
m 1 1  JORNADES 
D'ESTUDIS HISTORICS LOCALS 

S E P A R A T A  

Palma. 2005 



Léntrada de Mallorca en l'esfea imperialista 
de la Repziblica romana. 
Una contextualització histdrica de lévidencia arqueoldgica anterior a Lz 
conquesta romana del 123 aC* 

Antoni Puig Palerm 

L'objecte d'aquesta comunicació és aportar elements per al debat sobre I'evolució 
histbrica del darrer període de la protohistoria de les illes Balears,' en general, i de 
Mallorca, en particular. El marc cronolbgic que ens hem marcat ocupa des del final del 
segle V fins al final del segle 11 aC. Malgrat que pugui parkixer que aquest interval difí- 
cilment pot presentar unes característiques internes comunes, creiem que durant aquest 
lapse es forjaren els factors que van dur a la integració de I'arxipklag a I'esfera imperia- 
lista romana; pero més important que aixb, pensem que aquests factors determinaren 
la forma i el moment en que aquesta entrada es va produir. 

Partint de la importancia d'aquesta etapa, per ella mateixa i per entendre els esde- 
veniments dels segles següents, ens hern plantejat una reflexió sobre les restes arqueolb- 
giques de I'illa de Mallorca i la seva contextualització dins els processos histbrics del 
Mediterrani. Proposem una interpretació de les dades arqueolbgiques i la seva crono- 
logia en funció dels esdeveniments histbrics d'abast general.2 D'aquesta manera, orga- 
nitzem les dades del període d'estudi en tres moments especialment interessants, ja sigui 
perquk representen un canvi substancial en el registre arqueolbgic, ja sigui perquk 
mostren I'inici d'un tendencia. En tots ells hem trobat coincidkncies entre les restes 
materials de les illes i les del seu entorn. Així, aquests tres moments responen a la coin- 
cidencia entre les dades arqueolbgiques (I'aparició en els contextos d'algun nou tipus 
de material, I'abandó d'un assentament coincidint amb un enfrontament armat gene- 
ral ...) amb esdeveniments histbrics generals la transcendkncia de la qual sols és possible 
d'avaluar amb la perspectiva del temps. Estem segurs que la relació establerta entre 
aquests dos tipus de dades ens ajudara a comprendre els processos histbrics de llarga 
durada que afectaren les illes Gimnksies i Pitiüses durant la seva protohistoria, com 
influ'iren i en quin moment entraren en acció. 

* Treball de recerca realitzat dins el grup de recerca CEIPAC (http:llceipac.ub.edu) de la Universirar 
de Barcelona que disposa de finanqament del Ministeri de Ciencia i Tecnologia dins el projecre 
HUM2004-0 1662lHIST. 



1. La fi del segle V i I'inici del segle IV aC 

Aquest interval de temps marca una fita en el registre arqueolbgic balear que 
creiem possible relacionar arnb esdeveniments més generals de I'hmbit mediterrani. En 
aquest moment trobem el punt clau de les lluites per Sicília entre púnics i grecs arnb 
I'auge de la potencia econbmica i militar de S i r a c ~ s a . ~  

Les lluites a Sicília iniciades un segle i mig abans, entraren en una fase especialment 
intensa, cosa que es reflectí en I'organització de I'economia al voltant de les necessitats - 

de la guerra per part dels dos bindols per poder financar les successives campanyes. 
Aleshores Roma ja era una potencia a la península Itilica, pero el saqueig dels gals del 
390 aC  -que reberen I'ajuda de Siracusa- la mantingué al marge per uns anys de les 
polítiques d'expansió mediterrhnies. Tot i així, no era un actor secundari, hem de recor- 
dar que rnolt poc temps després (348 aC) Cartago hi signi un tractat pel repartiment 
de llurs hrees comercials (SCARDIGLI, 1991; NENCI, 1958). És molt probable que 
darrera aquest pacte, s'amagués I'estrategia diplomhtica de dues potencies arnb un ma- 
teix objectiu: que el seu adversari no pacti arnb I'enemic grec a la Magna Grecia i tro- 
bar-se, així, davant un escenari de desequilibri de forces. 

Justament a aquest moment del conflicte és al qual pertanyen l'implia majoria de 
referkncies dels autors antics sobre els mercenaris balears als exercits cartaginesos abans 
de la Segona Guerra Púnica. A més, és de I'interval entre el 409 aC  i el 390 aC la pri- 
mera menció explícitament referida a I'origen balear dels foners mercenaris, correspo- 
nent a la seva presencia a la batalla d'Akragas, I'any 406 aC (D.S. 13, 80, 2). 

Podem seguir la traca de I'orientació de I'economia cap a les necessitats de la - 
guerra a que hem fet esment tant a Sicília com a la costa ibkrica. Les importacions 
d'aquest moment als poblats ibkrics del litoral catali mostren com els fluxos que 
abans havien estat controlats pels grecs, ara passen a ser dominats pels púnics, arnb la 
caiguda dels percentatges de vaixelles i Amfores gregues dels contextos a partir del 
segle IV aC  i I'auge de les produccions púniques (SANMARTI e t  al., 2004). Tot i 
així, la pressió entre uns i altres devia ser molt intensa en aquest moment. Un exem- 
ple d'aixb el trobem en el fet que coincideix arnb la fundació de Rhode a la badia de 
Roses i la intensificació de I'encunyació de moneda tant a Emporion com a Massilia 
(CAMPO, 2000, 91 i s.). 

Precisament el panorama que ens mostra la numismhtica és I'invers al de les impor- 
tacions amforiques, arnb l'etapa més intensa de distribució de les monedes de filiació 
hel.lknica coincidint arnb aquest moment. Sigui quina sigui I'explicació a aquest fet 
-segurament la rnajor implantació dels patrons grecs en les societats indígenes, per la 
qual cosa els púnics també usarien aquestes monedes per les seves transaccions a la costa 
ibkrica- el que segur que demostra I'auge de la producció de les ceques de Massilia i 
Emporion, just des de I'inici del segle IV aC, és precisament la seva inclusió en la dini- 
mica econbmica trastocada per la guerra a Sicília. Justament els centres emissors púnics 
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d'aquesta illa augmenten la seva producció i inicien la seva algunes del Nord d'Africa 
coincidint arnb aquests esdeveniments (CAMPO, 2000). 

Diodor Sícul ens descriu el mecanisme pel reclutament de tropes iberes en aquest 
moment mitjancant l'enviament de prestigiosos personatges de Cartago a la península 
Ibkrica i a les illes Balears, llocs d'origen dels auxiliars, arnb grans quantitats de diners 
per enrolar-los (D.S. 13, 80, 2). Aquest fet contrasta arnb la manca de moneda púnica 
en el registre arqueolbgic de les Gimnksies. En la nostra opinió, pel reclutament 
d'aquestes forces especialitzades s'usaven els mecanismes comercials que fins llavors 
s'havien establert arnb els pobladors indígenes de les Gimnksies, els talaibtics, és a dir, 
els contactes ebusitans arnb Mallorca i Menorca que s'havien iniciat més d'un segle 
abans. Creiem que precisament en aquest moment podem fixar I'inici de les relacions 
comercials de caire exclusiu dels comerciants ebusitans arnb les Gimnksies perquk, tot 
i que la seva presencia era important abans d'aquesta data, no va ser fins després que no 
trobem unes relacions de caire exclusiu fruit de la posada en funcionament d'una eco- 
nomia al servei de la guerra a Sicília. Aquests mecanismes els degueren aplicar d'una 
manera semblant els dos bindols en les seves respectives irees d'influkncia. 

El mecanisme implicaria un paper important d'Ebusus com a centre d'allistament, 
lloc on aco'nseguir els productes necessaris que, mitjancant els contactes ebusitans a les 
altres illes, permetrien reclutar les tropes. Aquests productes serien els que s'oferirien als 
indígenes per decidir-los a embarcar-se, ja fos als mateixos soldats o als caps de llinatge 
que devien controlar l'enrolament, i deuen ser els que han deixat una traca inconfusi- 
ble en el registre arqueolbgic de les Gimnksies en forma de les primeres importacions 
d'un volum important, superant els volums del comer5 d'altres productes. 

D'una manera gens sorprenent, als registres arqueolbgics d'Eivissa podem trobar 
traces d'aquest procés. Són precisament del moment que tractem la gran part dels hipo- 
geus excavats de la necrbpolis urbana del puig des ~ o l i n s . ~  Hem de pensar que aques- 
tes obres podien representar una despesa important per als seus propietaris i el fet que 
se'n constru'issin tants just en aquest moment d'expansió comercial ens permet posar en 
relació les dues dades i les seves causes. 

Un altre fet és més significatiu: és aquest moment, a partir de finals dels segle V 
aC quan la totalitat de I'illa d'Eivissa es posa en explotació dada que hem de 
relacionar principalment arnb I'auge del volum d'intercanvis ocasionat per la conjun- 
tura bkl.l i~a.~ 

Finalment, i per acabar de referir-nos a I'illa d'Eivissa, és a principis del segle IV quan 
comenca a arribar-hi moneda de les seques púniques del Mediterrani central, un procés 
paralle1 al de la circulació monetaria d'Emporion i Massilia (CAMPO, 2000, 90). 

Malgrat aixb, no hem de caure en el parany de pensar que els mercaders ebusitans 
ja havien copat els mercats illencs immediatament a I'inici del segle IV aC.' Aquest és 
el moment en que canvien les seves estratkgies comercials tant a la costa ibkrica com a - 
les Gimnksies per aconseguir aquest objectiu, pero sols és l'inici d'un procés que els 
costa cert temps.8 Alguns autors, com Guerrero (2004, 171), avancen aquest canvi en 



les estratkgies comercials fins a mitjan segle V aC, nosaltres relacionem els canvis en I'es- 
tratkgia colonial amb I'esclat del conflicte a Sicília, d'una manera similar a I'explotació 
birquida de la península Ibkrica al ter$ final del segle 111 aC. 

Tot i així, constatem aquest canvi pel rastre que va deixar al registre arqueolbgic. 
El mateix Guerrero data en aquest moment les primeres construccions de l'assentament 
comercial púnic sobre I'illot de na G ~ a r d i s , ~  al sud de Mallorca, fet que coincideix amb 
I'inici de l'arribada de material amforic ebusiti a gairebé tots els poblats talaibtics 
(QUINTANA, 2000), segurament a través d'enclavaments com el citat, on també es 
documenten (GUERRERO, 1984, 1997). Ens referim concretament a l'inici de la pro- 
ducció i arribada -gairebé simultinia- dels contenidors T-8.1.1.1. (PE- 14), cornpeti- 
dors de les primeres imfores grecoitiliques MGS IV (VANDERMERSCH, 1994), 
absents gairebé del registre indígena, pero que sens dubte responien al mateix moment 
de reacció de I'economia d'ambdós adversaris davant el conflicte armat a Sicília. 

No obstant aixb, aquest moment no sols marca un canvi en l'imbit del comerc. Del 
que fa les influkncies sobre la cultura talaibtica, arribades sens dubte a través dels pro- 
cessos que tractem, és també un punt clau. Alguns autors han proposat que I'inici de 
les transformacions dins la societat indígena podria coincidir amb aquest moment. 
Guerrero, per exemple, defensa que la societat ja havia d'haver canviat abans del procés 
d'influkncia colonial, i que aquest sols intensifica els processos de jerarquització i de 
creació de relacions de dependencia personal a I'estil de la jdes ibkrica com a oposició 
a les relacions de parentiu (GUERRERO, 1994, 181). El nostre parer és que aquest 
tipus de relacions s'estimularen en gran mesura en aquesta conjuntura i aixb va fer pos- 
sible el reclutament de contingents importants de foners. Creiem que és molt possible 
que aquest procés es produís justament en aquest moment, quan tantes coses s'estaven 
adaptant a l'escenari bkl.lic a tot el Mediterrani occidental. 

En definitiva, les evidkncies dels processos d'influkncia en els costums i institu- 
cions socials a que ens referim són molt indirectes. Ara bé, la datació d'aquests canvis 
en la societat indígena podria coincidir amb el moviment comercial dels mercaders 
púnics cap a les costes ibkriques del llevant peninsular i les talaibtiques de les Gim- 
nksies. No debades abans d'aquest moment, cap a mitjan segle V aC, el registre arqueo- 
Ibgic d'aquest arxipklag mostra com es comencaven a introduir canvis en els ritus 
funeraris. Segons alguns autors, és a aquest moment quan apareixen les primeres inhu- 
macions en taüt, les primeres inhumacions infantils i les primeres incineracions als jaci- 
ments mallorquins (GUERRERO, 1986, esp. 350-359), mentre que altres matisen que 
sols s'intensifich un procés que s'havia iniciat al segle VI1 aC (COLL, 1995, 308). 

Pensem que tots aquests arguments fan molt versemblant la hipbtesi que els can- 
vis culturals esmentats en les relacions socials dins els grups indígenes, així com I'inici 
de les relacions de caire exclusiu dels comerciants punicoebusitans amb aquests grups, 
datin d'aquest moment de la protohistoria tan ben definit en el registre arqueolbgic, el 
canvi de segle V al IV aC. 



2. La fi del segle 111 i l'inici del 11 aC 

En els enfrontaments entre els dos antics aliats -Roma i Cartago- iniciats a prin- 
cipi del segle 111 aC, la Segona Guerra Púnica marca no tan sols el triomf de la prime- 
ra, sinó, abans, I'ampliació de les esferes imperialistes d'ambdues potencies molt més 
enlla de les arees fins llavors afectades per aquestes dinimiques. No sols aixb, les estratk- 
gies d'explotació d'aquests territoris es transformaren intensificant-se per extreure molts 
més recursos d'aquestes noves zones, principalment la península Ibkrica. D'aquesta 
manera, l'acció imperialista barquida posterior a la Primera Guerra Púnica acaba per 
obrir I'Occident mediterrani a I'imperialisme de la República romana que fins al mo- 
ment hi havia actuat indirectament, sempre a favor del seu aliat massaliota. 

Malgrat la victoria romana i I'inici de la conquesta dels territoris peninsulars de la 
futura Hispania, les illes Gimnksies no van ser conquerides fins 83 anys després del 
final de les hostilitats en aquest territori. Evidentment, la Segona Guerra Púnica, en 
quk les Gimnksies i Pitiüses van ser escenari d'enfrontaments militars,I0 afecta deci- 
sivament els corrents comercials de tot el Mediterrani occidental i també els de les 
illes. A més de les convulsions de la guerra al territori insular ja conegudes," els resul- 
tats dels conflicte repercutiren en canvis substancials en les arees d'origen i destina- 
ció dels productes que transitaven o tenien la seva destinació a les illes, les arees de 
producció dels productes que importaven, pero sobretot en els comerciants que en 
freqüentaven les costes. 

Pel que fa aquest treball, hem de destacar I'important paper d'Ebusus en el bando1 
cartaginks.12 A la ciutat s'encunya moneda de bronze de millor qualitat que les ante- 
riors series i moneda de plata de primera qualitat, sens dubte per contribuir a les des- 
peses de la guerra. Pot ser que, si és correcte el nostre raonament sobre el sistema de 
reclutament, aquestes stries es pogueren fer gracies a les quantitats de metalls portats a 
les illes pels emissaris de Cartago per a l'enrolament, i a aixb hauria de correspondre un 
augment de les relacions comercials amb els talaibtics. 

Contrariament al que podríem pensar, I'enclavament comercial de na Guardis 
presenta una fase d'abandó puntual durant els anys de la guerra, fet que interpretem 
com un producte de la inseguretat de mantenir un nucli estable en el moment en quk 
el conflicte restava obert, pero que no vol dir que entre altres coses els contactes no con- 
tinuessin entre els ebusitans i els talaibtics, com queda demostrat per I'esmentada 
presencia d'aquests darrers a I'exkrcit cartaginks. Precisament, just en I'etapa anterior al 
conflicte, d'expansió cartaginesa a Occident, la factoria experimenta una fase especial- 
ment prospera. A mis, després de la guerra, s'hi documenta una etapa d'activitat molt 
intensa. Als jaciments indígenes, el segle 111 aC  esta representat per un increment en les 
importacions observada en la proporció entre ceramica indígena i importada que gai- 
rebé es dobla en aquest segle i encara augmenta durant el següent.13 A més d'aixb, el 
conflicte bkl.lic sembla ser el moment en que s'inicia una nova tendencia que sera la 



dorninant els segles vinents: la diversificació en el tipus de vies i sisternes d'intercanvi 
de productes forans a Mallorca. 

És el rnornent de la hndació de la factoria costanera indígena del turó de ses Abelles 
(CAMPS, VALLESPIR, 1998), rnolt prbxirna al jacirnent talaibtic del Puig de sa Mo- 
risca, a Calvii. Aquest jacirnent representaria una reacció indígena per controlar el seus 
contactes comercials en un rnornent en quk els ebusitans devien tenir més dificultats 
per conservar el seu ascendent arnb vocació d'exclusivitat sobre el mercat indígena, tot 
i la seva reactivada activitat comercial. 

En I'esplendorosa etapa posterior a la guerra, no sols els talaibtics contribuiren a la 
diversificació dels fluxos, sinó que sembla que els cornerciants itilics tarnbé intentaren 
aprofitar la nova situació. Un vaixell enfonsat al Port de Maó entre els anys 180 i 160 
aC en seria un indici. La seva chrrega, cornposta per imfores MGS i Lamboglia 2, ens 
iI.Iustra aquest nou comerc, el seu origen i cronologia (FERNÁNDEZ-MIRANDA, 
1977; NICOLÁS, 1979, 431-454). A diferencia de I'inici del segle 111, quan el mate- 
rial itilic arribava a través dels cornerciants púnics, en aquest rnornent s'inaugura un 
intercanvi directe entre les Girnnksies i la península itilica (TONIOLO, FAYAS, 2002, 
706 n. 19). 

D'aquesta manera, els percentatges de material ithlic que es documenten en dife- 
rents jaciments indígenes serien el fruit de la diversificació dels corrents cornercials i les 
vies d'arribada dels productes i, dins aquesta dinimica, I'aparició dels prirners corner- 
ciants itilics operant a les costes insulars.'* No ens referirn a la diversificació de pro- 
duccions presents al registre arqueolbgic que sens dubte es produí ja al segle 111 aC; 
volern cridar I'atenció sobre el punt rnés irnportant d'aquesta etapa: les rnercaderies 
ja no arriben per un sol canal, sinó que per primera vegada en tota la protohistbria 
d'aquestes illes s'obren realrnent els rnercats a diferents actors. A partir d'aquest rno- 
ment el comer$ tindri tres protagonistes: els indígenes, els púnics i els itilics.15 

Alguns autors han proposat una datació molt propera a aquest rnornent pelfoedus 
entre Roma i Ebusus per raons diverses (FERNÁNDEZ, 1983, 170; COSTA, FER- 
NANDEZ, 1992, 342-343; G ~ M E Z  BELLARD, 1988, 93; ZUCCA, 1998, 159). 
Les nostres per proposar la possibilitat de datar algun tipiis d'acord just després de la 
Segona Guerra Púnica vénen de I'anhlisi dels corrents comercials derivada de les dades 
del registre arqueolbgic. No obstant aixb, no podern excloure que la situació del cornerq 
es pugui explicar sense aquest pacte constitult forrnalrnent rnolt més tard. 



3. El final del segle 11 aC i el moment de la conquesta 

Per a la política interna romana, la dkcada dels anys vint del segle 11 aC represen- 
ta una etapa de convulsions. No debades s'hi situa el principi de la crisi de la República. 
Autors com Zucca (1998, 95) han relacionat aquestes convulsions internes amb la cam- 
panya a les Gimnksies en el sentit que I'elit senatorial s'hauria volgut avancar a qualse- 
vol mesura a favor de I'ordo equester per part dels seus rivals, intervenint en la seguretat 
de la ruta comercial entre Italia i Hispinia. 

No és la nostra intenció entrar a fons en les causes de la campanya del cbnsol 
Quint Cecili Mete1 a les Illes (GARCÍA RLAZA, SÁNCHEZ L E ~ N ,  2000, 25-31; 
PRIETO, 1987-88; ZUCCA, 1998, 91-96 i 190-195). Gairebé tots els estudis mo- 
derns, han centrat la recerca de les seves causes al voltant de la pirateria. En la mateixa 
Iínia, i molt més prbxims al tema d'aquest treball, alguns autors han destacat la segure- 
tat de la ruta entre el nou territori occidental i la metrbpoli, ruta que experimentava 
una gran activitat durant tot el segle 11 aC (MOLINA, 1997). En aquest sentit, ens 
sembla molt més versemblant la contextualització de la campanya del 123 aC en una 
dinimica imperial romana de més ampli abast, campanyes que s'inscriurien dins les 
intervencions que un cop acabada la Tercera Guerra Púnica i assegurada I'hegemonia 
romana a la península Ibkrica amb la intervenció a Numhncia el 132 aC, la República 
engegi al Mediterrani occidental. Aquestes operacions militars a Sardenya (1 26- 122 
aC), la Gil-lia Transalpina (125-120 aC) i les Balears respondrien a una mateixa estrate- 
gia de consolidació de les rutes entre Ithlia i Hispinia en un moment en que s'estava 
posant en explotació aquest darrer territori (MORGAN, 1969). 

En aquest sentit, és molt important el paper dels ebusitans en la conquesta. Alguns 
autors argumenten que la intervenció no podia respondre a una reacció romana contra 
el comer5 ebusith (GARCÍA RIAZA, SÁNCHEZ L E ~ N ,  2000, 108-109), sobretot si 
pensem que el seu mercat principal no devien ser les Gimnksies, sinó la costa oriental 
d'Hispinia. En aquest cas, el declivi del comer5 que es pot deduir d'alguns trets del 
registre arqueolbgic pitiús no hauria de ser interpretat en el sentit de perdua de mercats 
com a conseqüencia de la campanya militar. 

Primer de tot, pensem que s'han de tenir en compte tots els indicis, tant els que 
mostren certa davallada en I'activitat econbmica a Ebusus (GUERRERO, 1990, 230; 
COSTA, FERNÁNDEZ, 1992, 344; RAMON, 1991, 158), com aquells que demos- 
tren la seva continuitat.16 Nosaltres pensem que aquest alentiment econbmic -tot i ser 
conseqüencia de la campanya meteliana-, no respondria a una exclusió dels mercaders 
ebusitans de les illes majors, sinó a un canvi radical en les estructures socials i econb- 
miques de Mallorca i Menorca. La conseqüencia d'aixb seria la ineludible reorientació 
de les estrategies comercials ebusitanes cap a aquest mercat. Aquests canvis que es- 
mentem estan representats per la primera arribada de colons i soldats romans a les Gim- 
nksies i, segurament, un canvi radical en la propietat de la terra, element principal en 



la producció.'7 Aquests dos elements, en la nostra opinió, foren suficients per causar les 
alteracions que es documenten a Eivissa. 

Pel que fa a Mallorca, s'hi documenta I'abandó pacífic de la factoria de na Guardis 
i de I'assentament des Trenc (GUERRERO, 1990, 230). Aquest fet, juntament amb la 
seva reutilització posterior per a les mateixes activitats comercials, assenyala que I'atu- 
rada de les activitats estaria motivada pels canvis immediats a la campanya. A més, altres 
indicis arqueolbgics donen suport a aquesta hipbtesi. Al poblat indígena de Son Fornés, 
I'evolució en I'arribada de contenidors importats no presenta un trencament radical 
(TONIOLO, FAYAS, 2002,706-707). 

Amb tot aixb, no volem negar la importancia que per a I'estructura econbmica va 
tenir la conquesta. Ja hem fet esment del nou patró d'assentament com a factor princi- 
pal de canvi en el panorama econbmic. Tanmateix en I'estat actual de les investigacions 
no podem estar segurs de quin va ser el moment en que es va produir el canvi en el fun- 
cionament efectiu de I'economia de base agraria. El que sí podem intentar reconstruir 
són els fluxos comercials, encara que sigui a partir del pobre registre arqueolbgic que 
tenim a l'abast, que ens mostra una situació de certa continuitat. Per exemple, I'estudi 
d'un conjunt de cerhmiques de parets fines del santuari indígena de So n'Oms, indica 
que la majoria dels materials (64%) són de procedencia ebusitana amb una cronologia 
molt més avancada (20/10 aC-50 dC), cosa que per als autors de I'estudi, amb qui com- 
partim aquesta opinió, significa que Irt injluencia comercial ebusitana, que databa del 
siglo IVa.  C., se mantuvo después de /a conquista vomana (123 a. C.) (LOPEZ, ESTARE- 
LLAS, 2001, 113). 

4. Conclusions 

No hem volgut descriure el reflex que han tingut els grans esdeveniments histb- 
rics del període en el registre arqueolbgic de les Balears, més aviat hem volgut expli- 
car quin va ser el context histbric general relacionat amb tres moments de canvi en 
aquest registre. 

Ens sembla especialment important remarcar que els moments histbrics que sí que 
han deixat empremta arqueolbgica a les Illes, segur que van tenir importancia per als 
seus habitants. En altres paraules, creiem que el registre arqueolbgic ens demostra que 
les illes Gimnesies i Pitiüses, lluny de I'especificitat que hom ha volgut exagerar, es tro- 
baven integrades en les corrents culturals de l'kpoca estudiada, com la resta de territo- 
ris que les envolten (SANMARTI et a l ,  2002, 123, grafics 22 i 23). 

Per aixb, els moments de canvi en el registre insular coincideixen també amb 
moments de convulsions mediterranies; perb, a més, en aquests esdeveniments generals 
els habitants tant de les Pitiüses com de les Gimnesies semblen tenir el seu paper. 

No volem passar per alt que el que hem analiaat aquí és sols una part de la reali- 
tat, una petita part dels esdeveniments que hem triat per poder acostar-nos més a la 
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dinamita general a través d'un aspecte cabdal com és l'economia. Aquests fet no ens ha 
de fer desviar la nostra atenció de la importancia de I'evolució interna de les societats 
ebusitana i gimnksia paral.lela als corrents generals, influida pero no determinada per 
aquests. Les diferencies internes entre els diversos grups socials separats per barreres 
d'origen o cultura, a I'interior d'aquestes societatsI8 tenen el seu reflex en I'arqueologia. 
És segur que aviat en sabrem veure l'empremta. 

Un aspecte que ens sembla central en les nostres conclusions és el de la influencia 
punicoebusitana sobre les altres illes. Aquesta, pensem, ha de ser matisada, sense voler 
extrapolar a la resta de la seqüencia cronolbgica la situació extrema de control de mer- 
cats dels segles IV i 111 aC. 

No volem negar el gran ascendent que fins molt després de la conquesta romana 
els ebusitans tingueren sobre el mercats insulars, pero hem arribat a un punt en que les 
restes arqueolbgiques, combinades amb informacions de les fonts escrites, ens perme- 
ten veure una evolució en aquesta influencia, cabdal per entendre el procés que ens 
ocupa. 

Pet I'interval que estudiem, podem dir que I'evolució comercial a les Gimnesies ens 
mostra un panorama definit en tres etapes. Una primera fase, definida per alguns com 
la d'intercanvis aristocritics, aniria des de la irrupció dels fenicis a les Pitiüses durant el 
segle VI1 aC fins a I'inici del segle IV aC. És I'etapa en que tant els mecanismes com 
els actors dels intercanvis responen a un model de comer$ de prestigi, afavorint les mer- 
caderies de luxe, els volums reduits, encaminats a reforcar la posició dels qui controla- 
ven el trific. Per part indígena trobem ja unes elits diferenciades de la resta de població, 
capaces de canalitzar I'entrada de productes d'importació per reforcar la seva posició al  
grup. Per I'altra, trobem una preponderancia dels mercaders semites, tant ebusitans 
com del Cercle de I'Estret, a més d'una presencia escadussera de mercaders heilens, segu- 
rament de les costes del golf de Lleó. 

La segona etapa, des de principi del segle IV a final del segle 111 aC, I'anomenem 
la del control exclusiu punicoebusiti. El seu inici el marca el principi de I'enfrontament 
entre púnics i grecs a Sicília, quan tots dos bandols recorren a la intensificació de les 
seves estrategies comercials per tal de fer front al conflicte. Pel que fa a les Illes aixb es 
traduiri en un augment del caire exclusiu en les relacions econbmiques amb I'exterior, 
i també la intensificació de la seva freqükncia i volum. 

És molt interessant remarcar que, abans d'aquesta etapa, el mercat indígena de les 
Gimnesies havia experimentat una pressió per part dels punicoebusitans en el sentit que 
assenyalem, procés que no cristal-litzi fins a I'arribada del segle IV aC. 

Com hem apuntat, tot i I'arribada a les costes mallorquines i menorquines de 
material italic durant I'etapa anterior, no va ser fins a la fi de la Segona Guerra Púnica 
que la situació no experimenta un canvi significatiu. Aquest representa I'inici de la ter- 
cera etapa, que hem anomenat d'obertura. 

En un primer moment, els 83 anys que separen el 206 del 123 aC, hem interpre- 
tat que la gran activitat econbmica ebusitana a les Gimnesies significa que la relació 



amb els vencedors de la guerra era d'enteniment, superant els rnoments del final de la 
Segona Guerra Púnica, les campanyes de Cató a Hispinia i la Tercera Guerra Púnica. 
Fos quin fos I'estatus jurídic ebusiti, aquests anys representen només una primera ober- 
tura dels mercats controlats per ells a altres comerciants, una obertura i diversificació 
que, seguint aquesta tendencia, es multiplicA després de la campanya del 123 aC, amb 
uns volums més importants i una diversificació de la demanda i I'oferta. 
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Notes 

Al treball distingirem entre les Balears i les Pitiüses perquk ens haurem de referir a les seves dife- 
rents realitats culturals durant I'Antiguitat. Quan  ens hagliem de referir al subarxipelag format per 
Eivissa i Formentera ho farem amb el terme Pitiüses (de Pityussac). Aquesta denominació prové de la 
tradició d'autors grecs com Diodor Sícul (D.S. 5, 16, 1-2) que recull I'abundancia de pins a aques- 
tes illes com a origen del nom. En canvi, per a Mallorca i Menorca, usarem Gimnksies (de Gymne- 
siae), denominació que a partir de Licofró (Lyc. 633) s'associa a aquestes dues illes i que deriva de 
I'adjectiii nu aplicable als seus habitants, que segons aquesta explicació anaven despullats a I'estiu, 
perb que tarnbé es pot associar a una altra accepció del terme grec Y U ~ V O L ,  armat a la Ileugera. Les 
raons de la distinció vénen de fonts com Avié (Avien. 464-469) que justifica la distinció entre Pitiüses 
i Gimnesies. Perb les diferencies també són constatables a través de I'arqueologia. Les Gimnksies 
comparteixen un marcat caire indígena, marcades perla cultura talaibtica. Les Pitiüses, en canvi, pati- 
ren un  influx fenici i púnic rnolt intens que perdura fins ben entrada la nostra era. Per una discussió 
completa dels noms de les illes a les fonts classiques ZUCCA, 1998, 16 i s. 

Sempre que ha estat possible hem intentat defugir les explicacions "autoctonistes" que accen- 
tuen les diferencies histbriques de les Girnnesies i Pitiüses arnb la resta de territoris del Mediterrani 
occidental. Som conscients, tanmateix, que fets com el que no es fabriqués ceramica a torn durant la 
protohistoria constitueixen un tret singular. El que pretenem és no exagerar aquestes diferencies i 
demostrar que en la major part d'aquesta etapa, I'arxipklag estava integrat, d'una manera o altra, a les 
dinamiques generals. 

Coincideix' amb aquest interval el regnat a la ciutat siciliana de Dionís el Vell (405-367 aC). 
Segons el recent estiidi de Costa i Fernánda, el 92,36% dels hipogeus daten de i'intervai entre el 

475 i el 350 aC, el que ells anomenen la b e  "punicoclissica" (COSTA, FERNÁNDEZ, 2003, 110). 
Principalment documentar per I'evidkncia de  I'arqtieologia funeraria, aquest procés es genera- 

litza cap a la fi del segle V a C  posant-se en explotació la totalitat de I'illa ( G ~ M E Z  BELLARD, 
1986) encara aue  el seu inici es remunta a uns anvs abans. El mateix autor data els assentaments 
rurals més antics de I'illa a partir del 450 aC, ja que es documenten sols alguns materials amb aques- 
ta cronologia ( G ~ M E Z  BELLARD, 1990, 185). N o  és fins a finals d'aquesta centúria que no es té 
constancia d'una veritable ocupació a gran escala del territori interior de I'illa. Com indiauen altres " 
autors, un segle més tard s'ha estes aquest procés a "todos los confines agrícolamente aprovechables 
de la isla" (GUERRERO. 1997. 247). . , 

Corn defensen entre altres Sanmartí i Asensio, aquest fet es pot connectar amb la necessitat dels 
ebusitans de satisfer la demanda de béns de prestigi de I'aristocracia ibkrica (SANMARTÍ et al., 2004, 
189) fruit de la penetració dels mercaders ebusitans en detriment dels grecs als mercats ibkrics. Aixo 
mateix es fa patent en els contextos dels poblats indígenes de I'area catalana on, com hern apuntat, 
minven les importacions gregues i augmenten rnolt significativament les de filiació púnica (SAN- 
MART~ et al., 2004). ' En alguns assentaments talaibtics es documenten materials grecs, com algunes de les copes &ti- 
ques de sa Morisca, que presenten una cronologia de principis del segle IV aC. (GUERRERO, CAL- 
VO.  2001) 

Cal una menció especial al significatiu jaciment submarí de I'illot del Sec (ARRIBAS ct al., 
1987). Aquest vaixell, enfonsat aproximadament el 375 a C  ha estat interpretat com un vaixell mer- 
cant púnic a partir dels grafits sobre la vaixella d'ús de la tripulació, encara que I'origen de la carrega 
era bisicarnent grec. Aquest fet recolzaria la nostra hipotesi sobre la identitat dels cornerciants res- 
ponsables de  fer arribar els materials d'importació a les Gimnksies, perb n o  podem passar per alt la 
practica abskncia de materials dels tipus que portava el vaixell al registre arqueolbgic de les illes, tant 
pel que fa als molins "de tolva", gairebé únics al Mediterrani Occidental (WLLIAMS-THORPE, 
THORPE,  1991, 153), com a les amfores grecoitiliques, que trigaren a deixar rastre en els jaciments 
mallorquins gairebé un segle. Creiem que aquest fet ens obre una altre món de possibilitats: potser 



es tracta d'un vaixell de comer$ a llarga distancia que no tenia els mercats insular~ com a objectiu. Si 
era així, quina importancia tenia aquest flux comercial? 1 per que no recalava a les costes insulars? 

Daten d'aauest moment les orimeres edificacions en aauesra factoria comercial de la costa sud 
mallorquina, denotant la intensificació de la seva activitat i els renovats esforcos dels punicoebusitans per 
establir relacions comercials cada vegada més intenses amb els indígenes (GUERRERO, CALVO, 2001). 

'O A banda dels episodis coneguts i reiteradament estudiats volem cridar I'atenció sobre la possi- 
ble documentació arqueolbgica de la defensa de la ciutat d'Ebusus de les tropes d'Escipió el 218 aC 
a través de les troballes de puntes de flema i projectils de fona i les seves datació i distribució a I'en- 
torn de la ciurat (PLANAS, MADRID, 1994, 16), contrastada per la hipbtesi d'una datació més anti- 
ga de les mateixes troballes (ELAM, PLANAS, 1995, 238). 
" Cal destacar una recent i interessant contribució sobre I'estada hivernal de Magó amb el seu 

exercit a Menorca al final de la guerra a Iberia i les conclusions que es poden extreure d'una relectu- 
ra de les notícies que en donen les fonts escrites (SÁNCHEZ L E ~ N ,  2003). 

l 2  Ebwwva ser la darrera ciutat d'Ibkria a abandonar el suport a Cartago, com ho demostra el fet que, 
el 206 aC, quan Magó h g í  de Gadir, va ser avituallat alla amb homes i queviures (Liv. 28, 37, 3-4). 

l 3  Per exemple, al poblat de ses Pa'isses, a Arta, els percentatges d'importacions calculats en nom- 
bre d'individus ponderat respecte al nombre total d'individus passa d'un 9% al segle IV aC, a un 
15% el segle 111 aC i a un 20% la centúria posterior (SANMARTI et al., 2002, 112). 

l 4  Un d'aquests comerciants podria ser I'auror de I'ofrena &un vas italic amb inscripció llatina del 
santuari indígena de sa Punta des Patró (HERNANDEZ, SANMARTI, VELAZA, 2002). 

l 5  Incloem aquí els grecs de la península Itdica i Sicília, sota el domini roma, i possiblement també 
hem de pensar en els del sud de la Gil.lia, aliats de la potencia romana. 

l 6  GARCÍ.4 RIAZA, SÁNCHEZ L E ~ N ,  2000, 108, n. 37. Campo (1993, 157) defensa que si hi ha 
hagut un punt d'inflexió en les encunyacions ebusitanes és I1any 91 aC, coincidint amb la L a  Pnpiria. 

l 7  En I'ager Pol.lentia es documenta una expansió d'assentaments de nova planta fruit del procés 
que referim (COLL et al., 1984). 

l8 ÉS més que possible la presencia de colons semites a les Gimnksies abans del segle IV aC, pero 
també ho és la de gimnesis a les Pitiüses, a més d'altres col~lectius, relacionats o no amb el comerc. 

Resum 

L'entrada de Mallorca en I'esfera imperialista de la República romana. Una contextualització 
historia de I'evidkncia arqueologia anterior a la conquesta romana del 123 aC 

L'entrada de Mallorca i Menorca en I'esfera imperialista romana no es produí amb la conques- 
ta romana de les Illes el 123 aC. Defensem que aquest procés té les seves arrels en dinamiques histb- 
riques molt més antigues. Primerament, les IIles s'inseriren dins els corrents culturals i econbmics del 
Mediterrani occidental especialment des del segle IV aC, influides perla relació amb la ve'ina Ebums. 
En segon Iloc, la conquesta no representa una ruptura dramatica pel que fa als fluxos comercials, fet 
que ens fa cercar els inicis de la integració a Roma al final de la Segona Guerra Púnica. 

Abstract 

- The entry of Mallorca (Balearic Isles) in the Roman Republic imperialist sphere. A historical con- 
textualisation of the archaeological evidence previous to the Roman conquest of 123 BC 

The process of entry in the Roman imperialist sphere of Mallorca and Minorca did not happen 
with the Roman conquest in 123 BC. In this essay we will defend that this process has its roots on 
previous historicai processes. First of all, influenced by the relation with their neighbour Ebusus, the 
two Islands had been integrated especially from the IV century BC on the general cultural and eco- 
nomical trends of the western Mediterranean. Secondly, the conquest itself did not represent a bre- 
aking off in the commercial relations, what suggests an early integration to Rom. 


