a l'intercanvi comercial. En aquest sentit, la

política comercial d'Empuries, sobretot a partir de la segona meitat del segle \T aC. se centraría

en l'estimulacio de la produccio cerealística en les seves arces d'influencia económica i en

I'organitzacio d'aquest COl1.11l11t d'excedents per a carregar els vaixells destinats a diversos punts
del Mediterrani central i, 11101t possiblement, també a l'Atica 196

.

.L\. partir de mitjans del segle V aC. veiem també l'arribada d'importacions ariques
a la zona andalusa, A Málaga. en la seva primera fase pünica (fase JJ}\.) es constata l'arribada

d'aquestes importacions, sobretot co})es i bols de \'el11ÍS negre 11101t estandaritzats, especialment
entre el ..t.30 i el 400 aC. Veiem com aquestes importacions es documenten també en terres de

l'interior, 111és concretament en la zona d'Antequera, fruit d'unes relacions q1le recorden les

d'Empuries amb els seu rerepaís 197. EII tota I'Andalusia oriental i al Ilarg de les rutes que

penetren ca}) a l'interior del país en busca de les riqueses mineres, trobem unes importacions
greg1les COl11 a testimoni de l'interes comercial que desperten aquestes terres entre els grecs 198.

Pero 110 11e111 d'oblidar que aquesta influencia grega va 111és enlla de la simple aparicio de

productes importats i que es reflecteix també en altres ambits COlll la societat, la religio, la

iconografia i la plástica 199. Segons E. Sanmartí, la cerámica arica de l'Andalusia atlántica i la

presencia d'amfores comercials d'origen andahís occidental a Empüries SÓ11 110\'es proves del

})a})er d'intermediari qlle juga la colonia grega e1111'e les regions meridionals de la Península

Ibérica i Atenes 200.

6.3. La relació d'Empúries amb el Mediterrani central

Si estudiem (le pr()}) les importacions atiques que arriben a Empüries, ens

ad011el11 de }a seva semblanca amb les que 11011111a localitzat a Aleria, SCg011S �T. i L. Jehasse,
entre el 500 i el 425 aC, Aleria i la Península Ibérica tenen 28 pintors atics en C01111Í. sobre els

40 identificats a Aleria 2 o 1. Peces atribuídes als Pintors de Brllssel·les R330, al Pi11101' de
.

196 GRAl"'IA: en prem�a.
197 GRAN-A "y"lv1ERICH: 1988. p: 212.
1980L!\10S: 1982, p: 405-406. ROlTILLARD: 1982. p: 424-425.
199 ALMAGRO-GORBEA: J 982, p: 435-4.38.
200 SANlvlARTÍ GREGO: 1990, p: 398,
201 JEHASSE; JEHASSE: 1989, p: 328.
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Koropi. al d'Eretria o al de Pentesilea s'han documentar en els dos indrets. Cal dir també qllC,
al segle \.T aC, Massalia viu l111 període de decadencia comercial. Els seus nivells estratigrafics
manifesten 11l1a disminucio considerable de les importacions ariques..Iaciments llenguadocians
COll1 La Monédicre, Montlaures o Pech-Maho compten amb atiques que podem relacionar al111)

les (le Aleria i Empuries, Per tot plegar. 110111 defensa l'existencia d'un circuit comercial

emporita independent de Marsella i lligat a relacions comercials establertes amb Aleria 20:!. El1

aqucst sentit. segons .T .•T .•T1l11)', a Etniria trobem peces ariques atribuídes als mateixos pintors
qlle es donen a Aleria i a Empuries i. per tant, podríem pel1sar qlle el mateix circuit q1le proveta
l'Etniria tirrena estava en part lligat al circuit comercial Aleria/Empüries 203.

Tot i aixo, segons .T. i L..Jehasse. la cerámica ática de la necropolí pre-romana
d'Aleria 110 presenta el mateix carácter luxuos i d'ostentacio funeraria qlle la localitzada a Etníria

Sil1Ó qlle haurícm de relacionar-la amb les formes de les importacions ariques documentades a la

Península Ibérica, tant a Empuries C0111 al Llevant i sud peninsular. Pel qlle fa a les decoracions,

si bé a Aleria 110 trobem masses representacions mitologiques i és Dionís l'ünic déu reproduít, a
];1 Península Iberica hi trobem representar tot cl panteo greco H0111 interpreta aquest contrast COl11

1Ul interés diferent dels compradors locals corresponents 204.

Scgons el nostre parer i tal C0111 hem apuntat anteriorment, es fa forca difícil
definir quin és el Cat11Í q1le han seguir els productes atics arribats a Empuries. Tal C0111 veurem

111és endavant. el progressiu auge comercial d'Eivissa sobretot des de finals del segle V aC fa

q1le també haguem de considerar els mercaders pÚlUCS C0111 a possibles portadors de la vaixella

ática tal COll1 documenta el peci del Sec 205. El1 aquest sentit, veiern C0111 a partir del segon quart
del segle V aC, les produccions massaliotes d'Empiiries disminueixen, fet qlle s'explica per una

progressiva relacio amb el mon pÚlUC d'Eivissa i del sud peninsular 206. Les rutes comercials

mediterranies SÓ11, dones, fruit de relacions i d'interessos economics l1101t complexos. Per tant,
ara })er ara, soIs podem constatar en terres iberiques la presencia d'una influencia económica i

cultural procedent de pobles del Mediterrani centro-oriental gracies al paper d'intermediari jugat
})ef Empüries, De cara al fUt1U', ens sembla important aprofundir en la identificacio dels

habitants d'Aleria (eren grecs, etruscs o corses impregnats d'una aculturacio tirrenica ?) així
COll1 en les seves activitats comercials ell el Mediterrani centreoccidental 207.

202 JlJLLY: 1973. p: 261 i sgs. RIPOLL: SAN1\1ARTÍ: 1978, p: 35.
2U3 JlTLLY: 1973. p: 261 i sgs.
204 JE.HASSE: JEHASSE: 1973. p: 5_�-54. JEHASSE: JEHASSE: 1989, p: _�82.
205 ARRIBAS; CARDÁ: DE HOZ: TRIAS: 1987.
206 GRACIA: 1995. p: 303. SAN:tvlARTÍ; CA STANy'ER: TREMOLEDA: 1990. p: 166 i 168. SAN1\!lARTÍ:
1990, p: 397.
207 JEHASSE; JEHi\SSE: 1989, p: 383.
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7. El paper de l'Eivissa púnica al segle V aC

7.1. La situació interna

Ja 11Cl11 \' ist anteriorment COll1 I'arqueologia denota 1111a serie de novetats en el

111Óll funerari ei \. issenc COI)'} és la gencralitzacio de la iI111111l1ació, 1111S 110l1S tipus d'enterramcnts

i l'aparicio d'objcctes caractcrístics d'ambients cartaginesos (closques (l'OlIS d'estruc, pebeters,
mascares, amulets. joies, objecte (le pasta de vidre colorejada), tot plegar amb correspondencies

r

tipologiques a C¡111ago i al Mediterrani cCl1tI"¡11 208. El11a produccio artesanal, veiem COll1 Eivissa

aSSi]11i1a fO]111CS i estils típics de l'area del Mediterrani central. Aixf, constatem un es

produccions ebusitanes qlle 110 trobem en les altres zones ferucies d'occident i qlle semblen

influenciades de f01111es püniques centro-mediterranies, C0111 és el cas ele les amfores PE-lI i

PE-12 209 i d'algunes [O1111es ceramiques C0111 les gerres de tipus Eb5, Eb12� Eb Ió, Ebó l ,

EbC)5 210.

A finals elel seale \TI aC, entra en funcionament el santuari d'Illa Plana a la Badia
'-

d'Eiv issa tot i qllC anteri orment ja sella 1111 II0c sacre relacionar amb la fundacio de

l'assentament. El1 aquest 1110111ent , l'arqueologia denota la presencia d'un Z)OIJll"O ...s, estructura

lligada a la presencia d'l111 santuari, aix
í

COll1 una estandaritzacio deIs exvots i l'exclusivitat

d'aquests a lIla Plana 211. Segons E. Hachuel i \,T. Marí, la fundacio del santuari durant el

període cartaginés recull la tradicio sagrada anterior i representa de 11011 el primer enclau

d'Eivissa en el procés ele colonitzacio cartaginesa 212.
Tot aquests canvis a més d'un creixement del cementiri de Puig des Molins, tant

eu extensio COll1 en 110111bre de sepultures, fan pensar en l'arribada de nous continaents de
. --

poblacio qlle s'unirien a la primitiva colonia, Segons B. Costa i �T.H. Femandez. a finals del

segle \TI aC, el territori de Cartago és 111és aviar reduít i 110 ultrapassa el Cap B011. La

colonitzacio ele territoris C0111 l'illa d'Eivissa seria l111a manera d'alleugerir la pressió
demoarafica 213.

'-

L'augment demografic del segle V aC COll1p011a un augment de la produccio i

permet l111 canvi en el model economic de l'illa. De ser lUl centre redistribuídor, Eivissa esdevé

l111 centre productor i exportador dels seus propis recursos, sense deixar de ser un important
port de cOl11er� 011 arriben importacions de procedencies 1IlI11).'al1eS, importacions qlle tant SÓ11

emmagatzemades per al COl1Sl1111 intern (le l'illa, com exportades cap al litoral iberic 214.

208 WAGNER: 1994. p: 13.
209 RA:t\,10N: 1991. p: 14_� i 145. RA:t\10N: 1995. p: 282.
210 RAMON: 1981, p: 166-169.
211 HACHlJEL; :tvlARÍ: 1988, p: 60-63 .

•

212 BACHlTEL: M ..A.RI: 1988, p: 71-72 .

•

213 COSTA; FERNANDEZ: 1992, p: 334.
214 COSTA; FERNÁNDEZ: 1992, p: 335.
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Des ele la segona meitat del segle \,TI aC, es comenca a explotar el territori fértil al
voltant ele la ciutat. Pero des de la segona meitat elel segle V aC, tenim documentada I'ocupacio
(le tota l'illa mitjancant l'establiment d'un bon nombre d'assentaments qlIe, alllarg del segle I\!
aC, OClII),\fatl tot el territori rural eivissenc, Aquesta gradual ocupació de l'illa s'ha d'interpretar
(.'0111 la voluntat d'iniciar lU1..'1 explotacio agrícola i ramadera i de col.locar els nouvinguts a l'illa.

Cal dir qlle aquest moviment es veu afavorit per la inexistencia d'una poblacio indígena a qui
enfrontar- se 21 5.

Podem dir qlle alllarg del segle \T aC, Eivissa va consolidant I'estructura urbana

establerta anteriorment, definint la definitiva ubicacio topográfica dels seus principals elements:

la poblacio s'estableix a I'acropolis, als seus peus trobem el port i una arca comercial, els 110llS

enterraments cartagineses de la part baixa del Puig des Molins env aeixen 1 'antic cementiri

fenici, el barri artesanal ele terrissaires se situa extramurs i el santuari d'llla Plana es

desenvolupa a l'illot del centre ele 1,\ Badia 216.

7.2. El comete marítim

Des ele la reducció del cOlller� fenici al segoll quart del segle \TI fins a l'auge
comercial ei vissenc de finals del segle V aC, la presencia de materials ebusitans en les costes

peninsulars és més aviat escassa. Recentment, hom ha localitzat amfores de produccio ebusitana

deIs tipus PE-II i PE-I2 (T-l.3.I.2.) en indrets com les Balears. Empuries o el jaciment
castellonenc ele Torre la Sal 217. No és fins a la segona meitat elel segle \,T i el primer terc del I\.T
aC qlIatl les amfores ebusitanes PE-I3 (T-1.3.2.3.), successores de les PE-12, son més

abundants en indrets extrainsulars COll1 ara EII1I)lUies, Mallorca i Menorca, Ullastret, pero també

ell jaciments mes meridionals com el Puig de la Nau de Benicarlo (Castello), Alorda Park (Baix
Penedes) 218 o la Penya del Moro de Sant Just Desvern 219 C0111 a testimonis d'un c0111er�
ebusita amb ellitoraI iberic i amb Empüries 220. E11 aquest sentit, constatem C0111 Empüries és

oberta a 1 'entrada de cerámica pünica i. especialment, a les amfores, ja siguin ebusitanes. com

sud-iberiques, tal com evidencia el registre arqueologic especialment a partir de finaIs del segle
\,71 ,le, i a les produccions del Mediterrani central a partir del segle I\l aC 221.

Des de finals del segle \.TI aC tenim documentat a l'illa de Mallorca un primer
contacte comercial entre els mercaders ebusitans i la població indígena, COll1 és l'amfora PE-II

del poblat ele Sa Morisca (Santa Penca) o altres element de vaixella ebusitana trobats a Sa

215 GÓ�1EZ BELLARD: 1986. p: ]87. COSTA; FERNÁNDEZ: 199.:!, p: 336.
216 COSTA, FERNÁNDEZ: 1992. p: 335-336.
217 RAMON: 1991, p: 144. RAI\.10N: 1995. p: 36-64.
218 RAMON: 1991, p: 146-147. RA:tv10N: 1995, p: 36-47.
219 BARBERA: SANMARTÍ: 1982. p: 24.
220 SANMARTÍ el alii: 1995. p: 46.
221 RA:tv10N: 1995. p: 36-39.
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Carrotja i a S011 1-;'0111ers (le Montuíri 222, EIs ebusitans els serveixen d'intermediaris a111b altres

mcrcats del Mediterrani. tal C01111110stre111es amfores vinaries massaliotes (le mitjans de segle V
�lC localitzades a Na Guardis i en el})011 (le Pal 111a , El1 aquesta fase precolonial dels segles \7I/\!
aC. arriben als poblats indígencs ele Mallorca una serie d'estatuetes procedents de tallers grecs

del I::Jelo!)011CS, (le l'Atica i (le la Magna Grecia que representen divinitats d'origen greco Cal

interpretar aquestes troballes com tUl 110ll 1estil110J11 del paper d'intermediari i de redistribiúdor
.-

de mercaderies propies i alienes exercit pels comerciants piinics 223. Es durant aquests primers
contactes ocasionals a111b la població talaiotica qlle hcm (le situar les primeres lleves de

mercenaris balears }Jer a formar }Ja11 (le l'exercit cartaginés 22--l.

E, De Miro 11a constatat una influencia siciliota a la Península Ibérica en alaunes....

produccions de terracota i (le bronze, COl11 serien el centaure de Rollos (Murcia), el satir del
Ll.ano de la Consolación o el bronze amb ca}) (le lleó d'Empuries qlle hem estudiar 225. Així

mateix, la presencia en la costa emporitana de monedes magno-gregues i siciliotes datacles a

inicis del segle \T aC fa }Je11Sar que el suposat c0111er� amb Arenes es podria efectuar a través de

les colonies (le l'estret de Messina i a través del mon pünic, Cal destacar també l'estret

paral.lelisme entre els aixovars funeraris i certes produccions presents ell necrópolis tardo

arcaiques agrigentines, selinuntines i emporitanes 226. En aquest sentit, podem destacar les

influencies 111agtlogreglles i siciliotes en les terracotes de produccio eivissenca a partir del segle
\7 i sobretot al segle Iv aC. Tot i aixo, les influencies gregues en les produccions eivissenques i
les importacions gregues que arriben a Eivissa a partir del segle \.TI aC també s'han de relacionar

amb l'area d'influencia cartaginesa i amb les ciutats gregues de Sicília i de la Magna Grecia 227.

8. Les importaeions etrusques del segle V aC en el s e u

probable eontext historie

Des de finals del segle \,TI aC. el bucchero nero deixa de ser, dones, el fossil

director del conler� etrusc COll1 a conseqüencia d'una reorientacio, social, económica i

comercial d'Etníria. Al llarg del segle V aC, e11 les terres peninsulars tant sols documentem

restes d'un mateix tipus d'amfora vinaria i unes produccions de bronze propies de l'estil de "ida

urba qlle caracteritza Etniria e11 aquest moment. A més de les peces de bronze localitzades a

l'Emporda, e11 podem citar algunes al tres de tipus etrusc trobades al País \Talencia i datades al

segle \T aC, C0111 el canelobre dels Ebols (L'Alcudia, Valencia), Ul1 possible cremaperfums al

Villar del Arzobispo i l111 penjoll al Castillarejo de Penyaroja 228. Aixímateix, s'han localitzat

222 RAt\10N: ] 995. p: 58 64.
223 CilJE.RRERO AYllSO: 1985. p: 66-68.
224 GlJE.RRERO AYlTSO: 1985, p: 8_�.
225 DE MIRO: 1990. p: 172,

226 DE. :tvlIRO: 1990. p: 174-175.
221 ALt\1.A.GRO GORBEA: 1980, p: 313, TARRADELL; FONT: 1975, p: 139-144.
228 ARANEGUI: 1985, p: 195.
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una serie ele gcrres ele bronze a ..Alcurrucen (Córdoba), al mirador de Rolando (Granada), a

Escuera (Alacant) i a Segobriga (le produccio vulcent i amb paral.lels localitzats a la planura
padana, a la Campania i a la necropoli ele ..-\.lelia (Corsega) 229. Igualment, 11011111a localitzat una

figurera de bronze a Son Reus (Mallorca) qlle hom atribueix a algun taller etrusco-campa 230.

1 Ie11l vist també COll1, eles ele fi11�US del segle 'TI i al llarg del V aC, Empiíries
estableix IIigat11S amb el Mediterrani central per mitja de Corsega tal com denoten I'arribada de

produccions ceramiques atiques ele figures rojes ..:\ixímateix, la localitzacio a Aleria d'amfores

etrusques de tipus 4.\ de �I. P)1 semblants a les d'Ullastret i Roses podrien confirmar aquest eix
comercial E1111JlUies- ..Aleria, D'altra banda, E111lJlmeS intensifica les seves relacions amb tot el

territori iberic, sobretot a partir de mitjans/finals del segle \T aC, segons documenta l'abundant

presencia d'importacions atiques a partir d'aquest 1110111e11t ell molts dels jaciments iberics de

l'Empordá, de la costa meridional catalana, del Llevant i del sud peninsular, Per tant. podríem
creure qlle, tal COl1l s'esdevé al nord-est peninsular, Empüries seria la introductora dels

productes etruscs del segle v ac a la Pe11úls111a Ibérica, fi11S i tot deIs objectes de bronze del

Llevant i sud peninsular, Segons A Fernandez, C. GÓl11ez i ..\. Ribera, les amfores etrusques

procedents ele la costa valenciana també arribarien per aquest mateix Cat1Ú 231.

Pero, tal C0111 afirmen diversos autors 23 2
� cal considerar la hipótesi d'una

mediacio púnica per alguns productes etruscs, sobretot del Llevant i sud peninsular, Tot i qlle
els testimonis d'un c0111er<; ebusita ell aquestes costes durant el segle 'l aC siguin nl01t

escassos, 110 11eI11 d'oblidar la posició estratégica de 1 'illa IU el seu paper d'intermediari entre el

Mediterrani central i l'occidental al segle 'TI aC. Creiem que aquesta falta de documentacio pot
ser deguda a un coneixemcnt insuficient sobre la presencia comercial ebusitana a les costes

peninsulars entre finals del segle 'TI i finals del \,T aC 233.

La produccio local d'objectes de bronze d'influencia etrusca i mediterrania

iniciada ell el segle anterior, basicament en l'area de l'Ebre 234, segueix desenvolupant-se a

finals del segle \TI i durant 10t el segle V aC, tal com denoten certs elements de la panoplia
defensiva 235 i ele l'aixovar personal (cadenes i penjolls) 236 de jaciments C0111 �,L:'lS de Mussols,
La Oriola, Can Cat1),'ÍS o Mianes. En referencia a la produccio etrusca de bols de vora perlada,
trobem unes produccions iberiques que semblen tenir una relació directa amb aquests recipients
el1l1SCS, localitzats també, a més d'Italia, al Llenguadoc i a la Provenca. Es tracta d'uns bols de

boca plana de bronze procedents del Coll del Moro de la Serra d'Almors (Ribera d'Ebre) i de

229 MARZOLI: 1991. p: 215-224.
230 GlTAL CERDÓ: 1993. p: 109, n? 91.
231 FERNÁNDEZ: GÓ?\1EZ.; RIBERA: 1988. p: 330.
232 FERNÁNDEZ: GÓMF2; RIBERA: 1988, p: 330. �1ARZOLI: 1991, p: 218.
233 RA:tvl0N: 1991, p: 424.
234 l\1ALlIQlJER: 1986, p: 208.
235rv1lTNILLA: 1991,p: 108-122.
236 :tv1lTNILLA: 1991, p: 128-154.
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Igl1�11111Cllt, es en aquest moment qllall hem de situar l'arribada a la Península

11)('1;ca d'algunes armes de procedencia itálica, entre les quals podem destacar el kopis qlle
donara lloc a la coneguda falcata iberica, L'origen d'aquesta arma lla estat objecte de nombroses

discussions, F. Quesada Sanz, en Ull estudi recent, creu qlle cal situar el seu nucli originan en

la costa balcánica ele l'Adriatic des d'OII s'estén cal) al Pice, Etníria i Aleria, E1I la primera meitat

del segle \7 aC, el kepis arriba a la Península Ibérica 011 els Ibers l'adopten i la transformen.

convertint-la entom al segle 1\,7 ae en la seva arma més característica. Segons aquest mateix

autor, probablement, els mercenari iberics van coneixer l'arma en les guerres de Sicília, sense

eleSC¡111�u' la possibilitat del pal)er dels etruscs en 1�1 transmissio d'aquesta arma 238. Nosaltres

voldríem insistir de l10l1 en Utl possible paper d'intermediari jugat per Aleria, tal com hem

documentar }JCf a altres l)eces ele procedencia itálica.
Hem constatat, dOIICS, COlll les influencies mediterranies i italiques en la cultura

material ele la Península Iberica SÓIl múltiples i complexos. No hem de veure aquestes relacions

del segle \,7 aC fruit d'unes rutes de corriere precises i estrictes. sino com Ull complex
encreuament (le contactes. interessos i influencies, i qlle és sovint difícil de definir fins i tot la

nacionalitat de] mercader que arriba a les nostres costes 239, tal i com apuntavem anteriorment

referint-nos al comete del gra eu el Mediterrani. De cara a les futures investigacions creiem

important aprofundir sobre la importancia del comete ebusita en les nostres costes així COl11 en

el paper d'intermediari qlle podria jugar Aleria en els intercanvis comercials d'aquest moment,

237 1\1lTNILLi\: 1991 t p: 136-139.
238 QllESADA SANZ: 1991, p: 475-521.
239 GRAl"1IA: 1995. p: 302.
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