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DOS
NOSALTRES I ELS QUE ENS VAN VISITAR
ELS PRIMERS COLONITZADORS
En l’actualitat, pot semblar que la progressiva arribada d’immigrants
a Espanya és un fet nou i excepcional. No obstant, l’arribada de població
forana a la Península Ibèrica és una constant històrica que comença des
de la mateixa antiguitat.
En efecte, en el primer mil·lenni abans de Jesucrist, diferents pobles
navegants de l’altre costat del Mediterrani i altres procedents de l’interior
i nord d’Europa, van arribar i es van establir en la península. És a dir,
la van colonitzar.
Per a conèixer aquests pobles colonitzadors hauríem de preguntar-nos:

11. Qui eren? D’on venien? Quan van arribar?
12.

Per què van venir? On es van establir? Què van aportar
als pobladors peninsulars?

Per a respondre aquestes qüestions t’adjuntem una sèrie de documents de treball.

Figura 14
Les colonitzacions
mediterrànies
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Figura 15

L’arribada dels pobles del Mediterrani
En el primer mil·lenni abans de Crist, uns pobles navegants
de l’altre costat del Mediterrani van arribar a la Península Ibèrica
a la recerca de metalls i altres matèries primeres que necessitaven, i les intercanviaven per productes manufacturats que ells
portaven. Primer, van arribar els fenicis i van fundar colònies,
sobretot en el sud-oest. Gadir va ser la ciutat més famosa que hi
van fundar. Poc després, van arribar els grecs, que es van establir
en la franja oriental. Hi van fundar ciutats com Rhode (Roses) i
Emporion (Empúries).
Al mateix temps que els grecs, van fer la seua aparició els
cartaginesos. Aquests, en una primera etapa (des del segle VII
a.C.), van continuar l’activitat comercial dels fenicis i fundaren
Cartago Nova.
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Àmfores fenícies de tipus “obús”.
Múrcia.

Figura 16

L’arribada dels indoeuropeus o celtes
Entre els segles XI i IX a.C., els denominats pobles celtes o
de parla indoeuropea, procedents de la zona situada entre el sud
de l’actual Alemanya i el nord d’Itàlia, van penetrar progressivament en la península des dels Pirineus. La seua inﬂuència va
ser important en gran part del vall de l’Ebre, l’Altiplà, Galícia i
part de l’actual Portugal. Es relaciona amb els corrents marítims
i comercials atlàntics que, des de l’edat del bronze, s’havien establert entre les zones metal·lúrgiques del nord-oest peninsular,
les costes septentrionals franceses i les illes britàniques.
Alabastre àtic. Empúries (Girona).
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Les aportacions dels pobles forans
Els fenicis, grecs i cartaginesos van actuar, quasi de manera
exclusiva, en la zona costera mediterrània i van introduir-hi,
entre els indígenes, nous cultius (vinya i olivera), tècniques mineres, l’aproﬁtament de les salines i la indústria de la saladura, el
torn de canterer, l’ús de la moneda, nous conceptes urbanístics,
tipus d’escriptura i formes culturals.
Les poblacions indoeuropees van introduir, en l’interior i
nord de la península, el ritus funerari de la incineració. Així mateix, amb els indoeuropeus, apareix el ferro (revitalitza l’activitat
metal·lúrgica que havia entrat en decadència) i la construcció de
muralles. No obstant, la inﬂuència fonamental dels pobles celtes
va ser el desenvolupament d’una agricultura cerealista i una variada ramaderia en zones ﬁns llavors escassament poblades.

Figura 17

Urna funerària celta de peu elevat.
Girona.
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...I NOSALTRES: LES COMUNITATS INDÍGENES.
En el primer mil·lenni abans de Crist, i en relació amb les aportacions dels pobles colonitzadors que ens visiten, es consoliden una sèrie
de pobles i cultures en el territori peninsular. Són els pobles preromans
que, posteriorment, es veuran afectats pel procés de romanització.

Figura 18

Per a conèixer millor aquests pobles, t’oferim uns documents de
treball per a contestar les preguntes següents:

13. Qui eren aquests pobles preromans? Com vivien?
14.

Quines relacions tenien entre ells? Existia algun tipus
d’unitat entre ells?

Ceràmica edetana.

15.

Quines relacions van mantenir amb els pobles procedents
de l’exterior?

Figura 19
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Les grans àrees culturals de l’època preromana
En la Península Ibèrica, en l’Antiguitat, hi havia dos grans
àrees historico-culturals, la ibera i la indoeuropea, susceptibles,
al seu torn, de divisions menors.
L’àrea ibera, pròpiament dita, incloïa Catalunya, Comunitat
Valenciana, Múrcia i àrees de les comunitats autònomes veïnes
d’aquestes dues últimes. Aquesta zona estava inﬂuïda, fonamentalment, per la colonització grega. També existia una àrea
d’inﬂuència ibera –encara que amb major predomini fenici– En
la zona sud de la Península que es correspon amb l’Andalusia
actual, així com la zona portuguesa meridional de l’Algarve i
part d’Extremadura.
L’altra àrea, la indoeuropea, comprèn els dos Altiplans,
el nord i l’oest de la Península Ibèrica, s’hi estén des de la vall
mitja de l’Ebre i el Sistema Ibèric a l’est, ﬁns al riu Guadiana
pel sud, l’Atlàntic per l’oest i el Cantàbric pel nord. La cultura
dels castros tindria, dins d’aquesta àrea, la seua pròpia especiﬁcitat.

Figura 20

Poblat celtiber, Numància.

J. SANTOS YANGUAS, Los pueblos de la España Antigua.

Figura 21
BASCONS
ZONA
CASTRENYA

CELTIBERS

IBERS

ZONA TARTÈSIC-TURDETANA

Les grans àrees culturals preromanes.
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Els ibers

Figura 22

Poblat ibèric. Azaila (Terol).

Figura 23

Segons ens conta Estrabó, els ibers eren pobles que havien
desenvolupat una agricultura i una ramaderia riques i variades
en les que es combinaven els cereals, vi, oli i mel amb la cria de
cabres, ovelles, porcs i cavalls. Aquests havien sigut capaços també de desenvolupar no sols importants activitats metal·lúrgiques
sinó també comercials, ﬁns i tot amb altres pobles forans. El seu
territori estava ocupat tant per aldees i grans poblats com per
algunes ciutats importants.
Estrabó sentia predilecció pels turdetans. D’ells deia que
eren els més cultes dels ibers, perquè “posseeixen una gramàtica i tenen escrits de molta antiguitat, així com poemes i lleis
en vers”. (...) Les marees d’aquesta regió proporcionen certs
avantatges als navegants, sent tota la zona navegable en tots
els sentits, tant la importació com l’exportació de mercaderies
es veuen extraordinàriament facilitats. La Turdetania, a més
de terres fèrtils, posseeix abundància de minerals. Fins ara, ni
l’or, ni la plata, ni el coure, ni el ferro s’han trobat enlloc tan
abundants i excel·lents.
Reelaborat a partir de: ESTRABÓ, Geograﬁa.
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Els pobles del nord peninsular
Monedes ibèriques. Iltirta (Lleida).

Figura 24

Tots aquests habitants de la muntanya són sobris: no beuen sinó
aigua, dormen en el sòl i porten cabells llargs al mode femení,
encara que per a combatre se cenyeixen el front amb una banda.
Mengen principalment carn de boc. Sacriﬁquen a Mart mascles
cabrums i també presoners i cavalls.
Durant les tres quartes parts de l’any, els muntanyesos es nodreixen d’aglans que, secs i mòlts, serveixen per a fer el pa, que
pot guardar-se durant molt de temps. Usen gots llaurats en fusta
com els celtes. En l’interior, en compte de monedes, practiquen
l’intercanvi en espècies o xicotetes làmines retallades, de plata.
No tenen més que barques de cuiro per a navegar pels estuaris i
llacunes del país. Als criminals els despenyen i als parricides els
lapiden, fora de la ciutat.
Així viuen aquests muntanyesos que són els que habiten en
el costat septentrional de la Ibèria, és a dir, els galaics, asturs, i
càntabres ﬁns als bascons, tots els quals tenen el mateix mode
de viure.
ESTRABÓ, Geograﬁa.

Dama d’Elx (Alacant).
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Els lusitans

El territori que habitaven els lusitans i altres pobles aﬁns es pot
subdividir en dues àrees: la interior, muntanyosa i pastoral, i la
planura, apta per al cultiu de cereal. Polibi parla de la riquesa dels
cereals entre els lusitans i Estrabó menciona oliverars, vinyes i el
cultiu del lli, però pensem que la vida en les àrees muntanyoses
no degué ser tan fàcil. Grans masses de lusitans, com conta Diodor, vivien del bandidatge en Turdetania. Una manera d’escapar
a aquesta situació era servir en els exèrcits. Lusitans i celtibers
van formar part de la columna vertebral de l’exèrcit d’Anníbal
que va envair Itàlia.

Figura 25

Verros de Guisando. Àvila.

J. SANTOS YANGUAS, Los pueblos de la España Antigua.
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Figura 26

Els celtibers
En primer lloc, cal citar als arevacs, situats en la part oriental de
l’Altiplà nord. Eren fonamentalment ramaders (cavalls, cabres,
ovelles i bestiar boví). L’agricultura va ser important en algunes
zones com Numància. Es detecten empremtes, en alguns llocs,
d’una agricultura mixta de cereals i horta, en règim de regadiu.
Es va desenvolupar molt la metal·lúrgia entre aquestes tribus, i
foren molt famoses les seues espases.
Molt en contacte amb els arevacs estaven els vacceus que habitaven la conca mitja del Duero. Tenien com a base econòmica
l’agricultura, però la ramaderia també era important. Encara que
coneixien algunes tècniques metal·lúrgiques, donaven poc valor
als metalls preciosos i no utilitzaven monedes.
J. SANTOS YANGUAS, Los pueblos de la España Antigua.
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Castro de Santa Tecla.
La Guàrdia (Pontevedra).

Figura 27
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La diversitat política dels pobles preromans
Va haver-hi tot tipus d’organització política. Així, tot l’occident
i nord peninsular es fragmentava en comunitats tribals de caràcter
comarcal o local, amb règims oligàrquics. Al contrari, a les àrees
oriental i meridional, la unitat política predominant era la ciutat-estat,
mentre que la zona turdetana va arribar a constituir una espècie
d’estat territorial aglutinador de comarques. Totes aquestes agrupacions formaven col·lectivitats molt tancades.

Pedra de cassoletes. Morter.
Castro de Coaña (Astúries).

J. ALONSO FERNÁNDEZ, La nueva situación regional.
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La relació amb els fenicis: l’exemple de Gadir
Gadir va ser la major metròpoli erigida pels fenicis en el
Mediterrani occidental. El seu avantatge consistia a trobar-se en
la desembocadura del riu Guadalete i pròxima al baix Guadalquivir i a les muntanyes de Huelva, riques en plata, or i coure.
Gadir, dirigida pels fenicis, aconseguirà desenvolupar el comerç
del metall, que transformarà els poblats onubesos en pròspers
ports comercials.
Els principals agraciats d’aquest desenvolupament comercial
van ser l’oligarquia de Tir, els mercaders fenicis de Gadir i les
èlits indígenes de la zona. Tots aquests ingressos econòmics
enfortirien les diferències socials en la vall de Guadalquivir
i zones limítrofes, per on s’expandeixen els famosos objectes
de luxe fenicis.
F. GARCÍA DE CORTÁZAR, Breu història d’Espanya.
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La presència cartaginesa

Figureta femenina fenícia. Cadis.

Figura 29

Terracota femenina púnica. Eivissa.
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Després del fracàs de la Primera Guerra Púnica, en la que es
van enfrontar romans i cartaginesos pel domini del Mediterrani,
la família cartaginesa dels Bàrcides va decidir ocupar la península
per a aconseguir mercenaris per al seu exèrcit, numerari per a
poder-li pagar i disposar de bases per a accions futures. Un dels
episodis històrics més famosos de l’ocupació militar cartaginesa
va ser la destrucció de Sagunt per Anníbal.
Segons Teresa de la Vega: «Després de la mort d’Amílcar i
Àsdrubal, Anníbal assumeix el comandament de les tropes cartagineses. Tenia vint-i-cinc anys. Llavors es produeix un episodi
crucial, el principi de la ﬁ de la presència cartaginesa en terres
peninsulars: la destrucció de Sagunt.
En el 219 a.C., amb la disculpa d’intervenir en els conﬂictes
entre els saguntins i els seus veïns els turboletes, Anníbal, al front
d’un poderós exèrcit de 15.000 homes, pren posicions al voltant
de la ciutat. Vuit mesos va durar el setge. Els saguntins conﬁaven
en l’ajuda dels romans. Una ambaixada enviada per aquests per a
protestar, ni tan sols va ser rebuda pel general cartaginès. Quan
aquella va tornar a Roma, era ja massa tard. Milers de saguntins
havien sigut sacriﬁcats, i Anníbal havia donat un nou pas en el seu
domini de la península. Urgida per Massàlia i Emporión, Roma
declara la guerra a Cartago, per haver pres Sagunt. Així comença
la Segona Guerra Púnica, un esdeveniment que marcarà el destí
de la Península. L’any 218 a.C., desembarquen les tropes romanes
en les nostres costes».
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Figura 30

Neàpolis d’Empúries (Girona).
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La relació amb els grecs: la colònia d’Empúries

Figura 31

Almenys des de la primera meitat del segle VI a.C., la colònia empuritana manté intercanvis amb les poblacions indígenes
del seu entorn, a la recerca dels productes agropecuaris per a
l’abastiment de la ciutat. Naix així un intens comerç amb el
qual Empúries canvia ceràmica grega, prèviament importada
de l’Egeu. Fruit de l’intercanvi, les poblacions indígenes de
l’entorn s’hel·lenitzen, tot conservant sempre els traços propis
de la seua cultura, encara després de la deﬁnitiva integració
política i socioeconòmica.
Segons Estrabó: “Els emporitans vivien en una illeta pròxima a la costa, que actualment rep el nom de Ciutat Antiga, però
ara viuen en terra ferma. La ciutat és doble, dividida en dos per
una muralla, per haver tingut anteriorment com a cohabitants a
alguns indigetes (ibers), els quals, encara que es regien amb lleis
pròpies, van voler per raons de seguretat tenir en comú amb els
grecs el recinte murallat, i aquest va ser doble, dividit per una
muralla mitgera. Però amb el temps van convergir cap la mateixa
constitució política, mescla de lleis bàrbares i gregues, cosa que
va succeir també en molts altres llocs”.
Lecit de ﬁgures negres. Quadriga i peó.
Empúries (Girona).

16.

Realitza, de nou, una redacció per a respondre a les preguntes plantejades en aquesta segona activitat. Recorda que,
a manera d’introducció, has d’indicar les qüestions a resoldre.
A continuació, expliques els fets i conceptes apresos. Per a fer
millor aquesta redacció realitza un esquema on indiques quins
pobles vivien en la Península Ibèrica en el mil·lenni I a.C..
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