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Pròleg

       principis del segle X, el Dux de Venècia, un tal Pere Ursèol, va anar a fer un retir espiritual al 
monestir de Sant Miquel de Cuixà. Aquest monestir avui és al Rosselló, a França, però en aquella època devia 
ser una construcció imponent enmig de les muntanyes pirinenques de la Marca Hispànica. En aquell mo-
nestir cristià, uns quants monjos es dedicaven a copiar a mà, amb una paciència infi nita, els textos científi cs, 
fi losòfi cs i religiosos més importants de l’antiguitat. Aquells monjos escrivien en llatí i parlaven en llatí… o 
almenys així ho creien.

Quan el Dux de Venècia els va saludar, aquells monjos es van mirar amb estranyesa: aquell noble ve-
necià, que es va convertir al cap de poc temps en l’abat del monestir, que era cristià com ells, que venia 
d’una terra llatina com la seva, no parlava amb la mateixa llengua que ells. De fet, ni els monjos ni el dux 
ja no parlaven llatí. Un dels monjos —no sabem qui— ho va deixar escrit en llatí, d’aquesta manera: “L’abat 
parla amb la llengua de la seva nació”. És una història ben simple, però per als monjos va ser una autèntica 
revelació.

En la mateixa època, al voltant de Sant Miquel de Cuixà comença un procés polític transcendental per 
al futur del territori. Els comtats de la Marca Hispànica, del Rosselló, de Besalú, de Girona, comencen a 
unifi car-se sota el mandat del comte de Barcelona. Encara depenen del rei de França i ho continuaran fent 
durant una pila d’anys. És un procés polític modest, però culminarà dos segles més tard en un dels regnes 
medievals més potents del Mediterrani.

Tot plegat és una història fascinant. Però nosaltres ens vam quedar amb la cara de sorpresa d’aquells po-
bres monjos de Cuixà quan es van mirar entre ells i es van dir que si aquell duc cristià parlava la seva llengua 
pròpia, què diantres parlaven ells? També una llengua pròpia? Aquesta va ser l’aposta de la sèrie Històries de 
Catalunya: descobrir la gran Història a través de les històries petites de la gent corrent.

Aquest llibre que ara teniu a les mans recupera aquelles històries amb la mateixa fi losofi a de la sèrie de 
televisió: que les aventures personals són la millor estratègia per explicar, a la vegada, la història de la vida 
quotidiana i la història política, social i econòmica d’un país. Aquí hi trobareu aquelles històries de la sèrie, 
ara ordenades cronològicament: les de l’època dels ibers, grecs i romans; de l’època feudal; de l’expansió per 
la Mediterrània… i així fi ns a l’actualitat. Tant si vau seguir la sèrie com si no, estem segurs que gaudireu 
d’aquestes peripècies i d’aquests personatges. I, sense adonar-vos-en, haureu repassat la Història del país.

Borja de Riquer
Director històric d’Històries de Catalunya

Joan Gallifa i Antoni Tortajada
Directors d’Històries de Catalunya
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Ibers, grecs i romans

a uns set mil anys, alguns grups d’homes i do-
nes arriben al que ara és Catalunya. Vénen —no 
ells, òbviament, sinó els seus avantpassats— de la 
zona de l’Orient Mitjà i es mouen pels territoris 
a la recerca de zones favorables per a la caça, la 
pesca i la recol·lecció de fruits. Són un grup força 
evolucionat, ja que tenen un cert domini de l’agri-
cultura i crien animals per alimentar-se. Alguns 
d’aquests grups és possible que hagin arribat per 
via marítima, cabotant al costat de la costa. El que 
sabem és que els primers establiments van ser al 
costat del mar i, de mica en mica, van anar fent 
incursions més profundes cap a l’interior. Però 
eren, tots plegats, molt pocs i el més segur és que 

en aquestes primeres incursions no trobessin mai 
ningú. Fins i tot entre les diverses tribus el con-
tacte era força infreqüent. La vida d’un home del 
neolític passava pel seu clan i la seva tribu i no 
acostumava a anar gaire més enllà. Quan es pro-
duïa una trobada entre dos grups humans, el més 
probable és que, si no tenien especials necessitats 
materials en aquell moment, la reunió fos pacífi -
ca. Podien intercanviar-se alguns objectes, menjar 
i practicar el sexe entre les dues poblacions. De 
mica en mica, els habitants dels poblats prenien 
consciència de cap a on es podia trobar un altre 
grup humà i participaven dels coneixements que 
havien adquirit els altres.
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I aquests coneixements cada cop van ser més i 
més complexos. Quins animals es podien domes-
ticar, com es podia aprofi tar millor la seva pell i la 
seva carn, com fer derivats de la llet o conserves 
fent servir els budells i la sang de xais, porcs o 
bous… I també quines plantes són més gustoses 
i més fàcils de conrear i en quin terra creixen mi-
llor i com es conserven molt de temps. Per fer tot 
això, aquests homes i aquestes dones construei-
xen eines cada cop més elaborades, dominen el 
foc, fan forns, couen fang per fer terrissa. Fins i 
tot aprecien les pedres de colors o els metalls més 
mal·leables i lluents i fan joies, agulles de cap i 
ornaments, de vegades amb símbols religiosos, de 
vegades simplement pel goig de fer bonic. Extreu-
re aquestes pedres és complicat, però ells s’atrevei-
xen a fer mines d’una certa profunditat amb uns 
estris molt simples.

Mentre aquests pobles estan creixent tant en 
nombre d’habitants com en coneixements, uns 
altres pobles, més sofi sticats, han començat a na-
vegar pel Mediterrani. Les costes del Mediterrani 
occidental, on ara diem que hi ha Catalunya, van 
ser visitades des del Neolític pels navegants que 
partien d’aigües del Mediterrani llunyà. No era la 
terra costanera més atracti-
va, perquè sovint, un cop 
desembarcats els navegants, 
es trobaven a poca distància 
les muntanyes que els impe-
dien passar cap a l’interior 
i que no alimentaven prou 
població per fer atractiu el 
comerç. A més, era una ter-
ra en general seca, amb uns 
rius petits i estrets, que de 
tant en tant baixaven amb 
una força terrible. Tot i així, 
al Mediterrani n’havien vis-
tes, de terres pitjors, i per a 
aquells navegants poca ai-
gua i poca població no po-
dia ser de cap de les mane-
res un gran obstacle.

Gairebé segur que aquests visitants es van que-
dar durant algun temps en diversos llocs de la cos-
ta catalana, però a hores d’ara no se sap del cert 
on es devien instal·lar d’una manera més o menys 
permanent. Una llegenda atribuïa la fundació de 
la colònia grega de Roses als rodis al segle VIII aC, 
abans de la primera olimpíada (776 aC). Fossin 
els rodis o no els fundadors, el cert és que Rhodes 
es va convertir de seguida en una parada agraïda 
per als comerciants grecs i fenicis que anaven de 
Massalia (Marsella) a Tartessos (Cadis). L’actitud 
de grecs i fenicis era, en molts sentits, positiva. Els 
habitants de la zona, les diverses tribus indígenes, 
van adonar-se ben aviat que aquella gent tenia una 
manera de fer ben curiosa, però força interessant: 
el que buscaven era sempre l’intercanvi d’objectes 
o de matèries primeres. Els nouvinguts sabien fer 
moltes coses que per aquí no s’havien vist mai: 
ceràmiques d’una qualitat extraordinària, maneres 
d’extreure els metalls dels minerals més efi cients, 
tintures per als vestits més agradoses a la vista… 
Eren persones més detallistes i, malgrat que se-
gur que tot no van ser fl ors i violes, en general 
eren pacífi cs, perquè els seus interessos no eren 
els de conquerir, sinó els d’aconseguir intercanvi-

ar amb benefi ci objectes i 
matèries primeres. Encara 
que grecs i fenicis sovint 
anaven de la mà, van ser 
els grecs qui més es van 
mantenir. Els foceus fun-
daven Emporion al primer 
quart del segle VI aC, ben 
a prop de Rhodes. Empo-
rion (mercat, comerç), des 
del principi, va represen-
tar una voluntat dels grecs 
de quedar-s’hi. Van bus-
car dones i s’hi van casar, 
i, sens dubte, el fet que 
s’establissin famílies i no 
mercaders sols va contri-
buir poderosament a l’èxit 
ràpid de la població.

L’actitud de grecs i fenicis 
era, en molts sentits, 
positiva. Els habitants
de la zona, les diverses tribus 
indígenes, van adonar-se 
ben aviat que aquella gent 
tenia una manera de fer 
ben curiosa,
però força interessant:
el que buscaven era sempre 
l’intercanvi d’objectes
o de matèries primeres.



Els habitants de la zona van començar a comer-
ciar amb ferro i de ser uns grups poc cohesionats 
van passar a constituir-se en societats més avança-
des. En un procés natural d’osmosi, els indígenes 
van començar a absorbir les formes culturals i els 
lligams que els grecs instal·lats a la costa mante-
nien. L’arribada dels grecs, de fet, va propiciar el 
naixement com a societat dels ibers. Per a uns i al-
tres, la progressiva maduresa de les societats iberes 
va ser una benedicció. Com més sofi sticats, millors 
productes feien. Com més complexos, més interes-
sants…

Els ibers, en bona manera gràcies a aquestes 
infl uències exteriors, van construir societats molt 
complexes, molt similars a les dels seus veïns me-
diterranis. De fet, construeixen ciutats i poblats 
per tot el territori, protegeixen rutes comercials, 
fan la guerra quan els convé. Probablement, una 
aristocràcia guerrera controla les diverses poblaci-
ons que miren els veïns de vegades com a aliats, 
de vegades com a enemics. No són, de fet, gens di-
ferents en aquest sentit de les grans civilitzacions 
mediterrànies d’aquest moment: grecs, etruscos, 
fenicis i cartaginesos. Amb tots ells comercien i, 
fi ns i tot, ja al fi nal de la seva cultura, encunyen 
moneda.

Les dues colònies gre-
gues prosperaven. Mentre 
això passava, a la part cen-
tral del mar començava a 
créixer un poble que va es-
devenir cabdal: els romans. 
Els primers que van patir 
aquells joves bàrbars van 
ser els etruscs, que també 
havien estat en contacte 
amb les costes catalanes. 
Però en relativament pocs 
segles aquells romans gai-
rebé van entrar en simbiosi 
amb moltes de les ciutats 
i els estats grecs. Romans 
i grecs es van convertir en 
aliats i això va tenir una 

importància cabdal en les nostres colònies de la 
costa catalana.

Un altre poder, aquest provinent del sud, co-
mençava a amenaçar les factories gregues. Eren els 
cartaginesos que ara explotaven les riques mines del 
sud de la península Ibèrica. Els cartaginesos, proce-
dents d’una colònia nord-africana d’origen fenici, 
ben aviat van topar amb l’emergent poder romà. 
L’any 218 aC els romans s’instal·len a Emporion per 
lluitar contra les tropes del general cartaginès Anní-
bal. Arriben i ja no marxaran. El 195 aC el cònsol 
Marc Porci Cató, al front d’una legió, derrota els 
ibers que l’assetgen a Emporion. Després, carrega 
contra Rhodes, que no s’ha mostrat tan amistosa 
com la factoria grega del sud. Emporion, ara ja Em-
poriae (mercats), serà la base per a la consolidació 
dels romans, que, de campanya en campanya, es 
van fer amb el territori, amb la Catalunya actual.

Emporiae i, posteriorment, Tarraco seran les dues 
ciutats clau per al desenvolupament romà. Empúries 
viurà un gran impuls quan, a mitjan segle I aC, Juli 
Cèsar instal·là allà els legionaris veterans de la batalla 
de Munda, a l’Andalusia actual. L’arribada de tantes 
famílies provoca una febre especuladora i construc-
tiva i la ciutat creix molt en molt pocs anys. Tot 

i així, la pacifi cació —des 
del punt de vista romà— de 
la Península va fer perdre 
importància a Emporiae. 
Ja no era un punt clau en 
les defenses contra els ene-
mics, perquè els legionaris 
ja havien matat tots els que 
els calia i s’havia estès fi ns a 
molta distància de la ciutat 
la pax romana, una barreja 
entre la pau dels cementiris 
i la pau de la prosperitat.

Tarraco es convertirà en 
capital de província i fi ns i 
tot l’emperador August, el 
primer dels emperadors ro-
mans, hi residirà un parell 
d’anys. Com tota capital de 

Un altre poder, aquest 
provinent del sud, 
començava a amenaçar
les factories gregues. Eren 
els cartaginesos que ara 
explotaven les riques mines 
del sud de la península
Ibèrica. Els cartaginesos, 
procedents d’una colònia 
nord-africana d’origen
fenici, ben aviat van topar
amb l’emergent poder romà.
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província, Tarraco serà una Roma en petit: una ciu-
tat fortifi cada, amb edifi cis públics dedicats als déus, 
l’Administració i el lleure dels ciutadans. Una divisió 
clara entre barris suburbials i barris dels potentats, una 
vida urbana rica i intensa… L’actual Tarragona serà 
considerada a tot l’Imperi com una mena de paradís, 
un lloc on la vida és plaent i còmoda, obviament per 
a tots aquells que es podien permetre una vida així. 
Tarraco mantindrà l’estil de vida romà de províncies, 
fi ns i tot quan l’Imperi romà ja estigui molt en deca-
dència. Malgrat les invasions dels bàrbars, els tarraco-
nenses aconseguiran mantenir lleis i costums durant 
molts més anys que en altres ciutats del món romà.

També tot el territori s’omple d’assentaments de 
ciutadans romans i veterans de l’exèrcit. A més, a 
partir d’August els hispans accediran als drets de lla-
tinitat, la qual cosa facilitarà encara més l’intercanvi 
amb la metròpoli romana. Les institucions políti-

ques de Roma comencen a omplir-se de ciutadans 
hispans, com també passarà amb les lletres i les arts 
de l’Imperi.

La infl uència de la dominació romana sobre el 
territori català serà enorme. Són uns set-cents anys 
de control directe de l’Estat romà en les seves di-
verses formes, però si comptem que els hàbits ro-
mans es mantindran força temps, podem estar par-
lant de més de vuit segles de persistència romana a 
Catalunya. De l’idioma que feien servir els romans, 
el llatí, naixerà uns quatre o cinc segles després de la 
caiguda de l’Imperi el nostre, el català. Però no so-
lament ens infl uiran en aquest punt: l’organització 
del territori, amb la construcció de les grans vies, 
el poblament i ordenació de les principals ciutats 
catalanes, els usos i costums jurídics, una bona part 
dels conreus, tot això ho introduiran i consolidaran 
els romans a Catalunya.
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Ibers, grecs i romans

Els Vilars d’Arbeca

Els Vilars d’Arbeca estaven regits per aris-
tòcrates pagesos que controlaven el terri-
tori al voltant del poblat. Els ibers estaven 
acostumats a la guerra i gaudien tant de 
bones armes com de tàctiques militars ben 
desenvolupades.

Guerrers

Senyor ilergeta

De cinc metres de gruix i d’uns deu 
metres d’alçada. Està feta amb tovots i 
pedra lligats amb morter de fang.

Ramat

Cabres i ovelles eren el principal bes-
tiar dels ilergets. També consumien 
porcs criats al poblat i, molt rarament, 
bous. La caça, per a aquest poble, ja 
només és un complement a la dieta.

Muralles

Els ibers van ser uns dels millors guerrers de 
l’antiguitat. La seva espasa curta després va 
ser adoptada per les legions romanes. Des 
de molt petits s’entrenaven amb les armes.

Camp frisi

Es van posar pedres punxegu-
des clavades al terra per impedir 
l’atac directe de la cavalleria o de 
la infanteria. Troia va tenir la ma-
teixa defensa que els Vilars.




