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Fig. l. -Situaciúdampúriesal Nord.F,st de la Peninsula 
lherica. 

Situació de les excavacions 

1 mmediatament a migdia del gran 
tram de muralla ciclopia que prote- 

gia per aquest costat la ciutat grega 
d'Emporion, hom prepara cap a la 
meitat dels anys seixanta un gran 
aparcament que havia de permetre 
col.locar-hi amb la m k i m a  comodi- 
tat els grups de visitants del conjunt 
monumental, cada vegada més nom- 
brosos. Hom dividí aquell gran espai 
en uns quants sectors que havien de 
tenir en cada cas una funció determi- 
nada (fig. 2). A l'oest i damunt d'una 
plataforma que s'alca un metre i mig 
per damunt de la resta de I'aparca- 
ment d'autohusos i de grans vehicles. 
Més enlla de la plataforma i fins a 
arribar a la carretera forestal damunt 
mateix de les platges, que marca els 
límits, per Ilevant, del conjunt monn- 
mental emporiti, hi hauria l'estacio- 
nament reservat a turismes i motoci- 
cletes. Aquest gran espai fou subdivi- 
dit en sectors més petits per una se- 
rie de rengleres d'arbres -pins- 
orientades perpendicularment a la 
muralla sud de la Neapolis. A més a 
més d'assenyalar uns espais con- 
crets, aquests arbres oferien ombra 
als vehicles i als visitants. La primera 
d'aquestes rengleres de pins se situa 
sota mateix de la plataforma enlaira- 
da o aparcament d'autocars. La sego- 
na, paral4ela a aquesta primera, uns 
quants metres a llevant (12 a 15 m.); 
la tercera, uns 12 m. més cap a I'est, i 
finalment, la darrera renglera de pins, 
paral4ela a les anteriors, uns 15 m. 
més cap a llevant. Quedaven d'aques- 
ta manera cinc sectors subdividint 
I'area de I'aparcament, que són, d'o- 
est a est, parking d'autobusos, amb 
una gran superficie i, com s'ha dit, 
enlairat en relació amb la resta de 
I'estacionament; després tres sectors 
amh una superficie útil quasi identi- 
ca i finalment un cinque espai, situat 
entre la darrera renglera d'arbres i els 
límits, per I'est, del conjunt monu- 
mental, una gran esplanada quasi taii 
gran com tots els aitrcs sectors junts. 

L'excavació a I'area de l'aparca- 
ment s'ha centrat, de moment, a I'in- 
terior dels sectors tres i quatre, situat 
el primer d'ells davant per davant de 
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la porta sud de la Neapolis, just co- 
menqant a uns 60 m. de la facana de 
la muralla ciclopia. 

Excavacions al sud de la 
Neapolis. Motivacions 

D'entrada pot resultar sorprenent 
el fet d'haver localizat interessants 
estructures més enlla del perímetre 
de la ciutat grega, un indret que sem- 
pre s'havia considerat area no ocupa- 
da ion mai ningú no s'havia imagiuat 
que hi pogués haver edificis de certa 
complexitat. Cal explicar, encara que 
sigui molt rapidament, el procés que 
culmina eit una serie de sondeigs en 
Sirea del parking, que havien de ser- 
vir per confirmar o rebutjar de mane- 
ra definitiva tot un seguit d'hipbtesis. 
En efecte, podem dir, resumint, que 
la descoberta i explotació d'aquesta 
area nova del jacimeitt emporita ha 
estat el resultat d'unes teories plante- 
jades la solució de les quals podia tro- 
bar-se allí. 

Eit un trehall sobre la ceramica 
campaniana dlEmpúries, un de no- 
saltres es plantejava de bell nou, pero 
amb dades fins llavors desconegudes 
o no prou valorades, la situació de la 
ciutat indígena abusivament identifi- 
cada, seguint Esteve de Bizanci, amb 
Indica i de la qual parlen Titus Livi, 
que segueix molt fidelment la narra- 
ció autobiografica de Marc Porci 
Cató, Origens, i Estrabó. Des de Puig 
i Cadafalch i fins a comencament 
dels anys setanta, s'havia cregut i 
s'havia assumit que el nucli indígena 
esmentat a les fonts es localitzava per 
dessota de I'empla~ament de la ciutat 
romana regular. Davant I'analisi sis- 
tematica de la ceramica campaniana 
recuperada en aquell indret, que de- 
mostra de manera palesa la manca de 
material anterior al 200 a. C., calia 
deduir, en relació amb la localització 
de l'habitat indígena, que o bé era 
posterior als primer anys del segle t i  
a. C., la qual cosa no semblava gaire 
lbgica ni possible, o bé s'havia de cer- 
car en un altre indret (SANMARTI, 
1978). 

A partir d'un article publicat I'any 
1908 per Puig i Cadafalch amb la pri- 



IKi! ! - \'iat:i ;i?ri:i dc I;i ciiii;ii <rct;i d'lliiipiirica :iiiili I:i ,iiii:iciii dclr diirrciirr hcciiirs rii 41" li;~ c\i;ii i l i~ i i l i i  el 1':irhiiis 

incr:i pI:iiit:i ti~potr:iiie:i d'Kiiip~ries 
( l ' l l l ( ;  1 ~: . \ l l . \ l~. \ l ,~: l l ,  190s: t:lllll>c :i 
S;\Nhl~\lUi, 107S. p. 455, f i , ~ .  7 ) .  on 
:iI siid de I:i iiiiir:illa de In Nc;ipolis se 
sitii:i\~eii iiiies estriictiires. perb qiie 
i i r i  creii i~ieiieioii:ides eii el test o eii 
:iltres oc:isio~is. i ; ~ m h  tina iiova lec- 
tiir:# dels textos de 1,ivi i listr:ihO. es 
prt~piis:i\.;i eoiii :i 111111 e1npl;iqsment 
de I';isseiit:iii~eiit iiidigenti I'Rre;i del 
piirl<iiik :i migcli;i de 111 NcApolis (SAN- 
3l.\l{Tl, 1<)7S. p. 452-4.57; f>lI-O12 i 
(>?.\-O24 ). ;\quest:i 1iipi)tesi de trehall 
iio foil &tire I>eii rcl>udn. siiió fiiis i 
tot coiitcst;itl:i cii :iIfiiri:i ocasió :imh 
:ir,~iiiiictits tci~ries qiie no rcsolieii el 
prc~I>lciii:i (l<ll'Ol,l,, lcJiS. p. 43-44). 

(::ili:i. doiics, iiiici:ir soiideigs per 
detcriiiiii:ir irrefiit:ililerncnt I;i cilide- 

s:i de I:i hipixesi. pero no fou fins :i 

l'cstiu de lc17H que, veient que el pas- 
sar i el traspasstir de milers de vehi- 
clcs dcisa\-21 :iI descolicrt la p:irt sil- 
perior d'iiiis murs, es deeidi d'cni- 
prendre les primcres excavticioiis en 
extensió per deterinii1:ir les c:ir:iete- 
ristiqiies de les trohnlles. 

Les campanyes d'excavació a 
I'irea de I'aparcament 

De fet, les exca\~ncioiis en nqucll 
iiidrct eomenqaren el iio\~ciiibre de 
1078. Els primer sondeigs se situnreii 
jiist ciitorn del mur desci~hert pels 
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:iiitomfil>ils. d:i\.aiit per dav:iiit de I:i 

porta siid de I;i Nenpolis diiis de 1';i- 

iioniciiat sector tercer del pirkiiik i 
primcrnmciit just a tocar de I:i carre- 
tera :isf:iltad:i qiic perinet I'acecs a les 
ruines einporitanes (fig. 2). ICIs resul- 
ttits [oren. si 11ii.s rio. eiicoratjndors, 
zinili la descolierta d'cstructures d'e- 
poe:i iinperinl qiic demostra\feri qiie 
:iliiieiiys c:ilia eoiitiiiiiar els trclialls. 

1)iir:iiit I'cstiii de I'JT'J Iiiini eiideg;i 
j:i iiii:i gr;iii c:iriip:iiiy:i iiiis qiiniits 
nictres nies al siid de I:I prirner:~ eal:i, 
i iin:i serie de soiideigs :iillats e11 al- 
tres piiiits dins del sector segon del 
phrkiiig, per iriteritnr veure les di- 
iiiensi<iiis dcl~:ieiiiient i localitatir les 
cstriictiires que Iioiii asseiivalava eii 
el pl:iriol topogrhfic de I'JOS. 







Aquesta campanya tingué conti- 
nultat al llarg de I'any 1980, i es va 
concentrar exclusivament en el sec- 
tor tercer, on s'obriren una serie de 
cales, unes a tocar de les altres, sepa- 
rades per uns testimonis de 0,50 m. 
d'amplada. Els resultats eren enco- 
ratjadors: un seguit d'estructures 
complexes íntimament lligades les 
unes amb les altres, ainb superposi- 
cions, que indicaven si niés no una 
intensa ocupació d'aquella area al 
llarg d'un cert temps (fig. 3). D'altra 
banda, en aquestes cales, malgrat la 
intensitat de I'excauació, hom no 
aconseguí arribar a la roca natural; 
aixo posa en evidencia una conside- 
rable potencia estratigrafica (fig. 4). 
Per sota d'una potentíssima capa de 
sorra eolica hom identificava unes 
freqiientacioxis d'epoca moderna i de 
la Baixa Antiguitat no gaire clares i 
una fase clara, ben determinada, no 
pas general, datable a I'Alt Imperi, 
Pero sota, una importat obliteració 
quasi general de mitjan segle I a. C., i 
uii nivel1 baix-republica inteiisíssim, 
amb la descoberta, relacionada amb 
aqitest moment, d'un forn de metal1 
molt ben conservat. Per sota les es- 
tructures baix-republicanes, en al- 
guns indrets on podia aprofundir-se, 
hom localitzava nivells del segle 11, 
amb presencia significativa de mate- 
rials dels segles 111 i iv a. C. Sobre 
aquestes primeres carnpanyes, hi ha 
un breu informe amb una planta ge- 
neral de I'area excavada i un seguit 
de consideracions provisionals (RI- 
POLL, SANMARTI, LÓPEZ, 1982, p. 
324-328). 

Duratit I'any 1981 no s'excava en 
aquest sector; tampoc no s'hi féu 
campanya l'any següent. Finalment, 
el 1983 hom decidí reprendre i po- 
tenciar I'excavació d'aquest sector, 
enfocant els treballs des d'uns altres 
punts de vista, obrint grans exten- 
sions i suprimint els testimonis que 
emmascaraven la visió de conjunt i 
complicaven I'intent d'explicar-ne les 
diverses estructures. Aquest any de 
1983 hom obri cap al sud un gran 
quadrat d ' l l  per 15 m. i alhora s'ex- 
cavaven els testimonis de les cales 
anteriors i es continuava excavant 
per compartiments naturals. Durant 
aquesta campanya en el sector situat 

al sud de I'excavació s'aconseguia fi- 
nalincnt arribar a la roca natural, si- 
tuada a uns 3,80 m. de l'inici de l'ex- 
cavació. En el sector més antic hom 
va aprofundir en un indret favorable, 
on s'arriba a una fondaria d'uns 5 m. 
des del nivel1 del sol, sense aconse- 
guir localitzar la roca calcaria del 
subsol. L'any 1984 tota la campanya 
d'excavacions fou concentrada a I'a- 
rea de I'aparcament: s'amplia fins on 
fou possible I'cxploració del sector 
tercer i s'obri una nova cala al sector 
quart de I'area del parking, entre la 
tercera i la quarta renglera de pins, 
de 15 per 15 m. En finalitzar aquesta 
darrera fase de treball, tot i que enca- 
ra queden alguns punts foscos que no 
podran ser resolts fins que l'excava- 
ció s'ainplii cap a ponent i s'intensifi- 
qui l'exploració de les arees comen- 
qades, ja tenim una idea més precisa 
d'aquest nou sector, amb una serie 
de dades molt segures que creiem 
que cal donar a coneixer encara que 
sigui provisionalment. A continuació 
i de manera resumida, pero amb tota 
la precisió possible i procurant-ne la 
maxima utilitat, intentarem resumir 
I'estat de la qüestió de les excava- 
cioiis del parking i assenyalarem els 
problemes que han quedat resolts i 
aqueils que s'han anat plantejant al 
llarg de la recerca. 

Topografía de la zona 
De resultes de les intenses campa- 

nyes d'exploració dels anys 1983 i 
1984, ens hem pogut fer una idea 
aproximada, pero forca precisa, de la 
topografia de I'indret, que cal teiiir 
sempre ben present a I'hora d'inten- 
tar comprendre i explicar el jaci- 
ment. El subsol natural, roca calcaria 
a cops amb la capa superior molt de- 
gradada i en ciar procés de descom- 
posició, presenta una marcada incli- 
nació de ponent cap a llevant (aixo 
explica I'elevació del sector primer 
de I'aparcament reservat a autocars), 
pero amb la presencia de tant en tant 
de fondalades molt importants entre 
dues crestes longitudinals de roca 
(fi .  4). Precisament I'anomenat sec- 
tor tercer de l'aparcament consti- 

tueix una d'aquestes fondalades, for- 
qa estreta i llarga i orientada de nord 
a sud. Mks cap a Ilevant, la roca puja 
considerablement per tornar a baixar 
en forta inclinació a I'extrem est de la 
gran cala del sector quart. 

Per acabar, quant a la topografía 
hem de dir que cap al nord, especial- 
ment en el sector tercer de I'area de 
I'aparcament, la roca inicia també 
una pujada rapida. 

Resultats de I'excavació. Fases 
d'ocupació del sector de 
I'aparcament 

A continuació i d'una manera rapi- 
da i precisa resumim els resultats d'a- 
quests anys de recerca a partir de les 
distintes fases d'ocupació de l'indret. 
Per facilitar I'exposició i per entendre 
millor el desenvolupameiit de l'acti- 
vitat humana en aquesta zona, co- 
mencarem per definir i sistematitzar 
la freqüentació més antiga i a conti- 
nuació les transformacions i adapta- 
cions subsegüents, fins a arribar a l'a- 
bandó definitiu de I'area, la qual cosa 
exposarem a I'inrevés del que se sol 
fer per localitzar les fases en I'excava- 
ció, pero seguint l'ordre en que foren 
dipositades. 

Primera fase d'ocupació. La 
Necropolis del parking 

És indubtablement el resultat més 
espectacular i el més definitiu a I'ho- 
ra d'haver de revisar algunes de les 
hipotesis de treball que van impulsar 
la recerca en aquest sector determi- 
nat del jaciment emporita. 

En total, tant en el sector tercer 
com en el quart del parking, hom ha 
identificat 23 tombes d'inhumació i 
d'incineració segures, 6 de probables 
i, a més a més, en el sector quatre, 
dos cranis humans procedents in- 
dubtablement de dues tombes anti- 
gues que, per culpa d'una actuació 
determinada en aquella area, foren 



destrui'des, la qual cosa féu que els 
craiiis rcstessin dispersos i fora de 
Iloc. Ara mateix podem dir que la iic- 
cropolis, que tal com es veura amb 
tot detall més endavant, hem datat 
dins els segles rv i r r r  a. C. ,  ocupa tota 
l'exterisió de I'area excavada, tant en 
el sector tres coin el quatre. Normal- 
ineiit, les toinbes se situen sobre la 
roca natural i, altres cops, en estrats 
superiors, sobretot a la fondalada de 
la batida de llevant del tercer sector, 
ainb la particularitat que se superpo- 
seii a mes fondaria que les altres. Tot 
seguit iiidicarem breunient la situa- 
ció i les característiques de cada una 
d';iq~iestes toinbes. 

Tombes del sector tercer 

Lci primera tomba localitzada a 1%- 
rea del parking. Es una inhumació iii- 

fantil en amfora de boca plana col.10- 
cada directament sobre la roca, amb 
la boca del recipient orientada a mig- 
dia. Tota una serie de petites pedres 
cmbolcallaven I'amfora. Les restes 
ossies estaveli molt malmeses. S'hi 
presentava un modest coiijunt fune- 
rari format per dos petits biconics de 
ceramica grisa i una perleta de pasta 
de vidre. Fou localitzada a 5,60 de 
fondaria en relació amb el nivell O.  
(fig. 24) 

També fou localitzada durant la 
campanya de 1983, en un pou de 
sondeig obert a 12'40 m. del costat 
nord de la cala del sector tercer, jus- 
tament contra el inur de llevant del 
gran edifici de la scgona fase d'ocupa- 
ció i el límit est de l'excavació. Es 
tracta de la iiihumació d'un adult for- 
ca conservada, amb el cap orientat a 
Ilevant, amb la columna i les extre- 

Fig. 5.  - Seccio irontai del mur E-28 de Sediisi roma a 
Sangle Nord.Est del matein. 

mitats ben coiiservades, pero amb les 
costelles i les extremitats superiors 
molt malmeses. Es localitza a 5,20 m. 
de fondaria del nivell 0 i presentava, 
justa tocar del braq i la cama dreta, a 
i'altura de la cuixa, un ungüentari 
panxut i, uns 0,50 m. més cap al 
nord-oest, una kylix atica de figures 
roges aixafada. 

Una altra iiihumació que fou iden- 
tificada uns 0,30 m. per dessota 238, 
just a tocar del perfil est del sondeig. 
Roman sense excavar. 

A continuació veurem totes les 
tombes certes o probables localitza- 
des a la zona nord-est de la cala del 
sector tercer, de fet a I'exterior del 
gran edifici de la segona fase d'ocupa- 
ció i just en el punt central de la gran 
fondalada entre dues afloracions de 
la roca natural o11 hom ha detectat 
una interessaiit superposició de tom- 





: i i l i i l t  : i i i iI i  el c:ip oriciit:it :I Ile\~:iiit, 
se!iiiis pi1i1i:i dciliiir-se i :iiiih I:i pccu- 
1i:irit:it qiic l i i  iii:iiic:ivcii eonip1ct:i- 
iiiciit els ossos dels peiis. Tot f:i pen- 
s:ir iliie f i i i i  eiitcrr:it seiise. 

11iciiicr:iciO qiic se sitii:iv:i e11 IIOII:~ 
p:irt pcr sot:i 1:i p:iret de Ilev:tiit del 
graii c~iifici <fe I:i scgoii:~ f:ise d'i~ciip:i- 
ciO, jiist :i I':iii!lc siid-iicst de 1:i cilla i 
:i i111;i foiiiliri:~ entre 3,SO 111. i 3.00 
111. Es de fct iiii:i c:iki <I'iiiis ti cni. de 
griiix :iiiiI> !r:iii ilii:iiitit;it d'ossos cre- 
il1:Its. 

Iiihiiiii:iciO oriciit:id:i d'oest :i est 
:iiiih el c:ip orieiit:it :I ponent desco- 
Ihert:i :i 4.20 111. de fondiiri:~ i :i 0.80 
111. del liiiiit iiicridioii:il del suiideig. 
111 c:idh\~er foii dip«sit:it dins d'iiii:~ 
foss:i prcp;ir;id:i :imh terr:t :irgilosa de 
coliir griigiiciic i :iiiih :iltiiries pedres 
i. c~iliriiit-li(> tot .  1111 sefiiit de pedres. 
:il,Qiiiics f i~rqi  !rosses. qiic prt~tcjiicii 
I'iiiterior. Ides restes Ossics. eii :iqiicst 
c:is. cst:ivcii forq:i Iioi coiisen:ides. 

I'cr siit:i del ~i:i\.iinciit de I'edifici. 

Iiiciiier:ici». IIoiii I:i localitzi a 
poc:i distiirici:~ del perfil nord de I'ex- 
e:iv:ici~Í, :I 1 ,SO ni., i a l:i part ceiitr:iI 
del 1';imliit 0 dcpend6nci:i 1 .  i es tro- 
Iih :i iiii:i fond<iri;i de ?,<)S m. del ni- 
vell O. Coiistzi d'iiii segiiit de pedres. 
1111 g:iirc grosses. c~iic se situeii for- 
iii:iiit iiii:~ nieii:i de ccrcle quasi per- 
fectc qiie emm:irca iiii tou de cendres 
d'iiii:i poti.nci:i :iproxiiiiada de 8/10 
crii.. :iiiili iiii:i gr:iii qu:iiititat d'ossos 
creintits zi I'intcrior i uii:i kylix Btica 
ile figiires rof s d'ofrena. Per sota Iii 
1i:i el ni\rell 1lE 56. de terra grogosa 
<Iiir:i i coinp:ict:i. :imh pres2nci:i de 
pctites pedrcs i quc té un;i mttrcada 
iiicIiii:iei6 c:ip :i lIev:iiit. 

0.30 m. mes cap :i I'est de 1'. 54/55, 4s 
idl.iitic:i eii tot :i I':iiiteri«r i es troh:i :I 

1:  ni:iteix:i i ~ l ~ r i i .  \ I:i ceiidra 
:iliiiiideii cls ossos crcniats. p ~ r '  o sen- 
se eoiiiiiiit fiiiierari ideiitific:ihle. 

Iiiliiiiii:iciO d':idolt :i i i i l i  el c:ip 
nrieiit:it :iI iiord-oest i el cadi\ser co- 
I.I(rat :iprofit:iiit el pciidciit <le la r«c:i 
i for:rts ii:itiir:ils. eiitrc 3 i 3.20 in. 
de ioiidiri:~ eii rel:tciB :imh el nivel1 O. 
Noi1ii.s foii possilile cxc:i\.;ir el craiii 
-fet in:ilh& proh:ililenieiit d':iiitir-. 
el trnnc i les cxtreniitats siiperiors, 
c:ir la resta del cos contiiiii:i per sota 
del iiiiir P.7 qiie deliinita\.a pel siid I:i 

kraii 1i:ihitnció septeiitrion:il dcl gr:iri 
edifici. Seiise conjuiit fiiiicr:iri. 

Iiihum:ició iiifantil en iimfora. proli:i- 
hleiiieiit punica. r\ ?.YO/3 m. de foil- 
dRri:i. foil trohada destrossada per la 
coiistriicció dels fonaments del miir 
1'.15, pnret que tanca pel iiord el gran 
edifici de la segona f:ise d'ocup:ició. 
I'er ziqiiesta ra« no podem p:irl:ir i i i  

dc I'orientació de recipieiit ni de pos- 
sihles ofrenes. Unes pedres a I'entorii 
I i i  podrien haver estat una protecci6 
del rrcipient 

Eiiterramcnt iiif:iiitil eii imfora 
il~erica orientada molt prohahlement 
d'est a oest. És interessant asscnyalnr 
que el recipicnt foii dipositat a I'intc- 
rior d'uii fossat que hoin locelitza per 
sota de la p:iret ll.lf>. orientada dc 
iiord a sud i delimitant I'haliitaciú 
septciitrional del gran edifici. i falc;it 
o protegit ariib pedres. La sepultiira. 
que s'eiidinsava sota els foiiameiits 
del inur, no ha estat exca\,ad:i. 'lom 
el loc:ilitzi a 3,1.' ni. de fonddria eii 
rel:ieió amh el nivel1 O. Fie. i. - lnnim de pedra sorrenca corresponent a la 

tomh:~ 1'. 202~1, 

1'. 53 P. 75 FiQ h. - \'isla des de VEst de la tomha d'inhumació 1'. 
l0R.i al damunt  de la qual es hasti la ionamentacii rle 

I'roh:ihle iiiciiier:icih. Localitzada Toniha d'inhumació situada a 3,16 Vediiici riimi. 



Fie, 'l. - \'isr:i de I:i riinili:i iI'iiiIiiiiii:icio 1 '  IiFli. 
Fic Iii - \'ist;i de I:i p:irt intcriilr del miir scpreiirriiiii:il 
iIc I'cdiiici riliiii-repiililici corrcsp,!iciii :I I:I ~C~IIII:I ¡;ise 
ificiip;iciii. 

iii. de fr i i idi ir i :~ i iii;il:iiir:iil:iiiic~~~t I:i 
iii:i,ior p:irt pc r  srit;~ del 11criil siii l (le 
l 'Ii:i l~it:icií~. l,:~ ~IIIIIII:~ I'IIII <11)cr1:1 i l i i i s  
(le 1'cstr:it 71 ie i i t  iiii:! i i i c i i : ~  clc for:it 
< r  iiiss:id:i.i c~ i l~ l r ic : i i i t - l i i  clcsl~rCs Ics 
clcspiillcs i l c l  i i i i i r t  ;iiiil) el  c:ip irr ici i- 
r:it :i sol isc i i t .  1)csprCs tot io i i  rc,lilci-t 
~ l c  si,rr;i i i io l t  fiii:i. I)c ict. tic 1;1 iii- 
I i i i i i i : ic i i~ iiriiiiCs c i i  c i~ i i c i sc i i i  I 'cstrc- 
iiiir:it i i i fcr i i i r  clrct:~. i i i i ~ l t  I>cii ci i i iscr- 
v:itl:i i qi ic pcr i i ic t  i lcdi i i r  I '~ir ici i t : ici i i  
i el c<iiisiii it i i i i icr:iri. 1111 ,Ccrrii. c l~ i i s -  
sita c~il.lric:ir ;I toc:ir i lc l  ter$ i i i f c r i ~ i r  
clc l:1 c;i111:1. 

ci<i iiiircl de I 'cdi i ici clc I:i sc$iii;i f:isc. 
i S I P ~ ~ I  ~ ~ i : i t e i s  i1cI t ~ s t i i i i ( ~ i i i  ~lcis: i t  pcr  
coiiscr\.:ir 1111 ~ e t i t  i t~ri i  11:lstit :iiiiI) 
f r : ~ ~ i i i c i i t s  I'IIIII~: Creco-itiilie~iics. 
N~ii i iCs Ii:i cst:it ~ r i s s i l ~ l c  esc;iv:ir-iic 
iiii:~ Ixirt ii i i i i i isciil:i. I Io i i i  lCii iiii (os- 
s:ir :i 1'cstr:it prccsistci i t  I<.SI. :I I'iii- 
tcr ior  del c1 i i : i I  I i ~ r i i i  c~ i l . loc i i  iiii:i 
i i i c i i : ~  clc r c c c ~ ~ t : ~ c l c  de f:iiiC 111:irrO 
c l ' i i i i  Criiis c i i t re  15 i S cii i .  I i i tcr ior-  
i i ic i i t  I:i t ~ i i i i l ~ : ~  es prcseiit:i rcsscCiiicl:i 
pcr  IIII:I c:117:1 cniC:i. .\ I ' i i i tcrir ir s'lii 
\.cii iii~ cr:iii i iiii,Ii :iis:ii:it i qi ic sc,iii- 
l)l:i tc i i i r  iiii:i iir ici i t ; ici i i  iiorcl (1  i i ~ ~ r d -  
est. 

d:i ii i i i i ic~li:it:i i i ieIit .;(ir:% I:i i i i l i i i i~i: iciO 
11.75. Es t r ~ i l x i  e i i  el pcr i i l  i ii~iiiii.~ Iii 
Cs coiist;it;ililc iiii 11s Il:irfi. Iiiiiiiii. 

Ii i l i i i r i i ; ici i i  d'iiii : i ~ l i ~ I t  iiricitt:id:i 
:iiiili el c:ip :i I'cst. fi>r~.:i I ~ c i i  ci>iiscr- 
v:icl:i. I l~iii I:I loe:~litz:i s ~ t : ~  1'eiitcrr:i- 
i i ic i i t  1'. SS. ei i  c l  tcst i i i io i i i  iIcis:ii pcr  
sot:i e l  pct i t  f i i r i i  fct de Cr:i~iiiciits 
~I'iiiii~iir;i trcco-it i i l ic:~. NI> iiiii ~i i iss i -  
I ~ l c  csc:iv:ir-l:i del t o r .  c:ir ciilr:iv:i 
cliiis del  perf i l .  I:oii Ir~c:ilitz:i~l:i :i iiii:i 
~ o i i i l i i r i : ~  de 4 iii. 



'l'i~iiil>:i d'i i ihi i i i i : ici i~ iiif:iiitil. (:oiis- 
t:i c l ' i i i i : ~  c;ili:i [le tcrr:! ~(IS~:I, gr:iii:tto- 
S:[ i i io l t  iiii;~. qiic rcpoi:i dircet;inieiit 
d:iii i i i i it [Ic I:i roc:i ii:itiir:il :iinli i i i ies 
qii:iiitcs licdrcs. 1111 g:iirc criisses. qi ie 
s c i i i l ~ l c ~ i  ~lc l i i i i i t : i r  1';irc:i. .\ I'ii iterior, 
el c:iciiivcr IIIIIII ~ii:iIiiiCs i licrciiit c l ' i i i i  
iiii:iiit iiriciit:it d'cst :i ocst :iiiili el c:ip 
sitii:ir :I sril iscrit. Sc'ii coiiscrvcii p:irt 
del cr:iiii i Ics cstrciiiit:tts i i i i c r i i~rs .  <\ 
toc;ir [le I:I c:iiii:i csqiicrr:i, I io i i i  Ioc:i- 
litz:i dos Ic~l:yrlic~i. c ~ ~ l . l ~ ~ c : i t s  de I>i>c:i- 
tcrri1s:i (i ic. 2.3). I'ilii tri11i:id:i iiiCs :il 
iiiircl Jc l  tcsti i i ioi i i  dcis:it I icr  suste- 
iiir el ~II~II fet <le fr:ic~iieiits ci':iiiifor:i 
fircci~-it:ilic:i. :I 43.3 iii. (le ioiici:iri:i 
del l l i \ ~ c l l  0. 

,'. 
?. 

, . 
.'.. 

.. 
. i.' 

1'. 102 

.\qiicst:i r 1 1 : 1 I l c  iii l i i i i i i:iciii foi l  
Iiic;iliiz:iJ:i c i i  iiii iiir:it de I:i roca :i 
1':iii~Ic iiorcl-ocst i lc l ' I~ :~ l~ i t ; ic i i '~  sep. 
tciitrioii:iI del cr:iii c ~ l i i i c i  (le l:i f:isc 
S~~IIII:I d'~~eii~>:iei(i. l l : i I : ~ i ~ r : i ~ i : ~ ~ i i e ~ ~ t  
i i i~ i i iés  Iii niii v is i l~ lcs  i i i is  oss~is qiic 
c i i t rei i  :i I ' i i i tcrior i lc l  pcr i i l  <le po- 
i ic i i t .  (Sciise <I:icles de i r i i i d i i r i : ~ ) .  

(:o111 I ic i i i  vist i l i i is  <I':iqiicst sector 
tercer de I'iirc:~ de I':ip:irc:iineiit, la 
iiccrhliolis es dociiiiiciit:i :trrcii 1111 

s i :  pogiit csc:iv:ir c i i  profiiiidit:tt. 
1)':iItr:i I>:iiicl:i. lii Ii:i 111i:i cI:ir:i super- 
p i~s ic i i i  clc scpiiltiircs cspcci:iliiieiit 
e11 :ic~iicIls llocs 1111 l:! rilc:i 1i:iix:i io r -  
i i i : i i i t  I:I i i i i iJ: i l : icI : i  ei i trc diics crcstcs 
del sol ii:itiir:iI. Ei i  :iqiicst Iloc sci i i l i l :~ 
qiic Ics pri i i iercs toiiil>es es devieii si- 
fii:ir clircct:iiiieiit sol>rc I:i roe3 (I1.')0 Q 

pcr cscii iplc) i qiic dcsprés el sector 
foil eolicrt : ~ r t i f i c i : ~ l ~ i i c~ i t  pcr  :iI~oe:i- 
i i ici i ts de tcrr:i :iiiiIi iii:itcri:il ;irquco- 
l¿~eic ih:trrci:it, c i i t rc el qii:iI :il>tiiidn I:i 
ccri i i i i ie:~ del sc,Qlc iV :l. C. i fiiis i tot 
iii:itcri:ils iiiés :iiitics. :\ I ' i i i te r i i~r  d':i- 
qiicts iii:itcri:~Is de rclilc, I:I ii i tcrici i i  
dcls qii:ils c:il siipi)s:ir qi ie er:i de i:ir- FiC. 1 I - f i s i : i  di. 1:) pirt cstcriiir Jcl iiiiir i lc Ilci.:int de 
c i r  i icii:iI:ir I'iirc:~, 1111ni pr:tctic:ir:i VeJiiici r~~~n~i-rcpiilil~c~i e~~rrcsp~iicni :I 1:) SC~IIII:~ t:iw JII. 
i i i ~ i i s  ciiterr:iiiiciits f i i is qi ie I:i zoii:! ciip:iei<i. 
~lcis:ir i i  de tc i i i r  :iqiiei;t:i i i i i i c i i ~  i ser5 l:it. 12. - L5i:i <le> Jcl SII~ (le fi~iivrior de Iki p:iri Swd 
<~ciip:id:i per ti11 gr:iii edifici. (iigs. 4 i ile Yciliiici riiiii:i-rcpiililici cre;iv:ir iiii. el siili\iil riciii. 
51. 



rr:~, c¿ ' , 1' ic:~. 
l is  potscr pc l  fct d'hn\rer-se trnhnt 

t:iii ;iiiiuiit I:i iiecri>polis. cir1gad:i ei i  
i i iolts llocs directanieiit per I:i sorr:c. 
que li:i :irrili:it eii iiii est:it de coiiser- 
v:ició I:imeiit;thle. 

i 'eici i i  :I contiiiuacii, qiiines ercn i 
cliiiiics car;icterístiqiies tenicii. 

Fic. 13. -I.iniit Esti le I'cdiiici riim$-rcpuhlica deI:ise~ti- 
n. ,I f. .trr . vist . des del Siird. S'iihscni I'aietitii Jr I:I trrcvrs 
i:ise :imb I:I inipl:int:icii d'un kirn :il scii interior. I\ I'es. 
qiicn:i s'rilisrn.1 I:I prerkncis J'un:~ c;in:ilitr:ici6 qiie es 
rcI:ici<~~i:i :inih el iorri. 
F i l .  1-1. - i'isra des Jel sud del p<iii que alimcnts'a d':ii. 
tila I'!ire:i in~11tstri:il. 

Tombes del sector quart 
i\qiicst scct i~r,  ol icrt de hell i io i i  

diir:iiit I:i c:iiiip:iiiy:i d'cxc:iv:iciiiiis de 
1<lN1.  c:ip :I Ile\.:iiit del scctor tercer, 
és iiii gr:iii clii:idrc de 77 in. de iii~rd :i 
siicl i 1 1 iii. d'cst :i ocst : i in lh  i i i is  pro- 
Ihlcnics estr:itigrhfics heii difcrci i ts 
tlels dc l  scctor tercer. ,i:i t ~ u c  :iquí el 
i i ivcl l  tlcl si11 ii:itiir:iI cstii i i io l t  111~2s 
eiil:iir:it i iorni:i 111i:i de Ics crcstes de 
I;i roc:i :il cost;it de I:i Cr:iii foiid:il;id:i. 
Iiii :iqiicst scctor les i:iscs d'ocup:icii~ 
sí111 ducs. :iinli iiii ~ i i \ ~ c l l  ociip:it pcr  I:i 
i iccri~polis. direct:inieiit solirc roc:i. 
iiii col$iiiierit. c i i  :ilCiiiis scctors d'C- 
poc:i l ~ : i i s - r cp i~ l i l i c : i ~ i ~~  i 111 coiistriic- 
c ió d'iii is proli:ihlcs d ip i~s i ts  d':iigu:i. 
diir i i i i t  l'i\lt I i i ipcri, q11c si111 :ih:iiido- 
n:its dcfiiiiti\.:iiiieiit ;i Ics d:irrcrics 
del seClc 1 i1.C:. CI poc iiiés ciill i i. l'cr 
sr~lire. ii1i:i noteiitíssiiii:~ eiiflii de SO- 

I>rr~h:thlc enterr:iii iciit ii if:intil ihC- 
r i c  c i i  aiiifor:~. I>c fct es tr:ict:i ~I'iiii:i 
p:irt d'iiii:~ i i infor:~ de hoc:i pl:iii;i :iiiili 
I:i vor:i mir:iiit ci ip :i poiici i t  i diposi- 
tiida directi imeiit :I tcrr:i ei i  iiii:i 

mci in de for:it prcp:irnt. Foii 1oc:ilit- 
z:it ;i 5 111. del perfi l  i iord dc 1:i c:il:i i :I 
1 in. <le I'oest. ;i iiii:i ioiid?iri:i del iii- 
\rcll O entre 2..70 i ?,.?N 111. Silposeni 
qiic, 1i:ivciit rcst:it t:iii descolierta i 
t:iii eiil:iirc. eri iiii inii incnt o :iltrc I:i 
iiihiini:ició foi i  escnpc:id:i. 

Eiitcrrninent inf i int i l  e i i  i n i f o r : ~  
pi in ic;~ de I:i (orina Mana C (fig. 76) 
diposit:ida plaii:i a tcrr:i a I ' i i i terior 
d'iiii foss;it preparat i tnllat a I:i roca i 
f:ilcad:i amh pedres i :imb unes de 
inés firan protegint i taiicant la hoca 
del recipiciit. que I i z i  perdut 1:i vorn. 

1,':iiiifor:i cstii oric~it: i~i: i  : i i i i I h  I:I lhoc:~ 
c:ip :i poiiei i t  i I:i Ixise c:tp :i Ilev:iiit. I\ 

i i r i r  IIIIIII t r :  restes i)ssics 
11101t 111:1I111c~cs i CO111 :1 1 1 l < l d ~ ~ t  :IeoI11- 
p:iiiy:iiiieiit t i i i :~ pcr lc t :~  de p:ist:i [le 
vidre iii:iIiiics:i. I:IJ~I l~~c:iI i tz: i~l: i  1111s 2 
111. :iI iiorcl-i~est <le I:i i i i l i i i i i i : ici i i  
I'.lOoO i :I iiii:i i r i i i d i r i :~  ci i t rc 7..10 i 
?:lo 111. 

I i ici i icr: icií~. I lo i i i  pr:ictic?i iiii ior:it 
:iI S¿II ii:itiir:iI i lii clipositti 111i;i iirii:!, 
que foii f:ilc;id:i i proteeid:~ pcr 1111 sc- 
giiit de pcdrctcs. 1Iii:i kr:iii t:ic:i i ic-  
cr:i. tic cciiilrcs. o i i  :il>iiiid:ivcii cls 
ossos creiii:its. lis Ioc:ilitz:i :i 7 111. del 
perfi l  i i r ~ n l  i :I 3.40 ni. [le I'ocst, :i iiii:i 
iriiiditri:~ ci i t rc 7.20 iii. i 7,.35 iii. 

I i ic i i icn ic i~ i .  hlolt seiiiIhl:iiit :i 1':iii- 
tcrior. I i i i r i i  pr:icticii 1111 i <~ r i i t  cireiil:ir 
:i l:i roc:i pcr  coI.loc:ir :i I ' i i i t c r i ~ ~ r  iiii:~ 

iirn:i e11 posiciii vcrtic:iI. Tu t :~  l;i toii i- 
h:i di l i i i is :~ 1111 ccrclc pcricctc. I!ii:i 
t:ic:i iiegri~s:i. de cciidrcs, evidciici:i- 
1 I:i i~ic i i icr : ic i i~;  :i I' i i i tcrior crci i  
:ihiiiidosos els ilssos crciii:its. I loi i i  I:i 
loe:ilitz~i :I 2..30 111. [le f~~iicI:iri:i. :I 0 , i O  
111. del perfi l  iiorcl i :I 3.50 111. del pcr-  
iil de noiierit. 

1'roh:iIile i i ici i ier: icií~. ' n i  gr:iii 
t:ic:i iiegr;i :inih iiii <liiii i ietrc <I'iiiis 
2 111. i aiiilh griiii ciiiiceiitr;ici<i i Ic ccii- 
[Ires, :i I'iiiterior de les qii:ils :iIiiiiid:i- 
ver1 ossos creiii:its. (::ip :iltr:i tro1i:ill:i 
i i o  fei:i pciis;ir ei i  ofrciics i :icoiiip:iii- 
ynmciit fiiiicr:iri. I lo i i i  I:I loc:ilitzii n 
12 111. del perfi l  iiortl. :i 2.50 111. de 
I'oest :i iiii:i foiid;iri:i de 7.1'J ni. 

I'etit s:trci~f:ig o I<~r~i<is de pedr:i 
sorreiic:i. p»ros:i. Tc' fori i i :~ rect:iiigii- 
1:ir. ;mil> p:ircts c l ' i i i i  gri i ix :iproxiiii:it 
de 10 cii i .  i estia c111g:it :I tcrr:i i orici i- 
t:it de poiici i t  :i Ilc\.:iiit (fig. 7 ) .  1.:1 /(ir- 
11<1s foi i  troh:it sciisc t:ir>:i. iioniés iiii 



pctit fr:iCiiiciit :i i l i~ is] i i i i t ; i i i ie i i t  :iinh 
ii i is cl:iiis. de I'crro. tres d'ells i~ i  sitic i 
c<>l.l<w:its de t:il iii:incr:i qi ie f:iii pcii- 
s:ir c i i  I ' cs i s t~ i i c i :~  :i I' i i i terior del re- 
ccpt:icle <le pedr:i d ' i i i i :~ iiicii;i de c:ii- 
s:i de fiist:i ( 1  ~ i e t i t  t:iiit. Sciise c:ip :ti- 

tr:i troli:iIl:i si<i~it'ic:itiv:i, Kl proli;iI>le 
¡<~,-ii<<s fe¡:\ O.<)S mni .  d'cst a oest i 
I I . ~ ( ,  i~l. II,,~CI :I SIICI. :IIII~ IIII:~ ioii- 
c l i i r i t i  i i i tcr i i i r  d ' i i i i  0.40 111. No 1i:ivciit 
e s e : i ~ i t  ciic:ir:i :icliiest sector. 11o sil- 
I>ciii coii i  Cs pcls cost:its. Foii I(~c:ilit- 
Z:IC :I 0.50 111. del perfi l  ii<~r<i. 2 5 0  de 
I'ocst i :i IIII:~ foiidi ir i :~ de 2..75 111. 

I ' r ~ l ~ l i l e  iiiciiier:ici6. r t:ic:i 
iiccr;i. de cciidres. de fori i i :~ circiil:ir i 
~lcliii i it:i<l:i I icr iiii sc,ciiit de pedres, 
;iiiiIi c;irlii~iis. restes iissics i Iiroiize. 
IIOII~ I;I l ~ ~ ~ ; i l i t z : ~  $1 12 111. ~ l ~ l  perfi l  siid 
i :i 2 ni. i lc l  pcrf i l  est. :i iiii:i foiid:iri:i 
<le 2.00 111. 

r : i  Iiiiiii:~ srilt qi ic proccdcix 
l i r o l ~ ; i l ~ l c ~ i i e ~ ~ t  ~I'IIII:~ t o n ~ l i : ~  rcniogii- 
cI:i i iii:tliiies:i. Keeiiper:it :i I' i i i terior 
'le I3cstr:it 1'. 20.32 51 1:) z o ~ i : ~  i le  Ilev:i~it 
clc I'exc:i\;iciii c:ip :iI i i f i rd.  

(:r:iiii Iiiiiii:! sril. iclCi1tic :I 1':interior 
i tri~l i : i t  I ie i i  :i 1;i vor:i. 'l'ofs dos repo- 
seii so l~ rc  2Ii(>S. el si11 ii;itiirrrl de 1'5- 
re:*. 

I'rr11i:iIilc iiieiiicr:ici6. Ks tina terrki 
crciii:id:i. vcriiicllos:~. cliic ic)rni:i i i i i z i  
t:ic:i. :I I' i i i tcrior de I:i i1ii:iI hom loc:i- 
litz:~ IIII:I iirii:i ci~icr:iri:i de eer i i i i ica 
fct:i :i iii;i. peiitiii:icl:i i decorada zimh 
IIII:I i:iix:i cii<ruisiil;i de eer:imic:i de- 
cr~r:id:i :iinli iinpressioiis. Hoi i i  1:i lo- 
c:ilitz:i :i S 111. del perfi l  siid i :i O m. de 
I'<iest. :I iiii:i I'i~iidiri:~ de 2.80 m. Fit. 15. - I1ct:iIl de LuIm :iparcisien cls msierials repuhli. 

c:iiis dins el rchle que col$:in la ionamcnracii~dc I'ediiici 
ronia-repiihliei de la setiiiia iase. 
Fit. Ih. - Iictall del nivel1 d'ahandiicr~rrcsponent al final 
de 1:i trrcera i:ise. 



c : i r l~ i~ i i s  i cciidrcs. restes i~ssies cre- 
iii:i~Ics foriii:iiit i111:i l>oss:id:i circ111:ir 
i. per <I:iriiiiiit. 1111 i i i i i i i t  de pcdrcs 
qiic col,$iicii ti11 el scctilr. IIi~iii Iii rc- 
ci ipcri i  cliics :irr:ic:ielcs d'iir d'iifreii:~ 
:iI dif i i i i t .  I'er I:! prosiiiiit:ir i [icrqiii. 
es[:! :i I:I iii:iteix:i f~~i ic l i i r i :~.  I ic i i i  peii- 
s:it c i i  I:i p<issiliilit:it qi ic 1'. 20-17 i 1'. 
20-1') sifiiiiii c i i  rc:ilit:it iiii:~ iii:iteis:i 
t o i i i l ~ :~ .  Se sitii:i :i O in. del pcrf i l  ocst i 
:i 11 ,011 111. del siicl, :i i111:i f1111d;iri:i de 
2.so 111. 

l ~ ~ t c r r : ~ ~ i i c i i t  ii if:ii iti l c i i  i i i i i for :~ 
i l>cri i-pi i i i ic:~ (i) : i n i l ~  I:i l?i~c:i ~ ~ r i c i i t a -  
1 :  e :  1 l lev:iit. I lo i i i  pr:icticn uii 
foss:it :il si)l ii:itiir:il de I':irc:i, lii clip<,- 
sitii I ' ~ i i i i f~~r : i  i 1:i f:ilcii i protc,ci :inili 
pcdrcs col$iiit-ho tot :iiiiI? tcrrti i fi- 
ii:iliiiciit i i i i r i i t  el perinictrc de 
I'ciitcrr:iiiicnt :inili iiii sciiiicerclc de 
pcdrcs. I'cl d:iniiiiit. tot:i I:i zoii:i cr:i 
coI>ert:i d'i111:i fir:in t:ic:i <le ceiidrcs 
iickrcs. qi ic 110 sciiil>l;i p:is qiie tiiifi i i i 
rel:iciB :iiiil> :iquest eiitcrr:iii ieiit. i\ 

I ' i i i t c r i ~ ~ r .  :i iiiés :i iiii.s de restes 
iissics. I ioi i t  trolici iiii pcrit I>r:ic;ilet de 
I>roiizc. I:OII l~~c:ilirz:icl:i :i ll.00 111. [le 

1':iiifiIc 1111rcl-ocst c I '~ i i i : i  i i i c i i :~  [le c1ipi1- 
sir cl':iifiii;i p;tviiiieiit:it de si<;.,ti~iicr;.,r 
qi ic oci ip:~ I111ii:i p:irt del sector siid- 
est dc I:i c;il:i i :i 1111s 2 111. Jc l  perfi l  de 
1Icv:iiit. :1 iiii:~ io11d;iri:i [le .3,S(I 111. e11 
rc1:iciO :iiiiIi el ~ i i v c l l  O. 

1iiliiiiii:iciii d'iiii ;idolt :iiiiIi el c:ip 
oriciit:it :i sol iseiit. lil codiiver. I ~ e i i  
ciiiisc,rv:it. se sit i i ;~ direct:iiiiciit so l~re 
el si11 i~:itiir:iI :1111h IIII:~ i i ic i i :~ (le prc- 
p:ir;ici<i i i i í i l t  sci izi l l :~ i i i i ics pc<lrcs. 
sol?rctot :i t~id:i 1:) c:ir:i iiorcl i <Icliii i i- 
t:iiit 1:s to1llll:i. lisrlcci:illllc1lt :i 1:i z~l1l: l 

deis pciis. I io i i i  t r o l ~ t i  fir:iiis qii:iiitit:irs 
[le cl:iiis elc ferro, qi ic podrici i  corres- 
r>~~i ic l re :i ii i ia c:iis;i o t:iüt de fiist:i o :i 
ti11 :iltrc clci i ici i t  ii idercriiii i i:ir. I Io i i i  
l:i l ~~e : i I i t z~ i  :I 0 111. del perfi l  siid i :I 314 
111. cIc I'oest. :i iiii:i ioi id i i r i :~ de 
2.00/2.s0 111. 

I:iii:iliiiciit. cal fer esiiiciit d'iiii:~ i i i -  
rcress:iiit estriictiira qii;isi qii:idr:id:i 
:iiiih els cost:its h:istits :iiiil> c:irrcus 
[le pcdr:i sorreiic:i pericct:iiiieiit t:i- 
Il:its i esc:iir:its. p:ir:il~leli~fir:iiiis, co- 
I.loc:its dircct:iiiiciit d:iiiiiiiir I:i ríic:i 
t:ill:id:i i :id:ipt:iiI:i i :iinli iiii:i ~ir<il>:ili lc 
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1x~ t : i  u o l~c r t i i r : ~  c:ip :il i i o r~ l ,  i111c 
Iii~iii Iiic:ilitz:i ei i  el sector siid-ocst i lc 
I:i c:il:i. 1.1.; i i i i i rs f:iii i i i is  tres i i ictrcs 
i lc Il:ir$ i iiii ,Qriiis d'iii is qii:ir:iiit:i 
cci i t i i i ictres. 

l : i : i i ~ r : ~ l : i ~ i i c ~ i t  iii i i i iés sc'ii criii- 
scrv:i IIII:~ iil:id:i de Iilocs i I ' i i i tcr i i i r  
est;i f:ircit de pcdrcs i cciidrcs I>iircs i 
:iltrcs :~ ior t :~c io i is  : r i f i c : l s  :iiiiI> 
: i I~~ i~ ic l : i~ i t  ii~:itcri:iI ; i r c~ i i c~~ I i~$ ic  ~1:it:i- 
l i le ~ l c  iiiits:iii sc,clc 1 :l. (:. S<~s:iltrcs 
peiiseiii, per les scves c:ir:icteristi- 
i l i ics cstriictiir:ils olicrv:iclcs. pcr I:i 
sitii:iciO i pcl fcr de tr:ict:ir-se c l ' i i i i  
i i i r i i i i i i i ici i t  :iill:it i i io  <:tire fir:iii - y 1 1  

tot:il. f:i iiii:i siil>crficic i le 10.24 111-- 
i l ~ i c  Ii:iii de ser Ics restes d'iiii i i ioi i i i- 
i i ic i i t  ii i i icr:iri de ccrt:, iiiiport:iiici:i. 
I'cl fct <le triilxir-se c i i  iiii:i de les clc- 
v:ici~iiis [le l:i roc:i, t:iii :I 1:) vist:~ i :I 
I':il>:isr [le l:i iii:!~ Cs prol?:il~Ic cliic, e11 
1111 i i i ~ ~ i i i e i i t  i~ieIctcriiiiii:it i111c sitii:i- 
r ic i i i  di i is iIc Ics rcf,irriics ~l':id:ilit:iciii 
del fir:iii cdif ici qi ic csdcviiidrii iirc:i 
iiicIiistri:il. :I 1:i ~1:irrcri:i clcl scQlc 11 :u. 
C.. fos dcsiiiiiiit;it i el I>l<~cs dc ~icdr:i 
rciitilitz;its. I:I qiic s i  qi ic qiictl:i per- 
fcct:iiiiciit r t  Cs el c~ilfi;ii i iciit 
:irtifici:il dc I 'cstri ict i ir;~ qii:iii s '< i l~ l i -  
ter:i I?oii:i p:irt clc l'c~li¡ici i ~ i ~ I i i s t r i : ~ l ,  
dcvcrs I;i iiieit:it del scfilc 1 :i.(:. 



Setotiii fase d'ocupació. La , , 

co~istrucció del gran ediiici 
I'er d:iiiiiiiit de 1:i iiecrhpolis i dels 

iti:itcri:ils dc rehle qiie colg:ivcii i pro- 
tcgicii les toiiil>es i :~ior: i  :inüvcii 
igii:iI:iiit el tcrrciiy. iiic1iii:it e:ip :1 llc- 
\.;iiit i :liiih gr:iiis foi1d;ii:idcs de t;iiit 
cii t:iiit. devcrs cls priiiicrs aiiys del 
scglc 11 :l.(:., t:il coiii p<is:i d'c\.idenci;i 
I:i rcl;icií, de les cstructiircs :imh cls 
estr:its -i, d';iltr;i h;ind:i. el m:iteri:il 
:irqiicolOgic de I'iiitcrior d'aqiiest iii- 
vells pcriiict de fcr-iic iiiia d:itacid 
(orcii prccis:i-, Iioin histi eii eqiiest 
iiidrct. ;i poc iiiés de seixaiit:~ iiictres 
(02.50 m.) de I:i port:i siid de la Neh- 
polis. el qiie seinhlü uii gran cdifici I;i 
pl:iiit;i completa del qu;il -i per t;int 
I:I scvn fiiiicií+ eiic:ir;i no eiis 6s co- 
i i e ~ i d : ~ .  1,'cdifici. que ociip;! cina sii- 
pcrficic coiisider:ihle, es construit, 
coiii es venrb <le seguida, :inih uiia 
ti.ciiic:i ciiriosa. ;iiiih iin segiiit d'ha- 
1iit:icions i dependi.ncias qiic el com- 
p:irtimcnten intcrinrrncnt i, pei qiie 
scnihl:~ dcdiiir-se de la interpret:icid 
<le les cstr:itigrafics. tot i qiic encara 
c:il \.ciirc con1 s'cstriictiira en relacid 

:imh I'cclifici ceiitral. :iiiili iiii gr:iri 
inur de ttiiica qiic :ira pcr ar:i Iieni lo- 
calita;it :i puiieiit i que podri:~ delimi- 
tar i i i i  gran cspai, a I'interior del qii:iI. 
potser :iI hcll ni¡& s':ilqav;i I'edifici 
princip:il (fig. 3) .  

Vciircni, :i coiitiiiuaciú. els ele- 
ineiits visihlcs de I'edifici dcvers el 
200  :[.C.. les conipartimeiit:icions i i i -  

tcriors i les c;ir:ictcristiqiics i1ii.s i i i -  

tcressaiits const:it;ihles malgrat les 
postcriors refornics qiie emniascarcii 
1:i distril~ució ori,ciiiAria de I'cstructii- 
r:i. 

Coiicixeni I'angle nord-est de I'cdi- 
fici, cl qu;il se sitiia justameiit :I toc:ir 
d'aqiiest 11i;itcix sector de la graii cal:i 
ohcrt:i cii el sector tercer de I'hrcri de 
l':ip:irc:i~nciit (fig. 11 ). A p:irtir d';iqiii 
surtcii (los gr:iiis murs exteriors. po- 
der i~s<~s .  I'iiii c:rp a poiient (figs. 4 i 
10) i I':iltrc cap 51 migdia (figs. 5 i 11 ). 
Teciiic:iinent sóii ideiitics. tot i que 
I'un. el que limit:i I'edifici pel iiord. E. 
1.5. el coiieixeni iiomés iiiteriormciit 
(fig. lo ) :  1';iltre. el de Ilevaiit. 12. 28. 
iioincs pcr I:i part exterior (tit .  11 ). 
Les c:ir:icteristiqiies d'aqiiestes p:i- 
rets -les dels iniirs interiors <le coiii- 
p;irtiiiiciit:icií+ són idi.ntiqiics i i i i -  

tercss:iiits pel fct dc tr:ict:ir-se d'iin:~ 
tecnic:~ coiistriicti\.;i ninlt peculiar. 
poc docitiiierit:id:i :i Ilisl><r~ii<r cri I':iii- 
t i t~i t : i t ,  i iio c:iI clir :i 1'iirc:i eniporit:i- 
1i:i. Eii efcctr. els iiiiirs dc f:ic:iii:i i iii- 

teriors d':iquest gr:iii edifici foreii 
h:istits eii » J > I I S  <<h-ic(riito~i (fits. 10 i 
1 1 ) .  ti.ci!ic:i coiistriictiv:~ iiiolt iitilit- 
znda :I I';\fric:i púiiic:~. :iliiiciiys d'cii- 
vi! del scglc iv :t. c;.. i pnpiiI:ir i frc- 
qiieiit diir:iiit t Iiiipcri. T:iiiil~é 
cs ki servir ;iiiih profiisi6 :I 1;i C;iinpd- 
iii:i igii;ilincrit des del sc,<lc ii' ;l.(:.. 

: I i i ~ c ~ i s ,  i fiiis :iI seelc I <t.(:.. o 
iiiés ciid:i\.aiit (.\I);L\I, 4  piigs. 
1 . 0 - 1 ) .  ~Lliii, IOpirs (!h-icaiii~rn 
:idquiririi unes certes pcciiliüritats: 
Iiom col.loca uns grnns Iilocs de pc- 
dr:i, p:ir:il~lelo~r;iiiis fory:i hen tallats. 
vertic:tlnient. cl ' iiii;~ mcii:i de pedra 
sorreiic:i molt porosa, ciil~locaiit-iie 
iin ziltrc hloc. de l:i m;iteix:i inaner:i, 
i i i i  iiietre i ini,c o dos niés eiilla. 1,'es- 
pai qiie qiiecla eiirre els dos grans 
hlocs p:iral.lclogr:iins cl:iv:its verti- 
calmciit es rclilcrt de pedruscall irre- 
gul:ir de niides més rediiides. So\.int. 
el miir queda ac:ihat amh la col~loca- 
cid d'iins hlocs, t:iiiihé grans i de pe- 
dr;i sorrcnc;~. pcrpciidiciil:irment als 



Fig. 20. - Dccoracio i seccio de la k)llix de la tomba 5 5 .  

anteriors, tancant una mena de qua- 
dres i repetint-ho una vegada i una 
altra (figs. 4 i 5). Almenys per diiis, 
els murs devien estar protegits per un 
arrebossat de calq que de vegades era 
preparat amb una base coiitra el mur 
feta de grans bociiis de ceramica. A la 
part de poiient, I'edifici s'alca direc- 
tament dainuiit de la roca del subsol, 
pero mes cap a llevant, damunt la 
gran fondalada, els foiiaments baixen 
Iieugerameiit tot projectant-se i es- 
clafant algunes tombes -P.61, P.62, 
P. 1083 (figs. 4 i S). Els desnivells so11 
ompierts a coiitinuació aiiib graiis 
quantitats de reble de terra amb 
abundAiicia de material arqueologic, 
a I'interior de I'edifici i a fora tal com 
pot veure's especialinent bé eli el 
sondeig del sector nord-est d'aquesta 
cala amb els nivells. E. 1071, E. 1072, 
E. 1073, E. 1074 i E. 1076 (fig. 4). 

La paret E.28, la més llarga ara per 
ara de les que delimiten el gran edifi- 
ci, queda emmascarada en uns mo- 
ments determiliats, en el seu recor- 
regut cap al sud, per afegits o adapta- 
cioris que comporten en  alguna oca- 
sió desmuntar part del mur per cons- 
truir-hi una habitació rectangular, 
quasi quadrada, cap a I'est (fig. 13); 
pero malgrat tot, sempre hi resta visi- 
ble la peculiar tecnica constructiva. 
A 10 m. de I'angle nord-est, el inur E. 
28, almenys al llarg de sis metres o 
més, deixa de ser una simple paret de 
0,50 m. (I'amplada estandard de les 
parets exteriors de I'edifici) per esde- 
venir un massís eiiorme de planta 
rectangular que penetra cap a l'inte- 
rior de I'edifici formant una mena de 
torre o gran basament fet de pedres 
irregulars i de mides i pes considera- 
bles, pero amb les cares interiies ben 
escairades. Aquesta mena de basa- 
nieiits, tal com s'ha constatat amb 
I'excavació, no aprofundeixen gens 
en la fomentació, que, com en el cas 
de les parets perimetrals de I'edifici, 
se superposa o penetra lleugerament 
a I'interior del ceinentiri pre-roma. 
Aquí, a uns 16 m. de I'angle nord-est, 
la paret queda difuminada i es  perd 
per culpa d'actives i importants coiis- 
truccioiis fetes amb posterioritat 
(figs. 3 i 6). 

E.15, que coneixem bé per la part 
interior, és ben semblant a E.28, amb 



blocs de pedra sorreilca formant qua- 
dres amb pedruscall més mcniit a 
I'interior. El mur, cap a occident, re- 
colza directamente sobre la roca; en 
cailvi, mes cap a Ilevant, la fonamen- 
tació és feta de pedra més menuda, la 
part no vista de I'estructura, que 
aguanten els squadresr de I'opus 
africanum (fig. 10). Quant a la distri- 
bució interior i possibles paviments, 
és possible detectar una gran habita- 
ció incompleta, car, com E.15, conti- 
nua sota el perfil occidental, que se 
situa al nord de l'edifici dependencia 
d'uns 4,40 m. d'arnplada, rectangu- 
lar, i que no és fácil de determinar 
com era en el momeiit fundacional, 
car, especialment al costat est, tota 
una serie d'intervencions posteriors 
ho emmascaren. Tot fa pensar, pero, 
que ocupava almei~ys tot el sector 
iiord-est de l'edifici i que probable- 
ment presentava una coiumuata si- 
tuada al bell mig de l'habitació, amb 
columnes a 4,40 m. de distailcia, de 
les quals s'haii descobert dos basa- 
ments per sota el paviment dbpus 
signinum, que segons sembla po- 
drien correspondre a la fase imme- 
diatament posterior tot i que no hi ha 
cap evidei~cia prou solida per poder-ho 
assegurar absolutament (figs. 6 i 12). 

Per sota del paviinent, també a una 
foiidaria de 3,03 m. del nivel1 o, més 
per dessota dels fonaments de les su- 
posades bases de columna fetes d'ar- 
gamasa i pedres, descohrírein el que 
sembla u11 forn de forma circular 
assentat sobre una superfície plana i 
format per fragments, pivots i nan- 
ses, sobretot, d'amfores grecoitali- 
ques identiques a les trobades en els 
rehles del sud o de llevant utilitzats 
en la construcció del grail edifici d'o- 
?>ZLS r&icanum (fig. 12). 

Aquest suposat forii de 1,10/1,20 
in. de diametre es degué fer servir 
per a la construcció de l'edifici i cal 
suposar que hi ha una estreta relació, 
car el material per fer-lo és identic al 
localitzat en els estrats de fundació i 
pel fet de trobar-se damuilt la necro- 
polis, pero per sota del paviinent i 
per sota dels fonaments de les supo- 
sades columnes o pilastres. Només 
se'n conserven unes quantes filades 
de fragments d'arnfora, pero és sor- 
preiieiit. 

Fig. 21. -Conjunt hnerari de la tomba 238. 



Fig. 22. - base Su11 skypbos de figures roges. 

Aquesta habitació, que no podem 
saber quin tipus de paviment podia 
tenir, no sabem com es devia comit- 
nicar amb l'exterior o amb les altres 
depende~icies de l'edifici. 

D'aquesta primera fase, se'ii con- 
serva també uii mur, igualrnent de 
0,50 m. de gruix, que delimita un o 
més espais pel sector occidental de 
I'excavació a1 llarg n'tins 8 m. des de 
la paret E.7, que limita pel sud la de- 
pendencia l, septentrional, de I'edifi- 
ci. Aquest segoit ambit, o dependen- 
cia 2, presenta murs identics de pa- 
rarnent africa, molt arreglats sovint i 
fins i tot amb una porta tapiada pos- 
teriorment a 1,60 m. de I'augle sud- 
est de la dependencia, o anibit 2. En 
la fase darrera, i no sabem si també 
en la inicial, el sol era d'opus signi- 
num. 

Pel que sembla, l'edifici en aquest 
moment devia presentar uiia paret de 
tanca a tot el voltant, que es degut. 
continuar fent servir al llarg dels 
temps. En efecte, en excavar en 
extensió cap al sud, hom localitzh a 
uns 33,80 m. del perfil nord de la cala 
una gran paret, molt alta, de pedra 
seca, E.702, d'una amplada de 0,50 
m, que circulava en direcció est-oest, 
la qual presentava per fora, més cap 
al sud, uns 0,70 m. més avall, una fi- 
lada de pedres adossades amb la ma- 
teixa tecnica a manera de contrafort 
(E.705), d'uns 0,40 m. d'amplada 
(fig. 6, al fans). Colgant aquesta con- 
traparet i recolaant contra E.702 i 
amb una potencia d11,90 m. fins a 
una dura capa concrecionada, i de fet 
continuaiit més avall, 0,50 o 0,60 m. 
més fins a colgar la necrbpolis situa- 
da damunt la roca, hi havia un seguit 
de nivells de sorra amb malta cendra 
i pedres i grava, els quals ereii grans 
aportaciones de reble destinades a 
colgar i dissimular I'esvoranc arran 
de i'ocupació de I'Area. Tots aquest 
nivells, E.703, 707, 708, 712, 719, 
721 i 722, presentaven el mateix ti- 
pus de material arqueologic, datable 
dels primers anys del segle I I  a. C. 

Aquestes dades, mancats com en- 
cara estem de la planta general de l'e- 
difici, ens fan pensar en la possibili- 
tat de la construcció d'un edifici cen- 
tral compartirnentat devers el 200 a. 
C., de funció indeterminada, rodejat 



per una taiica de pedra seca, la qual 
devia limitar un gran patio espai des- 
cobert pavimentat, com sembla, amb 
un modest sol de terra trepitjada; na- 
turalment, per algun lloc bi devia ha- 
ver I'ingrés a I'edifici i a I'espai de 
i'entorn (fig. 6). 

Tercera fase d'ocupació. L'area 
industrial 

Menys d'un segle després de la 
coiistrucció i sense que sigui possible 
detectar-lii, ara per ara, reformes, 
adaptacioiis o canvis en la distribució 
inicial, la zona i l'edifici són recon- 
vertits completament per adaptar-los 
a noves iiecessitats, amb cailvis im- 
portants i de tota mena, que afecten 
iiitensament tot el tercer sector del 
parking. Aquesta fase de reconversió 
sembla que utilitza com a liinits fi- 
iials el mur de tanca, exterior (E.702) 
de I'espai que envoltava el gran edifi- 
ci amb canvis complexos i radicals 
d'estructiira per adaptar I'espai pree- 
xistent a unes noves necessitats. Sor- 
tosament poseei'm unes bones dades 
estratigrafiques, el rebles de sorra 
pura i material destinats a fer de ba- 
sament i solera de les conduccions de 
tegulae i rajols necessaries en aques- 
ta iiova fase dhcupació de l'indret 
destiiiat a area de forns tnetal.lúrgics. 
El material de reble, E.98, molt clar i 
abundós, ens permet datar la reorga- 
nització devers la darreria del segle i i  
a. C. o en un moment immediata- 
metit posterior (figs. 33 a 37). 

L'aspecte més interessant d'aques- 
ta tercera fase d'ocupació es I'apari- 
ció d'uiis foriis de planta circular (fig. 
13). Eii coiieisein ara iiiateix dos de 
sittiats el1 llocs heii distaiits I'un de 
I'altre. A partir de i'analisi de les cen- 
dres i de l'escoria recuperada, amb 
troballes importants, com la d'un pe- 
tit lingot o barreta metal.lica, podem 
saber la funció d'aquests forns, d'un 
diametre aproximat en tots dos casos 
d'1,20 m., fets amb rajols refractaria i 
forqa ben conservats, dedicats a 
obtenir plom i argeiit de la galena que 
s'ha de suposar que no arribava de 
gaire Iluny, sitió potser de les mines 

d'Osor de Sant Llorenq de la Muga o 
d'altres indrets més o menys cone- 
guts del rerepais immediat. 

En relació anib els forns se situen 
unes conduccions o clavegueres, 
d'aigua o d'aire, que deuen tenir un 
paper important en la transformació 
de la galerta (fig. 13). Les dues con- 
diiccions més heii coiiserv;tdes, inolt 
semblants I'una amb I'altra, se situen 
en el sector nord de I'excavació en 
relació amb el forn E.102. La prime- 
ra, E.18, és paral4ela al mur de Ile- 
vant del gran edifici i corre de nord a 
sud, amb una amplada de 50 cm. i 
feta de tegulae i de rajols, amb una 
alqada conservada d'uns 0,40 cm. Ida 
conducció perfora i dcsmunta part de 
la paret E.15 de I'edifici i va a raure a 
la boca del forn E.102; també perfora 
la paret E.7, que tanca pels sud la de- 
pendencia l de la gran estructura de 
principis del segle r l  a. C. A banda i 
banda de la claveguera, hi ha dos 
grans murs o contramurs, que nosal- 
tres posem en relació amb aquesta 
tercera fase d'ocupació, pero sense 
cap evidencia definitiva, i que podien 
també existir del moment anterior. 

L'altra conducció, 1C.67, vindria a 
ser perpendicular a E.18 i circula en 
direcció est-oest, amb marcada incli- 
nació cap a occident. És feta de tegu- 
lae, amb una alqada de 0,40 cm i una 
amplada d'uiis 0,50 m. Perfora tot 
l'ambit 2 de I'edifici i comenqa en un 
espai on hi ha cendres, escoria abun- 
dants i unes mitges kmfores encasta- 
des a terra, que es troba uns 5 m. a 
I'oest de la boca del forn E.102. 

En relació amb les tegulae que 
conformen la conducció, cal dir que 
n'hi ha una, situada a la part de dalt 
de la claveguera i cap al costat iiord, 
que presenta una interessant marca 
impresa que, si be és de lectura difi- 
cil, sembla utilitzar lletres de I'alfabet 
grec a l'iiiterior d'uii quadrat de 3 , s  
cm. de costat (fig. 39). 

L'altre forn, E.9281930, es troba a 
16,20 m. del perfil nord de la cala, 
just a tocar del perfil occidental que 
amaga encara part de la seva boca. Es 
molt semblant a I'anteriorment des- 
crit i s'hi associa una gran claveguera 
feta d'obra i recoberta d'un opus sig- 
ninum impermeable, E.113, que tra- 
vessa d'oest a est I'excavació per pe- 

netrar i continuar per sota el perfil de 
llevant de I'excavació (fig. 14). 

En relació amb aquesta tercera 
fase d'ocupació és molt interessant 
I'aparició d'un gran pou magnific fet 
de grans carreus de pedra sorrenca, 
paral.lelograms, a cops de mes d'un 
metre de Ilargaria, i que té una pro- 
funditat de 12 m. fins a arribar a una 
capa d'aigua dolqa, avui forca salo- 
bre, i que es localitza al sector sud de 
I'excavació (fig. 14). Al seu entorn i 
més eiilla hoin basti uii seguit d'babi- 
tacioiis, en total unes vuit d'itlentifi- 
cables, amb parets de pedra seca 
d'uns 0,50 in. de gruix, pavimentades 
sempre amb opus signinum i que 
ofereixen inclinacions molt acusades 
cap a un angle o costat (fig. 6, al 
fons). Quan aquestes habitacions se 
situen al costat del mur E.702, limit 
pel sud de les construccions de la se- 
gona i també de la tercera fase d'ocu- 
pació, les parets s'hi recolzen decidi- 
daincnt i també els paviments. En al- 
gun cas hem identificat petites refor- 
mes que comportaven I'arrasament 
d'un mur que era substituit immedia- 
tainent per un altre que seguia la ma- 
teixa direcció, pero més separat o 
allunyat. En alguns casos també es 
detecten perforacions dels murs i 
dels paviments, probablement per 
bastir conduccions d'aigua. In- 
diquem, per acabar la brevissima 
descripció de les reformes d'aquesta 
tercera fase, que un dels paviments 
&pus signinum presentava tesse- 
I4es de marbre blaiic clavades for- 
mant un senzillissim dibuix a I'en- 
torn, malauradament molt fet malbé. 

Quant a la funció d'aquestes babi- 
tacions pavimentades en relació amb 
el pou i els forns, cal suposar que de- 
vien ser dependencies annexes de 
treball de rentat i potser també d'em- 
niagatzematge. 

Quarta fase d'ocupació. 
Colgament de I'area industrial i 
readaptació 

Eii un moment concret que bem 
de situar vers mitjan segle a. C., els 
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Fig. 23. -Lekyllios procedents de la tomba 96. 

forns es colguen artificialment amb 
descarregues de grans fragments d'o- 
pus signinum, de terra, i d'escom- 
braries amb gran quantitat de mate- 
rial arqueologic, especialment cera- 
mica, es fan unes petites modifica- 
cions i millores en uns llocs concrets 
i es deixen sense ús d'altres que fins 
llavors havien funcionat a ple rendi- 
ment. Finalment, altres indrets no 
són tocats, o bo són Ileument. L'habi- 
tació 1 de I'edifici de la segona fase, 
retocada lleugerament a I'epoca de la 
reconversió industrial de final del se- 
gle ii a. C., no canvia ara; hom només 
desmunta part dels blocs del mur. 
E.7, i s'obre directament una porta 
cap al sud, que comunica amb I'antic 
ambit 2 i amb les arees annexes. El 
forn E.102, el qual fou construit dins 
d'una bahitació quasi quadrada basti- 
da més enlla del limit oriental del 
gran edifici, és colgat, i per damunt 
hom basteix un ~aviment a un nivel1 

E.7, i amb l'habitació o dependencia 
1. Més cap al nord, hom detecta unes 
reformes en el sector entorn del pou, 
amb Selevació del paviment, la cons- 
trucció d'una conducció en direcció 
a llevant, un probable diposit reco- 
bert de signinum i un gran dolium 
clavat a terra que comporten també 
uns afegitons que reformen el brocal 
del pou. A tota aquesta banda, espe- 
cialment cap a ponent, seguint una 
orieutació nord-sud, apareixen un 
seguit de murs de pedra seca, dels 
quals se'n conserva una renglera o 
dues d'uns 0,50 m. de gruix, molt 
malmesos segons on, que han de da- 
tar-se en aquest moment o immedia- 
tament després i que han de relacio- 
nar-se amb modestos paviments de 
terra trepitjada. Aquesta darrera fase 
continuara de manera esmorteida 
fius a la darreria del segle i d. C. quan 
es produeix I'abandó i e1 colgament 
successius de les estructures. cosa 

l'area del parking, especialment un 
gran diposit de parets estretes fetes 
de pedra i argamassa i recobertes in- 
teriorment d'opus signinum. 

A partir d'aquest moment, només 
hi ha esporadiques freqüentacions, 
fins que damunt de les estructures es 
diposita una potent capa de sorra es- 
teril que colga i amaga per molts anys 
les restes d'unes estructures interes- 
sants i que fins ara mai no s'havia 
pensat que poguessin ser-bi. 

Caldra, en una proxima campanya 
i sondejant en uns punts concrets de- 
terminats, sobretot la planta general 
del gran edifici, confirmar si estava 
envoltat per tots quatre costats per 
una paret de tanca, i intentar copsar- 
ne, si 6s possible, la seva funcionali- 
tat, car, de moment, continua essent 
arriscat Ilancar hipbtesis per raó de 
la insuficiencia d'elements. 

més alt, de manera que dota I'indret que s'ha pogut detectar perfectament ElS materialS arqueol@ics 
d'un sol nou d'acord amb la nova fun- al sector nord del sondeig, pero que 
ció de I'espai. Aquesta habitació amb pot pensar-se que és general. En mobles 
el nou paviment comunicava amb el aquesta matcixa epoca o immediata- 
sector situat inmediatament a po- ment després, s'abandona i s'inutilit- Tal com hem anat referint al llarg 
nent, amb I'antic ambit 2 del gran zeii les poques estructures tardanes d'aquest treball, I'area del parking 
edifici a per I'obertura sobre la paret documentades en el sector quart de d'Empúries presenta, per ara, una 



successió de fases que, a grans trets, 
abasten des del segle 1%' fins a l'epoca 
de 1'Alt Imperi. 

A continuació, doncs, passarem a 
evocar quins són els materials ar- 
queologics que han permes de deter- 
minar-les, no solament des d'un punt 
de vista tipologic, sinó també en fun- 
ció de la seva situació relativa al llarg 
de la seqüencia estratigrafica dels ni- 
vells on foren trobats. Els estrats que 
els contenen es relacionen física- 
ment amb les diferents fases cons- 
tructives de les estructures arquitec- 
toniques que configuraren des d'un 
punt de vista edilici la zona que ens 
ocupa, i permeten datar-les i ubicar- 
les per fases dins &una seqüencia 
temporal. 

Fase primera 

Aquesta fase, com ja hem vist, cor- 
respon a un horitzó sepulcral que 
s'estkn des del segle iv al segle fii a. C. 
La necropolis en qüestió ha estat lo- 
calitzada als sectors tercer i quart i 
ara comeiitarem el contingut funera- 
ri d'algunes tombes amb la finalitat 
de justificar les cronologies esmenta- 
des més amunt. 

O 5 c m .  
~ o m b a  55 (figs. 17 i 20) 

Aquesta tomba d'incineració con- 
tenia una kylijc de peu baix, atica, de 
figures roges, incompleta i amb forats 
de reparació. 

Interior: Dues figures humanes. A 
la dreta, un borne nu assegut, amb el 
cap tombat per mirar una dona nua 
que dansa aixecant la cama dreta. 

Exterior: Solainent es conserva un 
dels costats, on figuren les parts bai- 
xes de dos personatges afrontats, el 
de la dreta cobert amb Shimtion i el 
de I'esquerra nu. A amhdós costats 
una teoria de palmetes. 

Es tracta d'una k y l b  obra del Pin- 
tor Q (Q I'(~iri<er) qiic e ,  pot datar :il\ 
inicis del sede iv ;s. C. I>e 1'csceii:i iii- - 
terior hi ha un paral.lel molt proper, 
quant a la composició i detalls anato- 
mics, en una copa-kotyh procedent 
de Ruvo (URE, 1944, pag. 74 i Iams. 
11 núm. 39 = BEAZLEY, ARVZ, pag. 
1520 núm. 43). Fig. 24. -Conjunt funerari procedent de la tomba 724. 



Tonzba 238 (figs. 18: 19 i 21) 

Tomba d'inhumació que contenia 
una kylis atica de figures roges, in- 
completa, i un ungüentari panxut 
piiitat a bandes, de peu massis. 

La kylix no esta sencera, per bé 
que permet reconstruir la forma. 

Interior: Nome parcialment cobert 
amb I'himation, toinbat cap a I'es- 
querra, que sosté un tirs amb la ma 
dreta. 

Exterior: A. I'art baixa de dos per- 
sonatges nus afrontats, un d'ells mas- 
culi i l'altre probablement també. B. 
Figura masculina coberta amb I'hi- 
mation girada cap a Sesquerra. 

Es tracta d'una obra del Pintor de 
Melagre (Meleager Painter) i es pot 
datar a principi del segle rv a. C. El 
persoriatge de Sesquerra de la part 
externa A té un paral.lel molt proper 
en uiia copa-kotylc~ procedent de 
Nola, conservada al hluseu Britanic 
(URE, 1944, pag. 68, fig. 2 = BEAZ- 
LEY, ARV', pag. 1.414, iiúm. 96). 

Tomba 96 (fig. 23) 

Tomba d'inhumació en la qual fo- 
ren trobats un parell de lekythoi de 
figures roges. 

El priiner (fig. 23, núm.  l ) ,  in- 
complet, es de teina reticular for- 
iiialtt ro~nbes, ziinb taques blaiiques a 
les iiiterseccioiis, lneiitre que el se- 
gol1 presenta uiia úiiica palineta que 
cohreix tota Is paiisa. 

Aquests vasets de perfums són fre- 
qüeiitíssims a Empúries (TRIAS DE 
ARRIBAS, 1967-1968, vol. 11, Iams. 
CXll a CXVI) i a Eivissa, que degué 
ser un centre reexportador molt im- 
portant (SAiUCHEZ FERNANDEZ, 
1981, pag. 306). La cronologia d'a- 
quests vasos és de la primera meitat 
del segle rv a. C. (ROBINSOX, 1950, 
Iams. 101-106), anteriors a la des- 
trucció d'Ohnthus. 

Tomba 724 (fig. 24) 

Aquesta tomba d'inhumació in- 
fantil en ainfora contenia dos bico- 
nics grisos sense decoració, de cos 

Fig. 25. -0lp punic.ebussita rmbat a la rornba 75. panxut i col1 ample, i també una per- 

la de vidre. Pel que fa a I'amfora con- 
tenidora de la tomba, cal dir que 6s 
iberica, de boca plana i sense Ilavi. 
Quarit ais bicoiiics en qüestió, carac- 
teritzats per tenir un fons extern Ilis, 
sense la depressió que sera típica del 
segle 11, cal dir que tenen paraldels 
com el que, per exemple, trobem a la 
iiecropo)is de Cabrera de hdar (BAR- 
B E U ,  1969-1970, pag. 177, fig. 5), el 
del poblat de San! Miquel de Vallro- 
manes (BARBERA-PASCUAL, 1969- 
1970, pdg. 280, fig. 6 iiúm. 4), i els de 
Puig Castellet, de Lloret de Mar (NO- 
LLA-CASAS, 1981, pag. 221, lain 81, 
núms. 2 i 4). FIem de datar-los, pot- 
ser, dins la primera meitat avanqada 
d'aquest segle. 

Tomba 75 (fig. 25) 

Tomba d'inhuinació que ha pro- 
porcionat un vas per a líquids púni- 
co-ebusita de la forma Eb. 29 de M. 
Font de Tarradell (FONT DE TARRA- 
DELL, 1973). 

OIpes d'aquesta forma són relativa- 
inent frequents al poblat del Turó del 
Vent de Llinars on es daten a la sego- 
na meitat del segle fii (LOPEZ-ROVI- 
RA-SANMARTI, 1982, pag. 67). D'al- 
tra banda aquesta forma esta docu- 
mentada a la nau de Cabrera, ben d?- 
tada al voltant del 250 a. C. (CERDA, 
1978). Nosaltres situarem aqliesta 
tomba, d'una manera aproximada, 
vers la meitat del segle Ir1  a. C. 

Tomba 2010 (fig. 26) 

Tomba infantil en amfora. Es trac- 
ta d'una inhumació molt malmesa 
que, a part del contenidor, propor- 
ciona també una perla de pasta de vi- 
dre molt trencada de color blau clar i 
ulls biancs. 

L'amfora consisteix en un reci- 
pient cilindrie de la forma Maña D al 
qual fou trencada la part superior per 
facilitar l'entrada del difunt. La part 
inferior esta dotada d'una serie d'es- 
tries paral.leles. 

Aquesta forma la tenim ben datada 
al segle ri i  a. C. gracies a I'etifonsa- 
ment de Cabrera on hi ha un paral4el 
exacte al nostre exemplar (CERDA, 



1978, pag. 103, fig. 28). També hi ha 
un fragment ben datat a la segona 
meitat del segle i ~ i  al poblat del Turó 
del Vent (LOPEZ-ROITIRA-SANMAR- 
TI, 1982, fig. 30, núm. 4), i un altre al 
poblat del Puig Castellet a Lloret de 
Mar (NOLLA-CASAS, 1981, pag. 225, 
lam. 85 núm. 10). 

La croiiologia d'aquesta tomba pot 
ser fixada, d'una forma aproxiinada, 
al voltant del tercer quart del segle i i i  
a. C. 

Tomha 1083 (figs. 8 i 27) 

Aquesta tomba és d'inhumació, 
malmesa per la construcció dels fo- 
naments del gran edifici del segle i i  a. 
C., i consisteix en una amfora iberica 
de parets paral4eles i fons apuntat, 
dotada -al contrari de la de la in- 
humació 724-, d'un llavi rodó beii 
marcat. El mort anava acompanyat 
d'una perleta de pasta de vidre deco- 
rada amb punts encerclats i de dos 
discos perforats 80s. 

Quant a la seva cronologia, aquesta 
tomba Iia de ser datada -per la rela- 
tivitat estratigrafica-, molt a final 
del segle i i r  a. C., corresponent al 
darrer moment de la utilització de 
I'8rea com a riecropolis. 

Cal dir també que, a més de les 
tombes, en I'excavació vam detectar 
la presencia de materials ceramics de 
vernis negre datables al primer terq 
del segle i i r ,  com per exemple cera- 
mica del taller de les petites estampi- 
lles (fig. 28, núms. 1 a 4)- i d'altres 
datables en el curs d'aquell mateix 
segle, com ara un vas de la forma 
Lamboglia 28, d'origeil púnico-carta- 
ginés (fig. 28, núm. 6) i una base frag- 
mentada pertanyent a un vas de la 
forma Lamboglia (24125 B de la cam- 
paniaiia t\ arcaica datable abans de 
I'inici, vers el 200 a. C., de I'inici de 
les grans exportacions de campailia- 
iia Avers L'Occident (fig. 28, núm. 5). 

Conclusions 

La necropolis de I'aparcament no 
és més que un altre cementiri dels 
que envoltaven la ciutat grega d'Em- 
púries. Pot ser perfectament compa- 
rada amb les necrbpolis Martí i Bon- 
joan i ve a omplir, encara que en una 

situació més oriental, el buit existcnt 
entre aquelles dues (ALMGKO, 
1953). Aixb vol dir també que el dia 
que s'excavin els camps situats a 
banda i banda de la carretera d'accés 
al Conjunt Monumental, els que s'u- 
biquen entre les necropolis Marti i 
Bonjoan, trobarem seiise cap mena 
de dubte el ncxe que les ha d'unir: 

De momeiit, la necrbpolis que ens 
ocupa -per ara i de forma molt pro- 
visional- sembla que pot ser datada 
a la primera meitat del segle i v  i dit- 
rant el curs del segle i i i  a. C. De tota 
manera, cal dir que la manca de més 
ceramica grega ens impedeix de da- 
tar amb precisió les tombes amb ma- 
terial~ indígenes que tal vegada om- 
plen el hiatus que ara, qui sap si 
d'una forma artificial, estem creaiit. 
Molt probablement aquest cementiri 
va ser utilitzat d'una forma continua- 
da al llarg dels anys transcorreguts 
entre les fites que marquen les tom- 
bes amb kylixs atiques be11 datades i 
les més modernes sobre les quals 
descansen els murs de fonamentació 
de I'edifici construit a I'inici del segle 
I I  a. C. 

Fase segona 

Els sediments que la conformen 
materialment descansen immediata- 
inent al damunt de l'area de necropo- 
lis subjacent. Aquesta fase la tenim 
inolt hen determinada a l'extrem sud 
de I'excavació, i també a I'angle NE. 
Tant en un extrein com en I'altre, els 
materials arqueologics son identics i 
es troben formant part de sengles re- 
blcs integrats per terrcs aportades 
amb la finalitat d'anivellar el terreny 
i de colgar els fonaments dels edificis 
que s'aixecaveu contemporania- 
ment. A la banda sud foren utilitza- 
des arenes de platja, mentre que a 
I'angle NE les aportacions consistien 
en terres cremades riques en ceii- O 30 c 
dres, d'escories metal.lúrgiques i de I - , . . S a a i I 1 
cerhniiques variades. 

Les ceramiques trobades en els es- 
trats que conformen aquesta segona 
fase són riques i abundoses i formen 
series molt dilatades que permeten 
comprendre perfectament quin fou el 
moment en que es van dipositar els Fig. 26. -Amiora cili~idriea de la forma Maná D utilitza. 
rebles. i, conseqüentment, quina és da com a sarcofaien la tomba 2010. 
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Fig. 27. - Conjunt funerari de la comba 1083. 

Q 8, la cronologia del moment inicial de la 
constmccio dels edificis (fig. 15). 

3 cm. A part d'algunes restes esporadi- 
O- ques anteriors de ceramiques atiques 

del segle Iv, (fig. 31, núm."6), la resta 
del material trobat és d'epoca roma- 
no-republicana, i més precisament 

- -  - de I'inici del segle 11 a. C. Aquest ma- 
--  terial, llevat del vernís negre que aquí 

és una mica més antic, és paral.lel al 

junts de Campaniana A molt aiitiga 
(GANTES, 1978, pag. 102, fig. 3, 
núm. 8). Un altre element a tenir en 

- - 
- -- 

-- 
- -- 
-- - 
- -  
- - 

compte a I'hora de datar aquesta 
campaniana A és la presencia de de- 
coracions impreses -palmetes so- 
bretot- d'aspccte molt antic, no 
gens adotzenades ni estereotipades. 
Des del nostre punt de vista, aquesta 
campaniana A 6s també comparable 
amb la trobada als estrats 9c i 9b de 
l'abocador J1 de lbppidum de Nages, 
datable als voltants del 200 a. C. (PY, 
1978, pags. 58-59). 

Pel que fa a les Amfores italiques 
cal dir que totes, sense excepci6, són 
del tipus greco-italic, com les troba- 
des als estrats més profunds de la 
ciutat romana corresponents a la im- 
plantacid del praesidium (AQUILUE, 
et alii, 1984, fig. 155, núms. 1 a 3 i 8 
a 9). Totes les vores tenen uns llavis 
molt horitzontals i totcs estan dota- 
des de pivots llargs i verticals a voltes 
umbilicats Uo dotats d'una carena o 
d'un toms a la part més baixa (fig, 30, 
núms. 9 a 12 i 14 a 16 i fig. 31, núms. 
13 a 20). 

A part de les importacions detecta- 
des, els rebles corresponents a 
aquesta fase fundacional sdn molt 
rics en rnaterials indígenes, i desta- 
quen, és clar, les produccions prO- 
pies de la mateixa Empúries. 

Es poc freqüent la presencia de ka- 
lathos amb la vora pintada amb mo- 
tius de dents de llops (fig. 30, núm. 
8); en canvi és molt notable la pre- 
sencia de la ceramica grisa, dita de la 
costa catalana, les formes de la qual, 
en aquest moment, es limiten a bicb- 
nics i a copetes i escudelles imitades 
de la forma Lamboglia 25 de la cam- 
pania A. (fii. 30, núms. 5 a 7 i fig. 32, 
núms. 2 a 10 i 14). 

Finalment, cal esmentar tamb6 la 
presencia abundosa de les imfores 
iberiques de boca plana i cos afusat 
(fig. 32, núm. 1). 

Si les absencies la majoria de les 
vegades no són del tot determinants, 
sí que, malgrat tot, pensem que po- 
den ajudar a precisar més els limits 
cronologics, a reduir més el v,entall 
de les possibilitats de datació. Es per 
aquesta ra6 que volem fer notar l'ab- 
sencia en aquests rebles de la campa- 
niana E, de les amfores Dressel lA, 
de les ceramiques italiques de parets 
fines, i també de les indígenes d'en- 
galba blanca, les quals apareixen en un 

que apareix formant part dels estrats 
fundacionals del praesidium roma 
situat al nord del forum de la ciutat 
romana d'Empúries, el qual corres- 
pon, com és sabut, a I'epoca catonia- 
na (AQUILUE et alii, 1984, pags. 
430-432). 

De forma succinta hem de dir que 
el material importat és basicament 
d'origen italic, amb la presencia d'al- 
guna amfora d'origen púnic (fig. 32, 
núm. 13) i d'unes ceramiques grolle- 
res -corresponents basicament a 

- -  - cassoles de vora punxeguda sortint i 
-- provistes d'un solc per rebre una ta- 

padora que procedeixen de la matei- 
xa ciutat de Cartago o de les seves ro- 
dalies (LANCEL-THUILLIER, 1979, 
pag. 204, fig. 28; pag. 209, fig. 39 i 
pag. 223, fig. 72). 

Les importacions italiques corres- 
ponen a ceramica de vernís negre 
-campaniana A de la fase antiga 
quasi exclusivament, amb abseneia 
total de campaniana i3-, i a amfores 
grcco-italiques. 

O 30 cm. La campaniana A presenta formes 
L~LL_YI IYLI molt antigues com poden ser les 

Lamboglia 23, 31 amb garlandes de 
fulles d'heura. 33 a, 36, 49 i More1 68 
a corresponents a les primeres 
exportacions vers I'occident de la 
Mediterranea (MOREL, 1978, pag. 
157) (fig. 29). Es intcressant fer 
constar també l'exist&ncia d'una for- 
ma molt poc freqüent en campania A 
-la urneta amb nanses forma Lam- 
boglia 10- (fig. 29, núm. 8) la qual 
aparegué a l'enfonsament del Grand 
Congloué, (BENOIT, 1961) el qual, 
com ara ja sembla clar, ha de ser da- 
tat vers el 2001190 a. C. (MOREL, 
1981, pág. 62) Semblantment, aques- 
ta forma és prcsent a Soppidum de 
Teste-Netre i forma part d'uns con- 



Fig. 28. - hlaterials de rernis negre corresponents a la darrera utilització de i'area del Parking com a necropolis: 1 a 4, perites es(ainpilles; 5 ,  Campaniana A Arcaica; 6, producció 
pÚnico.can.g' I I I ~ S .  



Fig. 29. - hlarerials repuhlicans de la segona fase trohats a Sangle Nord.Est del Sector 2, iormant part del rehle que colgava la bnamentació de I'edifiei roina.republici. Es tr;ict;i dc 
Oinipaniana A Classic&\ntiga correspoiient al momeiit iiiicial de les exportacions ver I'Occident. 



FU. 30. - b1aferi;lls republicaiis de la scgoria fase trobats a I'angle Nord-Est del sector ?, form~nt part del reble que cnlgava la fonamentació de I'ediiici roma.republica: 1 i 2, 
C:i~i!pani;tna i\: 3 i 5 n i .  emporitaiia trisa; 4, ceramica decuina d'importació; 9 a  12 i 14 a 16, amfora &eco-itilica; 13, iinfora noclassificada. 
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Fig. 31. - Materials republicans de la segona fase irobats a I'extrem Sud del Sector 2, darrera el mur de tanca, Eormant part d'un enorme reble de sorra de piatja: 1 a 5 i 7 a 12, 
Campaniana A CIassicaiAntiga; 6, atica de vernis negre; 13 a 20, amfora greco.ita!ica. 
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Fig. 32. - Materials republicans de la segona fase trohats a I'extrem Sud del Sector 2, darrera el mur de tanta, lormant pan d'un enorme reble de sorra de platja: 1, a m b a  iherica; 2 a 
10 i 14, emporitanagrisa; 11, iberica oxidada, 12, amfora noclassiilcada; 13, amiora púnica: 15 a20, ceramica de cuina importada. 
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Fig. 33. -Matcri;ils repuhlicansdel nioment inicial de la tercera fase trohatssota iacanalitracio Est-Oest: 1 8 3 ,  CampanianaA;4abi9: Campaniana R; i ,  11,14 i 15, parctsiiiics;S i 
12, iingüeiitaris; 10,13 i 16 a 20, emporitanl atnroiiiada: 22 i 23, eng~ilba blanca; 24 a 30, emporit;iiiagris. 



- h1;itcriaIs repuhlicarisdel moment611al de la fase tercera tmhatsa Knteriorde les habitacionssituadesalSuddelsector2: 1 a 10,Campaniana h tardana; 11, tallerde Roses; 
C:iiiipaiiisn;~ li; 16 a29,  producció que imita les formes de ia Campaniaiia B (tipusemporitans F, G i ti: SIIVMARTI-GRECO, 1978). 



Fig. 35. - Materials repuhlicans del moment final de la fase tercera trohats a I'interior de les habitacions situades al sud del sector 2: 1 a 5 i 7 a 9, parets fines; 6, Ilantia; 10 i 11, 
unguentaris; 13 a 15, kalathos; 162 25, engalba blanca. 



Pig. 36. -Materials republieansdel moment final de la tase tereera trobats a I'interior de les habitaeionssituades al Sud del Sector 2: 1 a 17, ceramiques emporitanes ataronjades i 
grises; 18 a 26: cerdmiques de euina importades. 



Fig. Ji .  -Matcri;ils republicansdel inometit final dela ¡ase tercera trobatsa I'interiordeles habitacionssiruadesalsuddeiSector 2: 1, BmhraDressel 111; 2 ;i6,ani¡ora Dresscllll; 8 ;t 
11, i m b n  Dressel2.4 Csmpaniaiizi, i i 11, irniora no classificada. 
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FW. .N. - Materk~ls de 121 fase (pana que abasren des de la ceramica aretina fins I'airieana de tipus A, 
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moment ja bastant avancat de la pri- 
mera meitat del segle ii a. C. (NO- 
LLA, 1981, pag. 59). 

Fase Tercera 

El fet que I'edifici construit a prin- 
cipi del segle i i  hagués romas utilitzat 
i ,  per tant, periodicamente netejat 
durant tota aquella centúria i que se- 
guidament fos desmuntat i també uti- 
litzat per posar-hi al damunt un se- 
guit de forns metal4úrgics tots ells 
dotats d'altres elements secundaris, 
com poden ser canalitaacions d'eixi- 
dius, etc., ha fet que a I'excavació 
prhcticainent no hagiin trobat res 
corresponeiit al segle de vida de l'edi- 
fici i que hagini de situar la fase ter- 
cera a partir del moment en que fou 
desafectat. Es ara quan es produeix 
l'ampliació de I'area vers el sud, on es 
basteixen una serie d'habitacions 
annexes als forns, de les quals sola- 
ment coiieixem el seu moment final 
car, en estar totes elles pavimentades 
amb opus signinurn. No hi ha hagut 
la possibilitat que al llarg de la seva 
vida es sedimentessin materials ar- 
queolbgics coetanis. 

Abans de passar a comentar les 
troballes, volem avancar que aquesta 
fase tercera és de vida relativament 
curta i que, al uostre entendre, degué 
abastar des del pas del segle ii al segle 
i a. C., fins a mitjan aquest, és a dir, 
uns cinquanta anys. A part dels ma- 
terial~ arqueologics i de la relativitat 
estratigrafica, ens mou també a pen- 
sar aixo el fet que I'edifici sembla que 
va ser desafectat coincidirit amb l'ini- 
ci de la construcció de la ciutat ro- 
mana vers el 100 a. C., car a I'area 
del forum s'observa la presencia de 
iioinbrosos blocs de pcdra sorrenca 
de color fosc que molt probableinerit 
van ser reutilitzats després d'haver 
estat extrets de I'edifici d'epoca repu- 
blicana de que parlem. 

En relació als conjunts ceramics, 
cal dir que hem tingut sort de poder 
trobar elements que permeten datar 
molt aproximadament el moment 
ii~icial d'aquesta tercera fase -i de la 
implantació artesanal que li corres- 

Fig. 39. -Marca impres  aldamuiir d'una~c.gitlcique Eou pon- i també el momeiit durant el 
trobads formaiit part d'uiia coi1ducció d'aigua. qual se situa el seu acabament i 
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abandó. Passem a veure-ho en detall. 
fer  sota d'una canalització que va 

en direcció est-oest vam trobar un 
mi~iso estrat, anterior a ia seva cons- 
trucció, diiis del qual hi havia una se- 
rie bastant notnbrosa de fragments 
ceramics, dels quals presentem una 
mostra a la figura 33. 

Els materials en qüestió ja són 
molt diferents dels trobats als rebles 
de la segona fase, car, juntament amb 
una campaniana A més evolucionada 
-la campaniana A tardana-, de la 
qual teiiim les formes Lamboglia 28 i 
33b, (fig. 33, núms. 1 a 3) trobein 
fra~inerits de lri forma Lamboglia 8 de 
la campaniana B (fig. 33, núms. 4 a 6 
i 9). Si l'estrat, per desgracia, iio ha 
donat amfores italiques, sí que, eii 
canvi, ens proporcioiiii restes de va- 
sos de parets fines, alguns dels quals 
mostren garlandes de perles en re- 
Ileu. Quant a la forma, cal dir que es 
tracta de cubilets de vora rectilinia 
exvasada (fig. 33, n.'", 11, 14 i 15) 
assirnilables a les formes Marabini 1, 
2 , 3  i 4. (MARABINI, 1973). 

Tanibé cal citar la presenciad'iin- 
güentaris de cos fusiforme, alguiis 
d'ells amb el terq superior pintat (fig. 
33, núms. 8 i 12). Aquests elements, 
tots importats, lievat soiament dels 
ungüentaris, són presents a les sitges 
republicanes del tiord-est del forum 
roma d'Empúries, les quals van ser 
obliterades al voltant de I'any 100 a. 
C. (AQUILUE et alii, 1984, pags. 
367-423). 

Si donem un cop d'ull a les cerami- 
ques de fiihricaeió indígena, veurem 
que hi hri csclusivament produccions 
emporit:iiies de pasta grisa i també 
ataroni;ida. D'una banda, hom cons- 
tata 1;i presencia d'alguns biconics 
evolucionats (fig. 33, núms. 24 a 28), 
meiitre que, de I'altra, s'observe I'e- 
xistencia de nombroses \,ores i fons 
que formaven part de plats profunds 
de vora molt angulosa, a voltes exter- 
ilament pintada i reeiitrarrt (forma 
12 de la cerimica emporitana) 
(AQUILUE et alii, fig. 131, tiúms. 6 a 
8 )  (fig. 33, riíiins. 10, 1.3, 16 i 18) o bé 
de vores de bols csvas;ints que va11 
proveits d'uii solc sota el 1l;ivi extern 
(formo 14 de 121 ceramica emporitaria) 
(I\QUILUI', et nlii, fig. 130, núms. 11 i 
12) (fig. 33, iiúiiis. 17, 19 i 20). l';irnbé 



- -. 
cal esmentar la presencia de vores 
procedents d'olpes coberts d'engalba 

- - - - blanca (forma 6 de la ceramica em- 
poritana) (AQUILUE, et alii, fig. 137) 
(fig. 33, núms. 22 i 23). Tots aquests 
materials, semblantment a allo que 
s'esdevé amb els importats, els tro- 
bem repetits, identics, a les sitges 

a- 

esmentades més amunt, per la 
qual cosa pensem que una data del 
voltant de I'any 100 els escau perfec- 
tament. 

El moment final de la fase tercera 
- -  el tenim cstratigraficament molt ben 

- - determinat pel fet que I'area dels 
forns estigué en gran part obliterada 
mitjancant la descarrega d'una gran 
quantitat de fragments dhpus signi- 
num procedents de paviments des- 
truits, ignorem per quina raó. D'aitra 

O 5 c m .  batida, cal tenir en compte que totes 
les habitacions situades al sud de 
I'excavació van desapareixer en 
aquest mateix moment, per la qual 
cosa els materials arqueologics que 
conteneii són contemporanis o 
immediatament anteriors a I'amortit- 
zació de I'area. Les construccions 
van ser desmuntades i desafectades 
d'una forma conscient i volguda, tal 
com ho demostra I'abseucia d'un es- 
trat de destrucció i, per aixo, hi ha 
una falta quasi total de tegulae i im- 
brices, els quals foren recuperats per 
ser utilitzats en altres indrets. 

Les series ceramiques trobades a 
I'interior de les habitacions són ri- 
quíssimes i ens ofereixen una visió 
perfecta d'allo que era l'equip d'atu- 
ells cerainics de la societat emporita- 
na en el curs de la primera meitat del 
segle I a. C. (fig. 16). 

Si observem, d'una banda, les ce- 
ramiq~ies de vernis negre, iievat d'al- 
guna resta esporadica, com pot ser 
un fons del taller de Roses (fig. 34, 
núm. 11) eiis adonarem de la presen- 
cia de la campaniana A tardana i de 
la carnpaniana B, i també de I'exis- 
tencia d'algun fragmcnt escadusser 
de campaniana C, especie que no 
apareix mai a Empúries abans del se- 
gle 1 a. C. (SANMARTI GREGO, 
1978, pags. 400-401). Pero el que 

Fig. 40. - V;iset decerhniiw emporitanagrisa que iniita també és molt important és I'existeu- 
una fornia dc parets iiiies repuhlicanes. Al seu interior cia en aquest momeut de ceramiques 
b u  trobat el tresor de S9 deiiaris el més niodern deis -potser emporitanes- que imiten 
qsals fsde I'ans 12 a.c. les formes de la campaniana B, la 
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qual cosa vol dir que som de ple a la 
primera meitat del segle i. 

Integrant el grup de ceramiques 
importades, trobem també una gran 
quantitat de cubilets de parets fines, 
de vara ganxuda i rectilínia exvasada, 
assimilables a les formes Marabini 1, 
2, 3 i 4 (MARABINI, 1973), (fig. 35, 
núms. 1 a 9) com també abundoses 
restes de plates fondes de base plana 
i vora exvasada amb un solc al llavi 
per rebre una tapadora, totes de clara 
procedencia italica, que van arribar a 
Empúries juntament amb el vernís 
negre, les amfores vinaries i les pa- 
rets fines (fig. 36, núms. 18 a 20, 22 a 
24). 

Semblantment, hem de fer esment 
del fans d'una Ilantia de la forma 
Dressel 2 marcada amb una lletra R 
(fig. 35, núm. 12), quasi del tot sem- 
blant a una altra trobada en una sitja 
de I'angle sud-oest del forum d'Em- 
púries (ARXE, 1982, Iam. XXVIII, 
núm. 11). Aquesta forma, que apa- 
reix amb el canvi del segle 11 al i a. C. i 
que dura fins al final del segle i a. C., 
tingué el seu moment algid d'accep- 
tació cap a la meitat d'aquest segle. 
No falten tampoc alguns exemples 
d'ungüentaris de cos afusat de molt 
probable origen italic (fig. 35, núms. 
10 i 11). 

Pel que fa a les amfores, cal asse- 
nyalar la gran abundancia d'exem- 
plars pertanyents a la Dressel 1 B, 
molts d'ells proveits de timbres, en- 
tre cls quals destaca un Sestius (fig. 
37, núm. 3). Totes aquestes amfores, 
llevat d'un exemplar, potser més 
antic, marcat amb el segell C. L. SEX 
(fig. 37, núm. l), del qual hi ha para- 
I4els a I'altra banda dels Pirineus, 
(ROMAN, 1979) i que no té res a veu- 
re amb les amfores del segell Sestius, 
(MANACORDA, 1981, pdg. 36), pre- 
sentcn unes vores molt engruixides i 
verticals, la qual cosa s'adiu perfecta- 
inent amb el moment cronologic al 
qual pertanyen (fig. 37, núms. 2, 4 i 
6). Tambc cal referir la presencia de 
les primeres amfores Dressel 2-4 de 
vora arrodonida d'origen campania, 
la cronologia de les quals ha de ser 
situada pels volts de la meitat de se- 
gle I a. C. (TCHERNIA, 1979, pag. 89) 
(fig. 37, núms. 8 a 10). 

Si dels materials importats pasiem 



fig, 41, - Comp8r:ició qii:iiltit:iti~~a. segoiis eronologia 
absolut;~, ciitre les nionedes trol~ztdcs al lJarking i les re- 
cliperadcs I'ziii!. 1982 al hruni de la eiiiiat roinaiia, 

EMPORION: MONEDES DEL PARKING, 1982-1984: 
PERCENTATGES DE MONEDES DE LES FASES PRlNClPALS 

Fig. 42. - Pereent;itges de moiiedes trohades al Ibrhing 200-100 50-finais finals s. I epoca ciutat no estra- 
correspneiits a ics fases prineipais. a.c. s. I a. C. rneitat s. 1 d. C. flAvia romana tificat 
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81s indígenes, veurem que aquests 
correspone11 basicament a prodiictes 
locals, fabricats amb les tecniques de 
la reducció i I'oxidació. A la primera 
d'elles corresponen alguns biconics 
ja niolt evolucionats, (fig. 36, núrns. 
S, 9 i 14) algutis olpes petits, (fig. 36, 
iiúin. 12) i poca cosa mes, mentre 
que amb teciiica oxidant hom produí 
plats fotidos de vora ganxiida i també 
\rertical (forines 11 i la de la ceramica 
emporitatia) (AQUILUE, et alii fig. 
131., núins 1 a 5) (fig. 36, núms. 1 i 
2), i també bols exvasats amb solc 
sota el llavi exterri (forma :L4 de la ce- 
raniica eniporitana) (AQUILUE, er 
alii, Eig. 130, núms. 11 i 12), tots 
senihlaiits pero iio ideiltics als del 
nionieiit i~iicial de la fase tercera (fig. 
36, núm. 4). 'I'arnbé cal esrnentar la 
presencia del kalatlzos piiitat al da- 

z a 

9 

munt de la siiperfície plana de la vora 
(fig. 35,  iiúms. 14 i 1.5), la d'abuiido- 
ses restes d'olpes d'engalba blanc 
(fig. 35, núms. 16' 17  i 19 :i 25) i la de 
fragiiients piiitats procedents de va- 
sos Ileugerainent hicoriics proveits de 
dues riarises oposades assimilables a 
la forma 3 de la cerimica eiiiporitana 
(i\QUILUl? et ulii, fig. 128, núms. 3 i 
4) (fig. 36, riúm, 10). 

Si deiseni de banda els materials 
presents a les habitaciotis i fixem la 
nostra atenció eri allo que hi falta, 
ens adoiiarem tot seguit de la total 
absencia de la sigillata aretinn, i 
tanibé de la manca de la seva imita- 
ció occidental de vernís negre o roig i 
pasta micacia, que, per altra banda,. 
es troba sempre presenten els estrats 
augustals d'Empúries (SAM.MKT1, 
1974-7s); aquests fets ens situen en 
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Fig. 43. - Percentaye de les moiiedes trobades segons 
les scves procedeiicies, 

un moment que ha de ser forcosa- 
meiit anterior als anys 40/30 a. C. 
(GOUDINFIAU, 1968, pag. 335). Si a 
aixo afegim l'absencia total de parcts 
fines augustals i el fet que en les habi- 
tacions no hi hagi aparegut ni un sol 
fragment de l'amfora Dressel 1 - 
I'ascual 1 d'origeii tarraconense, 
haurern de coiiveriir que el rnornent 
d'abaiidó correspoiient a1 final de la 
tercera fase ha de ser situat cap a1 pas 
de la primera a la segoria nieitat del 
segle I a .  C. 

- 

I 

I 

Després d'un temps relativament 
curt d'abandó de I'area, aquesta fou 
novament ocupada a I'epoca augus- 
tal, a 121 q~ ia l  correspon la troballa, 
dins d'iiii vaset gris local que imita 

I - 
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les parets fines (fig. 40), d'un tresoret 
de 89 deiiaris republicaiis i augustals, 
el més recent dels quals és de I'any 
12 a. C.Els dos extrems de l'arc cro- 
nologic d'aquesta fase són determi- 
nats per la ceramica sigilluta aretina 
i la cerarnica africana de tipus A, la 
qual no va més enlla del regnat dels 
Anto~iins (fig. 38). 

Amb posterioritat a aquesta fase, la 
zona queda abandonada i queda re- 
coberta d'arenes d'aportació eolica 
que es troben barrejades amb multi- 
tud de restes de closques de cargol, 
que demostren que la zona estigué 
coberta, com avui encara s'esdevé en 
les zones incultes d'Empúries, de 
matolls de fonoll. No obstant aixo, en 
ocasions, ja a la part mitjana-alta de 
I'estrat d'aportació eolica, han apare- 
gut ceramiques grises i ataronjades 
paleocristianes dels segles V-VI d. C.; i 
també cal dir que, a poca distancia 
del nivel1 superior actual, hom desco- 
brí la fonamentació d'una cabana que 
contenia materials ceramics del segle 
xv d. C. 

Conclusions 

Les excavacions portades a terme 
aquests darrers anys a la zona d'esta- 
cionament d'Empúries han propor- 
cionat, per ara, una serie d'eviden- 

cies que permeten de perfilar millor, 
encara que de forma tangencial, la 
historia i la topografia de I'antiga Em- 
porion. 

En primer Iloc, tenim I'evidencia 
que les necropolis dels segles IV i III a. 
C. es perllongaven en direcció est i 
acupaven I'espai situat entre els ce- 
mentiris Martí i Bonjoan. Cal imagi- 
nar que els camps ubicats a banda i 
banda de la carretera de les ruines 
serviren per realitzar practiques fu- 
neraries. Tamhé és interessant el fet 
de constatar que l'area funeraria de 
la ciutat arribava practicament a to- 
car la muralla de la Neapolis. D'aqui 
es despren que, si més no durant 
aquests dos segles, el nucli indígena 
citar per Estrabó i Livi degué estar si- 
tuat en un altre indret, i no aquí com 
pretenia una hipotesi formulada per 
un de nosaltres (SANiMARTI, 1978). 

En segon Iloc, cal fer esment de la 
presencia, immediatament per sobre 
de la necropolis, d'un edifici de grans 
proporcions, del qual encara no te- 
nim la planta completa, la tipologia 
muraria del qual correspon a una in- 
fluencia italica pregona. Aquesta 
construcció fou hastida entre el final 
del segle I I I  i L'inici del segle 11 a. C., 
molt probablement per part de I'e- 
xercit roma expedicionari viiigut en 
ocasió de la segona guerra púnica. La 
vida d'aquesta edificació fou d'uns 

cent anys, i va ser desmantellada al 
voltant del pas del segle 11 al segle 1 a. 
C., quan s'inicia la construcció de la 
ciutat romana al turó situat a ponent 
de la ciutat grega, pera la qual proba- 
blement hom utilitza carreus proee- 
dents de I'enderroc de I'edifici. 

Després de la seva inutilització, el 
que restava de I'edifici es convertí en 
una zona industrial, per a la qual 
cosa hom construí forns i eixidins 
que devien servir per a la manipula- 
ció i transformació de minerals de 
plom i, tal vegada, d'altres. Aquesta 
producció artesanal que podríem ima- 
ginar connectada amb les activitats 
awiliars que devia comportar la cons- 
tmcció de la ciutat es mantingué vi- 
gent durant la primera meitat del segle i 
a. C., fins que tant els forns com les 
zones d'habitació annexes situades al 
sud dels forns van ser desdectats i 
colgats amb descarregues de copiosos 
fragments dbpus signinum i terra, en 
un moment que cal situar vers el 50 
a. C. o una mica més tard. Tot seguit, 
la zona resta desafectada fins poc abans 
del canvi de segle, quan hom bastí 
al damunt de les restes anteriors unes 
escadusseres constmccions que per- 
duraren durant un lapse de temps que 
abasta tot el segle I i els primers de- 
cennis del segle rr d. C., moment en 
que desaparegueren seguint el mateix 
procés detectat a la ciutat romana, 



The coins from the Parking 
excavations at Empúries, 

A total of 266 coins were found du- 
ring excavations at the Parking site at 
Einpuries between 1980 and 1984. 
Out of these, 124 were discovered in 
the campaigns of 1980-1981, and 
142 iii the campaigns of 1982-1984. 

These coins are especially impor- 
tant ibr the study of ancient Empo- 
r i o ~ ~ ,  since they comprise the largest 
group yet found in Republican levels 
of the town (KEAY a AQUILUE et alii, 
1984). They provide the numismatist 
with the first opportunity to study 
the circulation of coinage at the mint- 
town of Einporion-Untikesken dunng 
the second and first centuries BC. 

The graph in fig. 41 shows the rela- 
tive percentages of coins from the 
1982-1984 excavations according to 
their known-or estimated-dates of 
issue. It is immediately clear that the 
IOSS of coinage at the Parking site bet- 
weeii the late third and late first cen- 
turies BC was broadly consistent, 
except for an abnormally high rate ~f 
loss betweeii BC 208 and 150. Most 
of the coins of this period were issues 
of Emporion UNTIKESKEN, with 
occasional issues of KESE, EBUSUS, 
AKt\BILDUR and Republican Rome. 

it would be prematiire to attempt 
an explanation of this until more is 
known about the circulation of coi- 
nage in other parts of the town. One 
explanation might be that thc high 
anoinaly reflected the payment of 
troops at a time when Emporion is 
generally acknowledged to have 
accomodated a praesidium, or garri- 
son of Roman troops (AQUILUE et 
alii, 1984). However fig. 42 shows 
that the majority of the coins issued 
hetween BC 208 and 150 were lost in 
levels of the second half of the first 
century BC. This would suggest that 
most of the coins formed part of a lar- 
ge seattered hoard, deposited to- 

wards the end of the first century RC. 
lndeed, excavations in 1980 revealed 
a hoard of 89 silver denarii deposited 
on the site in a pottery vessel atgso- 
me time after BC 12. 

The graph in fig. 43 illustrates the 
relative perccntages of coins from 
different issuing mints. As one might 
expect from a mint-town like Empo- 
rion, the majority of coins were min- 
ted at the town itself, with a low per- 
centage of coins from local lberian 
mints, occasional issues from Gallia 
Narbonensis, and denarii and bronze 
from Rome. These mints are of se- 
condary importance and in aggregate 
terms account for little more than 
half al1 the coins in circulation bet- 
ween the late third century BC and 
the reign of the Emperor Claudius 
(AD 41-54). 

It is hoped that future excavations 
at this and other sites at Emporion 
will yield more coins from the Repu- 
hlican levcls, and help clarify our 
understanding of coin circulation du- 
ring the early Republic. In particular, 
che date of the introduction of the 
earliest UNTIKESKEN issues (VILLA- 
RONGA, 1977) and the length of cir- 
culation of individual UNTIKESKEN 
issues. 



Resumen 
Las excavaciones en la zona de 

aparcamiento de automóviles situada 
al sur de la Neapolis ampuritana de- 
butaron en el mes de noviembre de 
1978. E1 motivo que indujo a excavar 
en este lugar fue el de verificar si la 
hipótesis según la cual el núcleo indí- 
gena citado por Estrabón y Tito Livio 
se encontraba en este lugar, dado que 
la tesis tradicional, según la cual di- 
cho asentamiento estuvo ubicado en 
la loma donde después se levantó la 
ciudad romana, no encontraba con- 
firmación arqueológica a la luz de los 
más recientes trabajos de excava- 
ción. 

Las excavaciones realizadas a lo 
largo de estos últimos años han veni- 
do proporcionando una información 
que permite conocer mucho mejor la 
historia y la topografía de la antigua 
Emporion. Así, hemos de señalar 
que, por el inoineiito, se ha podido 
deter~iiinar la sucesióil de cuatro fa- 
ses qrie se prieden definir de la fornia 
que sigue 

En primer lugar, cabe señalar la 
existencia de una necrópolis mixta, 
de inhumación e incineración, cuya 
cronología abarca desde el primer 
cuarto del siglo 111 hasta fines del siglo 
i ~ i  a. de J. C.  Esta ~iecrópolis, aunque 
niás orierital, viene a llenar el vacío 
existente entre los cementerios Martí 
y Bonjoan, excavados y publicados 
por M. Almagro. 

EII seguiido lugar, la excavación ha 
permitido constatar la existencia de 
un gran edificio que fue construido 
hacia los iiiicios del siglo 11 a. de J. C., 
inmediatamente por encima de las ÚI- 

tiiilas deposiciories funerarias. Este 
edificio, cuya planta con~pleta y fun- 
ción aún no han podido ser determi- 
nadas con exactitud, tuvo una vida 
que duró unos cien anos, siendo desa- 
fectado en un momento que cabe si- 
tuar hacia el paso del siglo 11 al siglo i 
a. de nuestra era. Una vez desmante- 
lado y reaprovechados sus sillares en 
la construcción de la ciudad romana, 
tuvo lugar la creación de un complejo 
artesanal a base de hornos con sus 
canalizaciones auxiliares para el tra- 
tamiento de minerales, principalmeii- 
te el hierro y el ploino. Esta fase terce- 

ra fue relativamente corta puesto que 
hacia un nioinento que cabe situar en 
los comedios del siglo I a. de J. C., la 
implantación fue desafectada, aban- 
donándose el lugar hasta poco antes 
del cambio de era, momento en que 
debutó la cuarta fase de ocupación, 
imperial, que duró hasta los primeros 
decenios del siglo rr  de la era cristiana. 

Como se puede ver, y a guisa dc co- 
rolario, el área excavada demuestra 
una serie de ocupaciones heterogk- 
neas que abarcan desde el siglo i v  a.  
de J. C. hasta el siglo t i  d. de J. C. Tam- 
bien hay que senalar que, hasta el mo- 
mento, no han aparecido elementos 
arqueológicos que perrnitan confir- 
mar de una Forma definitiva la exis- 
tencia de un núcleo indígena en este 
lugar, aunque cabe decir que siendo 
el área a explorar muy extensa entra 
dentro de lo posible el que algún día 
aparezca, tal como se ha venido supo- 
niendo hasta ahora. 
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