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1. INTRODUCCIÓ  
 

El present treball és un estat de la qüestió sobre els ports antics de la 

Mediterrània a l’Antiguitat. Em vaig començar a interessar pels ports antics 

després de fer un viatge per la costa italiana l’any passat quan vaig poder veure 

les restes arqueològiques dels ports antics de Centumcellae (Civitavecchia) i de 

Neapolis (Nàpols), i visitar el Museu Arqueològic d’Olbia, on hi ha tota una planta 

dedicada a la navegació antiga.  

Per enfocar l’estudi d’aquest tema vaig demanar consell i ajuda al meu tutor, el 

doctor Joan L. Alegret, al doctor Josep Burch, al doctor Josep Maria Nolla i al 

doctor Antoni Ñaco, que em van aconsellar sobre com podia enfocar el treball i 

em van facilitar accés a bibliografia. A l’inici, el treball tenia com l’objectiu 

conèixer els ports antics a través dels exemples específics repartits al llarg de la 

Mediterrània, amb cronologies diverses, com el port d’Alexandria, el de Piraeus, 

el de Cesarea Maritima o el de Delos, entre altres. Més endavant, però, amb el 

tutor, vam decidir enfocar el treball des d’una perspectiva de caràcter general.  

Metodologia 

El primer que vaig fer va ser una recerca bibliogràfica sobre l’àmbit del treball i 

sobre els ports concrets que m’havien recomanat. Gràcies a la biblioteca del 

Museu d’Arqueologia de Girona, vaig poder accedir a libres, articles i 

monografies del CASC (Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya); 

malauradament eren llibres que tractaven dels ports de forma específica i no 

general. La recerca per trobar llibres i articles accessibles sobre els ports antics 

tant en format paper com electrònic va ser problemàtica.  

Un cop aconseguida la bibliografia, vaig fer-ne selecció per escollir les fonts 

correctes i vaig realitzar-ne un buidatge bibliogràfic. Aquesta tasca va ser 

feixuga, perquè les fonts eren en diversos idiomes: italià, grec, francès i anglès. 

Un cop realitzat el buidatge, vaig començar a redactar el treball basant-me 

sobretot en tres autors: D. Blackman, L. Franco, G. Rickman. La dificultat per 

accedir al contingut de les fonts i al poc debat historiogràfic van ser un problema 

afegit ja, que molts autors s’han dedicat a estudiar els ports de manera concreta 

i no en general; això queda reflectit en el pocs debats historiogràfics que hi ha.  
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Aquest treball se centra en dos aspectes principals: la historiografia i els ports 

antics a la Mediterrània. El primer apartat és una breu recopilació del progrés de 

l’estudi d’aquest àmbit a partir de l’evolució de les diferents disciplines que el 

conformen (història, arqueologia, geologia, etc.). El segon, recull com els ports 

han evolucionat a partir de la situació geogràfica, les condicions territorials i el 

disseny del port i com això es pot visualitzar en les infraestructures portuàries i 

l’administració marítima.  

Informació addicional  

En primer lloc, les fonts estrangeres han estat traduïdes directament per mi. 

En segon lloc, al llarg del treball s’inclouen diferents tipus de nomenclatures 

cronològiques: abans de Crist, després de Crist, Anno Domini i Before Present. 

Aquestes nomenclatures no han estat modificades de la font original, i s’han 

respectat per evitar errors, sobretot amb l’Anno Domini1 i el Before Present2.  

En tercer lloc, els ports citats tenen el nom que els corresponia a l’Antiguitat. La 

seva localització es mostra a continuació en tres mapes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Segons el mes de l’any i la informació que acompanyin l’Anno Domini, hi pot haver una variació d’un 

any.  
2 La nomenclatura Before Present fa referència a les datacions químiques, i es basa amb l’any 1950 
[Renfrew, Bahn, 2011: 122]. 
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Mapes3 

 

 

 

 

A) Gades  

B) Carthago Nova   

C) Tarraco   

D) Emporion / Emporiae  

E) Narbo    

F) Massalia 

G) Forum Julii 

H) Siracussa 

I) Corcyra 

J) Proconessos 

K) Cyzcus   

                                                           
3 Tots els mapes són d’elaboració pròpia. La plantilla del mapa ha estat elaborada per Daniel Dalet.  

 L) Troia 

M) Assus   

 N) Elaea 

O) Ephesus   

P) Samos 

Q) Miletus   

 R) Halicarnassus 

S) Phaselis   

T) Sidon 

U) Tyrus    

 V) Athlit 

W) Cesarea Maritima  

X) Naucratis   

Y) Alexandia   

Z) Canopus 

1) Mareotis 

2) Thebes  

3) Leptis Magna 

4) Sabrathra 

5) Thapsus 

7)Utica 

6) Carthago 

Llegenda 
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Llegenda 

A) Cosa (Ansedònia) 

B) Centumcellae (Civitavecchia) 

C) Ostia  

D) Portus (Fiumicino) 

E) Antium (Anzio) 

F) Astura  

G) Terracina o Anxur 

H) Puteoli (Pozzuoli) 

I) Misenum 

J) Neapolis (Nàpols) 

K) Tarentum  

L) Ravenna 

M) Aquileia 

N) Olbia 

  

Llegenda 

A) Patras      H) Piraeus  

B) Aigeira      I) Atenes 

C) Lechaion    J) Thasos 

D) Korinthos    K) Mytilene 

E) Argos         L) Delos 

F) Sparta     M) Herakleion 

G) Megara     N) Phalasarna 
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2. HISTORIOGRAFIA  
 

L’estudi dels ports antics de la Mediterrània ha rebut molt poca atenció, perquè 

tant la història com l’arqueologia marítima s’han centrat més en l’estudi dels 

vaixells, els naufragis i l’evolució del comerç que en el paisatge, els ports i les 

seves infraestructures [Marriner et al., 2007: 137-138]. 

Els primers estudis dels ports són de caire especulatiu, i es van iniciar durant el 

Renaixement (segle XVI aproximadament), quan els autors utilitzaven les seves 

pròpies traduccions epigràfiques. Un exemple d’aquest període és un dibuix del 

port de Portus reconstruït a través de l’observació de les restes visibles [Marriner 

et al., 2007: 138].  

La transició a mètodes més científics i la creació de diversos instituts dedicats a 

la investigació històrica i a l’arqueologia es van produir al llarg del segle XIX, 

durant l’apogeu del colonialisme i del nacionalisme4 [Marriner et al., 2007: 138-

139]. D’aquest període destaquen els treballs de De Fazio realitzats als ports de 

la badia de Nàpols entre el 1820 i el 1830, o l’estudi de Carlos Fea sobre el port 

d’Anzio (Itàlia), construït per Neró, per reformar-lo i convertir-lo en un port modern 

[Rickman, 2008:5].  

Al segle XIX la geologia va començar a estudiar els estrats i els processos de 

sedimentació per intentar conèixer millor els canvis ambientals i els processos 

d’ocupació humana. La geologia dins l’àmbit portuari ha permès estudiar i 

interpretar la modificació del paisatge i el canvi del nivell del mar, un fet que 

durant moltes dècades [Marriner et al., 2007: 142] es va negar i que provocant 

un gran debat historiogràfic. 

Però no va ser fins al segle XX que van començar els estudis científics. El 1906 

Columba va realitzar un estudi sobre el port antic de Siracussa (Sicília). Un any 

després, Dubois va dur a terme el primer treball sobre el port de Puteoli (Itàlia) . 

Al 1916, Jondet inicià la primera l’excavació del port d’Alexandria. El primer 

estudi sobre els ports antics de la Mediterrània el va publicar Lehman – 

                                                           
4 És en aquest període quan sorgeix tot un moviment de recuperació, reconstrucció i creació d’una història 

nacional. Molts països van començar a estudiar el seu passat per refer la seva història a través de les gestes 
dels imperis antics, com el Romà.  
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Hartleben; va complementar les fonts antigues realitzant diversos viatges per 

comprovar i millorar la informació. Un altre investigador i pioner d’aquesta dècada 

va ser Antonie Poidebard, l’inventor de la fotografia aèria5 a la costa fenícia. El 

1930 es va dedicar a fotografiar Tir i el 1945, Sidon [Blackman, 1982: 85; Marriner 

et al., 2007: 141; Rickman, 2008: 6]. Poidebard és reconegut pels seus estudis 

multidisciplinars i la seva metodologia rigorosa mitjançant l’ús de la cartografia, 

el reconeixement aeri i la fotografia submarina [Marriner et al., 2007: 141]. Al 

1983, David Blackman va publicar un estudi complet sobre els ports antics de la 

Mediterrània, emprant l’arqueologia subaquàtica i la geoarqueologia; els seus 

dos articles complementaven i milloraven l’estudi de Lehman- Hartleben 

[Blackman, 1982: 86; Marriner et al., 2007: 139; Rickman, 2008:5].  

L’arqueologia marítima o subaquàtica va néixer al segle XX amb la creació, al 

1850, dels primers aparells per respirar sota l’aigua de manera autònoma. Però 

no va ser fins al 1900 que es van començar a dur a terme les excavacions de 

naufragis i d’estructures portuàries submergides [Marriner et al., 2007: 139]. Al 

1946, després de la Segona Guerra Mundial, Jacques Costeau va inventar el 

primer escafandre autònom funcional, que va permetre la modernització de 

l’arqueologia subaquàtica [Rickman, 2003: 132]. Aquest descobriment va fer 

decaure les investigacions dedicades als ports antics per l’augment de l’interès 

en els naufragis [Marriner et al., 2007: 141].  

Al 1970 es va reprendre l’interès pels ports antics i es van impulsar diversos 

projectes per estudiar la variació del nivell del mar [Marriner et al., 2007: 142]. 

L’arqueologia subaquàtica ha servit per revelar la importància que tenia el mar 

en l’Antiguitat, sobretot en el món romà, i per posar de manifest l’elevat trànsit 

que si produïa6 [Rickman, 2008: 7]. Actualment l’arqueologia subaquàtica se 

centra en tres àmbits d’actuació: els llocs secs submergits després de canvis 

climàtics o terratrèmols, les estructures marines que ja estaven a l’aigua i els 

naufragis [Franco, 1996: 117]. 

La informació bàsica sobre els ports antics provenia de les fonts clàssiques com 

Titus Livi o Josephus, l’estudi de les pintures i els mosaics, i la numismàtica 

                                                           
5 La fotografia aèria va servir per entendre els canvis de la línia de costa i va permetre localitzar ports 
antics [Rickman, 2008: 6]. 
6 Segons el Pla de les Nacions Unides Mediterranean Action Plan hi ha 1.255 estructures i jaciments 
arqueològics mig o totalment submergits [Franco, 1996: 116]. 
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[Blackman, 1982: 80; Franco, 1996: 116]. Segons Rickman, al 1980 l’estudi dels 

ports era molt difícil ja que no hi havia estudis multidisciplinars; la branca 

d’història anava separada de l’arqueologia [Rickman, 2008: 7].Hi havia molt pocs 

investigadors o molt poques escoles que demanessin i realitzessin estudis 

conjunts amb altres disciplines. Una excepció va ser l’escola francesa Chevallier, 

que al 1967 reclamava aquests estudis i feia una crida a la cooperació 

internacional per estudiar la navegació i els ports antics [Rickman, 2008: 7]. 

Actualment, la majoria d’autors, com Franco (1996)7, Rickman (2008), Marriner 

(2007) o Goiran (2005, 2014), posen de manifest les virtuts d’aquest tipus 

d’estudi. Els treballs multidisciplinaris es van iniciar al 1985 [Marriner et al., 2007: 

143, 144]. Els primers estudis científics de caire multidisciplinar van ser els dels 

ports de Cesarea Maritima (Israel) i de Massalia [Marriner et al., 2007: 138]. 

La geoarqueologia és una disciplina que n’engloba moltes altres (geomorfologia, 

sedimentologia, biologia, geografia, química) i complementa l’arqueologia. El seu 

estudi aplicat als ports diferencia tres tipus de sediments portuaris (els sediments 

previs a la construcció del port, els sediments del port i els sediments posteriors 

al port) [Goiran, et al., 2014: 292], que aporten informació sobre l’entorn i 

permeten establir una cronologia fiable a través de l’estudi de la fauna 

(malacofauna i ostracofauna) que si localitza. Aquesta disciplina es va començar 

a aplicar al 1990 en les excavacions dels ports de Massalia i Cesarea Maritima, 

i va permetre relacionar les unitats estratigràfiques amb el paisatge i l’entorn 

[Morgange, Marriner, et al., 2014: 12], aportant una alternativa a les excavacions 

clàssiques [Goiran, Djeghri, Ollier; 2005: 489].  

Actualment, l’estudi dels ports inclou l’emmagatzematge informàtic de les seves 

dades. Les característiques de la majoria dels ports grecs antics de la 

Mediterrània oriental estan recollides a la base de dades del portal d’internet 

limen. Un altre portal que està intentant reunir informació sobre els ports és 

Portus Limen8, dirigit per la Universitat de Southampton, que està organitzant 

una base de dades sobre els ports romans de la Mediterrània (actualment només 

té informació sobre el port imperial de Roma). Arthur de Graauw ha creat una 

                                                           
7 L. Franco, en el seu article Ancient Mediterranean harbours: a heritage to perserve, elogia els estudis 

multidisciplinars però fa una crida als arqueòlegs demanant estudis més acurats, una millora en la 
preservació dels materials i les estructures, i la incorporació d’enginyers en els projectes. 
8 http://portuslimen.eu/sites/ 

http://portuslimen.eu/sites/
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base de dades on ha recollit informació sobre les fonts antigues i modernes dels 

ports antics, i ha realitzat un catàleg de les infraestructures de diversos ports. 

Una altra base de dades és la que està creant Charla Mauro, on recull informació 

sobre els ports antics a través del topònim antic, el topònim modern, la situació 

actual del port, les referències literàries antigues, la bibliografia, i notes 

addicionals [Mauro, 2014: 12]. 

La historiografia dels ports antics no ha generat gaires debats. En primer lloc, per 

la manca d’estudis en aquest àmbit i en segon lloc, perquè els investigadors han 

realitzats estudis específics9 i no de caire general. Aquests estudis generen petits 

debats que es van solucionant a mesura que avancen les excavacions i els 

instruments arqueològics. Els estudis de caire general són pocs, per això els 

debats són ínfims però al mateix temps són importants. En la història dels ports 

antics del Mediterrani podem destacar un debat – el més important- sobre la 

variabilitat del nivell del mar al llarg de l’Antiguitat; i una petita revisió 

historiogràfica sobre l’inici dels romans en la navegació pel Mediterrani (Peña, 

2007; Rickman, 2003; Marriner et al., 2007; Morhange, 2014). 

Darrere l’estudi de la variació del nivell del mar hi ha un llarg estat de la qüestió 

de més d’un segle disputat per dos autors, L. Cayeux i P. Negris. El primer 

defensava que el nivell del mar no s’havia alterat, i el segon afirmava el contrari 

a partir de les dades arqueològiques. Durant moltes dècades s’havia negat 

l’augment de nivell del mar i l’alteració del paisatge, però els estudis arqueològics 

i els geològics van començar a posar de manifest el contrari., donat la raó a P. 

Negirs [Marriner et al., 2007: 142]. 

Al 1970, P. Pirazzoli va realitzar el primer estudi multidisciplinar amb l’objectiu 

d’identificar la paleocosta dels nivells arqueològics [Morhange, 2014: 21], tenint 

en compte les estructures arqueològiques submergides i els naufragis; les 

estructures superficials, com els molls o embarcadors que haguessin estat en 

contacte des de la seva construcció amb el nivell del mar, i les estructures 

                                                           
9 Un exemple seria el port de Portus on es va debatre sobre quina seria l’entrada principal del port [Belloti 

et al., 2009: 54-55]. 
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arqueològiques dedicades a protegir les naus que no es fessin servir a mitjà i 

llarg termini, com els hangars10.  

En aquestes estructures el canvi del nivell del mar es pot detectar a partir de tres 

etapes biològiques: la salinització del sòl, la variació de les marees i el 

trencament del mar (etapa medilitoral), i el cobriment d’aquestes per l’aigua 

(etapa infralitoral) [Morhange, 2014: 22]. Aquest estudi va finalitzar entre el 2001 

i el 2003, quan es va demostrar, després de les excavacions de Massalia, 

Empúries i Portus, que el nivell del mar havia augmentat 1,5 metres11 en quatre 

mil anys amb una desacceleració cada cop més marcada [Morhange, 2014: 23].  

Respecte a l’inici de la història de la navegació romana, Peña en el seu article 

“Avance y desarollo portuario en la Roma Antigua” defensa que els romans van 

iniciar-se en la navegació aprofitant els ports grecs procedents de la Magna 

Grècia, i que no va ser fins a la Segona Guerra Púnica (218 – 206 a.C.) que van 

construir els seus propis ports i van crear la seva flota marina [Peña, 2007: 3; 

Tang, 2005: 16].  

Per contra, l’article de Rickman “Ports, Ships and power in the Roman World” 

nega les afirmacions de Peña dient que Roma havia assolit una llarga i àmplia 

tradició marítima pel contacte durant generacions de contacte amb els etruscos 

i les colònies gregues del sud, arribant a tenir una llarga i àmplia tradició 

marinera. Al segle VI a.C., els cartaginesos i els romans ja havien pactat quina 

havia de ser la ruta de navegació romana en aigües cartagineses [Rickman, 

2003: 128]. Tanmateix coincideix amb Peña en el fet que va ser el conflicte amb 

Carthago el que va desenvolupar el caràcter naval de Roma. Al principi, els 

romans van evitar les batalles navals, però més tard van millorar les seves 

tècniques marítimes, i van acabar guanyant la guerra i imposant la seva 

hegemonia al llarg del Mediterrani [Rickman, 2003: 129]. 

 

  

                                                           
10 Molts hangars (shiphsheds) van ser descoberts per geòlegs, ja que aquests edificis són una prova del 
canvi del nivell de mar [Backman, Rankov, et al., 2013: 3]. 
11 Aquest valor no és aplicable a tots els jaciments; segons la situació geogràfica varia unes dècimes.  
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3. ELS PORTS ANTICS A LA MEDITERRÀNIA  
 

Per aproximar-nos a l’estudi dels ports antics, primer hem de saber què és un 

port.  

Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, un port és un abric natural o 

artificial en una costa o a la riba d’un riu, en el qual, ultra romandre-hi segurs els 

vaixells, hom pot efectuar les operacions d’embarcament i desembarcament de 

persones i mercaderies. 

Segons el Diccionari d’Oxford un port és un lloc on les embarcacions poden 

aturar-se o refugiar-se. Poden ser artificials, construïts en esculleres, naturals o 

sobre la terra. El mateix diccionari defineix port artificial com una construcció a la 

vora del mar, llac o riu on les embarcacions es poden carregar i descarregar 

[Rogers, 2013: 182]. 

J.M Noguera distingeix dos termes: els fondejadors i els ports. Els fondejadors 

estan situats en llocs resguardats de l’onatge, els vents i les corrents marines, 

amb el fons sorrenc i amb una relació directe amb els recursos i el poblament, 

tant costaner com de l’interior. En canvi els ports, entesos com [Noguera, 1995:2] 

una dàrsena natural o artificial, dotada de grans molls i esculleres, construïts 

sobre la roca natural [...] amb edificis porticats, magatzems, dics, fars i balises 

de senyalització [Noguera, 1996: 228].  

En segon lloc, els ports poden tenir diverses funcions. Poden actuar com element 

d’abalisament, poden ser una zona militar o civil. Servien per protegir una ciutat 

però també se’ls utilitzava com element d’auto-identificació. La principal funció 

d’un port és: resguardar els vaixells dels vents i dels corrents de manera adient 

[Mauro, 2014: 13].  

En tercer lloc, els ports van néixer amb la navegació. No coneixem l’origen precís 

però les fonts pictòriques ens indiquen que fa 10.000 anys, en el període Neolític, 

els homes ja havien començat a navegar [Suano, 2003: 69; Peña, 2008: 2]. La 

navegació va adquirir molta més importància quan es van iniciar els primers 

contactes comercials en el primer mil·lenni abans de Crist a través dels fenicis 

[Torelli, 2003: 103]. A mesura que creixia l’activitat comercial es desenvolupaven 

els ports amb la construcció d’elements auxiliars com dics, infraestructures i 
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magatzems. El desenvolupament va ser progressiu: mentre en alguns indrets del 

Mediterrani es deixava enrere el Neolític poc a poc, en altres, començaven a 

sorgir grans civilitzacions com l’egípcia i la minoica, la fenícia, la grega, els 

etruscos i els romans [Franco, 1996: 120; Peña, 2008: 2].  

Entre els segles IV i I a.C., sobretot a partir del segle II a.C. per la migració i el 

canvi cultural, es va produir una intensa interacció de béns i persones en l’àrea 

del Mediterrani [Tang, 2005: 13]. 

Segons la periodització que va realitzar L. Franco, a l’Antiguitat hi havia dos tipus 

de ports diferents: els proto-harbours que van perdurar fins a 2000 a.C., i els 

ports antics-naturalistes, entre el 2000 a.C. i el 500 A.D. Al segle VI a.C. es va 

assolir la tecnologia suficient per començar a construir els ports artificials. Però 

no va ser fins el segle II a.C. que es van construir grans obres d’enginyeria naval 

gràcies al desenvolupament de l’opus caementicium12 [Peña, 2007: 15]. 

Per saber com han evolucionat els ports antics de la Mediterrània i realitzar-ne 

un estudi es poden tenir en compte diversos factors. En aquest cas aquest 

apartat s’estructura en cinc subapartats: la situació geogràfica dels ports, les 

condicions del lloc; el disseny del port adaptat al territori; i les estructures 

portuàries. Aquestes quatre característiques són les que acabaran definint com 

és un port i el seu ús [Marriner et al.; 2007: 146] .  

 

3.1 La situació geogràfica 

 

Per conèixer un port s’ha de tenir en compte la seva situació geogràfica i la seva 

posició estratègica. Això ens permet contextualitzar el seu poder i el seu entorn. 

Actualment molts ports no conserven la seva ubicació original per això molts no 

han estat localitzats.  

                                                           
12 El morter hidràulic o l’opus caementicum va ser descobert entre finals de segle III i principis del segle II 

[Peña, 2007: 15]. Es realitzava amb sorra de Cumas, puzzolana (terra volcànica), i es barrejava amb morter 

juntament amb dos parts de terra i una part de calç [Vitruvio, 1995: 221].  
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Els ports no es construïen en un lloc perquè sí, sempre hi havia un motiu 

[Marriner et al., 2007: 146]. La seva construcció implicava un cost econòmic 

important i per això els enginyers realitzaven un estudi previ del territori per 

determinar quina era la zona més apta per a l’edificació. En primer lloc, 

s’estudiava la climatologia per determinar a on, com i amb quins recursos s’havia 

de construir intentant aprofitar tots els recursos possibles; un port allunyat de les 

matèries primeres era molt més costos d’edificar. En segon lloc, es realitzava un 

estudi geotècnic per conèixer la fondària de la zona; un port sense fondària no 

era gaire útil, perquè limitava l’accés als vaixells. Per últim, s’estudiava la defensa 

del port per aconseguir un control duaner i protegir la zona dels agressors [Peña, 

2002: 4].  

La ubicació dels ports ha variat respecte l’Antiguitat pels canvis morfològics que 

s’han produït a la línia de costa i pel canvi del nivell del mar. Per això, la 

localització original continua sent un misteri ja que la seva posició anterior no es 

correspon amb l’actual [Morgange, Marriner, et al., 2014: 12; Mauro, 2014:10]. 

Al 6000 BP va començar un procés de desacceleració de la pujada del nivell del 

mar, fet que va provocar un augment de l’acumulació dels sediments i una 

estabilització progressiva de la línia de costa. Aquesta sedimentació, juntament 

amb la modificació de les conques fluvials per part dels humans per aconseguir 

més espais agrícoles, va generar la desaparició del registre arqueològic de molts 

ports antics [Marriner et al., 2007: 152]. Aquest procés s’ha anomenat buried 

harbours [Mauro, 2014: 10; Marriner et al., 2007: 157].  

Marrinier descriu quatre tipus de buried harbours: els urbans, els rodejats o 

bloquejats de terra, els fluvials i, els que es troben en llacunes [Marriner et al., 

2007: 147, 152-162]. 

Els buried harbours urbans s’han produït per l’acumulació de sediment 

procedent: d’una elevada acumulació de sediments per les entrades fluvials, de 

l’erosió dels edificis d’argila, dels vessaments o fonaments urbans, de la 

utilització de la conca com a dipòsit de residus i, de l’impacte de l’activitat 

antròpica. Un dels exemples més il·lustratius d’aquest procés és el de la ciutat 

d’Alexandria; al 332 a.C., Alexandre el Gran va ordenar als seus enginyers elevar 

la ciutat utilitzant sediment per poder controlar millor la ciutat de Tyros; creant un 
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thombolos13 [Marriner et al., 2007: 152]. Els buried harbours urbans per 

excel·lència són els que es troben a Nàpols, Òlbia, el Pireu i Massalia, que 

continuen tenint una àrea portuària funcional. 

Els buried harbours rodejats o bloquejats són els que al estar situats en un delta, 

per culpa del creixement de la zona, van ser enterrats pel sediment, ocupant de 

forma extensiva part de la línia de costa. Aquesta situació està relacionada amb 

dos factors: un augment del marge d’estabilització del nivell del mar des del 6000 

BP fins l’actualitat; i una morfologia única del territori que delimita l’espai del delta 

de manera forçada. Aquest fenomen es produeix sobretot a l’antiga Jònia, en 

ports com el de Milet o Troia que van quedar enterrats per l’augment territorial 

del delta [Marriner et al., 2007: 154]. 

Coneixem molt poc els buried harbours fluvials. Molts ports fluvials no han arribat 

als nostres dies per culpa de l’elevada sedimentació i pels canvis morfològics 

[Marriner et al., 2007: 158]. El que sí que coneixem són alguns dels canals 

d’aquests ports com el que tenia la ciutat grega de Naucratis o els canals del Nil 

que anaven fins a Giza, facilitant el transport dels materials de construcció 

[Marriner et al., 2007: 159]. 

Els ports enterrats en llacunes es feien servir com a punt d’ancoratge de manera 

habitual ja que a vegades, les desembocadures fluvials, per l’ampli calat que 

podien arribar a tenir, eren zones poc accessibles. Malgrat tot, no va ser fins al 

desenvolupament de noves tècniques que es van convertir en ports de gran 

escala com va succeir la conca Clàudia (Portus), Carthago, Forum Julii (Frejus), 

Ravenna [Marriner et al., 2007: 159]. Aquests ports són molt difícils d’estudiar 

perquè no es coneix fins a quin punt el canvi d’origen és antròpic o natural 

[Marriner et al., 2007: 161].  

 

 

 

 

                                                           
13 La utilització del sediment de forma forçada rep el nom de thombolos [Marriner et al., 2007:152]. 
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3.2 Les condicions territorials  

 

En els inicis de la navegació les condicions territorials van ser un factor important, 

a l’hora de decidir la localització dels ports i van ser molt rellevants fins a la 

construcció dels ports artificials i l’aparició de les millores tecnològiques. Després 

del descobriment del paviment hidràulic al segle II a.C., els romans ja no estaven 

limitats pel medi ambient, tal com succeïa durant l’Edat del Bronze i l’Edat del 

Ferro. Actualment, les característiques territorials són un indicador de la posició 

del nivell del mar[Marriner et al., 2007: 146]. 

A l’hora d’establir un port natural, s’intentava aprofitar el relleu al màxim. Els 

penya-segats, les restingues, els caps o les illetes ajudaven a suavitzar l’impacte 

de les onades, amb la qual cosa s’aconseguia una zona amb més protecció 

[Peña, 2002: 5]. Els accidents geogràfics servien protegir els ports del vent i dels 

corrents de forma mínimament eficient; els caps eren els llocs més adients per 

protegir els vaixells però, al mateix temps eren molt perillosos [Mauro, 2014: 13]. 

Els primers ports o proto-harbours eren utilitzats moltes vegades com a refugi, 

per descarregar i carregar béns, i per obtenir aigua [Franco, 1996: 119]. En 

aquest tipus de port no calien grans elements constructius protectors; petites 

esculleres eren suficients. En general, estaven tancats per penya-segats 

fàcilment visibles a poca distància des del mar, i servien per protegir els vaixells 

de cabotatge. Els ancoratges simples i breus eren els més freqüents en 

embarcacions petites [Franco, 1996: 120].  

Podem diferenciar set tipologies de ports segons el lloc on van ser construïts: en 

promontoris, illes, badies o platges protegides, istmes, en desembocadures i/o 

estuaris de riu, llacs i els mixtos. [Franco, 1996: 120; Mauro, 2014: 13; Peña, 

2007: 23]. 

Els ports situats en un promontori14 oferien una protecció en ambdós costats de 

la cala. El problema d’aquests ports era que depenien de les condicions 

meteorològiques i de la orientació del propi port, i sovint s’hi produïen naufragis 

[Mauro, 2014: 13, 14]. Tot i això, eren llocs molt valorats, perquè al damunt s’hi 

                                                           
14 Emprion, Pyrgi, Cosa, Brigantium, etc.  
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podien construir temples i sistemes d’abalisament, i es podien visualitzar a 

llargues distàncies [Mauro, 2014: 14]. 

Els ports insulars15 es construïen en zones geoestratègiques que sovint estaven 

unides a una ciutat o al continent. Actuaven com a barrera natural de l’onatge i 

oferien una gran protecció ja que sinó es podia atracar al port principal, sempre 

hi havia petites zones d’enclavament on resguardar els vaixells en cas de 

tempesta [Mauro, 2014: 14]. Els grecs van construir ports en les nombroses illes 

de l’Egeu, utilitzant les zones interiors de les illes. Aquestes estaven molt ben 

comunicades amb els enclavaments de terra ferma [Franco, 1996: 120]. 

Els ports construïts en platges o cales protegides16 solien tenir una entrada 

estreta que tancava el port i el protegia d’adversitats climàtiques com vents i 

tempestes. Per garantir la protecció dels vaixells, l’ obertura estava orientada en 

contra de la posició dels vents locals dominants per garantir la protecció dels 

vaixells [Mauro, 2014: 15]. Molts ports peninsulars aprofitaven les platges 

protegides per construir un sistema de múltiples enclavaments portuaris 

connectats entre ells [Franco, 1996: 125]. Sovint els ports peninsulars estaven 

en contacte amb petites illes a través d’una calçada elevada. D’aquesta manera 

s’aconseguia una doble protecció i un doble port [Blackman, 1996: 193].  

Els ports fluvials17 es localitzaven en la desembocadura del riu i/o en els estuaris, 

i es podien fer servir quasi tot l’any. La desembocadura era un lloc propici, ja que 

les aigües fluvials alentien l’onatge i facilitaven l’ancoratge dels vaixells. En els 

estuaris, les condicions ambientals eren molt favorables sobretot si estaven 

situats en una zona elevada [Mauro, 2014: 15]. A l’Antiguitat alguns rius es 

podien remuntar a contracorrent, per això molts ports fluvials es troben a les 

desembocadures [Blackman, 1982: 186]. Malgrat les condicions favorables dels 

ports fluvials, aquests es veien sempre afectats per la gran acumulació de 

sedimentació que si produïa [Blackman, 1982: 186; Peña, 2007: 23].  

                                                           
15 Els grecs van construir ports en nombroses illes. Alguns exemples serien Delos, Samos, Creta, Pharos.  
16 Alguns exemples serien els ports de Cnidus, Halicarnassus, Cyzicus i Piraeus.  
17 La civilització egípcia va construir nombrosos ports fluvials resseguint el riu Nil [Franco, 1996: 120] però 
per la durabilitat dels materials els que millor es coneixen són els romans [Marriner et al, 2007: 159]. Els 
port fluvials romans més famosos són Portus, Ostia i Aquilea .  
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Els ports lacustres18 van ser molt utilitzats per la protecció que oferien. Solien 

formar conques interiors allunyades del mar, però sovint, per la poca fondària 

d’algunes llacunes, només hi podien accedir naus petites, de cabotatge [Mauro, 

2014:16]. Moltes llacunes estaven unides a zones fluvials, com és el cas de 

Ravenna [Blackman, 1982: 187], o a zones marítimes, com Portus Iulius 

[Blakman, 1982: 193]. 

Per millorar el trànsit fluvial, algunes rutes comercials van establir els seus ports 

en istmes. Aquests eren zones molt difícils de controlar, sobretot, per culpa de 

les ciutats hostils de la zona. La ruta comercial més antiga recorria l’Istme de 

Corint [Blackman, 1982: 188].  

Els que oferien més protecció eren els ports de tipologia mixta perquè 

combinaven més de dues situacions territorials favorables [Mauro, 2014:16]. 

Les condicions territorials estan associades a la posició actual del nivell del mar. 

El nivell del mar varia per la tectònica de plaques que provoca una inestabilitat 

geològica als assentaments. Els ports antics que es localitzen en una costa 

inestable es poden dividir en dues categories: ports submergits i ports elevats 

[Marriner et al., 2007: 146]. 

Els ports submergits poden ser-ho per culpa de la tectònica de plaques i/o per la 

manca de resistència del sediment en el qual s’han construït. L’exemple més clar 

d’aquest fenomen és el port d’Alexandria, que entre el segle VIII i el segle IX A.D. 

va quedar debilitat per l’impacte d’un tsunami a la costa que va provocar l’erosió 

del port i l’increment del nivell del mar. La destrucció del port s’ha atribuït a 

tsunamis, moviments sísmics i a l’augment del sediment al delta del riu Nil 

[Marriner et al., 2007: 149]. Altres exemples són Puteoli, Herakleion i Misenum. 

[Marrinier et al.,2007: 147]. 

Els ports elevats per la tectònica de plaques són molt escassos, i la majoria es 

localitzen a Grècia, fruit del moviment de la placa tectònica africana i la placa 

anatòlica. El port de Phalasarna (Creta) es va elevar 9 metres per culpa de la 

sismicitat que es va produir a la zona entre el segle IV i el segle VI A.D. [Marriner 

et al., 2007: 143]. El lloc que més activitat tectònica concentra [Marriner et al., 

                                                           
18 Portus Iulius, Narbo i Cosa són exemples de ports situats en llacunes.  
Molts ports etruscos estaven situats en zones lacustres [Franco, 1996 : 120].  
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2007: 151] és el Golf de Corint on s’hi localitzen ports com Aigeira, Lechaion i 

Piraeus [Marriner et al., 2007: 143].  

El Golf de Corint s’hi localitzen ports com Aigeria o Lechaion, i Pirea[Marriner et 

al., 2007: 143.,i és un dels llocs que més activitat tectònica concentra [Marriner 

et al., 2007: 151].  

 

3.3 El disseny dels ports 
 

El disseny dels ports depèn de les condicions del mar i del clima, de les mides 

de les naus i de la pròpia funció portuària [Marriner et al., 2007: 146; Mauro, 

2014: 13]. El port s’edificava al voltant de dos elements protectors: els dics i les 

esculleres. A través d’aquestes edificacions les civilitzacions s’adaptaven per 

construir el port, i decidien com el connectaven amb la ciutat portuària.  

Cal aproximar-se a les construccions portuàries tenint en compte les implicacions 

tecnològiques i les implicacions socials [Rogers, 2013: 185], sobretot en els 

períodes tardans, ja que tenim més documentació relacionada amb la 

construcció i podem relacionar més fàcilment el disseny i l’evolució de litoral 

[Rogers, 2013:187]. Segons Oleson i Hohlfelder el disseny del port variava 

segons els canvis que es produïen en les característiques dels vaixells. En canvi 

Blackman el relaciona amb un increment del comerç, però també amb les 

mesures dels vaixells, fet que implicava la necessitat de més molls per poder 

atracar les naus [Rogers, 2013: 185].  

En els primers segles de navegació al Mediterrani els homes no necessitava de 

la construcció de cap infraestructura portuària. Les seves barques eren 

relativament petites i podien desembarcar a la platja sense problemes. Fins i tot 

podien enretirar les embarcacions de l’aigua en cas de tempestes [Blackman, 

1982: 90]. Quan un port natural situat en un cap no tenia la protecció suficient es 

construïen espigons en ambdues bandes, sinó s’edificaven uns molls amb 

esperons de maçoneria. D’aquesta manera es creava una bocana del port 

artificial i s’aconseguia una major protecció del port [Vitruvio, 1995: 221]. 

L’evolució del port es pot veure en la construcció d’esculleres, dics i molls. A 

l’Edat del Bronze, a la zona del llevant Mediterrani es tenia el coneixement 
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necessari per crear ports artificials a la costa marítima. Els dics i les esculleres 

són instruments per garantir la protecció de la badia dels vents forts i dels atacs 

enemics. Solien estar alineats en la direcció dels vents dominants. Malgrat els 

seus avantatges, aquestes estructures podien acumular molt de sediment al seu 

voltant, que a la llarga acabava interferint en el bon funcionament [Blackman, 

1982: 196]. 

Esculleres 

La manera més típica de construir l’escullera era alineant-la de forma natural a 

la roca o en els esculls. Sovint s’aprofitaven els elements naturals i no se’ls 

modificava, sinó utilitzaven pedres o runes apilonades19. Quan no es podia 

construir una línia d’esculleres s’intentava millorar la força de les barreres 

naturals a través de la construcció d’una plataforma a nivell que pogués suportar 

l’impacte de les onades. Si s’excavava la paret de la roca o s’inclinava el pendent 

dels esculls per la cara exterior, es podia reduir la potència de l’impacte del mar 

[Blackman, 1982: 196]. Les esculleres rarament eren desaprofitades com a 

estructura; sovint s’utilitzaven per incrementar l’espai d’amarratge del port 

[Blackman, 1982: 197].  

Els grecs construïen les esculleres agrupant blocs de pedra tallats de manera 

regular (opus quadratum20), formant monticles de runa sense unir, ja que no 

empraven el morter. Els romans, en canvi, ho barrejaven amb puzzolana i peces 

de maó (opus testacium) que després submergien dins d’estructures de fusta 

lligades amb canyes, i suportades per dues piles [Franco, 1996: 125]. D’aquesta 

manera empraven paviments més sòlids i podien alliberar el pes de l’estructura 

[Blackman, 1982: 185; Franco, 1996: 135].  

Els romans construïen esculleres sense connectar-les a la costa. Al segle II A.D. 

es van construir moltes esculleres i dics al llarg de la costa sense estar 

connectades a aquesta per evitar l’acumulació de sediment creant un corrent 

sense obstruccions, com a Sabratha i Patras. Per fer-ho, creaven una illa artificial 

davant del port mitjançant enormes blocs que eren portats fins allà amb vaixells 

i tirats al mar, creant una superestructura [Blackman, 1982: 198]. L’escullera de 

                                                           
19 Els grecs solien construir les esculleres amb runes .  
20 Aquest tipus de pavimentació es va començar a fer servir entre l’Edat del Bronze i del Ferro a Fenícia 
[Blackman, 1982: 202]. 
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Centumcellae (vila imperial de Trajà) es va construir amb aquest modus operanti 

[Blackman, 1982: 197]. 

Dics 

Els egipcis van ser els primers que van construir dics sòlids per poder excavar 

conques als rius. Per millorar la protecció de la zona afegien més dics i 

esculleres21, que posteriorment s’utilitzaven com a molls [Blackman, 1982: 92]. 

Durant l’Edat del Ferro les ciutats gregues van construir nombrosos ports a la 

zona de l’Egeu, utilitzant els dics com elements protectors. Segurament els 

construïen a primera línia de mar perquè els vaixells mercants els poguessin 

utilitzar com a moll, com feien els egipcis [Blackman, 1982: 93]. 

Els fenicis i els grecs van ser els primers a emprar estructures verticals. Els blocs 

de paraments que permetien un bloqueig intern del port van néixer a Fenícia. 

Aquest tipus de construcció es va estendre a altres enclavaments del Mediterrani 

entre l’Edat del Bronze i l’Edat del Ferro. [Morhange, Marriner, et. al., 2014: 13] 

A mesura que s’expansionaven per la costa (Sidon, Athlit, Akho...) van afegir més 

dics i embarcadors. Els mètodes constructius fenicis eren l’agrupació dels dics 

en línies continues i els cothons22, una conca artificial excavada i connectada al 

mar a través d’un canal que servia per protegir el port de les invasions terrestres 

i marítimes [Blackman, 1982: 92; Morhange, Marriner, et al., 2014: 13].  

Entre el període hel·lenístic i a partir dels romans, es va començar a aprofitar 

l’espai intern que creaven els dics per aconseguir més molls, però també per 

col·locar balises i senyals, com fars i torres de senyalització. Polycrates va 

construir el primer dic d’opus quadratum a Samos al 530 a.C. aproximadament 

[Blackman, 1982: 197]. En el cas dels romans els dics eren superestructures 

d’entre 4 i 5 metres, situades a llocs de poca profunditat. Si el calat era superior, 

primer construïen un talús submergit i al damunt edificaven el dic [Peña, 2002: 

7]. A mesura que evolucionaven les tècniques constructives, les estructures es 

feien més lleugeres [Peña, 2002: 8]. 

                                                           
21 Un exemple d’aquest increment de protecció el localitzaríem a Sidon [Blackman, 1982 : 92]. 
22 Es poden observar a Motya (Sicília) i a  Carthago (Tunísia) [Franco, 1996: 123]. 
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La superfície del dic era de blocs, i el seu interior solia estar farcit de runa23; tots 

els blocs solien estar cimentats de forma natural. Normalment, a l’altra banda 

dels dics se situava una escullera per millorar la protecció del port. Els dics 

oferien molt d’espai per la construcció dels molls. Amb les millores romanes els 

dics s’unien a les parets fortificades; d’aquesta manera s’ampliaven els molls 

permeten un amarratge segur dels vaixells comercials i s’obtenia més espai per 

als edificis portuaris. Els romans unien els blocs amb runa i morter, i van deixar 

d’utilitzar la fusta com a paviment de les estructures24. Els blocs d’opus 

quadratum s’unien amb claus25 per evitar els buits [Blackman, 1987: 197, 198].  

A l’hora de construir un dic vertical es podien emprar tres models diferents: els 

dics verticals de formigó, els dics de blocs de formigó i, els dics recoberts amb 

blocs de pedra (opus quadratum) [Peña, 2002: 23]. Igualment aquestes 

construccions es podien combinar per aconseguir més robustesa [Peña, 2002: 

12].  

Per construir els dics verticals de formigó en massa, s’abocava el morter hidràulic 

en unes caixes submergides fetes amb estaques de roure subjectades amb 

cadenes, i anivellades en la zona més profunda [Vitruvio, 1995: 221].  

Els dics verticals de blocs de formigó es realitzaven quan no es podia utilitzar 

una banqueta. Es preparava una plataforma sòlida a terra ferma o des d’un 

espigó, anivellada i completament plana menys la última meitat, que havia d’estar 

inclinada per poder entrar en contacte amb l’aigua [Vitruvio, 1995: 221].Al costat 

de l’aigua, a prop de la zona indicada i a l’altra banda de la plataforma, es 

construïen voreres, que progressivament s’anaven omplint de sorra fins arribar 

al nivell dels marges.  

Un cop arribat a aquest nivell s’aixecava una pilastra que es col·locava a la 

superfície plana durant dos mesos perquè s’assequés. Després es tallava la part 

superior –retinguda per la sorra– que s’anava enfonsant dins l’aigua a mesura 

que les onades s’emportaven el sòl argilós. Un cop s’havia enfonsat la pilastra 

                                                           
23 Minoritàriament, els dics estaven farcits per blocs rectangulars ben tallats al seu interior [Blackman, 
1982: 197] 
24 La fusta és un material poc resistent ja que pot ser devorada per la bruma, i es va podrint 

progressivament [Blackman, 1982: 204] 
25 Els claus ens permeten datar aproximadament l’estructura per la variabilitat de la seva forma 
[Blackman, 1982: 197]. 
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es podria avançar [Vitruvio, 1995: 222]. Aquests dics podien arribar a mesurar 

15 x 3 metres i tenien una profunditat variable segons la mida de l’obra. Els dics 

de Cesarea Maritima són l’exemple més conegut [Peña, 2002: 11].  

Els dics verticals recoberts d’opus quadratum sempre es començaven a edificar 

a terra ferma [Peña, 2002:12] on fixaven uns calaixos dobles adossats amb 

fustes petites i cadenes. Quan tot estava ben posat i premsat, es buidava l’aigua 

on finalment s’abocaria el ciment a través de màquines, aconseguint un sòl ferm 

i sòlid (molt més ample que el mur). Si la zona era poc ferma, es clavaven unes 

estaques cremades en un dels extrems perquè així s’omplia el terra amb 

carbons. A continuació s’aixecava un mur de pedres (opus quadratum) unides 

per juntures, i s’omplien els espais que quedaven amb enderrocs [Vitruvio, 1995: 

222].  

    

 Platja Qualitat del fons Onatge 

Dics verticals de formigó Apropiada Acceptable Fluix 

Dics verticals de blocs de formigó Apropiada 
Acceptable (Petita o 
mitjana fondària) 

Fort o de mar 
endins 

Dics recoberts ambo blocs de 
pedra Apropiada Indiferent 

Fort o de mar 
endins 

      

    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per J. M de la Peña26. 

 

Els romans construïen els dics d’una manera o altra segons la relació de l’obra 

amb la costa. Podien emprar un dic convergent corbat (Leptis Magna, Astura, 

Anzio, Terracina), un dic convergent amb un dic central aïllat (Conca Clàudia del 

port de Portus), un dic recte convergent (Tarraco, Elaea), un sol dic (Puteoli) o 

un dic i un contradic (Cesarea Maritima) [Blackman, 1982: 203 i Peña, 2007: 23]. 

Per aconseguir un dic i un contradic es combinaven diferents tècniques 

constructives, com esculleres i encofrats [Peña, 2002: 7].  

 

 

                                                           
26 [Peña, 2002: 10, 12]. 
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Molls 

Els molls es localitzaven en la part interna dels dics, i augmentaven les mides 

amb el pas del temps. Normalment estaven situats a la costa, però, com hem vist 

anteriorment hi havia dics que estaven més allunyats [Blackman, 1982: 202]. 

L’altura dels molls no variava gaire, ja que depenia del nivell de l’aigua, i no 

necessitaven estar a una superfície més elevada d’un metre envers el nivell del 

mar. Actualment poden tenir altures diferents per l’impacte de l’home i per l’erosió 

de les pedres [Blackman, 1982: 203].  

Darrere els molls hi havia sovint una calçada que envoltava les infraestructures 

del port [Blackman, 1982: 204]. En el cas dels ports militars els molls ocupaven 

molt menys espai per la grandària de les infraestructures [Blackman, 1982: 204]. 

El moll més antic que és coneix és de de Cyprus i s’ha datat del segle IX a.C. 

[Blackman, 1982: 92]. 

Els molls es podien edificar en els dics excavats a la pròpia roca, aprofitant la 

cara rugosa i anivellada, com els de Sidon o els de Delos. Aquest tipus de molls 

eren els més emprats però, són molt difícils de datar [Blackman, 1982: 202]. En 

aquest tipus de moll a vegades si construïen columnes de roca que actuaven 

com a balises [Blackman, 1982: 204].  

Els fenicis solien agrupar els molls en línies continues [Blackman, 1982: 92].En 

canvi, els romans solien crear grans estructures utilitzant aquest tipus de 

paviment, però també empraven l’opus reticulatum (blocs de pedra petits) o 

maons (opus testacium). Construïen molls sòlids a través d’arcs lliures o de 

maons arquejats, com els que s’han localitzat al port de Puteoli [Blackman, 1982: 

202].  

Un altre element utilitzat a l’hora de construir molls era la fusta, malauradament 

se’n han conservat molt pocs a la Mediterrània. L’extensió dels arcs de fusta és 

molt difícil de determinar. Els molls augmentaven la seva mesura conforme ho 

feien els dics, sobretot en el període romà [Blackman, 1982: 202]. La mesura 

dels molls variava segons el lloc, el període o el tipus de port. A Piraeus i en 

alguns ports fluvials de Roma s’han localitzat molls de pedra estrets. La pedra 

tenia més solidesa que la fusta i es conservava durant més temps [Blackman, 

1982: 202].  
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Les tècniques de construcció van millorar per l’increment de l’escala dels vaixells 

i per la regularització de la forma de les conques27 del ports. Alguns molls poden 

arribar a tenir dos nivells constructius, com el cas de Leptis Magna, però 

majoritàriament solen tenir-ne un [Blackman, 1982: 202]. L’evolució dels molls 

estava relacionada amb l’ancoratge dels vaixells que podien amarrar en pedres, 

pilars i, durant el període romà, en anelles de ferro . A vegades sota el moll 

podem trobar alguns plans inclinats com si fossin rampes [Blackman, 1982: 203].  

El disseny del port es feia tenint en compte la relació que havia de jugar cada 

ciutat envers el port. Cada civilització28 tenia la seva manera de connectar el port 

amb l’enclavament més proper [Peña, 2007: 22]. 

Els egipcis (3000-30 a.C.) van desenvolupar una xarxa de ports fluvials al llarg 

del riu Nil. Aprofitaven les facilitats del paisatge alhora de construir, i quan era 

necessari afegien rampes o dàrsenes utilitzant piles de fusta o de pedra [Franco, 

1996: 120]. Durant el segon mil·lenni van excavar nombroses dàrsenes a les 

conques del rius per absorbir tot el tràfic fluvial. Van saber crear canals artificials 

[Franco, 1966: 120] navegables. El més destacable és el que connectava el mar 

Roig amb el delta del Nil [Franco, 1996: 121]. Els únics vestigis que coneixem 

d’un port marítim egipci són del 1900 a.C. [Franco, 1996: 120]. 

Alguns ports egipcis del segon mil·lenni estaven associats a temples (temple 

harbours), com els de la zona del Sudan i de Thebes. Molts temples estaven 

connectats a canals fluvials per facilitar el transport dels materials constructius i 

la pròpia construcció de l’edifici, tant del temple com la tomba [Blackman, 1982: 

92].  

Els ports fenicis (segles VII i IV a.C.) es troben al llarg de l’actual costa de Líban 

i Israel. Solin construir-los en fragments d’esculls litorals29. En la proximitat del 

segon mil·lenni, els fenicis van començar a explorar el Mediterrani i, a fundar 

colònies al llarg de la costa africana, per Sicília i per Hispania [Blackman, 1982: 

93]. El disseny d’aquests primers ports estava condicionat per la restricció 

nàutica i militar, per aconseguir un accés segur davant les adversitats climàtiques 

                                                           
27 Abans de la regularització de la forma de les dàrsenes, la conca podia ser rodona, hexàgon, rectangular 
o corbada [Blackman, 1982: 202-203]. 
28 Egipcis, minoics, fenicis, grecs, cartaginesos, etruscos i romans [Franco, 1996: 119]. 
29 Com és el cas del port de Sabratha [Blackman, 1982: 93]. 
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a través d’entrades estretes que podien ser fàcilment controlades i tancades 

regularment amb cadenes [Franco, 1966: 121]. Una de les invencions dels fenicis 

va ser la construcció de túnels a través dels molls, amb els quals controlaven els 

fluxos de les onades a través de comportes per evitar l’acumulació de sediment 

al port30 [Franco, 1996: 121].  

Els fenicis van assolir un gran nivell tecnològic en la construcció submarina. 

Altres innovacions van ser la utilització de carreus en les parets, i el revestiment 

de les fosses oceàniques amb parets de sorra i paviment. Per reduir l’impacte de 

les onades van excavar forats i trinxeres a la roca. Carthago es va convertir en 

la potència marítima de les colònies fenícies de l’oest [Franco, 1996: 123]. 

Els ports fenici-púnics tenien la ciutat annexionada al port i sovint els seus murs 

s’allargaven fins als dics; els ports actuaven com un element més de la ciutat. 

Aquesta ordenació del port envers la ciutat és una de les més comunes, i va ser 

ràpidament adoptada pel món romà [Peña, 2007: 22]. 

Els grecs (des del segle IV fins al segle III a.C.) van aprofitar les penínsules 

estretes per construir “múltiples ports31” a la mateixa regió. Els primers ports 

grecs que han estat datats són els que va fer construir el tirà de la illa de Samos, 

Polycrates, al voltant del 530 a.C. Però es creu que entre finals del segle VII i el 

segle VI es van començar a millorar els ports naturals a partir de molls, esculleres 

i dics32. En aquest període, estimulats pel comerç marítim, els grecs van 

començar a fundar colònies en molts indrets de la Mediterrània [Blackman, 1982: 

93]. 

Moltes ciutats gregues estaven situades a prop de la costa però no disposaven 

d’un riu navegable, per això aquestes ciutats van desenvolupar punts de 

contactes directes amb el mar, els out-ports o epineion. Aquesta estratègia 

formava part dels primers patrons d’assentaments, ja que els grecs construïen 

les seves ciutats a l’interior per protegir-se dels atacs marítims (Atenes, Corint, 

Megara, Argos, Esparta, Tebas, etc.). Sovint el barri portuari es trobava davant 

de la ciutat i no pas al costat del port . Els ports de tipus grec tenien la ciutat 

                                                           
30 Els ports de Siracussa, Halicarnassus i Mytilene feien servir aquest sistema per evitar la sedimentació.  
31 La ciutat de Cnidos (Turquia) tenia 4 ports i Phaselis tres [Franco, 1996: 125]. 
32 L’única excepció seria la illa de Creta, que no disposava de cap protecció natural ni artificial, malgrat el 
gran nucli de població que tenia [Blackman, 1982: 93]. 
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separada del port, i el límit el marcava el barri portuari que es trobava davant de 

la ciutat anterior al port. És una de les primeres ordenacions territorials i una de 

les que ha perdurat [Peña, 2007: 22; Blackman, 1982: 123].Però aquest model 

d’assentament estava lligat a grans períodes de tensió i de diferències polítiques 

i socials que, en molts casos, s’acabaven convertint en conflictes bèl·lics 

[Blackman, 1982: 194]. 

Els epineion són fàcils de detectar per les parets simples però defensives 

construïdes a Atenes, Corint i Megara. D’aquesta manera, la ciutat interior 

esdevenia una fortalesa costanera [Blackman, 1982: 123].  

En canvi, els assentaments més tardans es van construir a prop de la costa, en 

penínsules i istmes, llocs fàcils de fortificar i defensar. Els ports grecs que 

formaven part de la ciutat serien Delos, Thasos, Korinthos, Ephesos, Miletus, 

Cnidos, Assos, Phaselis i Tarentum entre altres [Franco, 1996: 125]. Una 

característica dels ports grecs era la monumentalitat que tenien. En el període 

hel·lenístic es van utilitzar estàtues colossals per marcar l’entrada del port i 

controlar millor l’arribada des vaixells. L’estàtua colossal més famosa és el Colós 

de Rodes, malgrat que mai s’ha localitzat. Altres escultures conegudes són els 

lleons que protegeixen l’entrada al port de Milet (Anatòlia) o l’estàtua de coure 

d’Hèrcules que estava situada al damunt del far de Gades [Peña, 2008: 18]. 

Els etruscos, contemporanis als grecs, van edificar els seus ports majoritàriament 

en llacunes, a la zona oest de la península itàlica. Les ciutats etrusques es 

trobaven a l’interior, i utilitzaven la ribera dels rius, accessibles des del mar a 

través de llacunes litorals, per edificar els seus ports. Malgrat tot, van drenar els 

rius i van reblir les llacunes per prevenir la malària, provocant una desforestació 

de la zona; molts ports es van tornar inservibles [Blackman, 1982: 187; Franco, 

1996: 127]. 

Els ports romans eren independents de les infraestructures i tenien una 

construcció pròpia [Franco, 1996: 125]. Els romans van utilitzar una gran varietat 

de conceptes i tècniques per dissenyar i construir ports a diferents punts de la 

costa per adaptar-se a la hidràulica local, les condicions geomorfològiques i la 

disponibilitat dels materials [Franco, 1996: 131]. Molts ports etruscos van ser 

reformats i utilitzats per Roma [Franco, 1996: 127].  
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El port de Cosa, segle II a.C., va ser un dels primers ports construïts pels romans 

i estava situat a la regió etrusca. Aquest port mostra la transició dels ports 

naturals dels antics etruscos als ports artificials edificats pels romans [Franco, 

1996: 127-128]. Un altre exemple dels primers ports romans és el port Aquileia 

construit el 181 a.C. En l’ inici de l’Imperi (segle I a.C.) es van edificar ports que 

no estaven lligats a les ciutats com el Forum Julii (Frejus), Mysenum (Misenum) 

i Puteoli (Pozzuoli)[Franco, 1996: 130]. Aquests ports s’anomenen “evolucionats” 

ja que estan situats estratègicament dins d’una àrea d’influència i poden estar 

allunyats fins i tot d’una població. No va ser fins més endavant que es van 

connectar a un enclavament urbà [Franco, 1996: 125; Peña, 2007: 22]. 

Les ciutats costaneres i els epeneion van ser fortificats no només durant el 

període de guerra, sinó també durant les èpoques de pau. Durant la Pax 

Romana, moltes conques van ser tancades i protegides. La fortificació també era 

una tècnica per estendre els murs de la ciutat cap als molls del ports; moltes 

vegades finalitzaven amb torres defensives. L’entrada del port solia ser 

suficientment estreta per mantenir soldats i armament d’artilleria damunt les 

torres. S’intentava aprofitar sempre la topografia; en cas contrari s’excavava una 

entrada estreta a la roca [Blackman, 1982: 194]. Sovint la fortificació servia per 

crear un control duaner [Peña, 2002: 4] anomenat portorium [Noguera, 1966: 

228]. 

 

3.4 Les infraestructures portuàries  

 

Les infraestructures portuàries es poden localitzar tant en ports naturals com 

artificials, i solen estar diferenciades segons l’àmbit portuari del port. A mesura 

que els ports s’engrandien anaven incorporant noves infraestructures i oficis 

[Peña, 2002: 4], sobre tot a partir del segle V a.C. quan es van començar a 

construir de forma més sistemàtica [Mauro, 2014: 19]. 

Aquestes infraestructures no sempre han prevalgut fins als nostres dies, per això 

C. Mauro classifica l’absència d’estructures en tres categories diferents: 

l’absència real d’infraestructures des de l’inici de la construcció del port, la no 

supervivència per culpa de l’espoli o per la reutilització d’aquestes com a 
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fonaments de nous edificis o construcció, i la poca durabilitat d’aquestes per 

culpa dels materials emprats quan es van construir (com la fusta, que no se sol 

conservar) [Mauro, 2014: 12]. Moltes instal·lacions només conserven els 

fonaments i sovint s’ha de recórrer a altres evidències com les fonts antigues i 

algunes de pictòriques [Blackman, 1982: 30]. Les fonts pictòriques han permès 

reconèixer millor les infraestructures que es troben a Ostia, Carthago, Puteoli i 

Alexandria [Noguera,1996: 222]. 

Infraestructures i oficis 

Les infraestructures que s’havien de localitzar com a mínim al voltant del port, 

eren les drassanes o bé uns accessos que facilitessin l’entrada del mercat 

[Vitruvio, 1995: 221] que estaven indicades per un seguit de balises de 

posicionament [Peña, 2007: 27]. Segons J.M de la Peña les infraestructures 

portuàries es podien ordenar en sis espais diferents: els pòrtics, les drassanes, 

els magatzems, els varadors, les estrades, el sistema d’aigües [Peña, 2002: 13].  

Les dependències portuàries i els magatzems estaven situats als pòrtics. Solien 

estar al voltant de les conques portuàries, allà on es duia a terme la càrrega i 

descàrrega de les mercaderies i actuaven com a contrafort quan la cara interior 

dels dics s’emprava com si fos un moll [Peña, 2002:13; Peña,2002: 17]. Els 

magatzems es construïen al port i a la ciutat i podien ser tant militars com civils. 

Els que estaven destinats a guardar el blat s’anomenaven horrea [Peña, 2003: 

17, 18]. Dins de la zona porticada es localitzaria la Capitania, des d’on es donava 

permís per accedir al port utilitzant unes banderes; aquestes també indicaven i 

autoritzaven l’entrada i sortida dels vaixells del port. [Peña, 2007: 27]. En el 

període hel·lenístic, els pòrtics eren zones elevades amb moltes columnes 

[Noguera, 1996:221].  

Les drassanes es localitzaven a la zona interna del port, davant les estrades, i 

majoritàriament es construïen seguint l’estil grec. Solien tenir arcades o 

columnes alineades i estaven cobertes amb fusta [Peña, 2002: 13-14; Peña, 

2003:17]. Quan les reparacions dels vaixells eren petites es duien a terme a les 

grades, tot i que les drassanes fossin més àmplies. Des del punt de vista 

arqueològic, les drassanes són estructures poc permanents i en prou feines se 

n’han localitzat [Blackman, 1982: 207].  
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Les estrades eren rampes que servien per retirar els vaixells de l’aigua i sovint 

es construïen amb fustes col·locades de forma paral·lela damunt la sorra [Peña, 

2002: 14] per facilitar l’extracció o el retorn dels vaixells al mar.  

Una infraestructura que no té en compte Peña són les grades33 que servien per 

guardar els vaixells durant el període que no es podia navegar [Mauro, 2014: 18, 

Blackman, 1982: 204]. Aquesta estructura no tenia unes mesures exactes, era 

uniforme [Rickman, 2008: 27] i estava inclinada en direcció al mar per facilitar 

l’entrada i sortida dels vaixells [Blackman, 2008: 204]. Segons Rankov les grades 

o hangars Mediterranis estaven col·locats a prop del mar perquè no depenien de 

les marees. Se’n han trobat a Carthago, Roma, Rhodes, Massalia i Piraeus. En 

canvi, a l’Atlàntic es troben uns quilometres més endins [Blackman, 1982: 206; 

Rankov, 2008: 53; Rickman, 2008: 23, 27]. 

Un altre edifici eren els shipsheds, relacionats amb el poder, la militarització i la 

influència comercials. Servien per protegir i guardar els vaixells de guerra, 

preparats per entrar en acció. Aquestes estructures les trobem en el període 

clàssic, l’hel·lenístic i en el món romà. Van tenir molta importància en l’Antiguitat, 

i els estats feien grans inversions per construir i mantenir-los. Els majors 

complexos es troben a Atenes i Carthago. Sovint s’han interpretat erròniament 

com a magatzems; molts han estat descoberts per geòlegs i no per arqueòlegs, 

perquè són un bon indicador del canvi del nivell del mar [Blackman, Rankov, 

2013: 3]. Solien ser obres grans, ja que havien d’acollir un gran nombre de 

vaixells34. Es construïen a prop de les estrades i per això moltes vegades s’han 

utilitzat aquests edificis per determinar la variació del nivell del mar [Blackman, 

Rankov: 2013:3]. 

El sistema d’aigües no sempre es té en consideració però era molt important 

abastir els ports amb aigua viva35. Per aconseguir-ho es necessitava un punt de 

captació d’aigua, un canal per transportar-la i un punt de sortida [Peña, 2002: 

14]. Sovint es construïa un aqüeducte propi del port juntament amb cisternes i 

                                                           
33 Al segle VI a.C. se’n van construir a la zona del Mar Roig (Egipte); paral·lelament els grecs van 
construir-ne a l’est del delta del Nil en el mateix període [Blackman, 1982: 204]. 
34 Bockh, en canvi, creia que cada shipshed cobria un sol vaixell malgrat que se’n havien identificat més 
de 372 [Blackman, 2013:4]. 
35 L’aigua viva era l’aigua apte pel consum humà.  
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dipòsits d’aigua [Peña, 2007: 27]; d’aquesta manera els vaixells de mercaderies 

podien aconseguir aigua fàcilment.  

Els ports comptaven amb tot un seguit de màquines, sobretot per enretirar les 

mercaderies sobretot. No sempre tenien una secció fixa. Algunes de les 

màquines que es feien servir eren les grues, la maquinària dedicada a la clava i 

les bombes de buidatges, etc. [Peña, 2007: 15]. 

La senyalització marítima es podia fer a través dels llums dels vaixells, dels fars 

costaners, de les fites costaneres i dels senyals lluminosos del propi port36 [Peña, 

2008: 4] Els fars s’empraven tant com a indicadors de posició com per vigilar i 

transmetre missatges [Peña, 2007: 5]. La llum o el foc del far s’encenia utilitzant 

naftalina o el petroli [Blackman, 1982: 207], i es projectava a la llunyania a través 

d’un mirall [Blackman, 1982: 208]. Els fars, abans de la seva edificació com a tal, 

eren torres de vigilància militars o santuaris. Els fars pròpiament dits els van 

començar a construir els grecs i eren torres que tenien la il·luminació a dalt de 

tot. Els romans els van imitar, construint fars de notables dimensions; sovint 

aquests estaven decorats amb estàtues [Noguera, 1996: 230]. Els fars tenien 

múltiples formes i categories, però la bàsica era una torre vertical que podia 

arribar a mesurar a 4 pisos [Blackman, 1982: 208; Peña, 2008: 13]. El fars més 

coneguts són els dels romans, malgrat que molts han desaparegut37 [Peña, 

2008:13 ]. Però també en coneixem de grecs, com el d’Alexandria [Peña, 2008: 

9].  

Els registres textuals mostren una imatge del rang de les diferents persones, 

treballs i tasques desenvolupades en les infraestructures dels ports [Rogers, 

2013: 187], com operadors de grues, estibadors, rastrejadors de sorra, barquers 

portuaris, faroners, comptables, remolcadors, etc. [Blackman, 1982: 204].  

Agrupació de les infraestructures: àmbit privat, públic, militar, civil..  

L’organització de les activitats està connectada amb els ports i forma part de les 

condicions socials i els canvis dels propis períodes [Roger, 2013: 188]. Aquests 

                                                           
36 Es feien servir àmfores lluminàries [Peña, 2008: 7]. 
3737 Molts fars han desaparegut ja sigui per la destrucció natural, la reedificació, l’ús com a pedrera, o 
perquè van ser enderrocats en època moderna [Peña, 2008: 13]. 
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canvis d’organització es veuen reflectits en l’agrupació de les infraestructures del 

port [Peña, 2007: 25].  

En un primer moment el port estava separat de les activitats que s’hi realitzaven 

a través de dics, conques o dàrsenes, depenent de la grandària del lloc [Peña, 

2007: 25]. En els ports fenicis hi havia múltiples entrades destinades a separar 

diferents àmbits com la dàrsena militar i la dàrsena civil [Franco, 1996: 121]. 

Els ports es van construir per interessos comercials, ja sigui per accedir a béns 

de luxe o a productes bàsics. Els ports estaven connectats a les rutes comercials 

terrestres38, marítimes i fluvials, i als mercats. Es podien trobar dos models de 

mercat: l’Emporion39 i el mercat convencional. Els fenicis van desenvolupar el 

model d’Emporion per garantir l’autonomia política i fiscal [Torelli, 2003:110]; era 

el mercat lliure d’impostos i estava controlat per uns oficials específics. La seva 

àrea estava molt ben definida, tancada mitjançant parets [Blackman, 1982: 194]. 

Els dos ports lliures d’impostos van ser Rodes40 i Delos [Blackman, 1982: 188] 

En els ports comercials s’intentava controlar els moviments de la població — 

sobretot dels estrangers — i dels béns interiors i exteriors de la ciutat [Blackman, 

1982: 194]. Els grans ports comercials van ser Phaselis, Corcyra, Tarentum, 

Carthago, entre d’altres. Molts es van construir com a punts d’exportació dels 

productes locals, com l’obsidiana de Melos, l’ocre vermell de Keos, el marbre de 

Thasos i Proconessus, etc. Durant l’Imperi romà, les grans rutes comercials 

estaven relacionades amb la importació i l’exportació del gra procedent del nord 

d’Àfrica, com en els casos dels ports de Thapsus, Utica, Sabratha, Leptis Magna 

i Alexandria. Des d’allà no només s’exportava el gra sinó també productes de 

luxe, com l’ivori o animals salvatges [Blackman, 1982: 188].  

Els ports militars podien ser resguardats pels ports imperials, que s’ocupaven de 

mantenir els vaixells de guerra lluny dels visitants; d’aquesta manera podien 

controlar i supervisar directament tant les naus com el funcionament del port. 

                                                           
38 Els costos augmentaven quan la ruta comercial era terrestre [Blackman, 1982: 187]. 
39 Alguns Emporion podien tenir privilegis comercials i drets d’assentaments, com el que es va assentar a 
Naucratis al 610 a.C. [Blackman, 1982:196]. 
40 Delos es va convertir en el gran centre comercial de l’Egeu al 167 a.C. perquè els romans van decidir 

castigar Rhodes perquè havia donat suport als cartaginesos [Blackman, 1982: 188].  
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Altres ports militars eren mantingut en secret, com el “Port secret” 

d’Halicarnassus. A Atenes, el port militar del Pireu es trobava separat de la resta 

i estava exclusivament reservat per l’ús dels vaixells de guerra. En aquest model 

de port, les drassanes estaven tancades al públic; en molts indrets era il·legal 

malmetre les drassanes o entrar-hi sense permís. Tant els grecs com els romans 

van mantenir les bases navals en el seu propi territori. Les dues bases militars 

de l’Imperi romà es trobaven a Ravenna i Misenum; els altres ports militars 

subsidiaris compartien espai amb els ports comercials [Blackman, 1982: 189]. 

Els ports podien estar vinculats a temples, santuaris o refugis on els mariners 

demanaven a la divinitat local o a les divinitats marines la seva protecció durant 

el viatge que havien d’emprendre o donaven gràcies per haver arribat a port. 

Aquests temples estaven a prop de les zones urbanes [Blackman, 1982: 188]. 

Els ports privats eren aquells que es trobaven en les grans viles romanes 

marítimes. Van ser utilitzats tant pels tirants grecs, com Dionysius I a 

Halicarnassus, com pels emperadors romans. Moltes d’aquestes viles estaven 

decorades amb pintures murals i mosaics que ens han permès obtenir molta més 

informació sobre l’evolució dels ports i la navegació [Blackman, 1982: 188, 189]. 

Malgrat conèixer molts ports privats, desconeixem l’àmbit domèstic dels barris 

portuaris. L’anàlisi d’aquestes estructures ens permetria entendre millor les 

interconnexions culturals de la gent que hi vivia [Rogers, 2013: 189].  

A mesura que els ports s’engrandien, les seves infraestructures s’anaven 

especialitzant. Si dins la mateixa badia hi havia un parell de ports solien unificar-

se [Peña, 2007: 25]. Alguns exemples són l’agrupació del ports del golf de Nàpols 

(Puteoli, Nàpols i Misenum) [Peña, 2003: 22] i la connexió del port d’Alexandria 

amb el port de Canopus o el Llac de Mareotis [Rickman, 2008: 6]. 

Finalment, els romans van crear tot un front portuari unint tots els ports 

especialitzats per poder satisfer totes les necessitats de la ciutat imperial, creant 

tot un conjunt de ports compactes i espacials [Peña, 2007: 25].  
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Zones d’influències  

Totes aquestes infraestructures estaven connectades tant amb el port com amb 

les zones d’influència properes a través de tota una xarxa de vies públiques i 

calçades41.  

Però al mateix temps que s’incrementaven les vies i la seva importància els ports 

més petits perdien influència i poder, sobretot durant l’Imperi romà [Peña, 2007: 

20]. A través d’aquestes vies cada port es comunicava amb les seves àrees 

d’influències; en el cas d’Hispania es va crear una àrea d’influència entre 

Carthago Nova, Tarraco, Emporion i Gadir.[Peña, 2007: 26]. Els serveis i les 

infraestructures tenien accessos fàcils i zones de tràfic procedents de les naus 

de cabotatge, de les rutes marítimes i fluvials [Peña, 2007: 27]. 

Les influències es poden veure en la relació del mercat dins la zona portuària. El 

mercat es podia localitzar tant en el propi port com a la ciutat més propera a 

aquest [Peña, 2007: 27]. Els funcionaris que s’encarregaven del seu 

funcionament eren els aedil [Blackman, 1982: 194; Peña, 2007: 12].  

Les zones d’influència portuària eren un valor afegit: no era el mateix un 

enclavament aïllat que un enclavament pròxim a una ciutat.  

 

3.5 L’administració portuària 

 

L’administració dels ports s’ha d’analitzar a través de les fonts antigues42, 

únicament romanes [Peña, 2007: 7], sobretot a partir de Titus Livi i Tacit, 

juntament amb un papir egipci estudiat per Rickman [Peña, 2007: 10, 14]. 

Les necessitats estatals lligades a les activitats comercials van ser les 

responsables de crear una estructura de fondejadors, instal·lacions portuàries, 

serveis de finançament o la construcció de noves naus; aquestes necessitats 

podien estar relacionades amb interessos privats. Les activitats quedaven 

paralitzades des del mes d’octubre fins al mes d’abril o des del setembre fins al 

                                                           
41 A Alexandria hi havia una via elevada que comunicava tot el port amb algunes àrees d’influència, 
l’heptastadion [Rickman, 2003: 144].  
42 El problema de les fonts antigues és que n’hi ha poques i són poc concises [Peña, 2007: 7] 
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maig, quan es clausurava la navegació i començava el període del mare clausum 

[Rickman, 2003: 139]. 

La creació dels càrrecs portuaris i la seva evolució estan connectats amb la 

pròpia història de Roma: la monarquia, la primera etapa de la República, 

l’expansió de Roma i l’Imperi [Peña, 2007: 8]. El primer port romà es va construir 

a Ostia durant l’etapa monàrquica del rei etrusc Ancio Marcio, que va ser el 

responsable de crear els primers càrrecs administratius portuaris: l’encarregat 

del port (Ostiensis procuratori), el capità portuari, el controlador de les duanes 

(cuestor), el controlador de les mercaderies, els barquers (Ienucularios) i els 

estibadors (sacarii) [Peña, 2007: 9].  

Durant la República es va crear el càrrec de censor, que va substituir el de 

procurador el 443 a.C. [Peña, 2007: 10]. El 313 a.C. les illes Pontines (Itàlia) van 

ser ocupades pels romans, i dos anys més tard es va crear la magistratura de 

duumviri navales [Rickman, 2008: 7], destinada a reparar i equipar la flota 

[Rickman, 2003: 128]. El 267 a.C. es van afegir els questores classici, que 

estaven repartits al llarg de la costa d’Ostia i la desembocadura del Tíber 

[Rickman, 2008: 7]. 

Després de la conquesta de la Magna Grècia els romans van accedir a 

excel·lents ports. En alguns assentaments van mantenir l’estructura 

administrativa de les ciutats-estats. Els càrrecs locals que s’han pogut identificar 

són: l’autoritat municipal (semblant a l’edil), el capità portuari, el responsable de 

les duanes, i el recaptador d’impostos, que podia estar en mans de particulars a 

través de l’arrendament del càrrec estatal. Aquests càrrecs es diferencien molt 

poc dels creats durant el període monàrquic. Aquest sistema local va finalitzar 

després de la Segona Guerra Púnica, quan es va aplicar el control estatal 

després que algunes ciutats s’haguessin posicionat a favor dels cartaginesos 

[Peña, 2007: 10]. 

Segons Peña, després de la guerra s’haurien produït canvis en l’administració. 

El control estatal portuari va passar a mans d’un govern provincial, malgrat que 

també es va mantenir alguna autoritat municipal (cas minoritari). Va ser en 

aquest període quan es va crear el responsable d’obres públiques (curator). El 

que s’encarregava específicament de les obres dels ports i de la zona de la costa 
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rebia el nom de curator navicularum maris [Peña, 2007: 10]; era escollit per 

l’emperador i ratificat pel senat [Peña, 2007: 11] 

L’equip administratiu estava format per un arquitecte o enginyer, secretaris, 

comptables, registradors de llibres i registres, heralds, missatgers i consellers. 

Probablement estava dirigit per un procurador, que era l’autoritat del port 

encarregada de controlar la zona d’obres i la zona administrativa o d’explotació 

portuària [Peña, 2007: 11].  

Els emperadors eren els primers interessats en el bon funcionament dels ports; 

hi ha molts exemples de les reformes que hi van dur a terme. L’emperador Gaius 

va millorar el port de Regium, un dels ports centrals dins la Ruta del Gra; Trajà 

va reformar els ports d’Ancona i de Portus, convertint el darrer en el port imperial 

de Roma per excel·lència; Vespacià va renovar el port de Seleucida, i Septimi 

Sever, el de Leptis Magna. Els ports eren controlats per governadors provincials, 

tot i que també hi havia ports dirigits per particulars; en circumstàncies especials, 

aquests últims ports podien ser intervinguts per l’Estat [Rickman, 2008: 11]. A 

època imperial, les duanes eren controlades pel cuestor; el mercat, dirigit per 

l’edil i l’Emporion o mercat lliure d’impostos, per un funcionari portuari [Peña, 

2007: 12].  

L’estudi realitzat per Rickman sobre el papir localitzat a Alexandria va servir per 

entendre millor el funcionament del port d’Alexandria, perquè s’hi anomenaven 

diversos càrrecs i autoritats, com el procurator Phari, que s’ha associat a 

l’autoritat de senyalització marina o l’autoritat pròpia del port. Una altra 

magistratura és el consularis molium, fari, ataque purgatoriae, o cònsol de molls, 

fars i dragatge, que era l’encarregat del manteniment de les zones portuàries 

[Peña, 2007: 14]. 
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Font: Peña, J.M (2007). Avance y desarollo portuario en la Roma Antigua, 12.  

Glossari 

Procurator: era la persona responsable del port. Al 443 a.C. aquest càrrec es va 

substituir per la magistratura de questor. Després de la Segona Guerra Púnica 

l’encarregat del port, de totes les obres públiques navals i del control portuari d’una zona 

costanera determinada va ser el Curator navicularum maris. L’encarregat del port  tenia 

tota un equip d’ajudants (secretaris, comptables, registradors, etc.) dedicats a que el 

port funciones correctament, com a l’actualitat [Peña, 2007: 9 -11]. 

Duumviri navales: eren els que estaven destinats a reparar el port i equipar la flota. 

Aquesta magistratura va néixer al 311 a.C.  Aquesta magistratura es va complementar 

al 267 a.C. amb els questores classici que realitzaven la mateixa tasca però a diferència 

dels anteriors estaven repartits al llarg de la costa i no només en un sol port [Rickman, 

2003: 128; Rickman, 2008: 7]. Actualment aquesta tasca la realitzen els enginyers 

navals.  

Consularis molium, fari, ataque purgatoriae: era la magistratura destinada a controlar els 

molls, els fars i el dragatge de les conques portuàries. Aquest càrrec era el destinat a 

controlar els fars, els lastrejadors de sorra, els estibadors de vaixells (sacarii)  i  

[Blackman, 1982: 204; Peña, 2007: 14].  
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4. CONCLUSIONS 
 

L’objectiu principal d’aquest treball era conèixer l’evolució dels ports al llarg de 

l’Antiguitat i presentar les modificacions que han sofert des d’aleshores fins 

l’actualitat. La majoria de ports que han arribat fins als nostres dies −alguns més 

malmesos que altres−, ho han fet gràcies a l’acumulació de sediment. La resta 

s’han perdut per culpa de la tectònica de plaques, l’erosió, l’augment del nivell 

del mar, la destrucció antròpica i els canvis en la línia de costa.  

Malgrat la perillositat d’alguns elements naturals (com els istmes) els antics van 

aprofitar tots els que tenien a l’abast per protegir els vaixells i connectar-se a les 

rutes navegació, construint ports des dels llocs estratègics. Sempre s’adaptaven 

al territori i als accidents geogràfics tant en els ports naturals com els artificials. 

Els darrers oferien moltes més possibilitats de construcció i no estaven tan 

limitats, però tots estaven sempre estaven situats a prop de bones matèries 

primeres.  

Com hem vist, tot i utilitzar els mateixos elements constructius (dics, molls i 

esculleres), no tots els antics construïen els ports de la mateixa manera, i que 

cada civilització antiga tenia la seva manera d’unir els ports amb les ciutats.  

Els ports van ser molt importants durant l’Antiguitat perquè van desenvolupar tota 

una xarxa comercial al llarg de les diferents civilitzacions del Mediterrani, però 

també aconseguien crear potències polítiques. No hem d’oblidar que el mar va 

ser un lloc de grans batalles, sobretot entre els romans i els cartaginesos, i que 

els ports van convertir-se en elements de protecció i de fortificació de les ciutats 

davant dels saquejos i dels enemics.  

Actualment, les fonts modernes principals sobre els ports antics de la 

Mediterrània són de D. Blackman i L. Franco, majoritàriament de la dècada dels 

90. Caldria una renovació d’aquests treballs i una modernització, ja que tenim 

molta més informació de caràcter específica a l’abast sobre els ports que fa 10 

anys endarrere. Com hem vist, hi ha molts projectes arreu d’Europa que intenten 

recuperar els ports antics a través d’estudis detallats i complets, i un gran nombre 

d’informació dins les bases de dades.  
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Però no només tenim molta més informació, sinó que molts projectes inclouen la 

reconstrucció del ports en tres dimensions, com és el cas de Portus. També hi 

ha projectes museístics innovadors com la ruta subaquàtica del port de Cesarea 

Maritima.  

Tot i que molts elements constructius dels ports han estat espoliats i destruïts 

per l’acció antròpica, tant per desconeixement com per interessos privats, s’ha 

de valorar molt positivament el canvi de mentalitat que hi ha hagut a l’hora de 

preservar el patrimoni portuari de l’Antiguitat.  
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