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3- ELS GRECS A CATALUNYA: EMPÚRIES 

 

Començarem aquest tema veient un vídeo sobre Empúries, a partir del qual completarem el 

següent esquema cronològic des de l'arribada dels foceus vers el 600 aC a Emporion, fins les 

excavacions del s.XX. 

 

 600 aC:  

 550 aC 

 450 aC 

 264 aC 

 218 aC 

 195 aC 

 30 aC 

 s I dC 

 476 dC 

 1908 (dC) 

 

Colonitzacions 

Durant els segles VIII i VII aC, a l'altra 

banda de la Mediterrània els grecs 

van viure una època de greu 

inestabilitat social, causada 

principalment pel creixement 

demogràfic i l'escassetat de recursos. 

Això va provocar un important 

moviment migratori que encetà un 

període d'establiment de colònies de 

poblament al llarg del Mediterrani. 

Una colonització posterior que arribà 

a la Península ibèrica perseguia, en 

canvi, finalitats comercials. 

 

Fundació de Roses –Rhodes- i Empúries – Emporion 

A la costa catalana, concretament a l'alt Empordà, colons grecs procedents de l'illa de Rodes hi funden 

Rhode - l'actual Roses -, el segle VIII aC. L'altra ciutat grega establerta en aquesta comarca fou Emporion. 

Fundada vers el 600 aC pels foceus, colonitzadors grecs que provenien de la ciutat de Focea, aquests 

cercaren nous assentaments a l'extrem de la Mediterrània perquè les colònies itàliques de la Magna 

Grècia ja estaven densament poblades. Els foceus van fundar en un illot prop de la desembocadura del 

riu Fluvià, a la badia de Roses, el primer establiment del que seria la colònia d'Emporion, avui Empúries. 

Es tracta de l'anomenada Paleàpolis, la ciutat antiga. Durant els primers anys d'existència, aquesta nova 

polis va quedar sota la influència de la ciutat francesa de Massalia, és a dir, Marsella. 
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Paleàpolis i Neapolis 

L'emplaçament de l'actual poble de St.Martí d'Empúries 

aleshores era un illot d'uns 300 metres de perímetre, situada a 

menys de 100 metres de la costa. Al davant s'hi estenia una 

zona de llacunes i pantans. Es creu que sota l'actual església 

gòtica hi havia un temple destinat al culte a la deessa Àrtemis 

d’Efes. Des de la Paleàpolis, els colons grecs van iniciar els 

primers contactes amb la població indígena de la zona, 

contactes bàsicament de caire comercial. Emporion - que en 

grec vol dir "mercat"- va anar creixent. Vers el 550 aC es va 

traslladar a terra ferma aixecant-s'hi l'anomenada Neapolis o ciutat nova. Definitivament es tractava no 

d'un assentament colonial de poblament, sinó d'un centre d'intercanvi mercantil. La ciutat nova, en realitat 

era una dipolis, una ciutat amb un mateix recinte emmurallat on cohabitaven grecs i indiketes - nom que 

rebien els ibers en aquesta zona -, però separats entre si per una altra muralla interior. 

 

Activitat comercial a Empúries 

Durant el segle VI aC, arribaren a Empúries productes de Grècia. Progressivament, la ciutat es va anar 

creant i consolidant un mercat que es va estendre pel litoral cap al sud, fins a l'Ebre i cap a l'interior. A 

final del segle V aC, la ciutat començà a encunyar moneda pròpia, mostra de la seva importància. Els 

segles IV i III aC el comerç emporità continuava gaudint d'un tràfic intens, fins al punt que entra amb 

competència amb el comerç cartaginès. Si bé una part molt important de la població es dedicava al món 

de la navegació, una altra s'emprava en l'elaboració de mercaderies pròpies i el comerç, especialment de 

vi, oli, ceràmica, armes, perfums i articles exòtics. Els emporitans eren molt destres en l'art de teixir el lli. 

Però els grecs, a més de vendre també compraven. A banda dels aliments i de les matèries primeres per 

a sobreviure - com ara els cereals -, els productes pels quals més s'interessaven eren els metalls, la sal, i 

l'espart. 

 

L’arribada dels romans 

L'any 218 aC, amb motiu de la Segona Guerra Púnica, un exèrcit romà comandat per Cneus Corneli 

Escipió desembarcà al port 

d'Empúries amb l'objectiu de tancar 

el pas per terra a les tropes 

cartagineses. S'iniciava així el procés 

que portaria a la romanització de la 

península Ibèrica. El 195 aC, Marc 

Porci Cató instal·là un campament 

militar a Empúries que fou l'embrió 

d'una nova ciutat (ciutat romana), 

creada a principis del segle I aC. En 

època de l'emperador August, les ciutats grega i romana es van unir físicament i jurídica sota el nom de 

Municipium Emporiae (darrer quart del s. I aC). 

 

Decadència d’Empúries 

Mentre que Gerunda (Girona), Barcino (Barcelona), Tarraco (Tarragona) i altres ciutats romanes de la 

Península adquirien cada cop més importància, Emporiae la perdia progressivament. A la segona meitat 
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del s. III dC, tota la ciutat romana i el sector de la Neapolis eren ja abandonats, i la població es va 

concentrar a Sant Martí d'Empúries. Aquesta ciutat fou seu episcopal durant tota l'Antiguitat Tardana i els 

seus habitants utilitzaven com a cementiri l'àrea nord de la Neapolis, on trobem les restes d'una capella 

funerària. 

 

Empúries fins avui 

Després de la invasió àrab i de la recuperació franca (s. VIII), Empúries fou capital del comtat carolingi 

d'Empúries i posteriorment capital del comtat medieval d'Empúries fins el segle XI, moment en què el 

comte trasllada la capital a Castelló d’Empúries. A partir d'aquell moment, Empúries es convertí en un 

petit nucli de pescadors que el segle XVI funden la vila de l'Escala. 

L'any 1908 s'inicia la recuperació científica d'Empúries i comencen les excavacions que han continuat 

gairebé sense interrupció, fins avui. Actualment s'han excavat un 25% del jaciment. Empúries és un parc 

arqueològic integrat al Museu d'Arqueologia de Catalunya. 

 

 

Activitats:  

 

1. Llegeix el tema "Empúries" al dossier, consulta les webs indicades i fes un petit comentari 

dels següents noms:  

 foceus 

 colonització 

 emporion 

 Magna Grècia 

 Massalia 

 St. Martí d'Empúries 

 Palaiapolis 

 indiketes 

 Neapolis 

 Segona guerra púnica 

 Marc Porci Cató 

 Gerunda – Ilerda – Barcino – Tarraco 

 

2. Amb el mapa següent del lloc arqueològic, el  dossier i amb les Imatges d'Empúries, fes un 

itinerari turístic per les restes arqueològiques i el museu, explicant a un possible visitant 

què es trobarà en el seu recorregut. 

 

http://www.xtec.es/~areverte/empuries/empuries.htm
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3. Llegeix aquesta descripció d’Emporion del geògraf Estrabó, al s. I dC 

 

Emporion és una fundació dels massaliotes que dista de Pyrene i de la frontera d’Ibèria 

amb la Cèltica uns 200 estadis. És una costa rica en tots els aspectes i té bons ports. Allà 

també s’hi troba Rhode, petita colònia dels emporitans,, tot i que alguns diuen que es tracta 

d’una fundació dels rodis. Tant allà com a Emporion veneren l’Àrtemis Efèsia, però el motiu 

l’exposarem en el capítol referent a Massalia. Els emporitans vivien abans en un illot proper 

a la costa, que actualment rep el nom de Palaiapolis, però ara viuen a terra ferma. La ciutat 

és doble, dividida per una muralla perquè anteriorment havien tingut com a veïns alguns 

indiketes, els quals, tot i que es regien amb lleis pròpies, per raons de seguretat varen voler 

tenir en comú amb els grecs el recinte emmurallat, i aquest fou doble, dividit per una 

muralla mitjancera. Però amb el pas del temps varen convergir cap a la mateixa constitució 

política, barreja de lleis gregues i bàrbares, fet que passà també en altres llocs... 

  

A partir de la lectura d’aquest text, extreu les dades següents a mode de resum: 

 

1. nom de les colònies gregues: 

2. divinitat venerada a Emporion 

3. origen dels fundadors 

4. ubicació:  

5. característiques de la colònia Emporion:  

 

4.  Defineix etimològicament les següents paraules de l’àmbit de la política: 

 

 Democràcia 

 Acràcia / àcrata 

 Aristocràcia 

 Ginecocràcia 

 Gerontocràcia 

 Plutocràcia 

 Teocràcia 

 burocràcia 

 Anarquia  

 Oligarquia 

 Monarquia 

 sinarquia 

 acròpolis 

 agorafòbia 

 autonomia 

 política 

 demagògia 

 

 

Més activitats al bloc  


