
ORÍGENS DE LESTABILITAT HUMANA 
I DE LORGANITZACIÓ DEL TERRITORI 

EMPORDANES 

ENRIQU PONSIBRUN 

LA PLANA I ELS RECURSOS NATURALS 

1. La dessecacíó de l'Emporda. Una condicíó per a I'estabilitat humana 

els geolegs, la darrera es va produir fa uns 15.000 anys, 

amb la estabilització del nivell de mar 10.000 anys més 

moment en s'inicia de la formació definitiva de la litoral 

empordanesa. El desenvolupament de I'estabilitat humana a l'Emporda hi 
té molt a veure, en de dessecacíó de la plana, I'economía i 

deis recursos de la qual comencen a ser 

A l'inici del neolítíc (fa 6.000 anys) el nivell del mar era d'l a 3 metres 

més alr, la qual cosa la zona per la plana actual conformava un 

obert al mar í per lIacunes i maresmes a tota 

del litoral. Esta per tant, de les 

deis darrers trams deis rius la Muga, el Fluvia i el Ter. Sobre aquesta 

d'aiguamolls destaquen elevacions que s'estenen des de la costa i 

s'endinsen fins al prelitoral, í a sobre de les quals es van establir les 

estables i la seva immediata de l'entorn. 

La dessecacíó de l'Emporda per l'home té a penes 6.000 anys d'hístoria 

-des del neolític i calcolític hí ha indicis arqueologics de 

explotació oportunista del territori, pero no sera fins a la darreria de I'edat 
del bronze (1.200 anys aC), ffuit d'un dessecament de la zona, 

quan s'inicia el procés definiriu de /'ocupació permanent de la plana-, i ho 

fa a mesura que va transformant les voreres deis en terres fertils 

per als conrellS, tasques que han anat perdurant fins a la primera meitat del 

s. XX. 
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Els aiguamolls, ens diu Romagosa (2006), conformen uns paisatges plens 

de vida i formen part indissociable d'un paisatge genu'lnament empordanes. 

La tendencia natural de la plana, tenint en compte la interacció entre les 

aportacions fluvials i la dinamica marina, és la d'anar creixent, tot guanyant 

terreny al mar per mitja de la creació de cordons litorals, i a la vegada anal' 

creant i destruint de manera sistematica aiguamolls (fig. 1). 

La conquesta de les planes Iitorals mediterranies, especialment de 

les zones deltaiques, ha estat una lIuita constant des del principi de la 

prehistoria recent, i el col'lectiu huma ha estat lIuitant contra les terres 

baixes i ha intentat buidar-Ies d'aigua per establir-s'hi, construint recs per 

a I'agricultura, i solcant-Ies de camins per al transport -transhumancia i 

comen;, mobilitat d'animals i circulació de persones. 

Aixo que en un principi va ser bo per a les poblacions que s'hi van 

establir en I'antiguitat -obtenció d'aigua, formació de prats, pastures i 

terres de cultiu- va acabar desastrosament amb la desaparició deis estanys 

més característics de Castelló, a I'Alt Emporda) i d'Ullastret, al Baix Emporda, 

a final del s. XIX. LÚS intensiu i excessiu de la maquinaria agrícola en amplies 

zones de cultius va fer que els terrenys humits, closes i prats, esdevinguessin 

terrenys erms i de profit només per als animals (fig. 2). 

De la poca fertilitat de la zona a causa de la sequera, va sorgir la idea a 

mitjan s. XX d'esdevenir el paratge deis aiguamolls en terreny urbanitzable 

per al turisme i amb el conseqüent augment de la població en epoques 

estivals. La plana de I'Emporda es va trobar en una situació caotica - sense 

terres per cultivar a causa d'una manca regulada d'aigua i va estar a punt de 

restar deserta. Va caldre una protesta popular que es va iniciar en els anys 

60 i després de lIuites continuades per ressorgir i protegir el aiguamolls es 

va aconseguir, d'acord amb I'administració local, I'organització d'un pla per 

la creació del Parc Natural deis Aiguamolls de I'Emporda de 4.730 ha (anys 

1977-1983)'. 

I Amb el Pare deis Aiguamolls s'ha recuperat a l'Alt Emporda part d'aquella din~Hnica natural. 

necessária i vital del territori i del paisatge empordanés, malgrat la sequera (Romagosa 2006). 
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ree amb vegetaci ó de 
ribera 

Fig. 1. Esquema deis ambienrs de la plana empordanesa en relació a la impl anració deis poblars 

antics cirars (fons exrrer de Romagosa 2006). 

t Estilny 

Fig. 2. Pri ncipals esranys 
i aiguamoll s de la plana 

Aigutlmoll 

., 6 S 'm empordanesa vers el s. XVIII 
(Romagosa 2006). 
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2. El paisatge i I'explotació forestal a I'Emporda en la prehistoria recento 

El principal canvi tecnologic i cultural de l'Emporda té \loc durant la 

transició c1imatica del període interglacial de I'holoce, entre el III i el II 

mil·lenni. Els canvis c1imatics ens porten a unes condicions més fresques i 

hUlllides (període subatlantic) a final del 11 mil'lenni aC. En un principi es pot 

parlar d'una explotació sostenible del territori, relacionada amb I'explotació 

deis vegetals i de I'entorn, especialment per la creació de camps de cultiu 

i de pasturatges. En I'epoca neolítica el paratge s'havia cobert de boscos, 

deixant enrere les estepes i bosquines mediterranies. Ledat del bronze esta 

marcada per un clima calid i sec, cosa que afavorí un procés de dessecació 

important de les zones humides situades a la costa . Els sistemes vegetals 

tenen les condicions maximes per desenvolupar-se i ser explotats (Allué , 

Burjachs, Piqué 2004a i b). 

Pel coneixement de la formació i explotació del paisatge antic ha calgut 

recórrer als estudis pol'línics, antracologics (carbons de fusta) i carpologics 

(llavors), les restes deis quals -fossilitzades o cremades- poden trobar

se als jaciments arqueologics . S'han realitzat estudis d'aquest tipus en 

alguns deis jaciments coneguts de I'Emporda , alguns d 'e\ls, com Empúries i 

Ullastret, molt a prop de les zones humides, així com també s'han realitzat 

sondejos geofTsics per determinar les causes del dessecament, i I'origen de 

I'ocupació humana. 

Per arribar a obtenir estudis d'aquesta mena, es va partir en un 

primer moment de la necessitat sorgida de les excavacions arqueologiques 

particulars i col ' lectives deis anys 70, que cada vegada més donaven 

importancia al coneixement del medi, del clima i de I'obtenció deis recursos 

per a la supervivencia humana. Jaciments com la Fonollera-Torroella de 

Montgrí (Pons et ali;, 1985, 18-19), La cova 120-Sadernes (Agustí et alii 1987) 

o Plansallosa a la Vall del Llierca (Bosch et alii 1998), van ser precursors en 

aquests estudis (Ros 1985 inedit) . 1 ja en els anys 90 s'inicien els projectes 

internacionals de la CE i en col ' laboració amb les universitats catalanes, com 

el programa Emporda del projecte Arqueomedes (McGlade et al. 1997) i les 

prospeccio n" de l'lnstitut Arqueo logic Alemany de Madrid (Blech et al. 1998: 

Marzoli et al. 2000). 

Els estudis pol'línics realitzats a I'Emporda mostren les principals 

tendencies en I'evolució del paisatge, i que ens mostren que durant el 1 
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mil·lenni el estaría dominat per ¡lo alzinars 

mentre que la romeda ja estaría a També 

documenten la de les formacions del tipus i brolles 

que anirien colonitzant els com a de 

I'explotació de I'entorn. En aquest s'intercalarien els conreus i les 

pastures (Burjachs et al. 2005). 

Les dades -realitzades en més de 7 de 

documenten una deis recursos més propers: arbres 

de ribera i de terra baixa -abundants a la plana d'aiguamolls-; d'alzines 

i d'arbusts com ara i el bruc (Piqué A I'entorn d'Empliries 

tractament és encara més exagerat. Els pocs canvis que s'observen 

en ('ús del combustible durant la primera meitat del 1 mi¡·lenni assenyalen 

una desforestació caracter domestic i salvatge) que afavorira de 

mica en mica els camps de conreus ¡¡que seran ben 

en les etapes Dav31lt un domini social cada vegada més urba 

i rural, el paísatge s'anira transformant i refent al gllst del conSllm de les 

les acabaran cercant el combustible a zones més altes i 

(recerca del roure, de del pi roig i del entre d'altres). 

que va la d'aíguamolls és favorable al cultiu 

intensiu de cereal s des de I'inici de I'estabilitat humana a la darreria de 

l'edat del bronze -entre el 11 i ell mil·lenni i que en l'ínici de redat del 

ferro -700-600 assistirem a la creaCÍó de 

de cereals en quantitats relativament abundants 

Mas Gusó de Bellcaire o a I'llla d'en Reixac d'UI Entre els cereals 

sobresurt I'ordi vestit per damunt deis (el blat mI 

(Hordeum nudum); apareix per 

constatat en el s.VII a Sant Martí i 

mifiaceum) , cereals 

del nord d'ltalia i que tindran un gran en la segona meitat 

del miHenni tant a la costa com a l'interior 2001). 

S'incrementa de cultius entre els cereals d'hivern -ordi i 

blats- i els de -ordí, milis i les el cultiu d'artiga 

sera aviat substitu'lt sistema de guaret amb la introduccíó de I'arada dental 

de ferro, en el segle VI aC. Es produira un creixement relatiu de la 

a la i la de tot el litoral que incrementara amb 

í donara pas a un excedent extraordinari de cereals i al 
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seu sistema d'emmagatzematge a lIarg termini, al lIarg de tota el primer 

mil·lenni aC. 

Lactivitat ramadera tendeix al treball i consum de les especies 

domestiques , centrada en el trinomi bovins-porcs i ovicaprins, i disminueix 

significativament la cacera, redüida a activitats lúdiques (eérvol, conill, tudons, 

pores senglars). En quasi tots els jaciments estudiats (Empúries, Pontós, 

Ullastret, Mas Gusó) destaca I'augment quantitatiu deis ovicaprins, la baixada 

relativa deis bovins i un equilibri en la cria deis porcs. La innovació més 

important d'aquest període sera la diversificació en I'activitat ramadera , és a 

dir, I'explotació de I'animal en totes les seves qualitats estara per damunt de 

I'obtenció quantitativa del producte cami (Grau, Pons, Saña, 2005, 231-244). 

EL POBLAMENT 

1. Antecedents 

Els primers temptejos sobre I'explotaeió del territori empordanes i, per 

tant, les primeres evidencies d'establiments humans a I'aire lIime, deriven 

des del neolític i que d'una manera intermitent pero constant perduren fins 

al calcolític2
• No obstant aixo, aquests assajos són debils i inestables; la tria 

deis Ilocs d'empla<;:ament aniran variant, i rara vegada coincidiran establiments 

del neolític antic amb els del final; a part del coneixement que tenim sobre 

I'ocupació activa de les coves (la zona més concorreguda és de la vall del L1ierca 

a I'Alta Garrotxa , seguida de les coves de Serinya i de les Gavarres), els primers 

vilatges coneguts es troben a la periferia de la plana (la Draga al Pla de I'Estany 

(Bosch et al. 2000); Riera Masarac i Ca n'lsach al nord de I'Alt Emporda i molt 

propers a I'antie estany de Castelló, i només hi ha referencies d'un vilatge situat 

a la costa, com és el eas del vilatge de Puig Mascaró-Torroella de Montgrí. 

També es coneixen algunes necropolis d'inhumaeió en fossa, essent les 

més conegudes les trobades a la vall del Ter prop del Pla de Girona (Puig d'en 

2 Buxó (2001) i Marzoli (2005) són els investigadors que han fet una síntes i sobre els antece· 

dents de les primeres ocupacions de la plana de l'Empordá. Buxó ho fa a parti r de I'explotació del ter· 

ritori i de I'activitat agríco la; i Marzoli, a partir deis recursos aqüífers. Aigua i explotació agropecuária 

foren dos recursos necessaris per la implantació deis primers vilatges. 
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Roca i SantJulia de Ramis) (Carbonell, Pons 1986 i 1987), A la Bassa-Fonteta 

(Baix Emporda) i molt a prop de I'estany d'Ullastret, es va trobar les restes 

d'una inhumació de I'epoca, 

L:estrategia deis assentaments a I'aire lIiure s'apropa als estanys d'aigua 

dolc,:a i sobre petits turons terciaris, entre la costa i els aiguamolls, Ocupen 

arees d'explotació molt redu'ldes, pero cada vegada més es nota un augment 

de la dependencia deis recursos agropecuaris (Buxó 2001; Bosch, Tarrús 

2004), Ambdues manifestacions -vilatges i necropolis a I'aire lIiure

són mostres evidents de I'existencia d'una població que a més de viure-hi 

experimenta i manipula el medi per a la seva subsistencia, 

També tenim coneixement de troballes a'IIIades al principi de I'edat del 

bronze a Pont de Molins, Ullastret, Castelló d'EmpLlries; alguns propers a 

la costa com ara Mas Gusó-Bellcaire, Parrallí-Empúries, Roses, la Fonollera

Torroella de Montgrí. Són petites aglomeracions humanes, mig nomades mig 

sedentaries, que es mouen i es traslladen d'un cantó a I'altre seguint els ramats, 

resseguint i marcant els camins per apropar-se als aliments, cercant noves 

terres pel cultiu i per establir-s'hi, i sempre pendents del cicle del temps, 

2, LEmporda a I'edat del bronze (2000-1100 aC) 

L:estudi sobre I'ocupació de I'Emporda i de les zones més baixes ens 

informa que aquest territori estava poc habitat fins a les darreries de I'edat 

del bronze , L:emergencia de la metal'lúrgia, sorgida per I'explotació del coure 

i el descobriment del bronze i que va protagonitzar grans zones d'Europa 

Central i Atlimtica, va transformar la tecnologia i com a conseqüencia les 

socials i economiques, pero va tenir molt poca repercussió a l'Emporda i a 

altres zones del territori cata la fins a final del 11 mil'lenni, Una de les causes 

d'aquest ensopiment podia estar relacionat amb el caracter litogenic de 

I'Emporda, una plana coberta aleshores d'estanys, lIacunes i aiguamolls, i 

que no va ser fins a I'arribada d'un canvi c1imatic favorable a la dessecació de 

la zona, el causant d'un procés evolutiu de poblament estable3 , 

Abans de I'any 1984 no es coneixia cap vilatge constru'¡'t i a I'aire lIiure, 

Avui dia se'n coneixen quatre, tres deis quals es troben a la periferia de 

3 LEmpordá conserva encara nombrosos topónims relacionats amb I'existéncia d'aquests aqüí, 

fers , i la historia de l'Empordá ho testimonia, alguns d'ells de perduració recento 

333 



ENRIQUETA PONS I BRUN 

la plana -Banys de la Merce, Can Barraca a Argelaguer (Alta Garrotxa) , 

Montilivi-Girona-, i només el de la Fonollera-Torroella de Montgrí, en la 

fase inicial, estava emplac;:at sobre un turó poc elevat i a pocs metres de la 

costa (Pons et alii 1985; Colomer, Pons 1986). 

Durant I'edat del bronze I'a rqueologia ens assenyala que els Ilocs 

més ocupats i visitats es troben a zones més aviat altes i al la on el subsol 

afavoreix el refugi subterrani (Pons 1984b); la relació d'interdependencia 

entre !'home i el territori és molt precari, ja que I'ocupació en cova no 

pertanya cap model d'habitació humana, especialment si el grup en qüestió 

és essencialment pages o ramader. En aquesta epoca les coves són més 

utilitzades per enterrar-hi que per viure-hi. 

Al contorn de l'Emporda i vers les serralades trobem varies agrupacions 

cavernÍcoles -tant d'ocupació com d'enterrament: al Prepirineu tenim el 

grup de la vall del Llierca a !'Alta Garrotxa, i els del grup la Caula a la conca 

de la Muga i el del Cap de Creus a l'Alt Emporda. En I'agrupació de l'Alta 

Garrotxa destaca la Bauma del Serrat del Pont que ha estat objecte d'estudis 

importants pol'línics, antracologics, carpologics i faunÍstics; a la Serralada 

Prelitoral hi ha un grup molt important de coves a Serinya-Esponella, a més 

deis grups de la vall mitjana del Ter -el grup Bruguent-Llemana, el grup de 

Farners i el del Pla de Girona; i a la costa sobresurten els grups del Montgrí, 

el de Calonge a les Gavarres i el de Sant Feliu de GuÍxols (Toledo 1990). 

3. I.:estabilitat de la població empordanesa 

Cap a la darreria de I'edat del bronze, a final del 11 mil·lenni aC, un 

progressiu assecament del medi impulsara I'home a establir-se definitivament 

a les zones més baixes i humides de la plana, deis rius i de la costa, fins 

ara poc habituad es, per a un aprofitament més intensiu de les produccions 

agrÍcoles i ramaderes, a més d'establir-s'hi definitivament. 

Tot i que I'ocupació de la plana sembla haver-se originat d'una manera 

autoctona, gracies a un canvi climatic favorable , a un coneixement millor de la 

productivitat agropecuaria i a una mobilitat humana encaminada a la recerca 

de nous territoris, I'arqueologia ens demostra que les novetats materials 

procedeixen del nord a través deis Pirineus, mentre que els principals nudis 

d'ocupació s'originen a la costa, al nord i al sud del Montgrí. Hem de pensar, doncs, 

que sense oblidar la tradicional via de circulació transpirinenca -principal via 
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de comunícació i d'intercanvi que coneixíem fins ara- el Mediterrani esdevé 

una nova vía de comunicacíó, circulació ¡contactes amb i testimoni 

pioner i vident de la seva transformació (Pons 2003, 2005). 

EIs estudis que s'han realitzat sobre la sedentarització humana de 

I'Emporda un de la poblacíó estable que passa 

per tres estadis que tenen lIoc al voltant del de transicíó de ¡'edat 
del bronze a la del ferro (Pons 1 Carbonell, Pons 1986, 

LESTABlLITAT HUMANA DE LA PLANA 

1. 1 a etapa de poblament a "Emporda (11 00-850 aC). 

Les dades arqlleologiques ens informen d'lIna poblacíó cavernícola al 

voltant de la plana, situad es a la Serralada Prelitoral, les 

el ¡ el unes coves mantenen un ús 

des d'etapes anteriors, mentre que d'altres són de nova utilització. 
Mentrestant, comencen a instaHar-se a la costa i en zones humides uns 

pocs al nord al sud del i que en cabanes 

-grup de la Fonollera al sud, i grup d'Empúries al nord del Montgrí-; en 

un moment en a penes es coneixia la construcció artificial en tota la 

A la millora c1imatica i el procés de dessecació 

de la plana afavorira la de les activitats i resta biH tat 

assentaments (Buxó 2001) (fig. 

Les aglomeracions de cabanes que s'instaHen al voltant de la 

Fonollera Mascaró, mas Pinell- (Pons, Colomer 1985), i 

les de Sant Martí d'Empúries (Esteba, Pons 1999) i el seu entorn -Parrallí, 

Mas Gusó (Aquilué et al. 2000; Casas, Soler 2004) han estat pioneres en el 

estabilitzador de la plana i de la seva principal de ¡'entorno 

l:empla~ament d'aquests vilatges es fa sovint a zones interfluvials, prop de 

inunda bies, a sobre o a les vessants de tUWI1S poe elevats 
escampats que esquitxen el litoral i testimonis d'antics eordons 

litarais. segur 1 que aquests 1I0es han estat visitats en 

més antigues, mai hem pogut asseverar una permanencia mitjanament 

solida o estable. Per aquesta epoca el promontori de Sant Martí ja era una 

i no una iIIa com s'ha cregut fins que formava part de 

I'ambient deltaic del litoral empordanes. 
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Fig. 3. La primera etapa del 
procés de poblament de 

l'Emporda (1/ Bronze final 
Ji-lila). 

• vi latges ... coves O. altres 

El coneixement i I'existencia d'aquestes poblacions marineres al voltant 

del Montgrí esdevindran un fet historie important en I'ocupació de la plana 

empordanesa. De la resta de I'Emporda i terra endins només hi ha troballes 

antigues esporadiques com les del Bell-IIoc del Pla a Girona, la Codina o 

I'Armentera (POI1S 1984a), 

Desconeixem I'existencia de sepultures i de !loes d'enterral1lents, i 

es reutilitzen alguns l1legalits, antany de funció funeraria i ara de funció 

desconeguda. Al final d'aquesta etapa comen<;aran a apareixer petits 

cementiris que practiquen el ritual funerari de la incineració i d'ús poc 

habitual aleshores. Les més antigues són les de Parrallí empla<;ada al turó 

de les Corts-El1lpúries (Al magro 1955); i a la Serralada Litoral de Vidreres la 

recent necropolis descoberta del Pi de la Lliura ( Pons, Solés 2004) . 

Malgrat la dispersió de I'habitacle i la seva precarietat en la construcció, 

sera el primer cop que comencem a veure trets culturals molt sil1lilars entre 
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Fig . 5. Vista actual del 
poblat de San t Martí 
d'Empúries (ront MAC
Empúries). 

al nord i a I'oest estaven ocupats pel mar o per maresmes, Els sondejos 

geofísics realitzats pel DA[ de Madrid (Marzoli et ali; 2000) van contrariar el 

fet que el turó de Sant Martí fou una illa separada del continent en aquesta 

epoca, a més de constatar I'existencia d'una badia marítima entre Sant Martí 

i el turó de les Corts on es troba empla<;ada la ciutat grega (Neapol;s) (fig. 6). 

La badia formada fou utilitzada com a ancoratge deis primers comerciants 

mediterranis -fenicis, foceus i grecs-, badia totalment amortitzada al canvi 

d'era. El turó, unit al continent per un istme, va ser ocupat definitivament en 

aquesta primera fase de sedentarització de l'Emporda (Esteba, Pons 1999), 

al mateix temps que la fase 11 de la Fonollera i Mas Gusó de Bellcaire. És 

possible que alternés amb epoques d'abandonament i canviés el 1I0c per 

instal·lar-se aterra ferma, sobre tot al turó de les Corts a Parrallí, on de 

la fase immediata posterior s'ba localitzat una necropolis d'incineració 

(primeres dades conegudes sobre I'ús d'aquest ritual) i un petit vilatge al 

seu entorno 

Les excavacions realitzades els anys 1994, 1995 i 1996 varen identificar 

uns nivells semblants als de la Fonollera [1. Aquesta primera ocupació del turó 

de Sant Martí d'Empúries assenyala un primer assaig d'estudi del territori 

i de preparació d'un habitat estable a la plana de l'Emporda. Els estudis 

pol·línics han remarcat un baix percentatge de I'ús del territori en materia 

arboria i arbustiva i també diferents fluctuacions de regressió i progressió 

de les aigües de les Ilacunes (Burjachs et ali; 2000). Dins un ambient aquatic 

destaca en I'explotació de mol·luscs i peixos, juntament amb una forta base 

agrícola cerealícola (Aquilué et ali; , 999) . 
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Fig. 6. Imatges del paisatge 
d'Empúries: a. Vista 

aeria actual del paratge 
(font MAC-Empúries); b. 

Reconstrucció hipotetica de 
I'entorn antic. Aquarel'la O. 

Sagrera). 

b. La Bau/11a del Serrat del Pont-Torte/lá (Garrotxa) . 

Forma un tipus de cabana de forma rectangular de 54 m2 de sllperfície, 

adossada a un gran bloc de fons i orientada a migjorn. Els materials de 

construcció per arranjar les cases eren la fusta (roure especialment) i 

l'argamassa de palla i argila. Aterra s'implantaven posts de fusta per sosten ir 

una carcassa també de fusta que feia de sostre de I'habitació, Lespai intern 

estava organitzat al voltant d'unes Ilars fixes sitllades especialment per a la 

calefacció, la cuina i la il'luminació; els espais periferics estaven destinats a 

la conservació de productes, que es feien en grans recipients sostinguts amb 

fosses; en un angle hi havia una zona destinada pel treball de la malta de 

cereals, Un abric on es va establir I'estabulació del bestiar al mate ix temps 

que va servir d'habitació periadica. Entre I'estabulació del bestiar destaca la 

cria de porcs pel manteniment del grup (Alcalde, Molist, Toledo 1994). 
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Fig. 7. la segona etapa de! 
procés de pob!ament de 
!' Emporda (Bronze Final 
I!lb) . 

• necrópolis o sitges ... coves _ vilatges 

2. 2a etapa de poblament de I'Emporda (850-650 aC). 

En aquesta etapa s'observen canvis importants de poblament, encara 

que dispers , pero molt més agrupat a I'Alt Emporda, especialment assentat 

a I'entorn d'Empúries i al Prepirineu . El poblament es manifesta en paisatges 

més variats, a I'aire Iliure i en coves; en Ilocs elevats i muntanyencs i a la plana, 

a vilatges i a necropolis. Els jaciments coneguts a penes sobrepassen el Ter 

(Pons 1997) , pero mantenen una constant: s'emplacen vora 1I0cs pantanosos 

d'aigua dol<;:a i vora les ribes deis rius i d'alguna manera encarats a una plana 

encara for<;:a adversa a fixar definitivament les lIars. Els tipus d'habitatge que 

es coneixen són cabanes constru'ides amb materials peribles: fusta , branques 

i argamassa d'argila barrejada amb palla i fulles. La població esta formada 

per petites comunitats bastant redu'ides amb poques diferencies entre elles 

quant a la riquesa material i a les practiques funeraries (fig. 7). 
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Fig. 8. Conjunt de la població X i1,ecropcHs 
e vllatges 1" elaoa

empordanesa al voltant del O 1J1Ialges 211 etapa 
O vilalges 3" eTapa 

cavesMontgrí. 

10 

... 

IV1AR IVIEDITERRANI 

-, Punta Ca~¡eU 

'~ 

Ptaljade Pals 

Malgrat la presencia de nous vilatges a I'aire lIiure, destaca una disminució 

de coves utilitzades, encara que algunes d'elles són ocupades puntualment 

per primera cop; aquestes continuen apropant-se als marges de la plana, i 

alla on els terrenys dlrstics ho permeten4 
• La importancia d'aquesta etapa 

és la presencia de grans necropolis esteses pel Prepirineu i el cap de Creus i 

sobretot a I'entorn d'Empúries, necropolis que empren de manera sistematica 

el ritual de la incineració, un costum fins lIavors desconegut . Les necropolis 

més conegudes són les de Can Bech de Baix a Agullana (Palol 1958) i que 

ha estat objecte d'una publicació recent (Toledo, Palol 2006); la deis Vilars 

a Espolia (Fita, Vilanova 1890); la de Punta del Pi-Port de la Selva (Cazurro 

1908); les de Puig Alt a Roses (Pons 2000) i la de Parrallí a Empúries (Almagro 

1955) (Pons 1976, 1984a, 1997). Aquestes necropolis -alguna amb ll1és de 

, En les dues primeres etapes de poblament de l'Emporda destaquen les coves agrupad es al 

L1émena, Serinya-Esponellá, Prepirineu, Cap de Creus, les Gavarres i el Montgrí (Pons 1984; Toledo 

1991 inédit). 
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400 tombes- són proves evidents de I'existencia d'una població important 

i estable, amb la conseqLiencia d'emprar el ritual funerari de la incineració 

per la reducció d'espais de terreny, aquests molt apreciats, llavors. En aquest 

període s'observa una forta intensificació de I'explotació del bosc i de I'entorn 

per obrir nous espais per als habitacles, a més d'obrir constantment nous 

camps de conreus, a causa de I'ús del sistema de I'artigas. 

Els vilatges de la Fonollera 11 i de Sant Martí I de l'epoca anterior han 

desaparegut; pero el de Sant Maltí d'Empúries es va despla~ar aterra més ferma, 

al turó de les Corts, en un indret anomenat Parrallí6 , on, com ja hem comentat, 

es va instal·lar un vilatge i una necropolis (Almagro 1955, Pons 1984a, 90-92). 

Molt a prop de I'entom de Sant Maltí i del turó de les Corts s'amplia la zona 

de poblament, amb les troballes de Mas Gusó-Bellcaire, on es van localitzar les 

restes d'un vilatge de cabanes i sitges d'emmagatzematge (Casas, Soler 2004, 

25-29) i les de la zona de Vilanera amb la troballa d'una necropolis descobelta 

I'any 1999 i les restes d'un habitat (Agustí et al. 2002 i 2004f. 

Lhabitatge a I'aire lliure encara no esta ben consolidat, tot i que 

observen diversos modes d'empla~ament: ocupacions en 1I0cs alts, com 

la Vema-Espolla, amb restes de fogars i murs incipients; a I'interior de la 

plana eixuta tenim el jaciment de la Carretera Nacional 11, a Pontós, del qual 

coneixem sitges excavades al subsol i reblides de materials de restes de 

construcció, deixalles culinaries i atuells ceramics; assentaments empla~ats 

arran d'estanys com el de Parrallí, o bé habitats de vessant , entre el Prepirineu 

i la plana, com el de Ca n'(sach II-Palau-savardera (Pons 1997). Darrerament, 

s'han localitzat nOLIS jaciments més a I'interior, encara que segueixen el 

curs alt del riu Fluvia, a /'entom de Besalú (Can Xac, Can Barraca, habitat i 

necropolis corresponents); i més al sud, al prelitoral tenim la necropolis del 

Pi de la Lliura a Vidreres-Ia Selva, que per la seva cultura material sembla 

forma part del grup cultural del Maresme-Valles, malgrat que s'han trobat 

elements del grup empordanes (Pons, Solés 2004). 

5 Encara no es coneixia el sistema de guaret, un sistema de conreu més económic, quant 

a liS de fruit del sól. 

6 Lestabliment de Parrallí es trobava a la vessant d'un petit turó, d'esquena al mar i prop d'un 

petit riu i al marge d'un estany, actualment desapareguts . 

7 Les troballes del jaciment de Vilanera es conserven als magatzems d'Empúries i estan en 

estudio 
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EIs atuells ceramics deis poblats i de les necropolis són encara fets 

a ma i destaquen les formes carenades i decorades amb la tecnica de la 

incisió de doble tras: formant motius geometrics, de meandres, i a vegades 

motius zoomorfes o antropomorfes, alternant amb vasos de forma ovoide 

decorats amb un cordó impres aplicat a la inflexió vora!cos. Les necropolis 

d'incineració són famoses per I'important contingent d'objectes metal ·lics 

de bronze que contenen en els aixovars, molts d'ells de format fins llavors 

desconegut -relacionat amb el decor personal o I'abillament-. Aquesta 

gent encara no coneix el torn ceramic ni tampoc el ferro. 

La cultura material d'aquestes necropolis, que a penes sobrepassen 

I'interfluvi Ter-Fluvia, I'apropa d'alguna manera a la «cultura mailhaciana 1»8 

estesa al sud de Franc;:a, especialment concentrada a la vall baixa i mitjana 

de I'Auda, i a part de poques excepcions9 , a Catalunya només té lloc a la part 

septentrional de l'Emporda (Pons 1997). 

Tot i que la homogene"itat d'aquest grup cultural -que encara no coneix 

el ferro, ni el torn ceramic, i que utilitza el sistema d'artiga- és impressionant, 

no podem encara definir-lo com un grup empordanes. La situació de 

periferia, quasi fronterera, en que es troba l'Emporda en relació al grup amb 

que s'agermana, i amb els Pirineus entremig, fara que altres grups locals 

s'organitzin pel seu compte lO 
• La dimensió que esta adoptant el paisatge de 

l'Emporda i les seves possibilitats productives, fara que molt aviat es provoqui 

un distanciament d'aquesta amb el nucli de l'Auda i s'origini un grup regional 

, Sobre les influencies i expansió del grup cultural mailhaciá se n'ha parlat bastant per I'aurora 

d'aquest treball des de I'any 1984, específicament en I'homenatge al Dr. Pere de Palol (1996-1997) i 

darrerament ho ha manifestat en I'homenatge de les «Arrels de Catalunya de Miquel Tarradell» publi

cat a Cota Zero, I'any 2003. 

, Cany 1999 es troba a la comarca de la Selva una nova necrópolis d'inciner;)ció d'aquesta 

etapa a la Serralada Litoral, la del Pi de la Lliura-Vidreres. Les característiques d'aquesta necrópolis 

s'apropen més al grup del Valles que a les del Prepirineu catala i al grup mailhaciá, tot i que trobem 

algunes petites semblances que la fan simult'lIlia a aquestes. (Pons , Solés 2004) . 

'0 Janin 1984 en un assaig per definir I'extensió geografica de la cultura mailhaciana de I'Auda. 

des de la Proven~a fins a l'Empordá, proposa I'existencia de fascies regionals, ja que malgrat les fortes 

afinitats amb el complex de l'Auda, les diferencies existeixen sobretot en I'ámbit de la cultura mate

rial. Aquestes diferencies poden estar marcades pel distanciament del nuclí principal que ha originat 

aquesta cultura, i aquest és el cas del Rosselló i de l'Empordá, els quals formen grups Illi xts amb 

elements certament Illailhacians, peró també amb elemenrs d'altres influencies i fins i tot autóctons, 

especialment pirinencs. 
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independent i peculiar al voltant i al mig de la plana empordanesa (Pons 2006), 

Tot el territori catala sembla organitzar-se en grups regionals organitzats a 

I'entorn d'un territori natural que els caracteritza, La tónica més evident és 

I'estabilitat i I'organització social i la intensificació deIs sistemes productius, 

Aquest sembla el moment favorable de la integració intrínseca de les poblacions 

situades especialment a la franja mediterrania, inclosa les de I'Emporda, Per 

contra, les poblacions establertes a la plana occidental catalana feia temps 

que estaven immerses en una estructura social més urbanitzada, i en aquesta 

etapa ja comencen a fortificar els seus poblats (López 2000), mentre que a 

I'Emporda I'únic mode de viure és la cabana agrupada en petites comunitats, 

En altres indrets del litoral més coneguts, com ara el Valles, algunes d'aquestes 

aglomeracions de cabanes eren forc;:a més extenses, 

3, 33 etapa, El poblament a I'edat del ferro: un grup cultural 

empordanes ll 

Al lIarg del s, VII aC una mutació económica i sociocultural intervé 

relacionada amb el desenvolupament deIs intercanvis amb el món medi

11 L:existencia d'un grup cultural empordanes format a principis de I'edat del ferro fou identifi

cat per primer cop entre els anys 1982 i 1984 (Pons 1982, 1984), com el resultat fi na l d'lIn procés de 

transformació de la plana de l'Empordá i la conseqüent estabilitat de la població grácies al s recursos 

de I'entorn. 

Els coneixements que teníem de la població antiga de l'Emporda, abans d'aqllestes dates, eren 

molt escassos, i feien relació a I'existencia de possibles poblats, ara molt més coneguts, com el s de 

Mas Castellar de Pontós (sitja 16) o en els nivells més baixos de 1' llIa d'en Reixac d'Ullastret (sonde

jos I'any 1975-76) amb materials d'importació fenicia . També es van trobar materials als magatzems 

d'Empúries, materials procedents del turó de Sa nt Martí; a més de restes esporadiques a Castell 

de Palamós, de Peralada, o de Camallera); en relació a la necrópolis es va considerar que el final 

de la d'Agull ana, a més de la d'Angles (descobertes els anys respectivament), s' inclo'¡'en en aques

ta fase per la presencia en ambdues d'objectes de ferro i material fenici en algunes de les tombes 

(T184 d'Agullana; T8 d'Anglés) (Pons, Pallt reau 1996). Noves troballes en els darrers anys han refo

r~at I'existencia d'aquest grllp cultural , degut sobretot a les excavacions realitzades a Sant Martí 

d'Empúries (anys 1994-1995, 1998), on en la fase 11 s'han localitzat importacions fenícies procedents 

del sud de la península Iberica, a més d'objectes de ferro primerencs, en un moment anterio r a la 

fund ació focea (Castanyer et alji 1999); es descobreixen, a més, les restes de I'habitat de Mas Gusó de 

Bellcaire (1995-2000) i la necrópolis de Vilanera (1999), encara en estudio A més, s'intensifiquen les 

excavac ions de 1'llIa d'en Rei xac d'Ullastret i les de Mas Castellar de Pontós. 
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terrani . Les rutes internacionals tradicionals que van perdurar al lIarg de 

I'edat del bronze, tant continentals com transpirinenques (Pons 2003, 

2005), declinen en benefici deis contactes mediterranis. Malgrat que la via 

tradicional pirinenca es reactiva, ara ja no sera una via de comunicació lIiure; 

al golf de Lleó els autoctons d'ambdues bandes deis Pirineus estan més ben 

organitzats, i les seves exigencies seran més fortes a I'hora d'un intercanvi 

més equilibrat. Les poblacions mediterranies que es posen en contacte amb 

la costa catalana seran, per una banda, procedents del sud de la península i 

protagonitzada pels fenicis, que fa temps estan instal·lats a I'estret, a Cartago 

i a Eivissa; i per I'altra, procedents directament del Mediterrani central del 

nord d'ltalia i de la Grecia oriental. 

Abans que els foceus fundessin Emporíon, l'Emporda acull un grup huma 

més sedentari que s'instal·la en vilatges de nova planta i a lIocs més elevats, 

continua incinerant els seus morts, pero modifica algunes practiques 

funeraries. La cultura material es renova totalment especialment en els 

atuells ceramics, amb trets tecnologics innovadors com ara la introducció i 

I'ús del torn ceramic, el coneixement de la siderúrgia amb la presencia primer 

d'objectes de ferro importats, fruit d'un comen;: organitzat entre el golf de 

Lleó i elnord d 'ltalia. L'ús de les coves ha desaparegut quasi del tot. La nova 

població s'encara al mar i es concentra principalment a la zona empordanesa 

-zones del litoral amb una concentració a l' entorn d'Empúries, zones 

interfluvials de la Muga, el Fluvia i el Ter, i vers I'interior s'emplacen en lIocs 

més elevats pero seguint els camins marcats per aquests rius (fig. 9) . 

A Sant Martí d'Empúries hi ha una nova ocupació, despres d'un hiatus 

ocupacional, assentada sobre els nivells antics. Aquesta ocupació, la fase 

II de Sant Martí, forma part del grup cultural empordanes independent ja 

deis lIigams que tenia anteriorment amb els territoris transpirinencs . Les 

intervencions arqueologiques de 1994-1995 i 1998) van diferenciar dues 

subfases ben datades per importacions fenÍcies, etrusques,jonies i, finalment, 

focees (fase lIa -650-625 / 600aC-; fase IIb -625/600-580 aC) entre les quals 

s'estableix un assentament amb una construcció més solida (Castanyer et 

alií, 1999, 103-215; Aquilué at alii 2002; Santos 2002). Cada vegada més 

augmenten les importacions mediterranies, vingudes de lIocs variats 

-fenicis del sud de la península, etruscs del Mediterrani nord-occidental 

i grecs de J'orient. Quan els grecs de Focea dominen el golf de Lleó i el de 

Roses funden l'Emporíon que depen en principi de la colonia de Massalia 
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o necrópolis O sitges • vilatg es • tomba de guerrer 

Fig. 9. El poblament 
de l'Empordá a 

principis de I'edat del 
ferro (650-575 aC). 

(fundada I'any 600 aC). A partir d'aquesta hipotetica fundació -primer a la 

Palaiapolis (en el turó de Sant MartQ i poc després aterra ferma- amb la 

construcció de la ciutat grega (Neapolis) coetania a la necropotis selectiva, 

la muralla NE, (tombes riques i amb armament) (580-480 aC), l'Emporda es 

troba formant part d'una societat més homogene'l'tzada i més jerarquitzada, 

i dins de la denominada cultura iberica. 

Més a I'interior, a la zona d'Ullastret, s'estableix un vilatge de nova 

planta format de cabanes fetes amb material perible, al turó de l'lIla d'en 

Reixac12 envoltat d'un 1Iac, al mateix temps que l'ocupació de Sant MartÍ 

Il A 1'lIla eI'en Reixac es van realitzar esrudis carpológics de mostres deis nivells més baixos 

(Casrro-Hopf 1982). 
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Il d'Empúries (fig. 10). Conté materials d'importació -fenicis , etruscs i 

grecs-, semblants als de Sant MartÍ (Martin 1998). En un petit moment 

d'abandonament de la zona -600-580 aC- veurem com es muden a un 

altre turó a 400 m de distancia de I'lIIa en el promontori de Sant Andreu, 

també tocat per I'estany. Lestany, d'aigua dol\a , avui dia dessecat , formava 

part deis petits lIacs que cobrien la zona prelitoral de la plana de I'Emporda, 

i al voltant deis quals es varen formar nombrosos camps de conreu i zones 

de pastura . No és d'estranyar que al voltant d'aquest lIac es concentrés un 

nombre important de població, que en el s. IV aC ocupa més de 20 hectarees 

d'extensió habitada (Martin, Plana, 2003) (fig. 11). 

Els estudis pol ·línics realitzats de I'entorn d'Empúries i d'UI.lastret 

descriuen un paisatge modificat en el moment deis contactes amb els pobles 

mediterranis , a la vegada que remarquen diferents fluctuacions de regressió 

i progressió de les aigües de les lIacunes properes (Burjachs et alii 2000). 

Aviat va sorgir un creixement cerealístic important amb excedents, 

manifestat per la presencia de sitges d'emmagatzematge. Tenim constancia 

d'aquest fet a 1'lIla d'en Reixac, al Baix Emporda (Martin 1998) i a Mas 

Castellar de Pontós, a I'Alt Emporda, on s'originara un centre rmal amb una 

explotació cerealística i amb una gran concentració de sitges (Buxó, Pons, 

Vargas 1998; Asensio, Frances, Pons 2002). En territori emporita i molt a 

prop d'Empúries, a Mas Cusó 11 també tenim coneixements de la presencia 

de sitges (Casas, Soler 2004, 25-39). Entre els uns i els altres s'establiran i 

regiran els nexes comercials i d'intercanvis . La incidencia fenÍcia a la costa 

catalana és estrategica, i s'adapta en funció de les potencialitats i recursos 

de cada territori o A I'Emporda, així com al Penedes aquests contactes es fan 

per interessos cerealístics; en el cas concret d'Empúries fins i tot podem 

pensar que ho feien per interessos metal ·lífers de la zona -Vi lanera, Angles-, 

o bé per aconseguir rutes poc conegudes per arribar a les costes de l'Atlantic 

-Agullana , Mailhac, Carcassona. 

Coneixem poques necrópolis d'aquesta fase -la d'Angles coneguda 

d'antic, i la de Vilanera (inedita)-; són de nova planta, formen grups més 

redu',ts i mantenen el ritual funerari de la incineració, peró la construcció 

de les tombes i la composició deis aixovars funeraris són molt variats , cosa 
que fa pensar en diferencies de comportament socials respecte al sexe, 

I'edat i el treball. A la necrópolis de Vi lanera 11 trobem associades tombes 

planes, tombes en fossa i tombes amb cercle de pedres formant túmuls de 
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Fig. 10. Vista de 
I'illa d'en Reixac des 
del Puig de Sant 
Andreu-Ullastret 
amb I'estany 
recuperat gracies a 
un desbordament 
del Daró I'any 
1994 (font MAC
Ullastret). 

Fig. 11. Imatges elel 
paisatge d'Ullastret: 
a. Vista aé ri a deis 
dos jaciments 
arqueológics vistos 
des de Llavia (Font 
MAC-Ullastret); b. 
Dibuix hipotétic 
de I' ambient antic 
deis dos jaciments 
entorn de I'estany. 
Aquarel'la (P. 
Rovira). 
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2 a 5 metres de diametre, com les que es troben a la zona pirinenca i a la 

Depressió Central (López, Pons 1995). Ja dins del s. VI apareixen pel litoral 

catala, inelos I'Emporda, algunes tombes de guerrers -isolades o en petits 

grups- amb un aixovar metal·lic de caracter bel-lic -espases d'antenes, 

puntes de Ilan~a, virolles per a armes JlanCÍvoles i d'estoc, ganivets per a tots 

els usos, tot de ferro-, acompanyat d'armes defensives de bronze -escuts, 

ornamentació de pectoral, sivelles de cinturÓ-. Cal fer menció de les famoses 

tombes de guerrers localitzades a l'Emporda i als voltants, com les de 

Peralada, Camallera, Pla de GibreJla, algunes de les tombes de la necropolis 

de la Muralla NE d'Empúries; fora del territori empordanes són conegudes 

les tombes de guerrers de Santa Perpetua de la Mogoda i la de Llinars del 

Valles (Valles Oriental); la de Can Canyís - i al litoral del sud de Fran~a, 

tenim les conegudes de Corno Lauzo, Peyrou (Agda), Couffoulens i Grand 

Bassin II-Mailhac (Auda). Les analisis antropologiques que s'han realitzat en 

algunes d'aquestes tombes han identificat individus adolescents i masculins. 

Aquesta moguda amb presencia d'armes ofensives ferriques dura molt poc, 

no obstant aixo, coincideix amb el comen~ament deis poblats constru'(ts i 

fortificats alllarg de tota la costa catalana i una bona part del territori catala , 

I'empla~ament de la majoria deis quals es troba en zones enlairades i en 

terres més fermes . 

A mitjan s. VI ja es veu una tendencia a empla~ar els assentaments en 

1I0cs més elevats, amb defensa natural i més protegits , com ara Puig de Sant 

Andreu-Ullastret i CastelJ de Palamós, encara que la permanencia de pobles 

en zones planeres o prop del pla o de l'entorn d'estanys, es mantindran 

en forma d'estabJiments rurals, com 1'llIa d'en Reixac, Pontós, Porqueres 

i Peralada . És el moment d'iniciació deis poblats constru'(ts amb pedra i 

toves, i la majoria d'ells amb muralles per defensar-se. En els establiments 

rurals s'organitzaran importants centres d'emmagatzematge i de control i 

distribució deis excedents cerealístics . 

El poblament del Ferro I a I'Emporda esta ja consolidat amb dos nuelis 

importants -Empúries i Ullastret- els quals controlaran els nivells polítics, 

economics i socials de la societat iberica. La utilització de la cova s'ha redu'it 

a la mínima expressió , les necropolis d'incineració perduren, encara que s'ha 

redLút el nombre d'enterrats i comencen a proliferar els camps de sitges, com 

un sistema d'emmagatzelllatge del cereal sobrant. La presencia d'objectes de 

material bel'ligerant de ferro, que a Fran~a s'atribueix al fenomen hallstattic, 
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dura molt poc, tot i que amb aquesta presencia comencen a proliferar els 

poblats constru'its , tancats i fortificats al lIarg de la costa catalana. De pas, 

els contextos arqueológics localitzats a la fase III de Sant MartÍ (primera 

meitat del s. VI aC) mostren un augment significatiu deis materials importats 

de la Grecia oriental i que es conclouen en la creació d'un establiment grec 

de tipus empóric en aquest Iloe. 

DISCUS¡Ó 

En l'estudi de la formació del poblament de l'Emporda, treballs 

iniciats des deis anys 1980, manquen, evidentment, projectes de recerca 

arqueológica que puguin consolidar aquesta vulnerable hipótesi que aquÍ 

presentem en honor de l'homenatge al professor Enric Mirambell. En el 

procés d'investigació deis darrers anys han destacat les troballes de Sant Martí 

d'Empúries i les del seu entorn -Mas Gusó-Bellcaire i Vilanera-Albons- que 

han consolidat el territori emporita fortament poblat a l'entrada de l'edat 

del ferro . Les interessants i actuals excavacions d'Ullastret i de Pontós no 

han arribat encara als bressols de les seves fundacions que han de trobar-se 

ben segur en l'etapa definitiva de I'estabilitat de l'Emporda. 

Els estudis interdisciplinaris -geomorfológics , pol ·línics, antracologics i 

organics- realitzats en l'última decada del s. XX i principi del s. XXI a través de 

projectes internacionalsde la CE, del DAI de Madrid i de les universitats catalanes 

conjuntament amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, especialment les 

seus de Girona, Empúries i Ullastret, han col·laborat enormement en l'estudi 

de la consolidació i utilització del sol per a l'establiment huma. Aquests s'han 

realitzat dins els mateixos jaciments arqueológics i a l'entorn d'aquelles zones 

susceptibles de ser poblades, especialment en terrenys abans pantanosos i 

aiguamollencs. Lexit i els resultats d'aquests treballs han estat perque van 

poder utilitzar una base de dades arqueologiques , lIavors suficients, peró que 

ara han quedat obsoletes. 

Amb nous projectes d'investigació arqueológica i interdisciplinaria , a part 

de consolidar o refusar aquesta hipótesi sobre el procés de sedentarització 

de la plana, potser podrÍem entendre per que fou el territori emporita la 

zona triada pels primers contactes amb les poblacions mediterranies i no el 

territori rosene. Roses presentava un millor emplac;:ament per a una ubicació 
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indígena, possiblement insular -turó suau situat entre dos rius i prop de la 

costa- que la feréstega i petita ilJa de Sant Martí d'Empúries; tenia un millor 

ancoratge i aparentment un entorn aqüífer molt semblant al de I'entorn 

d'Empúries; pero per la comunicació amb les terres de I'interior es troba 

amb un gran estany, encara sobrevivint, I'estany de Castelló, segurament 

d'aigües salabroses, que dificulta segurament el transit, I'intercanvi i, 

sobretot, I'explotació delll1edi l3 
• 
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