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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
El projecte de recerca ha analitzat la complexitat ètnica, social i de gènere de l’assentament colonial d’Empúries a partir 
d’un exhaustiu estudi contextual dels materials ceràmics d’ús quotidià provinents de diferents sectors excavats als anys 
vuitanta a la Neàpolis empuritana (N-7000, N-5000 i N-1000). Aquests sectors datats els segles V i IV a.C., corresponen 
a un moment en el qual s’està construint una identitat colonial diferenciada en l’espai emporità.  
La comparació dels aixovars domèstics usats quotidianament pels habitants d’aquest tres sectors situats en punts 
distants de la Neàpolis mostra que estem davant d’un assentament colonial molt heterogeni, on conflueixen 
materialitats, tradicions tecnològiques i pràctiques quotidianes iberes, gregues i híbrides. Els estudis de materials 
confirmen que no va existir una segregació espacial entre poblacions d’origen grec i iber en aquest assentament i 
suggereixen la cohabitació de gent –tant d’homes com de dones- d’origen grec i iber a les diferents àrees estudiades 
d’aquest assentament portuari.  
En el registre material ceràmic de totes les zones estudiades s’observa un predomini dels productes ceràmics de 
tradició grega (colonials o àtics) en els serveis de taula, però no així en els estris utilitzats a la cuina, que són 
majoritàriament de tradició ibera. També els materials ceràmics relacionats amb l’emmagatzematge domèstic i amb el 
transport i el comerç (àmfores) són predominantment ibers. Aquest patró suggereix que els ibers que van cohabitar amb 
els grecs al port emporità no van assumir en tots els casos posicions subalternes, sinó que tingueren un rol rellevant en 
la gestió econòmica i comercial d’aquest espai portuari.  
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The research Project has analyzed the ethnic, social and gender complexity of the colonial settlement of 
Empúries based on a complete contextual study of the daily pottery material from different sectors excavated in 
the eighties of the last Century in the Emporitan Neapolis (N-7000, N-5000 and N-1000). These sectors, dated in 
the 5th and 4th centuries BC., belong to a moment in which a distinct colonial identity is being constructed in 
the Emporitan space. 
The comparison of the domestic material culture used everyday by the inhabitants of these three sectors 
located in distant points of the Neàpolis, shows that this is a very heterogeneous colonial settlement, where 
Iberian, Greek and hybrid materialities, technological traditions and daily practices all converge. The study of 
these materials confirms that there wasn’t a spatial segregations between people of Greek and Iberian origins 
in this settlement, and suggests the cohabitation of people –men as well as women- of Greek and Iberian 
origins in the different areas studied in this maritime settlement. 
In the ceramic register of all the zones studied we can see a predominance of Greek tradition ceramics, attic or 
colonial production, in tableware sets, but not in the tools used in kitchens, that are in their great part of Iberian 
tradition. Also the ceramics related to the domestic storage and the transport and trade –amphorae- are mainly 
Iberian. This pattern suggests that the Iberians that cohabitated with Greeks in the Emporitan harbor didn’t 
have subaltern positions in all cases, but they had a relevant role in the economic and trade management of 
this harbor space. 
 



 
 

 

 
 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 
 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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1. Introducció 

La presència de poblacions locals en les proximitats o en la pròpia colònia emporitana és un fet 
reconegut i estudiat des dels inicis de les investigacions arqueològiques realitzades en aquest 
establiment (entre d’altres, Almagro 1951; Sanmartí 1982; 1993; Ruiz de Arbulo 1994; Aquilué 
et al. 2002; 2010). La base principal d’aquestes interpretacions han estat els pocs relats clàssics 
que es conserven  sobre  l’antiga Emporion. Els  textos de Titus Livi  (Liv. 34,9)  i, principalment, 
d’Estrabó (Estr. III, 4, 8‐9) han marcat les interpretacions que tradicionalment s’han fet sobre les 
relacions de convivència de gents d’origen colonial i autòctons en aquest assentament.  

Aquestes lectures, malgrat reconèixer la heterogeneïtat ètnica i/o cultural de la seva població,  
defensen la identitat grega, així com també el control i la gestió focea d’aquest port comercial 
des  del mateix moment  en  el  que  es  van  instal∙lar  de  forma  permanent  foceus  en  el  nucli 
indígena  de  Sant  Martí  d’Empúries  al  segle  VI  a.C.  Un  problema  important  d’aquestes 
interpretacions és el fet de que molts pocs estudis han analitzat el procés d’integració  i/o de 
segregació de la població autòctona dins d’aquesta comunitat grega; tampoc s’ha estudiat com 
aquests nouvinguts van aconseguir el control d’un port i d’unes xarxes comercials que havien 
estat durant dècades gestionades per poblacions natives. De fet,  les  lectures tradicionals que 
sostenen  el  control  grec  d’aquesta  antiga  estació  d’intercanvi marítim  i  el  sotmetiment  o 
exclusió de les poblacions que hi vivien de forma permanent a Sant Martí d’Empúries parteixen 
d’un  vell  apriorisme:  la  suposada  superioritat  cultural  grega  sobre  les  poblacions  locals 
occidentals,  que    explica  per  si  mateixa  aquesta  dominació.  Es  tracta  d’unes  premisses, 
centrals en el pensament modern occidental, que han estat absolutament qüestionades pels 
estudis  colonials  i  poscolonials  desenvolupats  durant  les  darreres  dècades  (p.e.,  van 
Dommelen 2008; 2011). 

Molts dels estudis que han advocat per la heterogeneïtat cultural d’Empúries han defensat que 
en  aquest  espai  poblacions  gregues  i  iberes  estaven  separades  i  segregades,  tant  a  nivell 
espacial,  com  polític  i  cultural.  En  aquesta  línia,  i  seguint  al  peu  de  la  lletra  les  paraules 
d’Estrabó,  diferents  autors  han  defensat  l’existència  d’una  dipolis,  caracteritzada  per  la 
existència de dos assentaments diferenciats:  la polis grega que correspondria a  l’anomenada 
Neàpolis emporitana i un nucli iber situat a les proximitats del port (entre altres, Arbulo 1992; 
Aquilué  et  al.  2002;  2010).  Arqueològicament  aquesta  dualitat  s’ha  defensat  a  partir  de 
l’anàlisi de  les necròpolis d’Empúries  (entre d’altres, Almagro 1955a; 1955b; Gailledrat 1995; 
Domínguez Monedero 2004) i, en menor grau, a partir de l’estudi alguns contextos domèstics 
excavats a la Neàpolis emporitana. Als anys 80 el Dr. Sanmartí va excavar a diferents àrees de 
la Neàpolis una sèrie d’espais que van ser  interpretats com  interiors o exteriors de vivendes, 
així  com  també  alguns  nivells  arqueològics  on  s’havien  depositat  escombraries  producte 
d’activitats  domèstiques.  Aquestes  àrees  d’activitats  quotidianes  o  abocadors  de materials 
domèstics van ser datats principalment als segles V i IV a.C., és a dir, algunes dècades després 
de  l’establiment  permanent  d’una  comunitat  comerciant  a  l’àrea meridional  de  la  dàrsena 
d’Empúries, l’anomenada Neàpolis.  

Els estudis dels materials registrats en aquests contextos domèstics realitzats pel Dr. Sanmartí i 
els  seus  col∙laboradors  varen  evidenciar  certes  diferències  entre  aquestes  àrees.  Per  una 
banda,  les àrees domèstiques situades en  la zona septentrional de  la Neàpolis, on es suposa 
que s’havia creat el primer assentament grec d’aquesta zona del port, presentaven una cultura 
material majoritàriament  àtica  (sector N‐1000), una  característica que  també es  complia en 
altres àrees meridionals localitzades a l’interior del recinte emmurallat del segle V a.C. (sector 
N‐5000). Per l’altre, els registres oferts per un sector més meridional de l’assentament, que en 
el  segle  V  a.C.  hauria  d’haver  estat  situat  fora  dels  límits  de  la  muralla  (sector  N‐7000), 
presentaven  una  cultura  material  predominantment  ibèrica.  La  documentació  d’aquestes 



diferències portaren  al Dr.  Sanmartí  a  intuir que  aquestes divergències podrien  testimoniar 
materialment les dues ciutats referenciades per Estrabó: el nucli iber situat extra‐murs (sector 
N‐7000) i la ciutat grega que ja en el segle V a.C. coincidiria amb el perímetre de la muralla que 
en aquests moments fou construïda (sector N‐1000 i sector N‐5000).  

Paral∙lelament  a  la  consideració  d’aquestes  diferències materials,  el Dr.  Sanmartí  també  va 
observar que l’àrea més meridional (sector N‐7000) deixà de construir‐se a partir del segle IV 
a.C. Aquest fet fou explicat a partir de la idea de que en aquest moment s’inicià un procés de 
sinèrgia entre ambdues comunitats, a través del qual alguns  ibers foren  integrats a  la pròpia 
Neàpolis  o  ciutat  grega.  Posteriorment,  alguns  investigadors  han  suggerit  que  aquesta 
agregació  fou  protagonitzada  únicament  per  dones  iberes,  fet  que  resoldria  les  diferències 
registrades en l’àmbit de la cuina, on la majoria dels materials documentats en responen a una 
producció o tradició íbera.  

Una de  les principals problemàtiques que  trobem en aquestes  interpretacions rau  justament 
en  l’aplicació  i el manteniment d’un concepte de cultura completament normatiu pel qual es 
ratifica l’establiment d’una equació directa entre cultura material i etnicitat; és a dir, entre un 
objecte i el grup ètnic que el produeix i/o l’utilitza. Aquesta lectura, per tant, no té en compte 
no només les diferents identitats presentades per tots aquells que utilitzen aquests objectes –
gènere,  edat,  sexe,  estatus,  classe,  etnicitat,  etc.‐,  però  tampoc  el  diversos  processos 
d’hibridització cultural o tecnològica que tenen lloc, sobretot, en aquests espais pluriètnics, ni 
l’ús  i  la manipulació  de  la  cultura material  en  la  construcció  i  l’alteració  de  les  identitats 
culturals  i/o socials dels seus usuaris. De fet, podem dir que aquests últims elements són un 
dels  principals  problemes  amb  els  que  ens  trobem  quan  volem  entendre  i  analitzar  la 
convivència i la construcció de les diferents identitats que es trobaren en la mateixa comunitat 
emporitana.  

Per resoldre aquestes problemàtiques alguns treballs dedicats a diferents àmbits colonials han 
realitzat estudis contextuals fonamentats no només en la realització d’anàlisis quantitatius sinó 
també  qualitatius,  centrant‐se  així  en  com  aquests  materials  foren  utilitzats  i  depositats. 
Aquests  treballs  s’han  dedicat  principalment  a  l’estudi  dels  objectes  emprats  en  la  vida 
quotidiana, analitzant  tant  la  seva materialitat, el  seu context d’ús  i deposició, com els  seus 
múltiples  significats.  La  realització  d’aquest  tipus  d’anàlisi  en  els  espais  colonials  permet 
evidenciar  no  només  la  presència  de  poblacions  culturalment  heterogènies,  sinó  també  el 
dinamisme  d’aquesta  diversitat  i  com  les  diferents  persones  que  conformen  aquestes 
comunitats  utilitzaven  de  forma  diferent  aquestes  materialitats  en  les  seves  pròpies 
estratègies de poder  i de mobilitat social. En realitat, aquesta proposta d’investigació mostra 
com l’equació objecte‐etnicitat i, principalment, la seva expressió quantificativa o percentual –
a més ceràmiques ibèriques, més ibers o a més ceràmica grega, més grecs‐ no és un anàlisi útil 
si  aquest  està  completament  descontextualitzat  o  si  no  es  realitza  des  d’una  perspectiva 
qualitativa.  

A partir de les experiències d’aquests estudis nosaltres en aquest treball hem re‐estudiat bona 
part dels materials prèviament treballats pel Dr. Sanmartí (sector N‐1000, N‐5000 i N‐7000). Els 
principals objectius d’aquest nou estudi són, en primer lloc, identificar l’heterogeneïtat ètnica i 
de gènere de l’assentament emporità, evidenciant si existeix o no alguna pauta de segregació 
o exclusió poblacional  i  la  seva  transformació al  llarg del  temps. En  segon  lloc  visualitzar  la 
participació activa de grups habitualment silenciats, principalment dones i gent d’origen local, 
en els processos de  construcció de  les  comunitats  colonials  gregues occidentals.  Finalment, 
entendre com la gent que residia a la Neàpolis –independentment del seu origen‐ utilitzava la 
cultura material  per  comunicar  els  diferents  grups  culturals,  socials  i  de  gènere  en  els  que 
s’identificava o en els que aspirava a ser reconeguda. 

 



2. Metodologia 

 
La metodologia emprada en aquest treball s’ha centrat en tres línies principals. En primer lloc, 
s’ha  realitzat  un  ampli  estudi  bibliogràfic  sobre  la  relació  entre  materialitat,  etnicitat  i 
hibridació en  contextos de  contacte  cultural. Aquest  treball  s’ha  fet en estreta  col∙laboració 
amb el professor Peter van Dommelen de  la Universitat de Glasgow, un expert  internacional 
en  la matèria,  i ha representat el punt de partida del nostre estudi. En segon  lloc, hem dut a 
terme  un  exhaustiu  anàlisi  contextual  dels  materials  registrats  en  els  tres  sectors  de  la 
Neàpolis anteriorment mencionats (sector N‐1000, N‐5000 i N‐7000), tots ells datats entre els 
segles V  i  IV a.C., moment en el que es considera que té  lloc el procés de consolidació de  la 
identitat  colonial  emporitana.  Per  la  realització  d’aquest  estudi  s’ha  donant  especial 
rellevància  als  estris  i  les  vaixelles  utilitzades  en  la  vida  quotidiana,  sobre  tot  a  aquells 
materials associats a  les pràctiques de cuina  i d’alimentació. Val a dir que entre els conjunts 
analitzats  predominava  la  presència  de materials  ceràmics, més  enllà  del  registre  puntual 
d’algun element o manufactura metàl∙lica. En  tot cas,  tant  les característiques dels conjunts 
analitzats com els propis objectius del projecte, ens han dut a prioritzar la categoria funcional 
dels vasos ceràmics com a element interpretatiu bàsic de la nostra investigació. Per últim, hem 
fet una  comparació entre el materials estudiats  i els provinents de  contextos quotidians de 
altres àrees gregues, tant metropolitanes com colonials, així com també de poblats ibers. 

 
2.1. Els contextos seleccionats: 

 

Per  a  la  realització  d’aquest  estudi  hem  seleccionat  materials  localitzats  en  contextos 
domèstics o bé associats a espais emprats com abocadors de deixalles domèstiques. Tots els 
contextos  seleccionats han  estat  excavats  en  èpoques  relativament  recents  i  compten  amb 
sistemes  de  recollida  i  registre  de  la  informació  arqueològica  amb  suficients  garanties 
científiques.   

Un factor que ha incidit de forma important en la selecció dels contextos estudiats és l’elevat 
grau de destrucció  i  la  fragmentació de  la  immensa majoria dels espais domèstics construïts 
durant el segles IV i V a.C. a la Neàpolis d’Empúries. Aquesta destrucció és conseqüència de la 
gran activitat constructiva  i de  la monumentalitat de moltes de  les construccions erigides el 
segle IV (muralles) i especialment els segles III i II a.C. (muralles i santuaris). Aquesta destrucció 
i  fragmentació  del  registre  te  com  a  conseqüència  que  no  existeixen  ara  per  ara  cases 
completes o gairebé completes excavades en extensió, el que dificulta un estudi contextual. 

La manca  d’aquest  espais  domèstics  l’hem  resolt  amb  l’anàlisi  d’abocadors  domèstics,  uns 
contextos on certs grups domèstics emporitans dipositaren els seves deixalles. Aquest espais, 
malgrat  els  problemes  d’individualització  –no  sabem  quants  grups  domèstics  han  pogut 
participar en  la seva formació‐   i de temporalització que en ocasions presenten, tenen alguns 
avantatges  evidents  respecte  l’anàlisi  de  sòls  d’ocupació  i  abandonament  corresponents  a 
espais de vivenda. De  fet, en els abocadors, estan millor  representats aquells materials més 
utilitzats en  la vida quotidiana,  ja que en definitiva aquest  són els es deterioren d’un  forma 
més  ràpida  i  es  rebutgen  també  amb més  freqüència.  Per  tant  el  abocadors  són  un  bon 
indicador de  les materialitats més utilitzades a  la vida quotidiana pels habitants d’un barri o 
sector de  l’assentament.  La  importància dels abocadors a  l’hora d’analitzar  les materialitats 
utilitzades  a  la  vida  quotidiana  l’han  evidenciat  diferents  estudis  colonials  (Lightfoot  et  al. 
1998), així com també alguns estudis fet en l’àmbit grec metropolità (Owens 1983; Ault 1999). 

Per la realització del nostre estudi hem seleccionat contextos procedents de les tres àrees de 
la Neàpolis  abans mencionades  a  la  introducció  i  que  compleixen  els  requisits mencionats 
prèviament. L’anàlisi  i posterior comparació dels resultats obtinguts en aquests espais ens ha 



permès analitzar diferències i similituds en les materialitats utilitzades a la vida quotidiana que 
semblen  respondre a diferències  relatives a diverses  identificacions ètniques  i/o  socials dels 
seus habitants.  

La primera d’aquestes àrees és el denominat sector N‐7000  (Annex,  fig. 1). Aquest sector es 
localitza a  l’àrea meridional de  l’assentament emporità, sota  la plaça ocupada posteriorment 
pel temple de Zeus Serapis. Aquesta àrea fou excavada per Enric Sanmartí l’any 1985. D’aquest 
sector hem estudiat les UUEE 7019 i 7033, ambdues datades a la segona meitat del segle V a.C. 
La UE 7019 (Santmartí et al. 1986) correspon a un sòl d’ocupació de l’interior d’una habitació 
de  caràcter  domèstic,  així  com  també  a  l’anterior  farciment  i  anivellament  d’una depressió 
natural  del  terreny. Aquest  farciment  es  va  formar mitjançant  abocaments  realitzats  en  un 
temps  curt  –els  materials  corresponen  a  un  mateix  moment  cronològic‐  de  deixalles 
domèstiques –materials ceràmics i abundats restes orgàniques com fauna, malacologia, llavors 
i  carbons‐, d’activitats  comercials –presència destacada d’àmfores‐  i, en menor mesura, per 
restes d’activitats de manufactura. La UE 7033, un context inèdit, correspon al sòl d’ocupació 
d’un  espai  exterior  associat  a  la mateixa  casa,  coetani  a  la  UE  7019,  on  es  van  realitzar 
activitats de caràcter domèstic. Aquestes activitats apareixen testimoniades tant pels materials 
registrats  en  aquest  espai  i  analitzats  per  nosaltres  –la majoria  d’aquests materials  estan 
associats a pràctiques de cuina‐, com per  les tres estructures d’argila  localitzades en aquesta 
àrea, una d’elles  emprada possiblement per  la  combustió d’aliments,  i  les dos  restants per 
l’emmagatzematge d’aigua o altres productes d’ús quotidià per part dels habitants de la casa.   

El segon sector analitzat, el denominat N‐5000 (Annex, fig. 1), es localitza en el terç meridional 
de la Neàpolis, pocs metres al nord del sector N‐7000. Aquesta àrea, excavada en la dècada de 
1980 pel Dr. Sanmartí (Sanmartí 1988), presenta diferents unitats estratigràfiques, de les quals 
nosaltres només hem seleccionat  i analitzat tres:    la UE 5018,  la UE 5017  i  la UE 5016. La UE 
5017 correspon a un nivell d’ocupació que va ser tallat per la trinxera de fundació de la muralla 
edificada  durant  el  segle  IV  a.C.  La  UE  5018  és  el  farciment  d’aquesta  trinxera,  fet  amb 
materials  i  terra  procedents  del  nivell  destruït.  Per  últim  la  UE  5016  correspon  a  un  altre 
abocament de terres extretes durant la construcció de la muralla procedents d’aquest mateix 
sector.  Aquesta  correlació  existent  entre  aquestes  tres  unitats  estratigràfiques  es  certifica 
quan  observem  els  diversos  materials  documentats  en  cada  una  d’elles,  similars  tant  en 
termes cronològics com en el seu principal origen domèstic.  

El  tercer  sector  és  el  denominat  N‐1000  (Annex,  fig.  1.)  i,  a  diferència  dels  dos  sectors 
anteriors, s’ubica a l’àrea septentrional de la Neàpolis, al nord de la stoa. Aquesta àrea també 
fou excavada pel Dr. Sanmartí a la dècada de 1980 (Sanmartí i Santiago 1988) i ha estat datada 
en  les  darreres  dècades  del  segle  V  a.C.  D’aquest  sector  hem  analitzat  tres  unitats 
estratigràfiques:  la UE 1033,  la UE 1144  i  la UE 1086. El primer d’aquests estrats, UE 1033, 
correspon a un estrat de farciment  i d’anivellament previ al paviment de  l’habitació B. La UE 
1144  respon  a  un  nivell  d’amortització  amb  tàpia  caiguda  que  cobreix  un  nivell  d’ocupació 
també de  l’habitació B, datat a partir dels seus materials a finals del segon quart del segle V 
a.C. I, finalment, la UE 1086 respon al nivell d’enderroc de l’habitació D on es va recuperar la 
carta de plom amb inscripció grega i que ha estat datada a la segona meitat del segle V a.C.  
 
2.2. Base de dades i fitxa descriptiva:  

 
La  realització d’aquest estudi ha  implicat  l’anàlisi de  tot el material  ceràmic documentat en 
aquestes vuit UUEE el qual es troba emmagatzemat al Museu d’Arqueologia de Catalunya, seu 
d’Empúries. Per a  la  realització d’aquest estudi hem  realitzat nombrosos viatges d’un dia de 
duració, altres de tres dies, així com també dues estances de major duració en aquest centre. 
En aquestes darreres estances de duració setmanal, realitzades una a la primavera i l’altre a la 
tardor,  participaren  tots  els membres  d’aquest  equip  de  treball  i,  per  tant,  foren  de  gran 



importància pel desenvolupament d’aquest projecte  tant en relació al procés de registre del 
material  com  per  la  possibilitat  de  crear  un marc  de  discussió  i  debat  sobre  les  diferents 
perspectives teòriques i metodològiques que envolten aquest treball.  

Per a la realització d’aquest anàlisi han estat estudiats tots els materials ceràmics registrats en 
les  diferents  unitats  estratigràfiques  seleccionades  prèviament.  En  aquest  sentit  tots  els 
fragments  ceràmics,  amb  la  única  excepció  d’aquells  relatius  a  formes  amfòriques  de 
transport,  han  estat  classificats,  re‐inventariats,  reconstruïts  (una  tasca  especialment 
important  en  aquells materials  no  tornejats  ja  que  anteriorment mai  havien  estat  objecte 
d’anàlisi exhaustiu) i registrats gràficament, tan fotogràficament com dibuixats i vectoritzats a 
través del programa Adobe Illustrator CS5. En aquest darrer cas, si bé gran part dels materials 
de producció àtica, així com també alguns referents a vasos tornejats, presentaven una bona 
documentació  gràfica,  hem  hagut  d’atendre  de manera  especial  a  tots  aquells  associats  a 
l’esfera  de  la  cocció  d’aliments  –principalment  olles  de  cuina‐  i  els  realitzats  a mà,  ja  que 
ambdues categories no havien estat  fins al moment analitzades de  forma detallada. Per a  la 
realització  d’aquesta  tasca hem  contractat  els  serveis d’un dibuixant  especialitzat  en dibuix 
arqueològic (X. Font). 

Per  tal  d’assolir  els  objectius  que  ens  proposàvem,  hem  efectuat  una  aproximació 
taxonomètrica  que,  a  partir  del  recull  de  dades  i  la  transformació  d’aquestes  en  elements 
codificables  (qualitatius  i  quantitatius),  ens  permetés  oferir  una  anàlisi  interpretativa  i 
contextual que  anés més  enllà de  les  tradicionals  valoracions merament  crono‐tipològiques 
dels recipients. En aquest cas hem tornat a  inventariar tots els materials ceràmics associats a 
pràctiques domèstiques de caràcter quotidià que  foren documentats en  les diferents unitats 
estratigràfiques que conformen aquests tres sectors de la Neàpolis, amb la única excepció dels 
vasos amfòrics de transports. Aquest inventari ha estat realitzat seguint una fitxa pròpia en la 
que s’han tingut en compte les principals característiques que posteriorment ens han permès 
iniciar no només un anàlisi de caràcter quantitatiu, sinó sobre tot contextual i qualitatiu.  

Per  tal  de  processar  l’estudi  dels materials  d’una  forma  ordenada  i  adaptada  a  les  nostres 
necessitats de recerca vàrem crear una base de dades (FileMaker Pro 10) en la qual hi consten 
una sèrie de camps descriptius i de categories preestablertes (Annex, fig. 2). A l’annex (Annex, 
taula  1)  especifiquem  els  principals  camps  que  hem  tingut  en  compte  en  la  realització 
d’aquesta fitxa i detallem aquells camps classificatoris que hem considerat més importants per 
la  realització  del  posterior  anàlisi  contextual  i  qualitatiu  del  registre  ceràmic  ofert  pels 
diferents  sectors  estudiats:  número  d’identificació,  àrea  arqueològica  d’origen,  tipus  de 
tradició productiva, naturalesa del fragment, forma del vas ceràmic al que pertany el fragment 
documentat i altres característiques tingudes en compte.  

2.3. Quantificacions i nivells de comparació estadística 

Un  cop  integrats  tots  els  materials  en  la  base  de  dades,  vàrem  procedir  a  efectuar  les 
pertinents quantificacions amb  l’objectiu d’establir diversos nivells de comparació estadística 
que permetessin avançar en les nostres línies d’investigació de caràcter contextual i qualitatiu.  

L’aplicació de mètodes simples de quantificació (percentatges, anàlisi de freqüències i anàlisis 
de  correlació)  és  habitual  en  els  estudis  ceramològics  actuals.  En  aquest  sentit,  cal  tenir 
present que  la quantificació  ceràmica  representa un primer nivell d’anàlisi per a  l’estudi de 
qüestions  i problemàtiques diverses, atès que permet establir comparacions estadístiques en 
percentatges  comparables,  alhora que possibilita  l’observació de determinades  tendències  i 
patrons  que  permeten  intuir  certes  dinàmiques  econòmiques,  però  també  determinats 
comportaments socio‐culturals. 



L’ús  dels  mètodes  de  quantificació  ens  demostra  precisament  que  no  és  tan  important 
constatar  la  presència  d’una  determinat  vas  o  d’una  determinada  producció,  com  poder 
valorar  i avaluar a nivell qualitatiu  i contextual d’aquesta presència en relació al conjunt  i en 
comparació al comportament detectat en d’altres casos i contextos.  

Per  tant, partíem de  la  idea que  la  classificació  i quantificació d’una mostra  significativa de 
fragments  ceràmics  ens  havia  de  permetre  identificar  i  caracteritzar  els  comportaments 
específics que defineixen  certs horitzons o  contextos  estratigràfics,  avaluant  les  situacions  i 
configuracions  dels  repertoris  en  relació  a  una  sèrie  d’hipòtesis  de  treball  prèviament 
establertes. 

En  el  marc  dels  estudis  protohistòrics  del  nord‐est  peninsular,  han  obtingut  una  notable 
rellevància les propostes de quantificació aplicades per l’equip científic de Lattes (Py i Adroher 
1991),  que  estableixen  uns  paràmetres  quantitatius  i  estadístics  a  l’estudi  ceràmic  que 
corresponen  en  bona mesura  als  què  nosaltres  hem  utilitzat.  En  funció  d’aquest model  de 
quantificació, s’apliquen sempre dos conceptes bàsics a l’estudi dels conjunts: d’una banda, el 
Nombre de Fragments (NF) i de l’altra, el Nombre Mínim d’Individus (NMI). El primer d’ells és 
el resultat de comptar la totalitat dels fragments ceràmics documentats. El segon d’ells aplica 
el còmput únicament dels fragments o elements amb forma, vores o bases, segons quin sigui 
més abundant  (NMI). En el nostre cas hem utilitzat  la vora com a únic  indicador de nombre 
mínim d’individus (NMI) 

A partir d’aquestes bases de dades hem efectuat una comparació dels materials d’ús quotidià 
dipositats en cadascun dels contextos estudiats. Aquesta comparació no nomès contempla  la 
procedència o tradició tecnològica dels vasos ceràmics –índex utilitzat tradicionalment per fer 
assignacions  “ètniques” dels habitants d’aquest  sectors‐,  sinó  també  l’ús  i  funcionalitat que 
van tenir aquests materials de tradicions diverses en la vida quotidiana dels seus habitants. 

 

 

3. Resultats 
 

Els  contextos  estudiats  presenten  clares  diferències  des  del  punt  de  vista  de  les  tradicions 
tecnològiques de les ceràmiques registrades (Annex, taula 2).  
 
Entre el  conjunt de materials  ceràmics destaca  la presència d’una  sèrie de produccions que 
formen part del què hom considera, en un sentit ampli, com a produccions ibèriques. Es tracta 
d’una  categoria  amb  una  gran  diversitat  tecnològica  que  inclou  ceràmiques  tornejades 
(oxidades, pintades  i grises)  i modelades a mà  (de  factura cuidada  i principalment de pastes 
grolleres). Molts del vasos ceràmics registrats en la Neàpolis pertanyen als aixovars domèstics 
de  les  comunitats  locals  del Nord‐est  i  l’Est  peninsular.  Entre  els materials  analitzats  s’han 
pogut  identificar algunes produccions que es corresponen a  l’àrea  indiketa  (ceràmiques amb 
pintura blanca  i  la majoria de  les formes modelades a mà, principalment). És  important tenir 
present que la ceràmica tornejada ibèrica és una producció artesanal híbrida, que mostra una 
notable influència tecnològica de la tradició ceramista fenícia. Aquesta influència es percep no 
només  en  les  tècniques  de manufactura  i  cocció  de  les  peces,  sinó  també  en  les  formes  i 
decoracions de molts dels  vasos  ibers  –principalment  en  els  contenidors domèstics  i  en  els 
envasos  comercials,  però  també  en  alguns  recipients  ceràmics  destinats  a  la  preparació 
d’aliments, com els morters, i, en menor mesura, en la vaixella. Entre el material ceràmic iber 
registrat  a  la  Neàpolis  d’Empúries  també  s’observa  una  forta  influència  de  determinades 
morfologies ceràmiques gregues, que semblen  restringir‐se a  la  reproducció d’algunes peces 
de vaixella de taula destinades al consum i principalment al servei . 
 



La presència de ceràmica  ibèrica és considerable en els tres sectors analitzats de  la Neàpolis, 
superant en  tots els casos analitzats quasi el 25% dels envasos ceràmics d’ús quotidià. Tot  i 
aquesta notable presència, es perceben diferències importants entre les tres àrees analitzades. 
Destaca el  registre de ceràmica  ibèrica en el sector N‐7000, principalment en  la UE 7019 on 
s’han comptabilitzat 165 vasos de ceràmica ibèrica (NMI) que representen el 67,6% dels vasos 
ceràmics documentats en aquesta unitat, un registre que exclou  les àmfores, que són també 
majoritàriament ibèriques. En la UE 7033, que correspon a l’espai extern associat a l’habitació 
a  la que pertany  la UE 7019,  també  s’ha documentat un considerable volum de ceràmiques 
ibèriques. Aquesta categoria  la  integren 48 vasos (NMI) que representen el 48,8% dels vasos 
ceràmics registrats en aquest estrat.  
 
La presència majoritària de ceràmiques  ibèriques en  les dues UUEE analitzades del sector N‐
7000 s’adecua a la hipòtesi, inicialment plantejada pel Dr. Sanmartí, de que podríem estar en 
un  àrea  habitada  principalment  per  grups  domèstic  d’origen  iber.  La  ceràmica  de  tradició 
ibèrica en aquestes dues UUEE inclou recipients destinats a la cocció d’aliments (Annex, taula 
3). De fet tota la ceràmica de cuina de la UE 7019 (Annex, Taula 4) pertany  a aquesta tradició 
tecnològica  i  a  la  UE  7033  (Annex,  taula  5)  de  17  individus  (NMI),  només  4  presenten 
morfologies  que  corresponen  a  tradicions  culinàries  gregues  (3  lòpades  i  1  tapadora).  És 
important  remarcar que els  recipients de  cuina grecs  semblen  tots ells  relacionats amb una 
preparació molt concreta d’aliments,  la cocció de peixos,  i que  la resta de sistemes de cocció 
(p.e.  bullits),  en  tots  els  casos,  es  relacionen  amb  sistemes  de  preparació  d’aliments  ben 
documentats a l’àrea ibera. Aquest registre ens parta d’una cuina híbrida, practicada per grups 
domèstics que prefereixen emprar tècniques culinàries de tradició ibera. Es tracta però d’una 
cuina a la qual aquests grups han incorporat “certs plats grecs”, cuinats seguint probablement 
receptes gregues i en vasos grecs, en concret, peixos cuinats en lòpades, un aliment consumit 
per  elits  i  classes mitjanes  a Atenes  a  partir  del  segle V  a.C.  en determinades  celebracions 
(Mylona  2008:  91  i  ss.).  El morters,  utilitzats  en  la  preparació  de  determinats  condiments, 
possiblement  de  begudes,  representen  un  altre  estri  ceràmic  de  cuina  present  en  aquest 
contextos que sembla al∙ludir a un patró similar:  la  incorporació de  tècniques o sistemes de 
preparació d’aliments que  impliquen  l’ús de  recipients  forans que permeten  l’elaboració de 
plats  amb  cert prestigi  a  l’associar‐se  a determinades  festivitats o  celebracions públiques o 
privades (p. e. Botto 2000). 
 
Morters  i  lòpades  ens  ofereixen  un  exemple  de  com  els  grups  domèstics  d’origen 
probablement  iber  que  habitaven  entorn  l’àrea  N‐7000  utilitzaren  materialitats  d’altres 
tradicions culturals en les seves estratègies socials. Els mateix es pot deduir de les vaixelles que 
localitzem en aquest dos contextos. Les vaixelles de taula del 7019 i 7033 estan formades per 
recipients de diferents  tradicions artesanals. En el  cas del 7019 hi  trobem vasos de  tradició 
ibera  (30%), grega colonial  (12,7%), púnica  (7,9%), però  sobretot destaquen  les produccions 
àtiques  (47,6%).    Aquest  predomini  àtic  encara  és més  notable  a  la  UE  7033  on  aquestes 
produccions representen el 69% de  la vaixella de taula destinada al consum. Aquestes dades 
semblen  indicar que els grups domèstics  residents en aquesta àrea cuinaven preferentment 
cuines iberes que menjaven en serveis de taula àtics. En aquest sentit és sorprenent la minsa 
presència de vaixella colonial grega en aquestes dues unitats estratigràfiques (UE7019: 12,7% i 
UE 7033: 11,9%), el que denota de nou l’ús d’aquestes materialitats quotidianes en estratègies 
de mobilitat  i d’identificació social  i no en  l’expressió d’un  identitat ètnica. Aquest ús de  les 
vaixelles  gregues, preferentment  àtiques, no només es dóna en  les  colònies  gregues on  els 
seus habitants –independentment del  seu origen‐  les utilitzen per  expressar  el  seu  estatus, 
sinó  també  en  els  mateixos  poblats  ibèrics  –Ullastret  en  un  bon  exemple.  Un  altre  bon 
exemple en aquest sentit el trobem en  les pròpies necròpolis emporitanes on s’han registrat 
l’ús de serveis àtics de banquet en tombes que han estat considerades majoritàriament com a 
indígenes (Domínguez Monedero 2004). 



 
De fet la vaixella de taula o de servei, juntament amb els estris relacionats amb la il∙luminació 
o  la cura del cos, són  les úniques categories en el que trobem un domini absolut de formes  i 
tradicions  artesanals  gregues  –bé  metropolitanes,  bé  colonials.  La  cuina  no  és  la  única 
categoria funcional on els estris són predominantment de tradició ibera, una pauta present en 
molts  assentaments  colonials  i  que  habitualment  s’ha  relacionat  amb  una  presumpta 
invisibilitat d’aquestes pràctiques quotidianes  i  la  seva poca  rellevància en els processos de 
identificació  social amb elits o grups de poder que  tenen  lloc en aquests espais.  Juntament 
amb  aquests  estris  en  aquests  dos  contextos  s’ha  documentat  que  també  els  contenidors 
emprats tant per l’emmagatzematge domèstic, com pel transport i el comerç, és a dir àmfores 
‐una categoria no analitzada en aquest estudi‐ són majoritàriament de tradició ibèrica. Aquest 
registre material  suggereix que no podem  llegir  la presència d’aquests materials de  tradició 
ibera  com  el  resultat de matrimonis mixtes  entre dones  indígenes  i homes de  procedència 
egea, tal  i com habitualment s’han  interpretat  les evidències  indígenes en espais colonials, ni 
tampoc com  la cohabitació de colons grecs amb esclaus o subalterns d’origen local donada la 
importància  de  les  materialitats  iberes  en  les  principals  activitats  econòmiques  que  es 
desenvoluparen  en  aquest  port.  Materialitats  de  tradició  ibera  lligades  a  la  cuina,  al 
emmagatzematge  domèstic  i  al  comerç  evidencien  la  presència  activa  d’individus  o  grups 
d’origen  iber residint en aquest port  i mercat al segle V a.C.  i que actuarien no només com a 
consumidors  i proveïdors de productes  locals pel comerç grec o treballadors subalterns, sinó 
com agents gestors –que actuarien juntament amb gent i grups domèstics d’origen grec‐ de les 
activitats  comercials  d’aquest  nucli  portuari.  Aquest  mateix  protagonisme  també  es  pot 
suggerir a  través de diversos  registres  textuals com  la carta de plom  trobada a Pech Maho  i 
datada al segle V a.C. 
 
Si comparem el registre ofert per les UUEE del sector N‐7000 amb aquelles dades obtingudes 
de l’anàlisi de les UUEE dels sectors N‐1000 i N‐5000 trobarem certes diferències des del punt 
de vista dels percentatges que presenten les diferents tradicions productives testimoniades en 
els  seus materials  ceràmics.  La  ceràmiques  gregues  (àtiques  i  colonials)  són majoritàries en 
quasi  tots aquests contextos. En el cas de  les  tres unitats estratigràfiques del sector N‐5000 
aquestes  diferències  són  especialment  significatives:  a  la UE  5016  la  ceràmica  àtica  té  una 
representació percentual del 67,7% del  total de  formes ceràmiques  i  la grega colonial – que 
segueix amb percentatges molt baixos tal com també hem vist al sector N‐7000‐ amb un 10,6% 
del total; a la UE 5017 les ceràmiques d’origen àtic representen el 42,7% del total i les gregues 
colonials el 19,4; per últim a  la UE 5018,  l’àtica arriba a un percentatge del 58,7%  i  la grega 
colonial a un 7,4% del total. Aquesta elevada presència de la ceràmica grega enfront de la de 
tradició ibèrica va portar a Sanmartí a afirmar “grecitat” dels grups residents en aquest sector, 
interpretat també com un abocador produït per activitats de caràcter domèstic.  
Tot  i  aquest predomini de materials  ceràmics de  tradició  grega  –tant  egea  com occidental‐ 
l’anàlisi  contextual  dels  diversos  materials  i  l’associació  de  tradicions  ceràmiques  a 
determinades formes i funcionalitats dels vasos registrats en aquestes unitats estratigràfiques 
revela una situació no tant diferent de la que hem observat anteriorment en relació al sector 
N‐7000.  
 
En realitat, les diferències existents en el registre d’ambdós sectors no rau principalment en les 
tradicions ceràmiques representades, sinó en les formes i les funcionalitats presents. Així, per 
exemple, en la UE 5016 –la que registra una major proporció de ceràmiques àtiques i gregues 
colonials‐ el 63,3% dels materials al∙ludeixen a  la vaixella de consum  i el 9,6% respon a vasos 
de  servei.  En  canvi,  recipients  relacionats  amb  la  cuina  i  l’emmagatzematge domèstic, molt 
més  representats  al  sector  N‐7000,  presenten  percentatges  relativament  baixos:  cocció 
d’aliments  9,6%,  emmagatzematge  domèstic  11,5%  i  preparació  d’aliments  2,8%.  Aquestes 
diferències de funcionalitat expliquen en gran part les divergències que trobem en relació a les 



tradicions ceràmiques ja que, com hem argumentat anteriorment, els vasos de consum i servei 
són en tot aquest assentament predominantment àtics o grecs colonials, especialment aquells 
vinculats  a  pràctiques  de  banquet  i  de  simpòsium  (copes,  escifos,  copes‐escifo,  enòcoes, 
cràteres, tant presents en aquestes UUEE)  Per tant, la presència majoritària d’aquest tipus de 
vasos ceràmics no pot  interpretar‐se com un bon  indicador ètnic dels seus usuaris perquè en 
molts contextos actua com a marcador social.  
 
Si  considerem  altres  categories  funcionals  representades  en  aquests  estrats  com 
l’emmagatzematge domèstic o la cuina, les diferències respecte als patrons documentats en el 
sector  N‐7000  ja  no  són  tant  evidents,  ans  el  contrari.  Tots  els  recipients  emprats  per 
l’emmagatzematge  domèstic  són  de  tradició  ibera,  igual  que  succeeix  en  el  sector  N‐7000 
(Annex, taula 6). En l’esfera de la cuina també trobem gastronomies híbrides, amb una majoria 
d’olles utilitzades per bullir de  tradició  ibera –tant a  torn com a mà‐,  i  la presència de  tipus 
molt  concrets  de  recipients  de  cuina  grecs  com  són,  també  en  aquest  cas,  les  lòpades.  En 
aquest context s’ha de destacar la major presència d’aquests vasos culinaris de tradició grega. 
No es pot obviar que aquesta alta representació es produeix en un dipòsit on  trobem clares 
evidències materials de vaixelles associades a pràctiques de banquet.  
 

4. Conclusions 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi de materials ens han permès constatar la complexitat social, 
ètnica  i cultural d’aquest espai colonial no només durant el segle VI a.C. –com clarament han 
demostrat els treballs duts a terme a Sant Martí d’Empúries (Aquilué et al. 1999; 2002; 2010)‐ 
sinó  també  en moments més  tardans,  durant  el  segle  V  i  IV  a.C.,  quan  es  construeix  una 
identitat colonial en l’espai emporità. 

En  la  construcció  d’aquesta  identitat  hem  identificat  la  partició  activa  de  persones  i  grups 
domèstics –integrats per dones  i homes  i nens‐ de diferents orígens culturals –principalment 
ibers  i  foceus. El  registre material ens mostra un  assentament  colonial molt heterogeni, on 
conflueixen materialitats  , tradicions   tecnològiques  i pràctiques quotidianes  iberes, gregues  i 
híbrides. La singularitat del registre material no permet sostenir visions tradicionals de caràcter 
dual que defensaven la segregació espacial, cultural, política, social, de gènere i econòmica de 
grecs  i  ibers en aquest nucli portuari  i comercial,  sinó que parla d’un clar mestissatge entre 
individus i grups domèstics que tenen els seus orígens –propers o llunyans, reals o imaginats‐ 
en alguna –o en ambdues‐ d’aquestes dues comunitats. 

Volem destacar la visibilitat que tenen en el registre material ceràmic els productes de tradició 
ibera,  amb  funcionalitats  no  només  lligades  a  la  cuina  o  a  la  alimentació  quotidiana,  sinó 
també a l’emmagatzematge domèstic, a la producció domèstica –per exemple de cerveses‐ o a 
la comercialització en envasos amfòrics de productes d’origen iber. Aquest fet suggereix que la 
Neàpolis d’Empúries durant el segle V i IV a.C. constitueix un nucli comercial gestionat per gent 
o persones d’origen grec, així com  també de procedència  ibera. De  fet, nosaltres proposem 
que  l’arribada  i  la  instal∙lació  de  gent  d’origen  foceu  a  Sant Martí  d’Empúries  va  provocar 
canvis  importants  en  la  configuració  social,  ètnica  i  econòmica  d’aquest  port,  però  aquest 
important  canvi  no  significà  l’eliminació  d’agents  locals  en  activitats  de  tipus  comercial  i 
portuàries.  Ans  al  contrari,  possiblement  hi  ha  una  continuïtat  entre  els  grups  locals  que 
controlaven  i  gestionaven  aquest  important  lloc de  comerç marítim des de  l’Edat del  Ferro 
(Pons i Pautreau 1994) i aquells que hem pogut visualitzar clarament en els registres ceràmics 
de la Neàpolis datats en els segles V i IV a.C.  

 

 

 



 
5. Impacte previst 

La  difusió  dels  resultats  preliminars  aconseguits  en  aquest  projecte  han  estat  primerament 
exposats en una conferència realitzada aquest febrer a la Universitat de Glasgow. La realització 
i presentació d’aquesta ponència ha suposat la redacció d’un primer text traduït a l’anglès amb 
sota finançament d’aquest projecte.   

En l’actualitat estem enllestint un article en el que s’exposen els resultats preliminars d’aquest 
projecte. Aquest article en breu serà tramés a la revista anglesa Oxford Journal of Archaeology, 
una publicació amb alt índex d’impacte en el món arqueològic internacional i que procedeix en 
totes les seves publicacions un sistema de revisió (peer‐review). Aquest estiu serà tramitat un 
segon article més centrat en el rol de  l’agència femenina en aquest espai colonial a  la revista 
Journal of Mediterranean Archaeology, publicació també d’alt impacte en el món arqueològic 
internacional i amb publicació sota revisió científica (peer‐review).  

Així mateix es preveu  la presentació d’aquests resultats en  la propera celebració del Congrés 
Internacional  d’Arqueologia  Clàssica  (AIAC)  que  tindrà  lloc  el maig  del  proper  any  (2013)  a 
Mèrida. La participació i presentació d’aquest treball en aquest espai representa una magnífica 
oportunitat per donar a conèixer aquest projecte  i el nostre treball a  l’àmbit  internacional de 
l’arqueologia clàssica, tant metropolitana com colonial.  

En  últim  lloc  volem  destacar  que  tant  les  grans  possibilitats  de  recerca  que  ofereix  aquest 
projecte, com també el bon funcionament que al  llarg de tot aquest any ha presentat aquest 
equip,  han  fet  que  aquesta  investigació  constitueixi  el  nucli  d’un  nou  projecte  que  hem 
demanat aquest any en  la convocatòria del Ministeri. En aquest nou projecte presentem una 
ampliació de  la  recerca sobre Empúries que vàrem  iniciar  l’any passat gràcies a  la concessió 
d’aquest  ajut  Batista  i  Roca,  així  com  la  seva  comparació  amb  altres  espais  colonials  del 
Mediterrani  occidental  com  són  el  sud  de  la  península  Ibèrica  i  l’àrea  cento‐occidental  de 
Sardenya. 
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