
EMPORION, EMPORIAE 

EMPÚRIES 
 
El topònim Empúries és un nom en plural heretat del llatí Emporiae, -arum. 
El fet que aquest nom fos en plural no és casual, sinó que reflectia una 
realitat, ja que a Empúries, quan els romans s’hi van instal·lar, hi havia ja la 
comunitat d’ibers indicets i la comunitat grega. Índice devia ser un poblat 
de barraques senzilles. Cap a la fi del segle VII o al començament del VI aC, 
els grecs van establir un mercat o empori en un illot a la desembocadura del 
Fluvià, ja que era un punt segur per als grecs que arribaven per mar, tenint 
en compte que als ibers no els agradava la mar. Aquest primer 
assentament, anomenat per les fonts escrites Paleàpolis, on actualment hi 
ha la localitat de Sant Martí d’Empúries, aviat resultà petit per als grecs i 
erigiren un nou assentament més ampli en terra ferma. Actualment, el riu 
Fluvià desemboca una mica més al nord; l’espai ocupat per l’antic port es va 
omplir de sorra aportada pels al·luvions del riu, de tal manera que l’antic 
illot restà unit al continent. Al final del segle III ac, els grecs se sentiren una 
mica insegurs dels veïns indicets, incitats potser pels cartaginesos, que 
sempre que podien els feien la competència comercial. En aquest estat de 
coses, quan va esclatar la segona guerra púnica el 218 aC, els romans, 
comandats per Gneu Escipió, hi instal·laren un praesidium, és a dir, la 
primera base militar d’Hispània. Aviat els romans van ocupar la part oriental 
de la península Ibèrica, i sabem que, cap al 195 aC, Cató va passar per 
Empúries per tal d’eliminar focus de resistència indígena antiromana. Amb 
el pas del temps, el primitiu campament militar romà es convertí en un nucli 
urbà que s’afegí als altres nuclis urbans, sobretot amb l’augment de la 
població que devia suposar l’assentament dels legionaris llicenciats per Gai 
Juli Cèsar, després de la victòria sobre els partidaris de Pompeu que encara 
quedaven a la península Ibèrica.  
Durant l’Imperi, Empúries va perdre el paper predominant davant la 
importància de Tarraco. 
El nucli urbà romà de nova planta d’Empúries és regular. Ocupa una 
extensió de gairebé vint hectàrees.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indica els principals elements del nucli romà d’Empúries i, després, escriu el 
número corresponent del plànol dins els parèntesis que hi ha al costat de la 
definició 
 
( ) Fòrum o centre administratiu i plaça de mercat, situada a la intersecció del 
cardo amb el decumanus principals. A Empúries hi havia els temples, la cúria i la 
basílica. 
(  ) Murus que encerclava Empúries 
(  ) Cardo maximus 
(  ) Decumanus maximus 
(  ) Porta meridionalis 
(  ) Palaestra o lloc públic per als exercicis gimnàstics, per a la lluita, per al pugilat, 
etc. 
(  ) Amphitheatrum  
(  ) Insula 
(  ) Domus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


