
Β'                                            La ciutat grega d'Empúries

A.-  Breu recordatori de la cronologia bàsica de la ciutat grega

A l'inici del s VI aC, arriba la darrera onada colonitzadora grega: els foceus. Els foceus, 
provinents d'Àsia, establiren diverses colònies arreu del Mediterrani Occidental amb 
finalitats comercials. 
Es fundà una ciutat en una illeta molt propera a la costa i a la desembocadura del riu 
Fluvià. Nosaltres la coneixem com a Palaiàpolis. Amb l'arribada dels grecs, els indígenes es 
tornen productors de béns de consum que intercanviaran amb els hel·lens per mercaderies 
més preuades com el vi. Al principi, aquest enclavament depèn de Massàlia
A meitat del s VI aC, el progrés i desenvolupament del primer enclavament, fa que els 
grecs facin una segona fundació ara ja en terra ferma. És la ciutat que nosaltres coneixem 
com a Neàpolis, que és la que conserva restes antigues.
En aquest període, primer els Perses ocupen la ciutat de Focea -pàtria originària dels 
fundadors d'Empúries- que es refugiaren sobretot a Alàlia (Còrsega) però després també 
aquesta ciutat fou capturada -aquest cop pels cartaginesos- i els foceus fugiren de nou, 
aquest cop a Massàlia i Empòrion. Així va incrementar considerablement la població i la 
ciutat es va revitalitzar.
En el s. V aC es desenvolupa una gran activitat comercial tant amb el Mediterrani com 
amb la població indígena, que s'establí a la ciutat d'Indika. Empúries va resultar molt ben 
situada en la ruta comercial del Mediterrani ja que unia Massàlia amb les colònies del sud 
de la Península. Aquesta ciutat va anar progressant i al s II-I aC coneix el seu punt àlgid. 
La majoria de ruïnes gregues que visitarem són d'aquest període. 

B.-  Els àmbits per on passarem són els punts que hauràs de completar escoltant 
les explicacions dels companys:

1. La Muralla 
Entrarem a la ciutat grega pel que era la seva ____________ fa més de 2.000 anys. Per 
fer-ho travessarem la muralla que delimitava la ciutat. Cal assenyalar que aquesta muralla 
no la van fer els grecs només d’arribar, sinó que correspon al ______, quan es va decidir 
eixamplar la ciutat amb la finalitat de guanyar un nou espai on bastir els __________ que 
trobarem una mica més 
endavant. 
A la ciutat s’hi accedia, doncs, per la mateixa porta d’entrada per on passem nosaltres. Es 
tancava amb una ______________ i deixava pas a un llarg corredor que avui no podem 
veure a causa dels treballs d’investigació que s’han realitzat en aquesta zona. 
Darrere nostre, a la zona de l'aparcament es creu que hi 
havia el poblat ibèric.

2. Asklepieion  (__________________)

El que sí podem intentar imaginar són les restes dels 
santuaris. A l’esquerra hi havia l’ Asklepieion , un 
______________________ sota l’advocació del déu de 
la medicina. Comprenia ____ temples i un edifici, on els 
malalts experimentaven el ______________ que els 
sacerdots interpretaven per tal de determinar el 
tractament terapèutic més adequat. L’estàtua que 
podem veure és la del déu _____________, el déu de la 
medicina. És una còpia, ja que l’original es troba a la 
sala monogràfica del MAC-Empúries. 
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3. Serapieion 

A la dreta hi trobem el santuari dedicat a ________ i Zeus Serapis, divinitats egípcies que 
foren adoptades pel panteó romà. Estava format per un temple central, on s’exposava la 
imatge dels déus, i un _______ que l’envoltava. 

4. Factoria de salaons 

Seguint el recorregut arribem al que fou una 
factoria de salaons. Tenia diverses dependències 
destinades a l’elaboració de conserves de ______ i 
_______: un pati central, un conjunt de dipòsits i 
un magatzem en forma de “L”. Els salums de peix, 
sovint tonyina, eren molt apreciats a l’antiguitat i el 
seu comerç era molt important. Tant important que 
una de les frases habituals per dir que una persona 
tenia molta vàlua era «val el seu pes en _____». 
Les salses de peix s’envasaven en _______ i es 
transportaven als diferents destins. 

Reconstrucció de l’edifici segons X. Aquilué, R. Mar i 
J. Ruiz de Arbulo, a Informació arqueològica. Núm 
40 

Des de quin punt de vista el visitem?

5. Tabernae 

Continuarem passejant per la ciutat i veurem com el traçat de molts carrers no és 
________ ni la seva distribució regular. No obstant això, podem observar com el carrer 
que ens conduirà cap al macellum (punt 6 de l’itinerari), devia ser un dels 
___________________. Es poden veure a banda i banda del carrer tota una sèrie 
d’habitacions que rebien el nom de tabernae. En realitat eren les «__________» romanes. 
Com les nostres, estaven obertes al carrer i situades a les zones més transitades de la 
ciutat. Formaven part d’una edificació d’un o dos pisos, que servien la casa per a diverses 
famílies de classe treballadora. 

La ciutat grega té planta o traçat hipodàmic?                  Per què?

6. Macellum 

Continuant pel carrer principal en direcció a l’àgora, trobem 
el macellum. Aquest edifici també tenia botigues interiors i 
exteriors, però el que millor es pot apreciar avui dia és la 
seva ________. Es tracta d’una gran cisterna pública la 
funció de la qual era recollir les aigües pluvials que queien 
damunt les teulades de l’edifici per tal de solucionar les 
possibles situacions de necessitat de la població. 
No és estrany que existís un edifici d’aquests trets, ja que la 
zona era de poca pluviositat i era important recollir tota 
l’aigua de pluja mitjançant ____________ que desguassaven 
en cisternes públiques (com la d’aquest edifici) i privades. 



7. Àgora 

Ens trobem al centre de la ciutat: l’àgora o 
______________. Era rectangular i al seu 
voltant, durant l’època grega, devien haver-
hi els edificis destinats a les funcions 
públiques,administratives, comercials... 
Però amb l’arribada dels romans, els edificis 
públics més importants se situaren al 
__________, 
que veurem més endavant. És per això que 
l’única construcció que a aquest nivell s’ha 
trobat és una de caire comercial:________. 
Reconstrucció volumètrica de la casa 
hel·lenística de peristil i de l’àgora. 

1- _________ 
2- _________
3-Casa de peristil 

8. Estoa 

Es tractava d’un edifici porticat de dos pisos on hi havia locals _____________. Era una 
mena de «mercat» de dimensions considerables. Actualment es poden observar les bases 
de les __________ que formaven la seva porxada i les cisternes que hi havia a l’interior 
de l’edifici. Fou bastit al _____________, sobre l’antiga trama urbana de la ciutat. 

9. Basílica paleocristiana 

Aprofitant les restes d’unes velles ____________, s’edificà aquesta petita església durant 
el segle IV dC. Es tracta d’una capella envoltada per un _____________ cristià i que va 
utilitzar-se quan la Neàpolis va ser abandonada i la població es va replegar a 
___________________________ .

10. Mosaic 

En direcció al museu ens trobarem amb un mosaic (només visible a la primavera i a 
l’estiu) amb una inscripció en grec ___________________que vol dir: «Dolç estar 
recolzat» o «Que sigui dolç estar recolzat». Probablement, correspon al terra d’una sala de 
banquets o ___________, i feia referència a la posició, reclinats en llits, en què estaven 
els participants en els banquets. No totes les habitacions ni totes les cases tenien mosaics. 
Com ja hem vist, la majoria de cases tenien diversos pisos, la part baixa estava destinada 
normalment a _________ i als pisos superiors hi vivien diverses famílies. En canvi, aquest 
mosaic devia pertànyer a un habitatge, propietat d’una sola família benestant.



Aquí tens dos mapes 
esquemàtics de les ciutats que 
visitem. En la primera imatge, 
has d'assenyalar:

• l'aparcament 

• l'escullera hel·lenística

• la "porta" per on hem 
entrat a la Neàpolis

Aquest segon mapa us servirà per situar-vos en l'àmbit que heu triat d'explicar. Cal 
trobar-los per tal que quan us toqui fer de guia pugueu fer l'explicació correctament.



DINS DEL MUSEU

11. ESTÀTUA D'ASCLEPI

L' Asclepi d'Empúries o també Esculapi 
d'Empúries és una estàtua trobada al jaciment 
Empúries l'any 1909. Durant 98 anys fou 
exposada a la seu de Barcelona del Museu 
d'Arqueologia de Catalunya i, després de 
restaurar-la, va ser portada a la seu d'Empúries 
el març de 2008. 

Com que l'estàtua no ha conservat uns atributs 
identificatius del tot fiables, hi ha dubtes de 
quin déu representa. Actualment, la majoria 
d'experts consideren que correspon a una 
representació de Serapis (=Hades), encara que 
se'l conegui amb el nom popular d'Esculapi 
d'Empúries.

Està composta de dues parts, no es conserva cap tros del ceptre que sens dubte sostenia 
amb la mà esquerra i que només podia ser portat per un déu major (Zeus, Poseidó o 
Hades). La serp que es va trobar al mateix temple, responsable de la confusió amb 
Asclepi, era una peça forània que en cap cas no es podia enroscar a un bastó. L'estàtua és 
de marbre blanc, del Pentèlic la part inferior i de Paros en el bust i els braços. Fa 2,15 m 
d'alçada. Se l'ha datada del darrer quart del segle II aC. És l'obra art grega més important 
trobada fins ara als Països Catalans i una de les peces emblemàtiques de l'exposició de la 
seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya juntament amb el Sacrifici 
d'Ifigènia.

12. MOSAIC DEL SACRIFICI D'IFIGÈNIA

La peça, de forma gairebé quadrada, mesura 55 cm d'amplada per 60 cm de llarg i està 
datat al segle I. El motiu figuratiu representa un episodi de la Ilíada en què Ifigènia, la filla 
gran del rei Agamèmnon, és sacrificada pel seu propi pare, quan de camí a Troia per a 
participar en la Guerra de Troia, els vaixells d'Agamèmnon (rei de Micenes) van quedar 
aturats a Aulis a causa del vent. Calcant va revelar un oracle segons el qual l'única forma 
d'aplacar a Àrtemis era sacrificant la seva filla Ifigènia. En aquest punt hi ha diversitat de 
variants, però la majoria de fonts afirma que Agamèmnon estava preparat per el sacrifici 
de la seva filla, però Àrtemis la substituí per una cérvola i se l'emportà a Tàurida (avui dia 
a Crimea), on la va fer servir com a sacerdotessa, concedint-li el do de la immortalitat.

Realitzat amb la tècnica del mosaic a l’època romana però d'influència hel·lenística, va ser 
elaborat a partir de tessel·les de diferents colors, s’emprava en tot el món antic per a la 
decoració de paviments d’interiors. Els experts pensen que copia una pintura hel·lenística, 
ja que, la pintura hel·lenística sentia interès per aquests efectes de llum i d'òptica. Tot i 
això, la brusquedat amb que els colors es juxtaposen,sense transicions graduals, i la 
renúncia a efectes de perspectiva aèria, semblen indicar que aquest mosaic va ser 
executat a l'últim terç del segle I.




