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CAPíTOL V

LES IMPORTACIONS ETRUSQUES DELS SEGLES IV/III A.C.
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1. Les importacions etrusques d'Empúries de localització

desconeguda

1.1. Skyphos-cratera

Fou trobat a principis (le segle durant les excav acions que dirigf .T. Puig i

Cadafalch, pero en desconeixem el context arqueologic 1. Actualment es conserva en el Musen

Arqucologic Nacional de Catalunya arnb l'inventari (�08. Els fragments conservats \' an ser
,

restaurats i el })l'll rcconstrun. L'alcada conservada medeix lU1S 25,(� C111 i el diametre fa llllS 29
')

('111 �.

Té un C()S abombar i unes anses horitzontals gruixudes aIl111 quatre motllures.

(Lam. :XL\', 1). L'argila és d'un color beig clar, L'interior del vas és recobert d'un vemís

negre gruixut i deslluñ. L'exterior presenta una decoracio a figures rojes i el mateix vernís negre

qllC a l'interior. Sota cada aI1S�11ll veiem 1111I1l0till de llagrima, U11 dels quals presenta a l'interior

una mena de punt d'interrogacio. superposat a 1111 cercle amb tll1 })l1111 negre a l'interior. Tot i

qllC la cara .� és la I11és ben conservada, podem veure COll1� a cada cara del vas 11i 11a

representats (los caps fernenins encarats, separats l)er una nlella ele guirlanda penjant i per l111

cercle amb un punt al mig interpretat COll1 una patera 3. Les figures femenines porten un sakkos

al C�ll) del qual Sl111 l111 troc de cabell rinxolat. El sakkos és adornat amb 1110tillS geometrics:
creus, ratlles, punts. Porten arrecades d'un o de tres penjolls i l111 collaret de perles ...>\. sota la

decoració hi veiern dues Iínies horitzontals negres. En la mateixa cara A del "as, podem apreciar
l111S petits forats circulars per a reparar la fractura q1le es produí ja en epoca antiga 4. (Lat11.
XL\TI).

Cap a finals del segle I\! aC� trobem a Etniria una produccio cerámica a figures
roges qlle presenten C0111 a 1110ti1l decoratiu característic dos caps femenins enfrontats ...Aquesta
produccio estandaritzada va ser identificada per .1 .D. Beazley amb elIl0111 de Torcop G¡'OlIP 5.

Dins d'aquest gJUI) , podem distingir diverses n1aJ1S corresponents a pintors diferents COl11 ara el

pintor Torcop ele Populoni ,1 , cerera i actiu a finaIs del segle Iv/principis del III aC 6 o el pintor
Torcop (le \,T illa Giulia 7. L'area de difusio de les produccions atribuídes al gnlp Torcop sembla

for�a amplia ja qlle s'han documentar exemplars en tota l'Etníria costanera, en l'area volterrana,

en la falisca i en la llatina, a mes ele trobaIles esporadiques a Ravenna i a Empiíries 8.

1 PllICJ i C:'ADAFALCH: ] 9] 5 ] 920. p: 709-710, fig. 554,
2 TRIAS DE ARRIBAS: 1967-1968, \'01. 1, p: 49, JOLIVET: 1980, p: 684.
3 DEL C-'HIARO: 1966, p: 94. JOLI\lET: 1980, p: 684.
4 DEL CHIARO: 1966, p: 94. fig. 5-6. DEL CHIARO: 1974, p: 77. Iám, 76. JOLIVET: 1980. p: 684. fig. 1.
TRli\S DE ARRIBAS: 1967-1968, vol. 1, p: 49, \101. 11, Lam XI, 4.
5 BEAZLEY·: 1947, p: 168-169.
6 JOLI\!ET: 1982, p: 50 i 69.
7 JOLI\TET: 1982. p: 49· 50.
8 PIANll: 1985, p: 73·74.
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Tot i qllC la nostra l1e'Sa \'(1 ser interpretada lJer l\1.;\. del Chiaro C0111 1111(1

producció del pintor Torcop ele Villa Giulia pel seu estil descurat 9, V ..Iolivet creu qlle aquesta
atribucio es basa el1 criteris ele decoracio massa generals i qlle caldria una revisio general ele la

produccio assignada a aquest pintor 10. Segons ell, cal relacionar l'exemplar d'Empüries amb el

pintor ¡'\ d'Aleria recentment identificar. EIs criteris qlle defincixen l'estil d'aquest pintor SÓl1 la

trena en espiral sobre la templa, ll11 perfil amb llll nas 11101t allargat, una barbeta arrodoni da i

plana, llll motiu ele separacio analeg en les dues cares del vas. lUl sakkos amb un bando central

ornamentat amb tres files ele punts i amb unes creus intercalades i lU1S 1110tillS de flors 11. Entre

les formes qllC aquest pintor sembla decorar es destaquen sobretot el oenochoes ele forma \TIill

i els gratlS skvphoi. Seria un imitador del pintor Torcop de Populonia, pero amb una carrera

111és breu. Hom situa les seves produccions cap ,1 finals del segle I\T /inicis del 111 aC 12.

EI1S sembla interessant insistir sobre aquest pintor d'Aleria a causa de la seva

relució amb la pc'Sa d'Empüries. Van ser els Jehasse qui el van identificar a partir de tres

troballes procedents ele la necropoli pre-romana d' ..Aleria 13. Per tant, seguint la mateixa línia del

segle \T aC i tal COl11 v eurem repetir-se en el cas d'algunes peces ceramiques etrusques
localitzades el1 terres empordaneses, veiem de 11011 una produccio cerámica etrusca localitzada a

Empuries amb paral.lels a Corsega. Per aquest motiu, podríem pensar q1le l'eix Aleria

Empuries segueix essent un punt de referencia per al cOlller'S del Mediterrani centro-occidental,

encara qlle les produccions etrusques tinguin ara una procedencia 111és meridional, D'altra

banda, creiern qlle la identificacio d'aquest 110ll pintor demana una revisio de les produccions
(le) grup de Torcop. D'aquesta manera. tindríem una idea més precisa sobre les arees de difusio

deIs diferents pintors d'aquest grll11.

1.2. Fragment d'un plat de figures rojes

Fou trobat a Empiíries al 1918 i es COIISer\'a a la Reserva Gandia qlle reagrllpa
material d'antigues excavacions ele la Neapolis en el Museu Monografic d'Empuries. EIl

desconeixem el seu context arqueologic. Aquest fragment fou publicat i estudiat per primer cop
per \,T .•Iolivet fa uns quants anys 14,

Segons V ..Toli\'et, la elecoració intell1a del fraglllellt Conser\rat ll10stI"a la pati

su})elior d'llll perfil fenlellí. Podell1 \'eme-m tatllbé lUla pali de la diadellla sllbratllada per lUla

línia Olldlllaela anlb tres I)Ul1tes eSlllussaeles a sobre, cada llll�l sllbratllada per lUu'l ratlla de \'ell1ÍS

9 DEL CHJARO: 1974, p: 77.
10 JOLI\lET: 1982. p: 49-50
11 JOLIVET: 1982, p: 52.
12 JOLlv'ET: 1982. p: 69-70.
13JEH ..-\SSE;JEHASSE: 1973,p: 12_�,11'"'2.p: 18(),110319.Lal1� 90.p: 198,I1"_17(;.
14 JOLI\rET: 1980, p: 686, nO 3, fig. 2.3. Al 110 haver pogut localitzar el fraglllel1t. ellS rellleteIll a la Pllblicació
de \1. J oli \. et pel que fa al seu estudio
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negre diluit ...\ sobre, lu haurien quatre blens (le cabells. Un solc incís separaría aquest calJ de la

decoracio del llav i de la pe�a. La decoracio exterior del fragment estaria constituida l)er una

banda ampla (le vernís negre, Les dimensions del fragment impedei xen qualsevol atribucio

precisa. pero, segons \' ..Iolivet, el dibuix de la diadema i dels cabelIs podrien acostar el

fragment als ,'�lS()S figurats ceretans COll1 ara a les produccions del gnlp de Genucilia del 3..:J.0-

300 ,le 15 (Lam, XL\7, 2).
Es tracta (1'l111a produccio de platets. en general sobre 1111 pe1l en anella, a11 o

baix, La vora del plat és decorada amb unes ones i el medallo central té tul perfil femení vist des
de I'esquerra o bé una estrella. Hom ell distingeix dues branques: la primera estaria localitzada a

Caere i la segona a Falerii. i es distingeix I)er un execucio 111és acurada del trae en el primer caso
l-I0111 hipotitza l'arribada (1'1111 pintor atic a Falerii qlle s'hauria instal.lat a la ciutat iniciant

aquesta produccio, Durant la guerra entre Roma i Falerii/Tarquinia del 358-351 aC, aquest

I)il110r es traslladaria a Caeré 011 implantaría (le 11011 el seu taller. Un cop acabada la guerra,

durant la segona meitat del segle Iv aC, s'hauria instal·1at per segon cop a Falerii 011 hauria

iniciat 1111a 110\'a 1)fO(11ICció independeutment de la vella fins al 2-1-1 aC, 1110111el1t de la destruccio

(le la ciutat per part de ROl11a 16.

Pel qlle fa a la difusio d'aquest gnlp, en trobem peces en tota la costa tirrena i en

l'area volterrana, Les troballes es fan 1110lt més nombroses a l'area centre i sud etrusca. Fora

d'Italia, trobem exemplars a Génova, Empuries i en l'ambient plUUC de Sardenya 17. En el

cernentiri pre-roma d'Aleria també se n'han documentat forca 18. El fragment conservat

(1'EII11)lÍlies és massa minso per a poder definir si pertany a la primera branca (falisco-ceretana)
o a la segona (falisca). Tant sols podem relacionar-lo amb la produccio del gnlp de Genucilia i

donar-li una cronologia (le segle Iv. a tot estirar de la primera meitat del segle 111 aC.

1.3. Mirall etrusc

Es tracta d'una lJe�a de bronze provinent d'Empüries tot i que en desconeixem la

seva localitzacio exacta i el seu context arqueologic . Actualment es COIISer\'a ell el Museu

Arqueologic Nacional (le Catalunya amb l'inventari 1247 l\1.<\B. En general, el seu estat de

conservacio és forca bo tot i les esquerdes a les parts superior i dreta del disco El diametre del

disc és d'uns 17 cm, la longitut total de la pe�a, inclos el troc conservat del manee, és d'uns

25,5 cm i el gruix de la vora és d'uns 5 nm119.

15 JOLIVET: 1980, p: 686.
16 BEAZLEY: 1947,p: 175-177. PIANlT: 1980.p: 119-123.
17 PIANlT: 1985, p: 74.
18 JEHASSE: JEHASSE: 1973, nO 1620, lám, 91; n? 1687. lám, 92; n? 1688, lárn, 91, n? 1689. lam, 93;

n? 2226, lam 92.
19 GARCÍA BELLIDO: 1936. p: 191-193.
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EIl una cara, presenta una decoració de palmetes i de volutes gravados ell la })aI1
inferior del disc i sobre l'inici del manee, el qual. molt probablement, devia de ser d'os o

d'ivori �o (Lat11. XL\,TIII. 1). En l'altra cara del mirall, podem apreciar-hi una escena mitológica
gravada (Lam, XL\TII) .•A l'esquerra, trobem un personatge assegut sobre un lleuger sortint del

tCI1'CI1)' i amb la cama esqllcll'a doblegada. La ma esqtlCl1'a es recolza sobre aquesta cama i la

dreta sembla aCOll1})atl)'ar un raonament parlant. \Testeix una amplia clámide subjectada al coll i

caiguda sobre les espatlles i l'esquena, tot deixant al descobert la 1111esa del cOS. Calca 1111a mena

de sandalies i al ca}) lu duu un P(';t(7����O��. Al centre i de pe1l dret. veiem una figura femenina

despullada. Porta 1111a diadema al ca}). ,,:\. la dreta, sosté 11l1a mena ele tirs o potser 111és aviat 1Ul

ceptre. L'himati cobreix els genolls i els pe1ls i part del brac esquerra. A la dreta de la

composicio, trobem la figura d'Atena. vestida amb 1Ul peple i amb els atributs que li son propis
(la llanca, el case. l'egida amb el ca}) de la gorgona al mig), Rera seu, pero tocant-lo amb la 111a

esqllcll'a, hi té l'escut. Entre Arena i la figura central. hi trobern 1U1 quart personatge q1le porta
1Ul barret frigi i és embolcallat per lUla flassada de la qual sobresurt, a l'alcada del pit, la ma

dreta � 1
.

A 1 'llora d'interpretar aquesta escena. A.García Bellido presentav a dues

hipótesis. Segons ello es podria tractar d'una representacio del judici de Paris pero es trobava

davant la dificultar d'identificar el personatge del f011S amb alguna de les divinitats del judici. La

segona possibilitat, sella la de la representacio d'Helena entremig dels dos Dioscurs i tots tres

davant d'Atena 22.

Per comencar, cal precisar q1le, efectivament, les escenes mitologiques gregues
gravades en els miralls etruscs son forca corrents. La religió etrusca assimila 1110lts aspectes de

la grega, sobretot pel que fa a la configuració externa i formal de les figures divines seguint
I'antropomorfisme greco A partir de la imatge de les grans divinitats q1le mostren l'art i la

literatura gregues, almenys des del segle \TI aC, veiem formar-se una Selle de figures divines

etrusques paralleles a les del mon hel-lenic, C0111 serien Tina (Zeus), [;T,1i (Hera), Menerva

(Arena) entre d'altres, així COl11 la introduccio de divinitats gregues cOI11He,'(�le (Heracles), Aplu
o Apulu (Apollo). Aritimi o Artumes (Artemis) o els Dioscurs, Pel que fa a la mitología divina

i heroica, veiem també una assimilacio dels mites grecs. tal C0111 mostren les representacions
figurades de nombrosos miralls etruscs, els relleus de les urnes o la pintura mural, q1le
insereixen. a vegades, alguns elements fruit ele la pro})ia tradició local. C0111 ara figlrres
denl0l1Íaq1les etnlsques 23.

Cal rel acional', dOllCS, aquest ti pllS de decoraeió alI1b la in1portació n1assi,' a a

Etrúria de Cerat1UCa grega. EIs personatges de la nutologia grega es poden identificar tal1t pels
atributs icollografics COlll per les illCripciollS al11I'0})0110llUq1lCS q1le acompan)'en, a \'egades, les

20 AL1\1AGRO GORBEA: 199:;, p: 259, n° 300.
21 GARt.-"'íA BELLIDO: 1936,p: 191-193.
'l 'l .-

w" GARCIA BELLIDO: 1936, p: 191-193.
23 PALLOTINO: 1984, p: 326-332,
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figures 24. En aquest sentir. Lfr.Beazley va definir el gl�lp "Classe Z" a partir de la relacio

existent entre la decoracio fiaurada d'al aunes cráteres de COlUl11l1eS i dels miralls etruscs del
..... ....

seale 111 al'" 2S.
'-o

Pel que fa a 1:'1 iconografi a, constatem COl11 el judici de Paris és lU1 episodi for'ia
COl1'Cll1 en el repertori figuratiu etrusc, sobretot en miralls tardans, Fins i tot, hom Ila arribat a

identificar, })er al segle III aC, lU1 serie de mestres especialistes en aquest repertori figuratiu. En

general. la saga troiana és la q1le apareix més ampliamcnt tractada per la seva facil comprensio i

per les seves nombroses relacions amb l'ambient italic 26.

El 1110 ti 11 decoratiu del judici de Paris comporta la rcpresentacio de cinc

personatges: Hermes conduint les tres deesses davant de Paris. Aquest gll.lp al complert es
troba, sobretot. en els miralls de manee massís. Tot i aixo. es pot simplificar amb la desaparicio
d'una de les deesses, obtenint així lUI grup de quatre personatges, un dels quals és s:Arena.

Aquests grl11)S ele Cil1C abreujats es troben sobretot en la categoria de miralls amb manee de

funda que han patit la influencia dels miralls de manee massís contemporanis, És ell aquesta

categoría qlle, segons D.Rebltffat-Enul1at1Uel, cal col.locar el mirall d'Empuries així C0111 alguns
d'altres ele sembl ants recollits })er E.Gerhard 27. EIl el mirall d'Empüries trobarie111 , dones,

representats Paris a l'esquerra, Arena a la dreta de tot de la composicio, Hermes al seu costat i la

figura central podria ser Hera o, molt probablernent, Afrodita ja qlle hOl11 l'acostuma a

representar nua,

EIs miralls (7 soie (amb manee de funda) tenen una lamina curta, de llargada.....

variable. pero sense oferir una subjeccio suficient per a la ma, Cal inserir aquesta lamina dins

d'lU13 funda d'os, d'ivori o bé de fusta qlle sovint 110 s'ha conservat, COlll és el cas del mirall

d'Empüries 28. Durant 11101t de temps, hom ha defensat l'anterioritat deIs miralls amb manee de

funda respecte als de manee massís 29, pero, segons D.ReblIffat-Enmlanllel, cal abandonar

aquesta tesi ja que en l'ultima fase de la historia del mirall etrusc, les dues categories
evolucionen paral.Ielament. Per aquest motiu, miralls C0111 els d'Empiíries pateixen llna

influencia dels miralls de manee massís contemporanis, ambdos tipus produíts probablement en
el mateix taller 30. Pel que fa a la seva ubicacio cronológica, segons aquesta mateixa autora, el

parentiu amb els miralls de manee massís de quatre personatges permet situar aquests miralls

ca}) al 300 aC 31.

24 TH01\1S0N: 1982. 1\1ANSlT.ELLI: 1948-49, p: 59-98.
25 BEAZLE.Y: 1947. p: 130-132. BEAZLEY: 1949-50. p: 14-17 .

..,
-

ze MANSlTELLJ: 1946-47, p: 47-59. 1\-1ANSlTELLI: 1948-49, p: 59-98.
27 REBUFFAT-EMMANUEL: 1973, p: 465-466. GERHARD: 1966. n? CXCII. CXCIII. CXCIV.
28 REBlIFFAT-EMMANUEL: 1973, p: 351-355.
29 BEAZLEY: 1949-50. p: l.
30 REBlIFFAT-El\1:tv1ANUEL: 1973, p: 607.
31 REBLTFFAT-E1\1.t,,1ANUEL: 1973, p: 607.

134



1.4. Empúries als segles IV/III aC.

Durant la primera mcitat del segle Iv aC, el mercat iberic s'obre 1110lt més al

COll1t'r� greco L'arqueologia 1110s11'a l111 augment de les importacions d'origen grec al llarg de tota

la facana marítima mediterrania i atlántica ele la Península Ibérica i ell l'arxipelcg balear..Aquest
augment dels intercanvis significa J>er a E1111)lÍlies un l)al)er 111és gran C0111 a intermediari

comercial -� 2
•

Aquest períodc (le floriment economic es tradueix ell el si (le la ciutat l)er l111a

serie de canvis. En primer Iloc, ca]) al 375 aC, 's'ha documentat la construccio d'U11a 110\'a

muralla meridional. 110 massa 111111)' de la del segle \r aC� de manera qlle poden actuar plegades.
l)er mitja (1'lI11 passadís, e11 el control de la porta d'entrada a la ciutat 33 ...Aquesta 110\'a muralla

Iou construida sobre aquelles cases indígenes extramurs qlle mencionavem en el cal) ít 01

anterior. integrant així. dones, aquesta poblacio di11S de la ciutat grega. D'aquesta manera, la

poblacio local, després d'un llarg període d'aculturacio, es veu integrada i acceptada en el si de

la ciutat grega 34.

D'altra banda, 110111 11a localitzat una serie d'antroponims iberics marcats sobre

vasos atics de venus negre del segle 1\7 aC e11 el sector meridional de la ciutat, habitar per

poblacio d'origen iberic tant abans com després del sinecisme. Aquests vasos SÓ11, dones, una

preva 111és de l'acceptacio de l'element indígena di11S de la ciutat grega, probablement C0111 a

resposta a una demanda d'inregracio reclamada tant per una poblacio fruit de 111atrlll10111S 1111xtOS

com per un grtIp social que, gracies a les oportunitats comercials que oferia l'empori grec,
s'havia enriquit i havia assolit tUl status qtle 110l11és es diferenciava del grec per la 111aIICa dels

drets civils 35.

Paral.lelament, durant la primera meitat del segle 1\·.T aC, aprofitant l'espai
guanyat amb l'avancament de la muralla i U11 cop desafectat el temple d' ..Artemis, té lloc la

creacio del santuari dedicat a Asklepios ...41 seu davant es construeix U11 altar i, a l'extrem nord

d'aquesta área sacra, 1Ul altre temple probablement dedicar a Posidó 36.

La fi del segle 1\.! i el segle 111 aC representa una epoca de continuüat per a

Empüries, Amb la desaparicio de la cerámica ática C0111 a conseqüencia de la perdua
d'importancia d'Atenes després de la Guerra del Pelopones, arriben les primeres produccions
lacials de venus negre del Taller de les "Petites Estampilles" i comencen les produccions del

taller de les "Pateres de Tres Palmetes Radials de Roses". La presencia deIs Barcides al sud-est

de la Península Ibérica degué afectar els interessos emporitans a la zona. El tractat rOl11al10-

cartaginés del 226 aC, comporta per a Empüries la perdua del mercat meridional iberic i un

32 SAN1\1ARTÍ: 1 990, p: 406.
33 !\1ARCET; SANtv:1ARTÍ: 1989. p: 78-81.
34 SANMARTÍ: 1990. p: 40h-407.
35 SAN!\/lARTÍ: 1993. p: 91.
36 fvlARCE.T: SANl\lARTÍ: 1989. p: 86-91. SANlvlARTÍ: 1990. p: 407.
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apropament de la ciutat grega cap a Roma. Davant de la muralla del segle IV aC, documentem

un segon mur que protegeix les torres meridionals i evita l'aproximació a la muralla de

rnáquines de guerra com ara ariets i torres d'assalt. Després dels esdeveniments de la Segona
Guerra Púnica, la presencia romana marca l'inici d'una nova etapa en la vida de la ciutat 37 .

.

2. Les importacions etrusques de Roses

r

2.1. Fragment de tapadora de figures rojes

Es tracta d'un fragment trobat al 1964 a la zona de I'Hospital, al carrer nord del

cardo, pati 19, capa 111. Aquest nivell III estratigráfic conté material molt abundant i barrejat:
des de cerámica grisa monocroma fins a sigilata clara. El fragment es troba dipositat en el

Dipósit d'Excavacions de Girona i medeix 3,6 cm de llargada i 0,3 cm de gruix 38.

Segons V.Jolivet, la pasta és d'un color beix-rosat i té un vernís negre homogeni
i opac (Lám. XLV, 5). EIs ressalts blancs s'escrostonen alllarg del tall del bocí. Com a motiu

decoratiu, podem veure un nas, uns llavis i una barbeta d'un perfil femení girat cap a

l'esquerra. El contorn de la cara esta delimitat per una ratlla de vernís negre diluit. L'interior de

la peca no esta vernissada. Pel que fa a la forma del vas, podria tractar-se d'una tapadora de

lekane documentada pel grup de Torcop o bé un vas tancat amb espatlles horitzontals com un

epichysis 39. El grup de Torcop, a més de treballar amb els oenochoai de la forma VII i amb els

stamnoi com els d'Empúries, també produeix altres formes com kylikes, lekythoi, oenochoai o

skyphoi 40. Si, tal com apunta V. Jolivet, podem efectivament relacionar el fragment de Roses

amb les produccions d'aquest pictóric, haurem d'ubicar cronológicament la peca a finals del

segle IV/inicis del lIlaC.

2.2. Fragment de skyphos sobrepintat

,

Es un petit fragment cerámic localitzat a Roses el 1963, a la zona de I'Hospital,
al pati 4a, en una capa indeterminada. En desconeixem el context arqueológic. Medeix uns 4 cm

de llargada máxima i 0,45 cm de gruix. Es troba conservat en el Diposit d'Excavacions de

Girona 41.

37 MARCET; SANMARTf: 1989, p: 24-26. SANMARTf: 1990, p: 407-409.
38 JOLIVET: 1980, p: 687, n° 6.
39 JOLIVET: 1980, p: 687.
40 PIANU: 1980, p: 17
41 JOLIVET: 1980, p: 686, n° 4.
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Té una pasta d'un color beix, un vernís brillant escrostonat a l'interior. Les

estries del torn estan fortament marcades. Com a motiu decoratiu sobrepintat, tot i que esta

parcialment esborrat, veiem una fulla d'olivera. Segons V. Jolivet, la técnica i el motiu ens

recorden les produccions italiques del grup Sokra de mitjans del segle IV aC 42. (Lám. XLV, 3)
El grup Sokra fou individualitzat per J. D. Beazley a partir d'una inscripció, segurament la
firma del pintor o del terrissaire, en una copa conservada en el Museu de Villa Giulia 43. La

major part deIs vasos indentificats en aquest grup són kylikes de grans dimensions. La

decoració és forca hornogenia, sobretot a l'exterior on trobem una palmeta sota cada ansa

envoItada d'aItres paImetes i de motius circulars que enquadren, a cada costat, dues figures. Es
tracta d'uns personatges coberts amb capes o bé d'atletes nus dibuixats sumariamente A

1 'interior de la copa hi ha un medaIló ornamentat amb motius variats i, a I'interior, podem trobar

de nou els mateixos personatges, coberts amb capes, o bé joves efebs, tot i que en alguna
ocasió s'hi han trobat animals. La decoració interna sempre és més acurada que l'externa. Les

copes del grup Sokra no són més que la versió en técnica de sobrepintura de la producció a

figures rojes del grup etrusc anomenat "Grup de les kylikes falisques" on trobem els mateixos

motius decoratius. G. Pianu es basa en la iconografia del medalló per a classificar els productes
del grup Sokra tot i que el mal estat de la pintura i l'execució sumaria deIs productes no

permeten parlar de diferent mans pictóriques. Cal situar aquesta producció en territori falisc,

probablement també com a conseqüencia de l'arribada de pintors átics a Etrúria potser després
de la Guerra del Pelopones, Per tant, hauríem de situar el seu moment de producció dins de la

primera meitat o a mitjans del segle IV aC 44.

Pel que fa a la seva área de difusió, s'han localitzat exemplars en tota l'Etrúria, tant en zona

costanera com en zona interna. Les exportacions fora del territori italiá no són molt nombroses

pero podem citar, a més del fragment de Roses, els exemplars trobats a Aleria (Córsega), a
Montlaures, Ensérune i Mailhac al sud de Franca 45.

2.3. Fragment de skyphos sobrepintat

El fragment fou localitzat al 1964 a la zona de I'hospital, al carrer Nord del

cardo, al pati 19, capa 111. Es conserva en el Dipósit d'excavacions de Girona i medeix uns

2,6 cm de llargada máxima i 0,4 cm de gruix 46.

Té una pasta vermellosa i un vernís negre molt brillant pero més tern a l'exterior

del vas. Les estries del torn estan fortament marcades a I'interior. A l'exterior, podem veure

restes de sobrepintura blanca i restes de les extremitats d'unes branques de palmeta. V. Jolivet

42 JOLIVET: 1980, p: 686.
43 BEAZLEY: 1947, p: 201.
44 PIANU: 1978, p: 161-195.
45 PIANU: 1985, p: 72-73, fig. 3.
46 JOLIVET: 1980, p: 687.
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atribueix aquest fragment al grup etrusc meridional del Fantasma, datat a finals del sgle IV/inicis
del JIJ aC 47 (Lám. XLV, 4).

L'element principal que carateritza aquest grup és la presencia d'una figura sense

trets anatómics particulars i abrigada amb un mantell blanco Esta dibuixada amb una técnica de

silueta que dóna una idea de figura evanescent com si fos un fantasma. La figura esta dibuixada

amb rápides pinzellades que detertninen la diferent tonalitat del color. No s'utilitza la línia

grafita ni tant soIs per a assenyalar algun detall particular (com ara els ulls). La mateixa técnica

decorativa mostra la relació d'aquesta producció amb el grup de Sokra. Amb el temps, el taller

del grup Sokra hauria passat a mans deIs aprenents i el nivell hauria baixat, donant lloc a uns

productes decadents com són les produccions del grup del Fantasma. Es tracta de productes
corrents, no destinats a un públic particularment exigent segons mostren els diversos defectes

de cocció i d'execució. Tot i aixó, aquestes produccions tenen un desenvolupament i una
difusió notables en la segona meitat del segle IV aC. El taller d'aquesta producció podria
localitzar-se a Caere o a Tarquínia després de la guerra contra Roma del 358-351 aC, degut a la
dificultat de mantenir els mercats des de Falerii 48. Pel que fa a la seva difusió, a més deIs

nombrosos exemplars localitzats en l'área italiana, podem citar les troballes del Midi francés de

Ensérune o Marsella 49. Igualment, a la necropoli prerromana d'Aléria se n'han documentat uns

quants exemplars 50 semblants als de la costa catalana.

2.4. Roses als segles IV/III ae.

Al segle IV aC, els testimonis de l'ocupació de Roses es van fent més

abundants. Al 1977, en una campanya d'excavació en l'área de l'església, hom va documentar

un estrat corresponent al segon quart de segle amb cerámiques d'importació átiques i

precampanianes tot i que no va poder ser relacionat amb cap mena d'estructura 51.

Des de finals del segle IV aC, el primitiu nucli de la ciutat s'amplia formant

l'anomenat barri hel.lenístic. Conservem bona part de l'estructura d'aquest barri que segueix
,

una planta hipodámica amb carrers de quatre metres d'amplada 52. Es en aquest moment quan la

ciutat encunya una moneda de plata per al comeré exterior i també una moneda fraccionaria de

coure per a la circulació interior 53.

L'ámfora massaliota és sempre present en les diferents fases d'ocupació de la

ciutat, pero cal destacar-ne una presencia molt abundant des de la fi del segle IV i durant el segle
JII aC. Igualment, en el mateix barri hel.lenístic, hom ha localitzat un motIle per a fabricar

47 JOLJVET: 1980, p: 687.
48 PIANU: 1978, p: 161-195.
49 JOLIVET: 198(), p: 692-696. PIANU: 1985, p: 76. .

50 JEHASSE� JEHASSE: 1973, p: 95, lám. 110; p: 376, n° 1397, lárn.l IO; p: 390, n° 1473, lam, 110.
5] MARTfN; NIETO; NOLLA: 1979, p: 322-323.325.
52 MALUQUER DE MOTES: 1965, p: 17. MARTfN; NIETO; NOLLA: 1979, p: 269.
53 MALUQUER DE MOTES: 1965, p: 18.
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estatuetes de la mateixa argila que les ámfores massaliotes. El motIle representa un bust femení

en posició frontal, corresponent a un tipus freqüent en el Mediterrani dels segles IV/111 aC com

a estatueta votiva als santuaris de Demeter 54. A questa intensa relació de Roses amb Marsella

es reflecteix en altres aspectes de la seva cultura material com és una presencia abundant de

cerámica grega de cuina, la quasi total abséncia de cerámica ama i la fabricació local de vaixella

de taula de pasta clara dins de la tradició de formes cerámiques pseudo-jónies durant, al menys,
els tres primers quarts del segle III aC 55. Constatem també l'absencia de cerámica ibérica

pintada de blanc i de la cerámica emporitana, ambdues característiques en tots els assentaments

empordanesos en els segles IV i III aC 56.

Segons apunta A.Martín, la progressiva independització d'Empúries devia

obligar Marsella a buscar un altre punt de penetració cap a l'interior de la zona empordanesa. La
.

posició privilegiada de Roses fa que Marsella potencií el seu comete amb aquesta ciutat per a

poder accedir a la producció cerealística empordanesa 57.

3. Les importacions etrusques d'Ullastret

3.1. Oenochoe sobrepintat

Fou localitzat en un deIs sondejos de la zona del santuari del Puig de Sant

Andreu cap al 1957-58. Es conserva en el Museu d'Ullastret amb l'inventari 835. Medeix uns

23cm d'alcada i el diámetre maxim de la panxa és d'uns 11 ,2cm 58.

Presenta la característica forma VII (beaked jug) de les produccions falisques i
ceretanes: gerra amb el llavi allargat 59 (Lám. XLV 6, 7). Del coll, s'en conserven tant soIs dos

bocins que dibuixen el perfil delllavi, perfil que no presenta cap motllura contráriament a la

restauració que se n'ha feto Els 22 bocins de la panxa permeten restituir-ne el perfil i l'inici de
l'ansa. No conservem cap fragment corresponent a la junció entre la panxa i el coll. L'argila és

d'un color rosat i ben depurada. Tota la decoració apareix sobrepintada en blanc sobre el fons

vemissat del vas. El vemís és negre poc espés pero homogeni. El motiu decoratiu conservat del

coll correspon a una voluta esquemática, alta, doble i florida. La panxa, a la dreta de l'ansa,

presenta una successió de tres volutes altes, florides esquemáticament d'un seguici de petits
punts sobreposats. A l'esquerra de l'ansa, trobem el mateix motiu pero invertit. Al centre,

veiem un motiu arrodonit irregular que correspon a l'acabament d'una de les volutes. Tot aquest

54 MARTfN: 1982, p: 116.
55 MARTfN: 1990, p: 163. PY: 1993, p: 244-246.
56 MARTíN: )987, p: 25.
57 MARTfN: 1982, p; 120. MARTfN: 1987, p: 25.
58 JOLIVET: 1980, p: 683-684 nO). PICAZO: 1977,· p: 119-120 i p: 121 fig. 8. OLIVA: 1958, p: 335-336,
fig. 33.
59 JOLIVET: 1982, p: 57. BEAZLEY: 1947, p: 205-206.
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conjunt decoratiu esta tancat per una serie de petits punts, aparentment ininterromputs, sobre

l'espatlla del vas i per una línia contínua prop de la boca 60.

Tot i que M.Oliva el cita com a producte de la fabrica campaniana de Gnathia,
estudis posteriors l'han relacionat amb la producció etrusco-meridional del Grup del Fantasma

degut als motius decoratius vegetals que acosten la pe�a d'Ullastret als vasos d'aquest taller 61.

Així, al igual que el fragment de skyphos sobrepintat de Roses relacionat amb aquest mateix

grup productiu, el fragment d'Ullastret tindria una cronologia de finals de segle IVlinicis del III

aC.

3.2. Ullastret als segles IV/III aC.

Cap al 400 aC, el poblat del Puig de Sant Andreu s'amplia cap al nord i ocupa la

zona de l'istme com a lloc d'habitació. EIs estrats arqueologics corresponents a aquests
moments, com ara al barri del Camp Triangular, documenten una gran quantitat de cerámica

ática de figures roges, i és entre finals del segle V i la primera meitat del IV aC el moment en

que aquestes importacions arriben en més quantitat. També són nombroses al tres importacions
com els vasos de l'estil de Saint Valentin, les cerámiques de vemís negre i d'altres procedents

,

de tallers greco-itálics de la Magna Grecia, així com ámfores púniques i massaliotes. Es també
durant el primer quart del segle IV aC que documentem la presencia de produccions
emporitanes i una abundancia d'ámfora ibérica de boca plana 62. Excavacions recents en la zona

del sud-oest del poblat (tall LL-l) han documentat nivells d'hábitat corresponents a la primera
meitat del segle IV aC i a la segona fase de construcció de la muralla que caldria situar en aquest
moment 63. A l'llla d'en Reixac, en aquest mateix moment, trobem el mateix tipus
d'importacions que al Puig de Sant Andreu com a resultat de la intensificació del comete

ernporita 64.

En la primera meitat del segle III aC es produeix una re-urbanització de l'angle
sud-oest del poblat, moment que coincideix amb la construcció de l'ágora, la reconstrucció de la

porta 1, de la torre quadrada I i dels dos temples de la part alta de l'acrópoli d'on prové el

fragment d'oenochoe sobrepintat que hem estudiat 65. Entre el material cerámic corresponent a

aquest moment podem destacar la cerámica de vernís negre del taller de les "Petites

Estampilles", les del taller de Roses, les emporitanes i les ibériques decorades amb pintura
blanca. Entre les ámfores són presents les greco-itáliques i les de producció ebusitana. A partir

60 JOLIVET: 19R(), p: 683-684 nOl.
61 JOLIVET: 198(), p: 684. PICAZO: 1977, p: 119-120.
62 MARTÍN: 1987, p: 25. MARTÍN: 1993, p: 25-27.
63 MARTfN: 199(), p: 37-38.
64 LÓPEZ MELCIÓN et alii: 1986-89, p: 58.
65 MARTÍN: 1987, p: 25. MARTÍN: 1990, p: 40.
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de la segona meitat de segle, apareix la cerámica campaniana A i el poblat és abandonat cap al

200 o a inicis del segle 11 aC 66.

Durant molt de temps, hom ha pensat que Ullastret vivia un període de

decadencia des de la segona meitat del segle IV aC, degut a una rivalitat económica amb

Empúries que no hauria pogut superar. Pero les darreres excavacions han demostrat que aixo

no és ben bé així sinó ben al contrario Des de finals del segle V aC, Ullastret manté una estreta

relació amb Empúries amb qui intercanvia productes agrícoles tal com proven les sitges
localitzades i les restes de cereals carbonitzats dins d'algunes ámfores iberiques 67.

4. Les importacions etrusques del derelicte de Les Sorres

(Gava, Baix Llobregat)

4.1. Case Ilis de bronze

Fou trobat a mitjans deIs anys 60 al derelicte de Les Sorres VIII de Gavá (Baix

Llobregat). Es conserva al Museu de Gavá amb l'inventari 1149. Medeix uns 20,2 cm d'alcada,
uns 25,5 cm de longitud, uns 18,5 cm d'amplada i entre 0,5 i 3,5 mm de gruix. El seu pes és

de 1240 grams 68. El seu context arqueológic ens dóna una cronologia de segIe II aC, pero hem
de pensar en un moment de fabricació forca anterior.

Es tracta d'un case llis de bronze (Lám, XLVIII, 2). Presenta un front llis

acanalat i unes escotadures laterals per a les orelles. Al seu davant i a cada costat del case,

trobem un petit forat per als ganxos deIs quals penjaven les galteres. A la part posterior, el case

presenta un acanalat similar al de la part frontal, pero més ampIe, per tal de cobrir la nuca del

guerrero En la seva part superior, el case esta acabat amb un botó en forllla de lleó atravessat per

un forat on es col-locaria la crinera 69.

Trobem paral.lels molt semblants al nostre en el tipus de case italic definit per

H.Pflug com helme mi! stirnkehle (case amb el front acanalat). En trobem alguns de conservats

en el Museu de Berlín de localització desconeguda o bé provinents de Perugia. Tots presenten
unes característiques formals semblants al case de Les Sorres: casquet hemisferio, escotadures

per a les orelles amb un forat al davant per a les galteres, un acanalat frontal i un altre de

posterior més ample 70. Tot i aixó, en la part superior del casquet no presenten cap botó en

forma animal sinó que alguns d'ells tenen una petita anella soldada sobre un petit disc amb la

mateixa funció que el botó del nostre case 71.

66 MARTfN: 1993, p: 26. MARTfN: 1990, p: 40-41.
67 MARTfN: 1993, p: 21 i 27. MARTfN: 1990, p: 40-41.
68 IZQUIERDO� SOLlAS: 1991, p: fi..'J6-H.J7.
69 IZQUIERDO� SOLlAS: 1991, p: fi..'J6-HJ7.
70 BOTTINI el a1ii: 1988, n° 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98.
71 BOTTINI et alii: 1988, n° 94 - 95 - 97.
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A partir deIs paral.lels que podem establir amb els exemplars estudiats per

H.Pflug, podem relacionar el case de les Sorres amb els grups 1 i 2 d'aquest autor amb una

cronologia de fabricació que abraca tot el segle V aC. Creiem, dones, que cal pujar la datació de

segle IV/III aC proposada per P.lzquierdo i J.M.Solias per a aquest case 72.

4.2. Case de bronze

Fou trobat a mitjans deIs anys 60 al derelicte de Les Sorres VIII de Gavá (Baix

Llobregat). El seu lloc actual de conservació és desconegut ja que fou tret il.legalment de l'estat

espanyol i venut a Londres. Es coneix únicament per fotocopies i fotografies a partir de les

quals s'ha realitzat un dibuix. Medeix uns 20,5 cm d'alcada, 22 cm de longitud i 20,3 cm

d'amplada. El seu pes és de 1760 grams.

El casquet és hemisferio, lleugerament apuntat en l'eix longitudonal. La

decoració és simétrica a banda i banda d'aquest eix (Lam. IL, 1). El case esta decorat amb els

motius següents: a la part inferior, trobem una doble forma arquejada molt lleu, a partir de l'eix

longitudinal, formant una mena d'ala contínua decorada per una línia d'escames. A sobre

d'aquesta, al centre de la part frontal del case, trobem un aplic que representa el tors d'una

figura humana alada. A sobre d'aquesta, podem apreciar-hi una tija vegetal que s'estén per tot el

cos del case fent uns roleus i acabant amb un botó en forma de roseta al centre de cada costat del

casco D'aquesta tija surten diverses palmetes que decoren sirnetricament el casco En la part

superior del casc, trobem dues aplicacions paral.leles en forma de lleó preparat per a saltar i

deixant un espai entremig per a col.locar-hi la crinera 73.

Per a aquest case, P.lzquierdo i J.M.Solias proposen uns paral.lels conservats

en el Museu de Berlín. El primer exemplar procediria de Pisa i té unes caraterístiques generals
que recorden el nostre: a la part inferior, una ala sortint coberta per una mena d'escames: un

casquet hemisferio decorat pels costats laterals amb unes motllures en forma de volutes amb uns

rosetons al centre; a la part superior, trobem dos lleons ajupits com a suport de la cimera; al

coll, al davant, trobem un medalló principal amb una medusa. La seva datació oscil.la entre la fi

del segle VI i la fi del V aC. Per la seva forma coincideix en gran part amb els cases de tipus
Vetulonia tot i que la sumptuosa omamentació ens allunya d'aquest tipus 74. El segon paral.lel
proposat per P.lzquierdo i J.M. Solias és un exemplar procedent possiblement d'una tomba de

Lombardia amb unes característiques un xic diferentsja que la seva part frontal esta concebuda

en forma de cara: sota els gruixuts ares de les celles, es dibuixen UDS grans ulls amb les

pupil-Ies afegides origináriament d'un vidre blau i amb unes fines pestanyes gravades al seu

72 BOTTINI et alii: 1988, p: 234-235. IZQUIERDO; SOLlAS: 1991, p: 606-607.
73 IZQUIERDO; SOLlAS: 1991, p: 606.
74 EGG: 1985, p: 61-62 i p: 217 n° 293. BOTTINI et alii: 1988, n° 85.
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voltant. Sobre el casquet, trobem un prótorn reblat en forma de dimoni amb ales que té la funció

de suport de cimera. El casquet imita la forma d'un cigne o d'una mena d'au aquática 75.

Seguint aquesta mateixa línia, podem proposar com a paral.lel un case de

procedencia desconeguda pero que també es pot relacionar amb els cases de tipus Vetulonia si

no fos per la seva rica omamentació. La decoració presenta unes serps en la part frontal del case

i en les dues meitats laterals del casquete A la part superior, trobem unes figures en forma de

lleons ajupits com a suport de cimera 76.

Tot i aquests paral.lels que, segons P. Izquierdo i J.M. Solias, ubicarien
,

cronologicament la peca, ens sembla necessari fer una serie d'observacions importants. Es ben
cert que el case de Les Sorres presenta uns trets generals que recorden i es relacionen amb els

cases etruscs esmentats. Pero voldríem recollir unes consideracions expressades pels
professors G.Camporeale i M.Bonamici en motiu d'una consulta. En primer lloc, la part
inferior del nostre case presenta unes corves molt més accentuades que els originals etruscs i

que no semblen tenir cap paral.lel semblant dins del repertori etrusco En segon lloc, l'artesá del

case de Les Sorres va insistir molt en els ornaments serpentiformes, ornaments que, en els

exemplars etruscs, són molt més discrets. Per tot plegat, creiem que es tracta d'una pe�a

d'influencia etrusca. La insistencia en el fet de ressaltar els motius decoratius serpentiforme ens

porta a pensar en una imitació de les produccions etrusques en un punt llunyá d'aquest país i en
un temps molt posterior. Per tant, creiem que una cronologia aproximada de finals de segle IV,
de segle III o fins i tot del II aC (segons el context arqueologic) no estaria gaire desecaminada.

Pel que fa al seu lloc de producció es fa molt difícil de definir. El fet que la pe�a provingui d'un
derelicte no hi ajuda gaire. En el cas que, en un temps futur, hom pogués localitzar l'actuallloc
de conservació de la pe�a, creiem que seria molt interessant de fer-ne un análisi metal.lífer.

4.3. El derelicte de Les Sorres VIII

L'ancoratge de Les Sorres se situa en el sector sud-oest de la desembocadura del

riu Llobregat, en una rada protegida deIs vents grácies als darrers contraforts del massís de

Garraf-Ordal. Actualment, el jaciment se situa sota la plana deltaica del riu. Segons les troballes

conegudes, estaríem davant d'un port de comerc de la valI del Llobregat. Segons els materials

coneguts, l'ancoratge va cornencar a ser utilitzat en el període ibéric pIe, cap al segle IV aC, tal

com indiquen les ámfores de producció ebusitana PE-14 i PE-22 i un bol de vernís negre del

taller de Roses que hom hi ha localitzat. Hom situa l'epoca de máxima activitat cap als segle 11-1

aC i a la primera meitat del I dC. En l'epoca que ens interessa, fins a I'últim quart del segle I

aC, l'ancoratge va rebre gran quantitat de vi itálic procedent de la Campánia, el Laci i l'Apúlia,
destinat al consum del poblats indígenes i deIs primers habitants romans. Durant la segona

7S BOTTINI et alii: 1988, n° 86.
76 EGG: 1985, p: 61-62 i p: 217 n° 294.
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meitat del segle 1 aC, la romanització del territori comporta una extensió del conreu de la vinya,
fet que dóna un impuls económic a la vall del Llobregat i en fa una regió exportadora de vins de

baixa qualitat cap a la Gal.lia i, posteriorment, cap a Roma 77.

A partir del segle VI aC, trobem restes de poblats ibérics a la vall inferior del

Llobregat com ara el nucli de Montjuic (Barcelona), la Penya del Moro (Sant Just Desvem) i el
Calamot (Gavá). A partir del segle IV aC, el nombre d'assentaments es multiplica, i comporta
una forta explotació agrícola i ramadera del territorio A partir de la segona meitat del segle 11 aC,
es cornenca a notar la presencia romana a la zona, tot i que no es detecta cap destrucció violenta

dels poblats. Es comencen a construir vil.les romanes que acaben desplacant l'antiga forma

d'ocupació del territori, al mateix temps que comenca una explotació sistemática deIs recursos

de la terra i de les mines de ferro de Can Tintorer (Gavá) 78. El comerc de la sal de Cardona,

que tenia una sortida al mar a través de la vall del Llogregat, es canalitzaria per mitjá d'aquest
ancoratge 79.

El derelicte de Les Sorres VIII va ser trobat per casualitat a mitjans deIs anys 60

pero el seu descobriment es va mantenir en secreto La major part del derelicte va ser deixat in

situ i recobert. Gairebé tots els objectes localitzats van ser destruits. Segons testimonis orals,
s'hi havia localitzat el costellam d'un vaixell de fusta i abundants ámfores, probablement greco
itáliques, Entre els pocs objectes conservats podem comptar tres ancores de ferro datades al

segle 11 aC, una campana de bronze, un buc folrat de plom i les ámfores, a més dels dos cases

estudiats 80.

A partir deIs materials recollits i de la informació oral recollida, P. Izquierdo i
J.M.Solias proposen una datació del derelicte cap al segle II aC, moment en que tots els

materials podrien ser presents en una mateixa embarcació. Pel que fa a la interpretació, els seus

investigadors apunten tres hipótesis. En primer lloc, els cases serien en ús en un vaixell que

seria de tipus militar, pirata o comercial armat. Com a segona possibilitat, els cases formarien

part del carregament del vaixell i serien objectes de corriere. Com a última hipótesi, tots els

objectes de bronze localitzats, i potser també d'altres que no s'han trobat, formarien part d'un

metall destinat al reciclatge. Tot i aixó, segons el nostre parer, aquesta última opció és la menys

probable ja que s'ens fa difícil de creure que, un case tant ric i sumptuós com el que va ser

venut a l'estranger, tingui aquest últim destí. D'altra banda, nosaltres hem proposat de rebaixar

la seva cronologia fins als segle IV-JI aC i, per tant, aquest case podria estar en ús o bé ser

objecte de comete en aquest momento

77 IZQUIERDO� SOLlAS: 1991, p: 604-605 i 608.
78 IZQUIERDO; SOLlAS: 1991, p: 607-608.
79 IZQUIERDO: 1986, p: 13.
80 IZQUIERDO� SOLlAS: 1991, p: 6()5.
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5. Les influencies etrusques de La Pedrera (Vallfogona de

Balaguer, Térmens, La Noguera, Lleida)

5.1. Aplic de sítula

Es tracta d'un fragment d'aplic d'ansa de sítula procedent de la necropoli de La
Pedrera (Vallfogona de Balaguer) conservada al Museu de l'lnstitut d'Estudis Ilerdencs amb

l'inventari L-1241. Medeix uns 8 cm d'amplada máxima, uns 60cm d'alcada máxima i
r

l'amplada de la vora fa uns 2 mm. Aquesta fragment pertany a un grup de peces de bronze que

no van poder ser associades a cap enterrament concret i en desconeixem, dones, el context

arqueologic 81.

El fragment conservat compren la part superior del cos i la vora del recipiente
Sobre la vora plana, es troba soldat el suport de l'ansa (Lam. L). Aquest aplic presenta dos

orificis circulars per a col.locar-hi l'ansa. Com a motiu decoratiu, entremig deIs orificis hi

trobem una decoració incisa en forma de palmeta estilitzada. En la part superior del cos, hi
trobem una decoració incisa d'ovuls i cercles repujats 82.

Podem relacionar aquest aplic amb els que caracteritzen el tipus "F" de M.V.

Giuliani-Pornes corresponent a les sítules en forma de campana 83. El cos té una forma

convexa, designada sovint com a ovoidal. La vora de la pe�a es presenta replegada
horitzontalement cap a l'interior o bé acabada amb un llavi gruixut o un cercle pla, fos a part i

soldat. El aplics consisteixen en una petita planxa soldada a l'orla i amb un doble forat. En

alguns exemplars, aquesta és llisa i esquemática pero molt sovint esta decorada amb una voluta

inspirada en els capitells jónics o en les esteles sámies. Al capdamunt, hi trobem un ornament

de fulles i arbusts de palma estilitzats amb quatre petals laterals 84.

Segons M.V. Giuliani-Pomes, aquest tipus de sítula existiriaja des del segle IV
aC i s'hauria format en territori etrusc difonent-se més tard per tota la península itálica, i

esdevenint una forma típica de la Magna Grecia, segons mostren les imitacions en el repertori
cerámic italiota. Segons aquesta mateixa investigadora, aquest tipus de sítula s'ha d'emmarcar

entre l'inici del segle IV i la fi del segle I aC 8..").

Pel que fa a la decoració de la part superior del cos, hom ha documentat algun
exemplar amb un fris d'ovuls al voltant de la vora com ara dos exemplars conservats en el

Museu de Florencia i un del Museu de Karlsruhe datats al segle III aC 86. En la regió renana de

Waldalgesheim, en una rica tomba de La Tene 1, hom hi va localitzar una sítula de bronze amb

81 MUNILLA: 1991, p: 14()-141.
82 MUNILLA: 1991, p: 140-141, p: 166 fig. 12.3.
83 GIULIANI-POMES: 1957, p: 66-76.
84 GIULIANI-POMES: 1957, p: 67-68.
85 GIULIANI-POMES: 1957, p: 68, 72 i 76.
86 GIULIANI-POMES: 1957, p: 73.
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un aplic decorat amb un motiu de voluta coronat per una palmeta i, en la part superior del cos i
sota els aplics, un elegant i complex motiu de palmeta amb fulles soltes i corbades. P. Jacosthal

la interpreta com una pe�a de fabricació campaniana de finals de segle IV aC 87. Un altre

exemplar semblant prové de Keldby (Dinamarca), i presenta una decoració semblant en forma

de palmeta sota l'aplic i una orla de línies incises en forma d'espina de peix datada als segles
IV1III aC 88. En el Museu Arqueológic de Florencia es conserven dos exemplars de procedencia
desconeguda que presenten una decoració incisa sota la vora amb motius de perletes, línies

oblíqües i d'espina de peix, pero sense la decoració sumptuosa de palmeta a la part superior del
cos, i amb una cronologia semblant a les altres peces citades 89.

P.J. Riis dóna una interpretació diferent per a les sítules en forma de campana.

Segons ell, es tracta d'un tipus emparentat amb un tipus d'origen grec ben documentat des del

segle V aC 90. Segons ell, la decoració floral s'ha de relacionar amb certes omamentacions

arquitectóniques i amb algunes produccions metaliques i cerámiques tarentines i apúlies del

segle IV o d'inicis del JII aC. Així, productes com la sítula abans mencionada de Keldby serien

de producció greco-tarentina 91. Igualment, segons P.J. Riis, la sítula de Waldalgesheim
mencionada anteriorment, i atribuida a un taller campaniá segons P. Jacobsthal, seria una

producció tarentina 92. Segons ha afirmat més recentment C. Rolley, aquest tipus de sítula ben

documentat a Etrúria és originari de l'Apúlia i freqüent a Macedonia, on també hi hauria un

centre productor d'aquest tipus de vasos 93.

Creiem que la decoració de palmeta estilitzada de l'aplic de La Pedrera així com

la mateixa forma d'aquest aplic s'han d'emparentar amb les sítules en forma de campana

definides com a origináriament etrusques per M.V. Giuliani-Pomes i com a tarentines per P.J.

Riis. L'omament d'ovuls de la nostra pe�a enllaca amb la decoració perlada tant corrent en

produccions etrusques com els bols de vora plana 94 o els discs perlats 95. Pero el motiu

decoratiu de triangles de costats arrodonits i de cercles repujats no troba paral.lels en el món

etrusco Potser el podriem inscriure dins d'una tradició local arrelada en el món deIs Camps
d'Vmes tot i que la técnica del repujat s'ha de relacionar amb el món greco-itálic. En aquest
sentit, altres elements metál-Iics localitzats a la mateixa necrópoli de La Pedrera, com serien

algunes sivelles de cinturó, presenten també una decoració incisa i/o repujada 96. Per tant,

podem afirmar que es tracta d'un peca de producció local pero d'influencia etrusca. Pel que fa a

la seva cronologia, hem vist com els paral.lels itálics es situen en els segle IV i III aC. L'aplic

87 GIULIANI-POMES: 1957, p: 73. JACOBSTHAL: 1969, p: 141 n° 3.
88 GIULIANI-POMES: 1957, p: 73.
89 GIULIANI-POMES: 1957, p: 74.
90 RIIS: 1959, p: 18.
91 RlIS: 1959, p: 22.
92 RIIS: 1959. p: 24.
93 ROLLEY: 1990, p: 371.
94 ALBANESE PROCELLI: 1985, p: 179-206. BOULOUMIÉ: 1985, p: 167- 178.
95 PY: 1972, p: 27-61. PONS: 1984, p: 188-2()1.
96 MUNILLA: 1987, p: 698-708.
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de La Pedrera s'hauria de situar, dones, cap al segle III aproximadament o, a molt estirar, a la

segona meitat del segle IV aC com a terminus postquem.

5.2. El jaciment de La Pedrera

El jaciment de La Pedrera se situa al marge esquerre del riu Segre, allímit dels
termes municipals de Termes i de Vallfogona de Balaguer (La Noguera, Lleida). El poblat i la

necrópoli abracen un marc temporal que compren el Bronze final, la primera edat del ferro i la
r

cultura ibero-ilergeta. La necrópoli se situa a uns 210m de distancia del poblat, rodejant-Io en

forma de ventall 97.

Al 1958, el poblat fou destnút parcialment pels treballs de construcció d'un canal

de riu i d'una central eléctrica. EIs treballs d'anivellament del terreny van arrasar la major part
de la necropoli. En aquest moment, la intervenció arqueológica es va limitar a un reduit sondeig
estratigráfic a l'área del poblat i a la recuperació deIs aixovars de la necrópoli, el quals no varen
ser publicats. Al 1968, en moti u de la construcció d'un magatzem, hom va excavar un nou

sector de la necrópoli posat al descobert, resultats que tampoc foren publicats 98.

La necropoli tindria quatre moments d'utilització: el primer correspon als segles
X i IX aC, amb aixovars sense elements metal.lics, el segon correspon al segle VIII i el tercer
moment, que abracaria els segles VII-VI aC, li corresponen la major part dels elements

metál.lics deIs aixovars i les primeres umes a tomo L'últim moment se situa en el segle V i tot el

segle IV aC i compren els aixovars metál-lics de ferro 99.

Al 1979, hom va dur a terme una nova campanya d'excavació de la zona del

poblat amb la finalitat de delimitar la zona d'interes arqueologic i les seves possibilitats
estratigrafiques en relació a l'estat actual de conservació del jaciment 100. EIs estrats I i II són

els de cronologia més recent i hom els situa en l'horitzó iberio antic de finals del segle VI/inicis
del V aC, tot i no trobar-hi cerámica a torno Hom no hi ha documentat la facies ibero-ilergeta
plena apareguda en el tall estratigráfic de J. Maluquer.

En les antigues excavacions del poblat, hom havia documentat uns nivells

d'ocupació més recents. En l'estrat III hom hi documentava cerámica d'importació de figures
rojes i datava l'estrat en un segle IV aC avancat. L'estrat 11, amb l'aparició de cerámica

campaniana A amb palmetes estampades, tindria una cronologia de segle III aC. Hom situava el

moment final del poblat entre la fi del segle III i l'inici del II aC 101.

Encara que en I'excavació de 1979 hom no trobés una ocupació corresponent al

període iberio pIe, aquesta apareix documentada en la campanya anterior. Per tant, potser caldria

97 GALLART; JUNYENT: 1989, p: 1-2. MUNILLA: 1987, p: 693.
98 GALLART; JUNYENT: 1989, p: 3-5. MUNILLA: 1987, p: 693-694.
99 MUNILLA: ]987, p: 694-695.
100 GALLART; JUNYENT: ]989, p: 5.
101 BLASCO; MALUQUER; MUÑOZ: 1960, p: 37-56 i 73-74.
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fer nous esforcos per a localitzar-la de nou i, així, conéixer millor el desenvolupament de la
cultura ibero-ilergeta en aquest indret. Entre el material publicat, l'aplic de sítula de La Pedrera

seria la peca més recent corresponent a la necrópoli. També seria, dones, necessari dur a terme

una nova investigació amb la finalitat de trobar el sector de la necrópoli corresponent al període
d'utilització de la sítula i a l'últim moment d'ocupació del poblat. Creiem que la publicació de

tot l'aixovar procedent de la necropoli seria de gran utilitat per a coneixermillor elllarg període
d'utilització de l'indret.

6. Les influencies etrusques del poblat de Covalta (Valencia)

6.1. Aplic de sítula

Fou localitzat abans del 1918 per l. Ballester qui dirigia les excavacions del

jaciment en aquella epoca. En desconeixem la seva localització actual tot i que sabem que durant

molt de temps estigué en mans del seu descobridor. Medeix uns 5 cm de dimensió máxima 102.

Es tracta d'una ansa de bronze amb dos orificis anulars i decorada per una

palmeta retallada. En el seu interior i sota els orificis, trobem dues fines volutes i entremig deIs

orificis té una palmeta de cinc pétals (Lám, IL, 2). Seguint la interpretació de A. García Bellido,
devia anar col.locada en la part exterior d'una gran sítula de bronze, fent joc simétric amb una

altra de semblante EIs orificis sobresortirien de la vora del recipient per a enganxar-hi les
anses103•

El mateix A. García Bellido ja va posar en relació aquest aplic amb les sítules

sud-itáliques en forma de campana, ja mencionades en l'estudi de l'aplic de La Pedrera, i

datades entre el segle IV/111 aC. Així, cal veure en la peca de Covalta, una simplificació deIs

aplics amb ornamentació de voluta entre els dos orificis i amb un ric motiu de palmeta en la part

superior del cos, com és el cas de la sítula de Waldalgesheim mencionada anteriorment 104.

Com a altre exemple d'aquest tipus d'aplic, tenim un exemplar conservat a l'Antiquarium de

Berlín adquirit a Roma 105. Pel que fa a la cronologia cal situar també aquesta pe<;a de Covalta

d'influencia itálica cap al segle III aC.
La sítula és un recipient conegut en el món iberio ja que el tenim forca ben

documentat en diferents punts de la península. A més dels aplics d'Ullastret i de La Pedrera

estudiats en aquest treball, podem citar l'exemplar de El Cigarralejo (Murcia) i les imitacions en
cerámica d'aquesta forma enjaciments com El Puig (Alcoi). Al poblat de Sant Miquel de Liria

(Valencia), hom ha documentat un vas cerámic amb la representació d'una sítula situat també

102 GARefA y BELLIDO: 1948, vol.ll, p: 109-110, lamo XLIII, 25. LLOBREGAT: ]982, p: 83.
103 GARCÍA y BELLIDO: 1948, vol.Il, p: 109-110.
104 RJIS: 1959, p: 24. ROLLEY: 1990, p: 371.
lOS ZÜCHNER: 1938, p: 24, fig. 18.
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dins del segle III aC. Segons V. Page del Pozo, l'adopció d'aquesta forma en el món ibéric ha

pogut recollir una doble influencia: d'una banda la tradició hallstáttica on la sítula de bronze va

tenir una amplia acceptació i de l'altra, la influencia mediterránia com es demostra en els

exemplars itálics i d'influencia itálica ]06.

6.2. El poblat de Covalta

El poblat iberic de Covalta es troba situat dalt d'un promontori amb el mateix
,

nom en la part septentrional de la Serra d'Agullent. La línia divisoria de les províncies de

Valencia i Alacant talla longitudinalment el jaciment 107. El poblat esta rodejat en gran part per
una muralla de tres metres d'ample amb dues portes d'accés oposades, una a I'est i l'altre a

l'oest. Hom hi ha localitzat unes 48 cases de planta rectangular amb les parets de pedra petita i

mitjana a la base, així com dues cisternes que recullen l'aigua de la pluja a partir d'unes
canalitzacions. En el sud-oest de l'altiplá trobem un petit jaciment mineral ferric explotat en

algun moment en temps passats, sense que en puguem ser més específics. La necropoli no ha

estat localitzada tot i les nombroses exploracions realitzades 108.

M.A. Vall de Pla ha realitzat un estudi de les importacions cerámiques en el

poblat, deixant les troballes de bronze per una publicació posterior. Les importacions átiques de
figures rojes es documenten en el poblat sobretot des de mitjans de segle V i fins a inicis de

segle IV aC. La cerámica de vemís negre localitzada és d'origen átic, majoritáriament, tot i que
també podia procedir d'altres tallers del Mediterrani com Sicília, la Magna Grecia o la Grecia

continental i asiática 109.

Segons apunta la mateixa autora, en dies clars, des de Covalta podem veure l'illa

d'Eivissa, fet que mostra la gran proximitat del jaciment amb aquest enclau púnico Per tant,

igual que en la resta de la costa llevantina, hem de considerar el comete púnic com a via

d'arribada de les importacions gregues tot i que tampoc hem de descartar del tot la presencia de

mercaders grecs en aquestes costes 110.

Cap a mitjans de segle III aC, s'inicia la fabricació i la difusió de la cerámica

campaniana A, pero aquesta és inexistent a Covalta 111. Hom situa en aquest moment les
últimes importacions de cerámiques de vernís negre i la fi de l'ocupació del poblat, tot i que no

coneixem les causes del seu abandonament 112. L'aplic de sítula analitzat s'hauria de situar,

dones, en aquest última fase d'ocupació, si bé seria interessant d'iniciar noves investigacions en

el poblat per a coneixer millor les seves fases d'ocupació.

106 PAGE DEL POZO: ]984, p: 95-100.
107 VALL DE PLA: 1971, p: 18.
108 VALL DE PLA: 1971, p: 23-33.
109 VALL DE PLA: 1971, p: 181-182.
lID VALL DE PLA: 1971, p: 184-187.
111 VALL DE PLA: 1971, p: 183.
112 VALL DE PLA: 1971, p: 184-·187.·
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7. Etrúria als segles IVIII I aC.

7.1. La situació interna

Tot i els problemes exteriors que veurem més endavant, assistim a una

reactivació de l'economia al llarg de tot aquest període. A Falerii, s'estableixen fabriques de

cerámica figurada creades per ceramistes átics i actives durant tot el segle IV i bona part del III

aC, amb una activitat d'intercanvi en tota l'área.umbro-sabina. Pero la reactivació es fa més

palesa a Tarquinia amb l'ocupació de tot el seu ampli territori mitjancant l'establiment

d'autentiques colónies. Assistim, dones, a la reconstrucció del santuari empóric de Gravisca, a
un paper creixent de la ciutat dins de la colonia corsa d'Aleria i al desenvolupament de fabriques
cerámiques tarquineses en la segona meitat del segle IV aC 113. Cal destacar també, durant

aquest moment, el control de Tarquínia sobre la lliga etrusca i la seva voluntat de recuperar

l'hegemonia etrusca en el mar Tirre traduida per un enfrontament amb Roma al 358 aC 114.

Pel que fa a les ciutats més al nord, tenim menys documentació referida a aquest
moment, pero sabem que Arezzo esdevé un gran centre productor de bronzes i que les

importants fabriques de cerámica de Chiusi de la primera meitat del segle IV aC es traslladen a

Volterra. Populonia segueix essent el centre tradicional de la siderúrgia tirrenica 115.

La represa general de les activitats artesanals etrusques s'ha de relacionar amb la

instal.lació de ceramistes átics en ciutats com Falerii i Caere. A diferencia dels temps anteriors,
els artesans etruscs es limiten a imitar i reproduir els models grecs, sense que poguem parlar de
produccions cerámiques i pictoriques originals i própies etrusques 116.

Paral.lelament, veiem també una reocupació del camp i la potenciació de la petita
,

i mitjana propietat en polis meridionals com Tarquínia, Vulci o Falerii. Es així com es forma

una classe de propietaris de base no aristocrática detentora del poder económic i polític que

deixa com a testimoni de la seva importancia uns grans i rics hipogeus, tal com documenten les

tombes gentilícies de finals de segle V i de tot el segle IV ac de Caere, Tarquinia, Vulci, Chiusi,
Perugia, Cortona o Volterra 117.

7.2. Les relacions exteriors

L'Etrúria del segle IV aC es veu marcada per l'avancada celta pel nord i per la

pressió de Roma pel sud, i es veu privada dels seus dominis en l'área padana i en la Campánia,

113 TORELLI: 1981, p: 218-219.
114 TORELLI: 1981, p: 222.
115 TORELLI: 1981, p: 220.
116 TORELLI: 1981, p: 248-249. PALLOTINO: 1984, p: 375-376.
117 TORELLI: 1981, p: 233-237. COLONNA: 1975, p: 18-19.
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Hom situa entre finals del segle V i inicis del IV aC l'inici de les primeres invasions celtes a la

Italia central amb una serie de moviments rápids i encalcants. Un cop destruida l'Etrúria

padana, els celtes fan una incursió fins a Roma i l'incendien. A partir de mitjans del segle IV
aC, els celtes ocupen gran part de l'Etrúria padana 118.

El tira Dionís de Siracusa duu a terme una serie d'incursions a l'Adriátic per a

controlar el canal d'Otranto i les rutes comercials de l'Adriátic. Cap a mitjans de segle IV aC,

Spina veu com s'interromp el seu corriere amb Atenes i es tradueix amb una aturada de les

importacions de cerámica ática. Llavors, la ciutat opta per potenciar l'antiga ruta transapenínica
que durant el segle V aC funcionava per a l'irríportació de metalls procedents de les zones

mineres de 1 'Etrúria septentrional 119. Spina seria, dones, un deIs pocs punts etruscs que

sobreviurien a la celtització de l'área padana 120.

Paral.lelament, Dionís de Siracusa duu a terme una política d'expansió cap a tota
"

l'illa de Sicília, la Península Itálica i l'Adriátic. Es així com totes les antigues colonies gregues

d'Itália passen a la seva hegemonia i s'aventura a l'Adriátic fundant colónies com Issa i Lissos.

És en aquest marc que hem de situar la seva expedició naval contra les costes d'Etrúria i el

saqueig del port de Pyrgi i del seu santuari al 384 aC. Aquesta operació podria fer part d'un pla
més ampli de conquesta de tota la zona minera etrusca i corsa i rodejant, així, Etrúria pel Tirre i

per l'Adriátic 121. Tot i aixó, la pressió siracusana es va atenuant al llarg del segle IV aC,
traduint-se per una alianca etrusco-siracusana davant de la pressió cartaginesa en

l'estrusquitzada illa de Corsega, Aquesta pressió sera un dels motius que desencadenaran el

tercer tractat romano-cartaginés 122.

A la Campánia, els etruscs s'enfronten amb els samnites que deixen les

muntanyes per a instal.lar-se a la plana amb unes condicions de vida més favorables. EIs

samnites poden haver trobat suport en d'altres elements etnics locals que, a la segona meitat del

segle V aC, tots plegats són prou forts per a substituir el régim etrusc per un estat campa, i
deixa d'existir, dones, el domini etrusc de la Campánia 123.

D'altra banda, els conflictes que enfronten Veio i Roma des de la primera meitat
del segle V aC acaben amb una victoria romana i amb la caiguda de Veio i del seu territori sota

el seu poder cap al 396 aC, essent la primera ciutat etrusca en perdre la seva independencia 124.

Aquest fet alarma l'Etrúria sencera que, cap al 358 aC, decreta una guerra general contra Roma
amb Tarquínia al capdavant i amb la voluntat de recuperar l'hegemonia del passat. Pero al 351

118 PALLOTINO: 1984, p: 212-222.
119 CRISTOFANI: 1983, p: 102-103.
120 PALLOTINO: 1984, p: 223.
121 PALLOTINO: 1984, p: 234-236. CRISTOFANI: 1983, p: 102.
122 PALLOTINO: 1984. p: 239.
123 PALLOTINO: 1984, p: 213-215.
124 PALLOTINO: 1984, p: 227-231.
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aC, aquesta guerra es tanca amb una treva de quaranta anys, sense vencuts ni vencedors, pero
sense poder eliminar l'amenaca romana a les ciutats etrusques 125.

En el cas de Caere, les relacions amb Roma no han estat sempre tenses sinó ben

al contrario Ja al segle VII aC, en els aixovars lacis trobávem produccions ceretanes i, en

especial, el tant característic bucchero nero. Les bones relacions de Caere amb tot el sud li

proporcionen també un contacte més estret amb la Campánia etrusca. Segons M.Grant,
l'amistat romano-ceretana és tal que aquests es varen mostrar indiferents davant de la caiguda de

Veio en mans romanes 126. Al 353 aC, Caere rep el dret polític de civitas sine suffragio i
'"

s'assegura amb Roma un territori on intercanviar els seus productes 127. Es més, podríem
pensar que l'ajuda ceretana a Roma contra les incursions gregues d'inicis de segle IV aC es

tradueix per la participació d'aquesta ciutat etrusca en l'intent frustrat d'instal.lar colónies

romanes a Sardenya (378-377 aC) i a Córsega (357-354 aC) 128. Tot i aixo, veient el poder
creixent de Roma i tement per la seva autentica independencia, Caere es defineix pel costat
etrusc en la guerra contra Roma.

En el segle anterior, hem vist com Córsega era un punt de referencia en les

relacions comercials del Mediterrani occidental, sobretot pel que fa a la cerámica ática. Pero des

de finals del segle V i durant la primera meitat del segle IV aC, les importacions átiques a les illa

comencen a disminuir, fet que potser s'hauria de relacionar amb l'expedició de Dionís de

Siracusa contra Pyrgi i Caere al 384 aC. A mitjans de segle, constatem una serie de canvis més

importants. Aléria és envaida de productes italics, tant de produccions falisques i ceretanes com
de campanianes (del Taller de les Petites Estampilles) i lacials. Les importacions púniques es

mantenen a l'illa, pero tot fa pensar que després del tractat romano-cartaginés del 348 aC, l'illa

queda dins l'esfera económica de l'Itália central i meridional 129.

Pero a partir de finals del segle IV i d'inicis del segle 111 aC, una serie d'elements

marquen la fi de les llibertats etrusques. D'una banda, tot i el tercer tractat romano-cartaginés
del 306 aC que encara fixava Córsega com una zona neutral entre les dues potencies, la colonia
d'Aléria es veu envaída completament de productes romans acompanyats d'un bon nombre

d'inscripcinos llatines 130. Pero l'illa no perd el seu paper estrategic en les rutes mediterránies

centro-occidentals tot i la conquesta romana del 259 aC 131. Al 311 aC, assistim a un nou

enfrontament etrusco-roma i en són aquest cop protagonistes les ciutats del nord d'Etrúria. Al

295 aC, una coalició de tots els pobles itálics, entre els quals comptem els etruscs, els umbres,
els samnites i els gals, s'enfronta sense éxit contra la gran potencia llatina. Al 294 aC, Roselle

és conquerida pels romans. Al 283 aC, la batalla delllac Valdimone significa una nova derrota

.

125 PALLOTINO: 1984, p: 237.
126 GRANT: 1982, p: 210-211.
127 TORELLI: 1981, p: 220.
128 GRANT: 1982, p: 211.
129 JEHASSE; JEHASSE: 1979, p: 342-347. JEHASSE; JEHASSE: 1989, p: 382-383.
130 TORELLI: 1981, p: 252.
131 JEHASSE; JEHASSE: 1979, p: 347.
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etrusca i marca l'inici de la caiguda de les ciutats etrusques en mans romanes: Tarquínia al 281

aC, Caere al 280 aC, Volsinii al 265 aC. Al 264 aC, el santuari federal etrusc és destruit

marcant així la dissolució de la Iliga etrusca i la pérdua de la seva independencia 132.

A partir de la segona meitat del segle III aC, assistim a una reestructuració del

territori amb la creació de noves colonies llatines marítimes en tot l'antic territori etrusco Tot i

aixó, les ciutats d'Etrúria septentrional com Volterra, Chiusi, Perugia, Cortona o Arezzo

mantenen amb Roma una alianca que els permet una certa autonomia encara durant un cert

temps 133. La conquesta romana no significa la desaparició de l'etrusquicitat d'un dia per

l'altre, sinó que les antigues ciutats etrusques .mantenen encara durant un cert temps les

tradicions i els costums que els són propis, almenys fins al segle II aC. No és fins al segle I aC,

després de la concessió de la ciutadania romana i en motiu de l'estructuració administrativa

d'Itália a l'inici de l'epoca imperial, que es produeix de manera més intensa la integració
d'Etrúria dins de la romanitat 134.

8. Eivissa als segles IVIII I aC.

8.1. La situació Interna

Durant els segles IV/III aC, Eivissa es desenvolupa seguint la situació socio

económica creada en el període anterior. Des de la primera meitat del segle IV aC, la distribució

de les necrópolis en l'ámbit rural ens indica la presencia humana massiva en tota l'illa. A partir
d'aquest moment, el creixement económic de l'illa és constant. La ciutat d'Eivissa es beneficia

de la producció agrícola i ramadera de les zones rurals de l'illa. Les fonts historiques parlen de

la famosa ramaderia ovina eivissenca (Diodor V, 16, 2). Entre els productes agrícoles, podem
compta-hi també el vi i I'oli, productes exportats amb ámfores ebusitanes. Pel que fa a les

activitats artesanals de l'illa, cal tenir present la producció de llana i també de terrissa, tal com

demostren els retrobaments de forns cerámics en ambient rural. No tenim cap prova de les

explotacions salines eivissenques d'epoca púnica, pero podríem apuntar-ho com a activitat
,

possible 135. Es també en aquest moment que s'inicia l'encunyació de moneda ebusitana, tot i

que al segle III aC a penes circula fora de l'illa.

La ciutat d'Eivissa es beneficia de tota aquesta producció rural i actua com a

centre redistribuídor d'aquestes mercaderies i d'altres de les més diverses procedéncies,
participant així deIs principals corrents comercials del Mediterrani occidental. D'aquesta
manera, la ciutat i el campo s'uneixen i es complementen creant una economia on els productes

132 TORELLI: 1981, p: 251-256. PALLOTINO: 1984, p: 240-241.
133 PALLOTINO: 1984, p: 245-248.

.

134 PALLOTINO: 1984, p: 250-255. TORELLI: 273-275.
135 GÓMEZ BELLARD: 1986, p: 186-191.
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artesanals i els agrícola-ramaders formen la base d'un període de prosperitat que només es

veurá truncat per l'intervenció romana 136.

Eivissa és, en aquests moments, un deIs principals centres urbans del

Mediterrani occidental. Segons cálculs basats en enterraments de Puig des Molins, hom pensa

que la ciutat estaria habitada per unes cinc o sis mil persones. El nombre d'habitants en l'ámbit

rural és, ara per ara, més difícil de quantificar 137. Pel que fa a la producció artesanal, a partir
del 400 aC, apareixen nous tipus cerámics i amfórics com les PE 13 i, a partir de la segona

meitat del IV aC, les PE 14 i PE 22 138, i en desapareixen d'altres com les Ebl, Eb2, Eb23,
Eb64. Entre la segona meitat del segle IV i l'inicidel lIlaC, la coroplástica ebusitana agafa una

marcada infl uéncia siciliota 139.

El registre arqueológic eivissenc ha donat fins ara molt poca informació sobre el

segle III aC. Durant els dos primers tercos, les amfores PE 15 i PE 22 mantenen el flux

comercial d'Eivissa cap a I'exterior, tal com documenta el peci menorquí de Binisafuller. Durant
la segona Guerra Púnica, seguim trobant produccions ebusitanes en la costa catalana. Al 217

aC, arriba una flota romana i saqueja l'illa. Al 205 aC, hi desembarca una de cartaginesos sota

el comandament de l'almirall Magó, germá d'Anníbal, a qui Eivissa fomeix d'homes i armes.

Malgrat la guerra, Eivissa sembla mantenir el seu potencial economic i els seus intercanvis amb

l'exterior continuen fins a l'últim quart del segle II aC en que documentem un retrocés de

l'economia ebusitana 140.

8.2. El cornerc marítim

Els contactes ebusitans amb l'illa de Mallorca iniciats en el segle anterior

comencen a regularitzar-se i a intensificar-se en el segle IV aC, i es tradueixen per una ocupació
definitiva de l'illot de Na Guardis al sud de I'illa, com a principal focus d'activitat púnica a

Mallorca. Des d'aquí es crearan nous centres costaners que facilitaran el contacte amb els

indígenes de l'interior, com és el cas de Es Trenc (al costat de Na Guardis), Sales (Calviá), i Na
Galera (Palma) 141.

A l'illot de Na Guardis hom ha documentat una serie d'estructures portuáries al

nord de l'illa idos recintes defensius que agrupen construccions com magatzems de

mercaderies, unes dependéncies dedicades probablement a algun treball artesanal i un centre

metal.lúrgic de transformació del ferro 142. Tot i constituir un assentament modest, V.M.

136 GÓMEZ BELLARD: 1986, p: 191.
137 COSTA; FERNÁNDEZ: 1992, p: 337.
138 RAMON: 1995, p: 64-73.
139 COSTA; FERNÁNDEZ: 1992, p: 377-338.
140 COSTA; FERNÁNDEZ: 1992, p: 340-344.
141 GUERRERO AYUSO: 1985, p: 68.
142 GUERRERO AYUSO: 1991, p: 924-925.
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Guerrero Ayuso defensa el seu paper de port of trade: un lloc políticament neutre que garantiria
l'abastiment continu de productes procedents del comerc llunyá, situat en la periferia del sistema

economic i que constitueix el punt de trobada de la cultura urbana ebusitana amb els comerciants

especialitzats i la població indígena talaiótica, D'aquesta manera, Na Guardis seria un centre

redistriburdor fora d'Eivissa de mercaderies ebusitanes i de productes vinguts del Nord
..

d'Africa, de Sicília i, en menor quantitat, ibérics, massaliotes o emporitans 143.

Pel que fa a la costa de la Península Ibérica, a partir de mitjans del segle IV aC,

l'expansió de les ámfores PE 14 reflecteix un creixement del comete ebusitá des de Múrcia fins

al nord de Catalunya. Les troballes d'aquest tipus d'ámfora en tota aquesta franja costanera

augmenten dia a dia, i són ja presents de forma notable en punts com Ullastret o Empúries. La
difusió de les produccions amforiques PE 22 és important tot i que aquest tipus perdura fins al

, .

segle 111 aC. Es dones a partir del 350 aC que podem parlar d'una important projecció comercial
ebusitana. El retrobament de pecis com el del Sec i el de Benisafuller respon a la navegació de

mercaders púnics del Mediterrani central cap a la Península Ibérica amb finalitats comercials. El

carregament complex del vaixell del Sec, datat cap al segon quart del segle IV aC i compost

majoritáriament per productes d'origen o de fabricació grega (ática, magno-grega, siciliota),

podria ser reunit en una área com Sicília o Cartago i comercialitzat en les costes iberiques, Així,
serien tant els mercaders del Mediterrani central com els ebusitans els encarregats d'exportar
productes púnics, itálics i grecs (tant de l'Egeu com de la Magna Grecia i Sicília) a la Península

Ibérica 144.

En la zona de l'Ebre, trobem testimonis d'un cornete púnic amb la presencia
d'ámfores PE 14 en els nivells iberics del Puig de la Nau (Benicarló), de La Punta d'Orleyl i a
la Punta de la Vall d'Uxó 145. A la Moleta del Remei, en l'horitzó iberio pIe, també se n'han

documentat amb una cronologia d'inicis de segle IV aC, si bé es fa difícil de dir si varen ser

portades directament per mercaders púnics o bé si fou Empúries la intermediaria 146. Entre

altres jaciments que, en nivells de segle IV aC presenten ámfores ebusitanes en quantitats
.

importants, podem citar el poblat ibéric de Montjuic (Barcelona), el de Tarragona, la Penya del

Moro (Sant Just Desvem) on els envasos púnics, tot i ser escassos, predominen sobre la resta

de productes amforics importats 147. Les excavacions recents en el poblat d'Alorda Park han

mostrat el paper essencial del comete púnic ebusitá durant els segles IVJIII aC, reflectit tant amb
una presencia majoritária d'ámfores púniques, sobretot ebusitanes, com amb la documentació

d'altres materials cerámics també de producció púnica, pero d'origen centremediterrani. Les

ámfores i cerámiques massaliotes, fruit d'un comete amb Empúries, si bé arriben amb

143 GUERRERO AYUSO: 1991, p: 925.
144 RAMON: 1991, p: 147-148. ARRIBAS et alii: 1987, p: 654-655. RAMON: 1995, p: 36-73.
1450LIVER: 1991, p: 1095 i 1101.
146 GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 233.
147 SANMARTf. J.: 1991. p: 125. BARBERA; MORRAL; SANMARTf: 1977, p: 10. BARBERA;
SANMARTf: 1982, p: 24 i 119-120.
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regularitat i són relativament importants, tenen un paper secundari en relació amb les

produccions púniques 148.

D'altra banda, l'expansió comercial púnica en les costes iberiques és tant

important que hom creu en la implantació de terrisseries en indrets com Adarró, on hom ha

posat al descobert les restes de tres forns probablement dedicats a la producció cerámica. La

troballa d'ámfores que recorden a les PE 14 tardanes i els PE 15 fa pensar en aquesta
instal.lació ibérica com a centre de fabricació d'ámfores d'imitació ebusitanes 149. Així mateix,
el descobriment en les últimes campanyes d'excavació a Empúries d'un diposit de la segona

meitat o del tercer quart del segle IV aC on, a més de mol tes ámfores gregues, n'hi ha de tipus
que recorden les ebusitanes, fa que J. Ramon apunti la possiblitat d'una fabricació d'ámfores

d'imitació ebusitana en la mateixa ciutat grega. Pero, aquesta hipótesi encara s'ha de

comprovar150.

Al segle 111 aC, els envasos púnics segueixen predominant en la costa catalana en

els jaciments ja citats així com en d'altres entre els quals podem citar el recinte fortificat del Puig
Castellet (Lloret de Mar, La Selva) o el Turó del Vent (Llinars del Valles, Valles Oriental) ..
Eivissa conserva, dones, el seu domini comercial en el Mediterrani occidental. En aquest sentit,

podem destacar la presencia d'un gran nombre d'ámfores iberiques de boca plana localitzades
en la mateixa Cartago. També podem atribuir als mercaders púnics un important paper en la

distribució de cerámiques fines produides en ambients grecs o hel· lenitzats i de les árnfores

greco-itáliques que tant podien arribar a partir del Mediterrani nord-occidental com a través del

corriere púnic 151.

9. La influencia emporitana en el territori peninsular

Al 1978, E. Ripoll i E. Sanmartí qualificaven el segle IV aC com "1 'edat d'or"

del comerc grec a la Península Ibérica davant de la quantitat d'importacions gregues localitzades
en els jaciments iberics 152. Encara que la ciutat produís en el seu sector sud el gra necessari per
a la seva subsistencia, el rerepaís iberic duu a terme un procés d'explotació agraria del territori

produint un excedent cerealístic que sera exportat a ultramar mitjancant 1 'intermediari

emporitá'Y, Aquest és el cas de Mas Castellar de Pontós on es documenta un camp de sitges
amb una cronologia de segles IV/III aC fonamentalment 1.54. Altres camps de sitjes documentats
són els de Peralada, Creixell, Ullastret o Ermedás, tots ells a l'Empordá, i els de Montjuic o el

148 POU; SANMARTf; SANTACANA: 1993, p: 191. SANMARTf, J.: 1990, p: 176.
149 RAMON: 1991, p: 80-81 i 149. RAMON: 1995, p: 44.
ISO RAMON: 1991, p: 72 i 149. RAMON: 1995, p: 39.
151 SANMARTf: 1991, p: 127. RAMON: 1991, p: 151-152.
152 RIPOLL; SANMARTf: 1978. p: 36.
153 SANMARTf: 1993, p: 93.
154 PONS: 1993, p: 111-113. PONS el alii: 1993, p: 321 i 324-327.
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Pla de les sitges a més deIs recintes interpretats com a dipósits de cereals dins de poblats com
Tomabous i Mas Boscá 155.

Cal relacionar aquest augment de la producció ceralística amb la introducció per

part de I'element forá d'una serie de técniques que propicien aquest desenvolupament. Es tracta
d'instruments agrícoles de ferro localitzats en nombrosos jaciments ibérics d'arreu de Catalunya
que desplacarien els objectes fabricats amb altres metalIs com el bronze o el plom comportant
una millora tecnológica i una serie de canvis en el terreny económico-social i, en particular, en
el treball de camp 1.56.

D'aquesta manera, al mateix temps que el territori ibéric produeix en quantitat un
element de comerc necessitat en tota la conca mediterránia, aquest es constitueix com a mercat

per a la comercialització de productes grecs 157. Paral.lelament a la producció d'un excedent
.

cerealístic, veiem dones estendre's de forma important els productes cerarnics átics tant en

jaciments costaners com en punts de l'interior, seguint les quatre rutes principals de

comunicació: la línia costanera mediterránia i el curs del rius Ter, Llobregat-Cardoner i Ebre

Segre 158, seguint la línia que ja haviem apuntat en el capítol anterior.
Des d'inicis del segle IV aC, trobem a la comarca d'Osona una serie

d'assentaments fortificats i planificats en clara relació amb les vies de penetració i eIs recursos

naturals. El poblat de l'Esquerda (Roda de Ter) es troba situat en una península allargada, en el

darrer meandre del Ter abans d'entrar a Les Guilleries, amb una posició privilegiada per a

controlar i defensar el territori circumdant. El període ibéric pIe es presenta en forma d'autentic

oppidum emmurallat fruit d'una planificació urbanística del conjunt del poblat, ja que aquest

jaciment és un punt de pas obligat en seguir el riu Ter. EIs camins que el voregen, comuniquen
la comarca d'Osona i, en particular, la plana de Vic, un gran potencial agrícola, amb les

comarques gironines i empordaneses, fortament hel.lenitzades 159. La fortificació ibérica del

Turó del Mongro té unes defenses impressionants, d'entre les quals destaquen les de finals de

segle Vlinicis de segle IV aC, que es poden relacionar amb les de tipus grec com ara les

d'Empúries. El paper d'aquest enclau seria especialment important com a refugi en els moments

de perill, i tenien possiblement una xarxa de punts de vigilancia per a suplir la seva manca de

visibilitat. En nivells de segle IV aC hi trobem una presencia abundant de cerámiques átiques de

figures roges i de vernís negre totalment relacionables amb les importacions gregues
localitzades en l'área emporitana 1('lÜ.

Per tant, veiem com en tot el segle IV aC, l'arqueologia mostra una relació

d'aquestes terres interiors amb la zona empordanesa, no només per la quantitat de cerámica

localitzada, sinó també pels paral-lelismes que podem trobar entre les fortificacions indígenes i

155 PALLAREs; GRACIA; MUNILLA: ]987, p: 2].
156 SANAHUJA: 1971b, p: 6]-] le). PALLARES; GRACIA; MUNILLA: ]987, p: 20.
157 PALLAREs; GRACIA; MUNILLA: ]987, p: 20.
158 PALLAREs; GRACIA; MUNILLA: 1987, p: 2(). GRACIA: 1986, p: 15-16.

159 ROCAAGUERA: 1991. p: 309-314. MOLAS: 1993. p: 135-136.

160 MOLIST; ROVIRA: ]99], p: 249-264.
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les gregues tal com també es dóna en altres indrets de Catalunya, segons veurem més endavant.

Segons M.Rocafiguera, la necessitat de productes cerealístics per part d'Empúries i de Roses fa

que árees planes i fertils com Osona, participin de les influencies gregues i entrin dins de

l'horitzó de l'iberització 161.

En la zona de l'Ebre, les influencies gregues es manifesten també amb la

presencia de cerámica ática en jaciments com El Puig de la Misericordia, El Puig de la Nau, la

Punta d'Orleyl, Sant Josep, Vinarragell o El Castell d'Almenara entre d'altres. La zona viu un

moment de gran eclosió poblacional i documentem els assentaments situats estratégicarnent en
les vies de comunicació entre la costa i les valls de l'interior, i trobem també fortificacions, de

major o menor importancia, en molts d'aquests poblats 162, que segueixen la mateixa línia del

segle anterior.

Al poblat de La Moleta del Remei, les importacions átiques de figures roges i de
vernís negre es fan paleses sobretot entre finals del segle V i el primer quart del IV aC. En el

període ibéric pIe, el poblat veu desenvolupar una planificació urbanística amb una xarxa

pseudohipodámica i un sistema defensiu que inclou elements de clara influencia grega que ens

permet relacionar aquesta muralla amb la del Castellet de Banyoles de Tivissa, amb la

d'Ullastret, la de Burriac (Cabrera de Mar) a més de la d'Empúries. L'activitat agraria de la

Moleta es documentaria, des de finals del segle V aC, a partir deIs anomenats "edificis

singulars" destinats a l'emmagatzement de cereals, i participa així també de l'intercanvi del seu

excedent cerealístic amb l'element grec emporitá 163, tal com hem vist en el capítol anterior.
D'altra banda, en tota l'área de l'Ebre som testimonis també d'un

desenvolupament i d'una planificació urbanística en diversos poblats com El Castellet de

Banyoles (Tivissa), Sant Miquel de Vinebre, Coll del Som, Aseó o Flix }{)..l. Igualment, l'área

ilergeta ha proporcionat importacions gregues de figures rojes i de vemís negre al mateix

moment que documentem una reestructuració urbanística amb l'aparició de nous poblats, un

tracat hipodámic, carrers enllosats i serveis comunals amb cistemes i desaigües tal com veiem a

Roques de Sant Formatge (Seres, Segriá), Jebut (Soses, Segriá), el Molí d'Espígol
(Tornabous) 165. El mateix s'esdevé al poblat de EIs Vilars (Arbeca, Les Garrigues) on les

fases III i IV corresponents als 425-390/375 aC i 390/375-350 aC respectivament, testimonien

aquesta participació al comerc amb I'element fora tal com documenten les importacions átiques i
una remodelació urbanística del poblat a inicis de segle IV aC 166. Tots aquests canvis s'han

d'interpretar com un esforc per a controlar el corriere que segueix el curs del riu Ebre.

161 ROCAFIGUERA: 1995, p; 155-156.
162 GUSI; OLIVER: 1987, p: 107-108.
163 GRACIA: 1986, p: 18. GRACIA; MUNILLA; PALLARÉS: 1987, p: 21-22. GRACIA; MUNILLA;
PALLARÉS: 1988, p: 21-74. GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 230-231. GRACIA (en premsa).
164 GRACIA; MUNILLA; PALLARÉS: 1986, p: 127.
165 JUNYENT: 1987, p: 61-62.
166 GARCÉS el alii: 1993, p: 45.
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Pero la influencia grega a Catalunya es tradueix també per la introducció d'un

culte agrari a Derneter, tal com mostra el motIle localitzat a Roses, mencionat anteriorment, i

altres elements com pebeters i antefixes amb representació de la deessa en indrets com

Empúries, Ullastret, Mas Castellá de Pontós, Puig Castellar 167. Cal mencionar especialment el

diposit del Bordisal de Camarles (Baix Ebre) amb unes 50 estatuetes femenines representant la

deessa i interpretat com a ex-vots per a ser distribuits a la zona. Aquest nou culte introduit a

l'área de l'Ebre i a tot Catalunya, que podria provenir de la zona siciliota i de la Magna Grecia,
estaria en relació amb la introducció de noves técniques agrícoles i, potser també, de noves

especies cultivables. El desenvolupament del culte a Demeter és un testimoni més del grau de

penetració helIena a Catalunya 168.

Ens sembla d'especial interés esmentar la localització d'un edifici sacre a Mas

Castellar de Pontós, datat entre els segles IV i II aC, amb una planta que presenta paral-lels amb
els santuaris de Gravisca (el port de Tarquínia) i de Morgantina (Sicília) 169. Al seu interior, la
identificació dins d'una sitja emprada com a báthros, prop de les restes d'un altar, d'un cap
femení de terracota, amb paral-lels també a l'área magno-grega i siciliota,juntament amb un bon

conjunt d'eines agrícoles, fa pensar en un culte relacionat amb el cicle de Derneter i Core

Perséfone 170. EIs seus investigadors relacionen aquests elements així com el conjunt de sis

terracotes amb el cap de Derneter procedents d'una sitja descoberta ja fa uns quants anys 171

amb un santuari extraurbá protector de les collites i que dependria d'Empúries i/o de Roses. La

seva construcció tindria la finalitat d'establir lligams regulars de carácter económic amb la

població local (organització d'un mercat), pero seria alhora un vehicle d'aculturació a partir del
comeré i deIs sincretismes religiosos 172.

La cerámica ática continua arribant al sud de la Península Ibérica almenys fins a

mitjans de segle IV, pero és l'últim quart del segle V i el primer quart del IV aC el període de

máxima intensitat, tal com documenten els retrobaments de jaciments com Málaga o Castulol73•

Segons J. Gran Aymerich, Málaga jugaria un paper important com a relleu marítim, pero també
com a factoria de redistribució en aquesta primera fase púnica de la ciutat. Ja no hem de pensar

en un comerc lliure a la zona com el del segle VI aC, sinó en un comerc controlat i responent a

unes necessitats precises, segons testimonien les importacions de vernís negre átics molts

estandaritzades de la mateixa Málaga i de centres de l'interior com ara Cástulo 17.....

D'altra banda, hem vist com creix el comete ebusitá alllarg de la costa ibérica,
sobretot a partir de mitjans de segle IV aC, essent les ámfores i cerárniques púniques les

167 PALLARÉS� GRACIA� MUNILLA: 1987, p: 22. GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 231.
168 GRACIA; MUNILLA; PALLARÉS: 1986, p: 123-149.
169 ADROHER; PONS, RUIZ 'DE ARBULO: 1993, p: 46-49.
170 ADROHER; PONS, RUIZ DE ARBULO: 1993, p: .50-55.
171 ADROHER; PONS. RUIZ DE ARBULO: 1993. p: 60.
172 ADROHER; PONS, RUIZ DE ARBULO: 1993. p: 66-69.
173 GRAN AYMERICH: 1988, p: 201-221. GRAN AYMERICH: 1989, p: 169-178. SANCHEZ

FERNÁNDEZ: 1989, p: 161-168.
174 GRAN-AYMERICH: 1989, p: 174.
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importacions més nombroses. Tal com apunten J.Sanmartí i J.Santacana, no hem de pensar en

l'existéncia d'un sol corrent comercial ni en la delimitació clara d'árees d'influéncia tancades i

impermeables, pero sí que hem de considerar la possibilitat d'un intermediari ebusitá en la

distribució deIs productes átics a la costa ibérica 175. Per tant, tal com apunten J.Femández

Jurado, P.Cabrera Bonet 17(, i E.Sanmartí 177, la influencia emporitana en el comerc de vasos

átics en el sud de la Península Ibérica i, en especial, a la zona de Huelva, podria tenir Eivissa
com a intermediaria.

Ens sembla interessant mencionar el descobriment a Empúries d'un dipósit
cerámic durant unes excavacions en el sector nord de YAsklepeíon realitzades al 1988 (88-N3-
62(0). Entre el materiallocalitzat, podem destacar amfora massaliota, corintia, púnico-ebusitana
(PE-14) i d'altres del Mediterrani central, ámfora ibérica i cerámica ática de figures roges

•

,

tardana i de vemís negre 178. Es important mencionar la presencia de diversos fragments d'una
árnfora magno-grega fabricada, probablement, a la colonia locria de Locri Epizefiri 179. Hom

data aquest dipósit cap al segon quart avancat del segle IV aC, en un moment en que els vasos

átics de qualitat ja han estat substituús per produccions més tardanes. Cal destacar la similitud
del dipósit emporitá amb part del carregament del vaixell del Sec, fet que confirma la cronologia
del dipósit i les relacions existents entre la Magna Grecia i la Península Ibérica en aquest
momento Empúries és, dones, un deIs ports tocats per vaixells com el del Sec conduits per

mercaders d'origen púnic 180. La relació d'Empúries amb l'órbita d'influencia cartaginesa, a
través d'Eivisssa, segueix la línia dels intercanvis comercials iniciats durant el segle V aC, a

partir de l'auge comercial de l'illa i de la influencia centro-mediterránia, especialment siciliota i

magno-grega 181.

Així, seguint la línia iniciada alllarg deIs segles VI i V aC, durant tot el segle IV i

fins la primera meitat del 111 aC, l'economia de la zona catalana es basa en la producció massiva

de cereals sota control emporitá i en el comerc d'intercanvi de vaixelles de qualitat, si bé des de

la segona meitat del segle IV aC, les importacions átiques són substituides per produccions de

la Magna Grecia i Sicília i per les primeres produccions locals de 1 'área de Catalunya i el

Llenguadoc-Rosselló 182. D'altra banda, segons el tractat romano-cartaginés del 348 aC, el

Mediterrani nord-occidental quedaria sota influencia lacial, essent Roma la nova receptora del

cereal iberio, tal com mostra la introducció i difusió de les produccions del taller de les Perites

Estampilles 1�1.

175 SANMARTf; SANTACANA: 1987, p: 33 i 35.
176 CABRERA BONET; FERNÁNDEZ JURADO: 1989, p: 149-159.
177 A.A.V.V.: 1989, intervenció de E.Sanmartf p: 192
178 SANMARTf et alii: 1995, p: 32-42.
179 SANMARTf et alii: 1995, p: 33-34.
180 SANMARTf et alii: 1995, p: 43-45.
181 SANMARTf et alii: 1995, p: 46. Vegeu I'apartat referent a Eivissa al segle V aC en el capítol anterior,
182 PALLAREs; GRACIA; MUNILLA: 1987, p: 22-23. GRACIA; MUNILLA: 1993, p: 241-250. GRACIA:

(en premsa).
183 PALLAREs; GRACIA; MUNILLA: 1987, p: 25.
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El segle JII aC es presenta com un període inestable a causa de la creixent

expansió de Roma, dels seus enfrontaments amb el món púnic i de la perdua de poder
d'Empúries 18-1-. A la comarca d'Osona, l'incendi de poblats com l'Esquerda o el Turó del

Montgrós s'han de relacionar amb les inestabilitats arrel de la segona Guerra Púnica i del

desembarcament dels romans a Empúries 185. Recordem que és a l'últim terc del segle JJI aC

quan la muralla d'Empúries és reforcada amb un segon mur. Per tant, podem dir que a partir del
200 aC, les ámfores i les cerámiques comunes i fines itáliques són els nous productes que

envaeixen els nostres jaciments 186.

10. Les importaeions etrusques deis segles IVII I1 aC en el seu

probable eontext historie

La represa económica d'Etrúria fa que trobem de nou importacions d'aquesta
procedencia a les nostres terres. Pero, ara, en relació amb els segles anteriors, tot s'emmarca
dins un context molt diferent. D'una banda, constatem com aquestes importacions es

concentren entre la segona meitat del segle IV i inicis del III aC. Tal com hem vist, durant la

primera meitat del segle IV aC, Etrúria viu encara un moment difícil en les seves relacions

exteriors sobretot degut a les pressions celtes pel nord i a les siracussanes pel Tirre i l'Adriatic.

No és fins a mitjans del segle IV aC que els tallers cerámics comencen a produir de nou amb

forca i de manera regular. D'altra banda, la ciutat del centre d'Itália que viu una clara fase

d'expansió en aquest moment és Roma. A partir de la segona meitat del segle IV aC, els tractats

romano-cartaginesos dibuixen una área d'influéncia lacial en aquelles zones abans protagonistes
de relacions comercials, directes o indirectes, amb Etrúria com és el cas d'Aleria, de l'Empordá
i de tot el Mediterrani nord occidental en general, tal com mostra la difusió del taller de les

Petites Estampilles 187.

El creixent poder polític i economic de Roma i les bones relacions amb Caere fa

que aquesta ciutat lacial sigui la responsable de les exportacions ceretanes arreu del

Mediterrani 188. Tot i que en la segona meitat del segle IV aC les ciutats etrusques conserven

encara la seva independencia política, el seu desenvolupament económic esta cada cop més lligat
als interessos romans. Per tant, tal com afirmen F.Gracia i G.Munilla, els elements d'intercanvi
del comerc roma deIs segles IV/JII aC a Catalunya s'han de buscar en les produccions
metalúrgiques de la zona etrusca sota control económic i polític de la ciutat des de finals del

184 MARCET; SANMARTf: 1989, p: 24-26. ROCAAGUERA: 1995, p: 1.56-159. PALLARES; GRACIA;
MONILLA: 1987, p: 23.
185 ROCAFIGUERA: 1991, p: 309-314. MOLIST; ROVlRA: 1991. p: 259-260.
186 SANMARTf; SANTACANA: 1987. p: 34.
187 PIANU: 1985, p: 78-81.
188 PIANU: 1985, p: 82.
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segle IV aC 189. Creiem que les produccions cerámiques etrusques documentades en el nostre

país en aquest mateix moment s'han d'inserir també en aquest mateix context comercial.

Pel que fa als elements de producció i d'influéncia sud-itálica en les nostres

terres al segle IV aC, cal tenir present el comerc púnic segons en podem despendre del peci del
Sec (Calviá, Mallorca). En efecte, veiem com un deIs elements que transporta aquest vaixell és

un lot important de calders i sítules de bronze de fabricació sud-itálica, Tot i el mal estat de

conservació, algunes d'aquestes sítules recorden els prototipus a partir deIs quals s'inspiren els

exemplars de Covalta i de La Pedrera, sobretot pel que fa al tipus d'aplic i de vora, ja que és

aquesta part l'única conservada en. els exemplars localitzats a El Sec 190. A més d'aquestes
mercaderies, el vaixell també transportava un lot abundant de cerámica ática de figures roges i
de vernís negre, ámfores púniques i siciliotes i d'altres procedents de diferents indrets del mar

. ,

Egeu. El material átic del Sec correspon als tipus documentats al nord d'Africa i a Cartago, a
Sicília, a Córsega i Eivisssa en el primer quart del segle IV aC. Per aquests motius, els

investigadors es divideixen entre els que veuen com a principals agents d'aquest comerc els

grecs i els que es decanten pels cartaginesos. Els investigadors d'aques peci apunten la

possibilitat que un vaixell púnic carregués a Atenes i, un cop retomat a Cartago, iniciés la

redistribució deIs productes pel Mediterrani occidental. EIs grafits grecs i púnics marcats en

certes cerámiques gregues s'explicarien per un doble control deIs productes: primer a Atenes i,
més tard, a Cartago en el moment de ser redistributts per occident. Segons ells 191, caldria

atribuir, dones, als mercaders cartaginesos un paper important en la distribució deIs productes
grecs al Mediterrani occidental, tal com ja havíem apuntat anteriorment. Per tant, hauríem de

creure que els prototipus de sítules sud-itáliqes que arriben a les nostres costes vindrien en

vaixells púnics com El Seco

Creiem que seria de gran interés aprofundir en el coneixement d'aquests
mercaders protagonistes deIs intercanvis comercials en tot el Mediterrani. Molts d'ells formarien

part d'una classe internacional sense tenir en compte la seva residencia i ciutadania originaria,
fet que comportaria I'establiment de comerciants fenicis a Grecia i a I'inrevés 192. Per aquest
motiu, creiem que els moviments comercials d'aquest moment s'han d'atribuir a aquest grup

que es mou més per interessos económics que no polítics, si més no abans que els tractats

romano-cartaginesos delimitin, de manera clara, les árees d'influéncia comercial en el

Mediterrani occcidental. Reprenent la idea de J.Sanmartí i J.Santacana ja mencionada

anteriorment, no hem de pensar, per a l'área catalana, en un sol corrent comercial ni en una sola

área d'influencia, púnica o hel-lena 193, sinó en una confluencia d'interessos i de relacions

comercials entre grecs, cartaginesos i indígenes. Coneixem bé quines són les influencies

189 GRACIA; MUNILLA: 1987, p: 23.
190 ARRIBAS el alii: 1987, p: 533-537.
191 ARRIBAS et alii: 1987, p: 122,490,652-655.
192 ARRIBAS el alii: 1987, p: 653.
193 SANMARTf; SANTACANA: 1987, p: 33.
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gregues a la Península Ibérica durant el segle IV aC, pero potser caldria aprofundir en el paper

que desenvolupen els cartaginesos i, en especial, els ebusitans, en les nostres costes en aquest
mateix momento Creiem que un bon coneixement dels interessos comercials púnics i grecs ens

ajudaran a entendre millor el context de les importacions itáliques de la Península Ibérica.
També considerem necessari aprofundir en la relació Aleria-Empüries durant el

segle IV aC. Hem vist com, al segle V aC, aquest podria ser un eix important per a l'arribada

d'importacions átiques i sobretot etrusques. Després del tractat romano-cartaginés del 348 aC,
Aleria sembla passar sota influencia lacial essent aquest el nou intermediari per a I'arribada de

les importacions etrusques documentades a les nostres terres. Seria convenient, pero,
aprofundir més en la ruta marítima que uneix aquests dos punts per a conéixer la seva veritable

importancia en el tráfic comercial del Mediterrani occidental i qui en són els protagonistes.
D'atra banda, hom ha localitzat a Mallorca tina serie de bronzes etruscs i sud

itálics com ara una ansa en forma de cap de silé (Pollenca) i tres cases (Llubí, Llucmajor,
Sineu), tots de fabricació etrusca i datats als segle IV aC. Hom atribueix la seva arribada a I'illa

als mercenaris balears procedents del sud d'Itália i de Sicília 194. En efecte, els mercenaris
,

iberics i baleárics juguen un paper important en els exércits cartaginés i siciliota ja des del segle
V i, almenys, fins al segle III aC. Aquests acudien als diferents exércits per voluntat propia a

canvi d'un sou estipulat i amb l'esperanca d'enriquir-se mitjancant altres recompenses, a canvi
deIs seus serveis. També obtenien riqueses a partir deIs pillatges, saqueigs i expoliacions deIs

enemics vencuts en combat ,195 com poden ser aquests bronzes localitzats a Mallorca.

194 OUAL CERDÓ: 1993, p: 1211, n° 115. COLOMINAS ROCA: 1949, p: 196-198.
195 BARCELÓ: 1991, p: 21-26.
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·:\ 1)�111ir (le 1 'estudi de les importacions etrusques del nord-est ele la Península

Ibérica i de les Illes Balears i Pitiüsses i del seu COl1tCXt historico-arqueologic, podem extreure'n

les segücnts conclusions gcnerals:
• P{){1Cl11 rC11ll111ti.1r la relució entre la Península Ibérica i la Itálica via Sardenva al11le11\'S fi11S a

.. .,

inicis del primer mil.leni. EIl aquest 1110111e11t, serien encara els mateixos pobles indígenes els

rCSl)()11S�11)les d'aquests intercanvis comercials i 110 sera fins aI111ell)'S a finals del segle \TIII aC

quan el s pobles mediterranis, e11 concret els fenicis, agafin el relleu d'aquesta ruta marñima,

E11S interessa. dones. assenyalar ja e11 aquest 1110111e11t la freqüentacio (l'U11a ruta qllC, e11 els

proxims segles, seguirá essent {le gran importancia di11S del trafic marítim de la Z011'1.

• .:\1 primer quart del segle Vl aC, cal distingir dues arees d'influencia: la fenícia i la grega ...A la

fC11Í(:ia. les importacions etrusques s'han de relacionar amb U11 apropament d'Eivissa cal) a les

comunitats Icnfcies del Mediterrani central, en contacte comercial amb Etniria i, d'altra banda,

amb la i1111)011a11t relacio comercial entre fenicis i indígenes documentada a les nostres costes des

de fi11�11s del segle \.TII aC. Tot i aixo, creiem necessari aprofundir en el paper d'Eivissa en

aquest 1110l11ellt C0111 a intermediari comercial entre el Mediterrani central i l'occidental i en el seu

sistema d'organitzacio intern COl11 a centre receptor i redistribuidor de mercaderies: implantacio
d'estructures de carácter comercial, vivendes, etc.
• .-\1 nord-est ele Catalaunya, cal) al 600 aC, \0 eiem la implantacio dels grecs f0('e1lS a la

Palaiapolis emporitana, obrint un p011 de cOll1er� lliure tant al mon indígena, com al fenici qlle ja
-

freqüentava la zona abans de l'arribada deIs grecs. Es en el marc d'aquesta área comercial

oberta a tots els mercaders, sigui quina sigui 1111r procedencia o etnia, qlle podern apuntar la

possibI e arribada d'algun vaixell etrusc en aquestes costes, com a continuacio de la ruta

provinent del SllCI de Franca. Tot i aixo, creiem que. ara C0111 ara, es fa molt difícil de parlar
d'un comerc regular etrusc amb aquestes costes.
• Enllacant amb el punt anterior, cal considerar l'arribada esporádica d'aquests vaixells etruscs

carregats de productes de diverses procedencies i no solament de fabricacio etrusca. En aquest
sentir. també hem de veure els vaixells arecs i fenicis amb 1Ul carreaament mixt, Tot i aixo, en el

- -

futur, seria interessant de comprovar quina fou la incidencia i la difusio deIs productes forans, i

especialment deIs etruscs, al nord-est de Catalunya. Creiem necessari dur a tenue intervencions

arqueologiqucs en nivells corresponents a finals del segle Vll/inicis del VI aC amb aquesta
finalitat, ja qlle, segol1s les pllblicaciolls, a excepció d'lnlastret, de Ll FOll01lera i de la n1ateixa

En11)liries, 110 sel11bla ha\'er-se detectat la presel1cia de prod1lctes etJ"llSCS enlloc n1és.

• A l)a11ir del segon quaI1 dcl segle \�I aC i fil1S a fillalS de segle, les in1portacions etnlsqlles
eSde\'el1el1 111és 110111broses alllord-est de CatallU1)'a, sel11pre a lnlastJ-et i a Ell1p1uies. En aq1lest
mOl1lcllt, els grecs foceus consoliden la se\'a posició al :t\lediten"aIll septentJional i el1 el matcix

Em110rda, defil1il1t d'una nlal1era més clara la se\'a at"ea d'illflllencia. Per tal1t, e11 aq1lest
.

l110l11cnt, es fa nlés difícil dc pensar en l'anibada de na1lS etl"llsqlles a les nostJ'es costes. La

bona entesa entre con1erciants etroscs i grecs ens fa pel1sar el1 aq1lests últil11S COl11 a possibles
introdllctors deIs productes etnlscs a les nostJ"es telTes"
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• 1-,,\ presencia ele material etrusc �1111,\rg (le tota la costa mediterrania amb una cronología de

miíjans/segoua meitat (le seglc \_TI aC podria ser, dones, una mostra de la ruta seguida pels
comerciants grl'cs ])t�r arribar ,11 sud peninsular i de les bones relacions qtle aquests mantenen

amb la poblacio 10c'11. Tot i aixo. encara tenim un coneixement Iorca incomplet sobre la relacio

entre els grecs i aquesta poblacio local alllarg de la ruta del sud peninsular (existencia (le 1)011s
011 aturar-se. l)l'r exemple). Caldría , dones, aprofundir en aquest aspecte.
• Així mateix, caldria veure quina és la influencia dels pobles mediterranis en les terres

empordaneses. En aquest sentit, documentem importacions etrusques recollides a Mas Castellar

(le Pontos i una serie de canvis en l'arquitectura domestica de l'Illa d'en Reixac. Creiem

necessari dur a terme també excavacions arqueologiques en tota aquesta área corresponents a

nivells d'ocupacio del segle \,71 aC l)c1' a compendre quin és el grau d'influencia i de contacte

aml... el mon grec, grau qlle senil...la Iorca elevar, ateses les cartes comercials d'Empiíries i de

Pecll � rallo.

• Sens dubte les futuros investigacions referents al cOll1er'i etrusc al sud de la Ghl·lia seran molt

beneficioses per a aprofundir en l'activitat deIs comerciants etruscs ell aquesta zona. Coneixer

l'organitzacio de les xarxes comercials etrusques en el Mediterrani septentrional i la possible
existencia de factories ctrusques COll1 Saint-Blaise o Lattes obriria 110\'eS portes a 1'110ra de

compendre l'estructuracio del comerc etrusc a la regió i quin fOlIO quins foren els circuits

cornercials qlle van arribar a les nostres costes.

• D'altra banda, és també important coneixer amb 111és claredat quina és la relacio d'Empüries
amb Massalia. Durant molt ele temps, 110111 ha vist Empuries com una subcolonia de Massalia,

Actualment. s'ha demostrat qlle Empiíries és una factoría totalment independent, Tot i aixo, cal
aclarir quina mena de lligams uneixen les dues ciutats gregues i les altres fundacions focees

d'Occi dent.

• A partir (le la segolla meitat del segle \TI aC, Eivissa passa sota l'orbita d'influencia

cartaginesa. Creiem necessari aprofundir sobre la importancia de l'illa eu aquest moment i al

llarg del segle \7 aC. COl11 a intermediaria comercial i COl11 a centre productor i exportador. i
sobre la seva relacio amb el mon ibelic pelUI1Sulal' i atllb ¡'area d'itlfluencia pluuca ...� pat1ir de
fillalS (Iel segle \7 aC, senlbla 111és e\'idellt els sell pa})er d'lllternlecliari elltre aqllests dos 11lÓllS.

• .-\ })at1ir del segle \,7 aC, COIlstatelllllll call\'i en el tipllS d'inlpol1aciolls etnlsqlles qtle at1ibell a

les 110stres tel1'CS. El1)llcchero llero deixa de ser el fossil director elel conler'i elt'llSC i apm'eix llll

tipus d'aJllfora \'illalia i Ulles producciollS ele brollze propies de I'estil de \'ida urba qlle
caractelitza Etl1.Ília en a(lllest mOlllcllt. Aqllest caIl\'i és degut a una reorielltació social i

"

ecollolluca del país que es reflecteix el1 la seva acti\'jtat cOl11ercial. Es així COl11 \'eiel11

deSell\'olul)ar-se, a partir d'aqtlest nlonlent, I'eix ecollolllic Populonia/.�leria a pa11ir de

l'exp)otació 11Ulleral de la regió P()pUlOlUana i de I'illa d'Elba i de les possibilitats (l' ..-\lelia tallt

pel que fa a les se\'es riqlleses naturills C0111 a la se\'a situació fa\'orable en les rlltes del

!\lediterraru nug i Sel)telltliol1ill. En aquest selltit. creielll lleCessaI'i actualitzar i confirlllaI' les

relaciolls comercials que acostarien Emptities i Aleria, dllrallt el segle \.7 aC, aplultades per

l(�(�



alguns invcstigadors ja fa uns quants anys i segons podrien confirmar algunos importacions
atiques i itáliques, fins i tot al llarg del segle 1\! aC, tal COll111ell1 vist. Si aquestes relacions SÓl1

certes. haunem (le veure l'arribada ,1 Empüries de 11,\tIS etrusques procedents d' ..Aleria (111r;'111t el

segle v aC ? Ara })el' ara, les importacions etrusques d'aquest moment a les nostres terres son

Jorca escasses. �:\. mes. 110 Ill'111 d'oblidar 1,\ reorientacio (le les relacions comercials etrusques

ca}, a centreuropa a través (le ]:'1 vall padana, el decliu comercial ell el Tirre a partir (le mitjans
d'aquest scgle i e] I,al)cr d' •Aleria C0111 a 1)011 (le comerc lliure i no dependent iinicament
d'Etníria. De cara a futures investigacions cal, d011CS, tenir present aquesta qíestio.
• Des (le finals del segle V ;'lC, e] cOll1er� pünic és també el responsable de la introduccio de

productes atics, siciliotes i magno-greca a les nostres terres. Paral-lelament, dones, a un cOlller�
canalitzat pels grecs d'Empüries. veiem desenvolupar-sc també 1Ul moviment comercial punic

.

amb els centres indíaenes ele la costa mediterrania. De cara al futur, seria interessant coneixer-ne
...

ele manera més precisa l'abast i el tipus de relacio establerta tant amb la poblacio local COlll amb

E1111)lÍlies.
• .'\ partir (le la segona meitat (le] segle 1\7 aC. el Mediterrani nord-occidental va passant

progressi \. ament sota el control de Ro111,1 , essent aquesta ciutat la responsable de les

il111)011�lCiol1S i taliques (campanes. etrusques. lacials, falisques) ell tota aquesta área, encara qtle
-

e] cOlller� l)lÍ1UC continui arribant a les nostres costes durant for�a anys més, tal COlll mostra el

registre arqueologic,

1(�7
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