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Va haver-hi un temps en la història de l’Arqueologia en el qual el coneixement 
de la civilització etrusca estava embolicat en un halo de misteri. L’enigma 
dels etruscos, al qual feien referència molts autors i títols, es referia princi-
palment al seu origen. Hui, els avanços de l’Etruscologia han dissipat el mis-
teri de la seua identitat, tot contribuint enormement al fet que els etruscos 
siguen el poble més ben conegut de la Itàlia preromana. Malgrat tot, encara 
resulta comprensible entendre com els primers estudiosos de la Itàlia antiga 
es preguntaven per les arrels d’una civilització amb tal grau de desenvolu-
pament cultural i artístic abans de l’eclosió de Roma. En realitat, no es pot 
entendre Roma sense Etrúria, i viceversa. La destinació final d’Etrúria està 
lligada al creixement imparable de Roma.

Aquesta nova proposta expositiva del MARQ, ‘Etruscos. L’alba de Roma’, 
ens mostra diferents aspectes d’aquesta civilització i ens permet apreciar 
la connexió no sols entre aquestes dues cultures veïnes de la península Itàli-
ca, també amb totes aquelles que van poblar les riberes de la Mediterrània 
en l’antiguitat i, en particular, la seua empremta en la nostra terra que serà 
present en la mostra de producció pròpia ‘Empremtes Etrusques a Alacant’. 
Tot això ha sigut possible gràcies al treball desenvolupat per la part italia-
na de museus tan destacats com el Nacional d’Arqueologia de Florència, el 
Guarnacci de Volterra i de la Sopraintendenza per i Beni Archeologici della 
Provincia di Pisa e Livorno i, per la part alacantina, del mateix MARQ i dels 
museus de Xàbia, Vila Joiosa i Guardamar del Segura.

El propòsit no és un altre que el d’abordar una de les cultures més fasci-
nants de l’antiguitat, els etruscos, que no havia passat fins ara per les sales 
del MARQ. Una gran oportunitat per a acostar-se a la Mediterrània tal com 
era en l’antiguitat i entendre el seu llegat al Mar Mediterrani de l’actualitat. 
La proposta expositiva es completa amb una vintena de panells gràfics, una 
secció pròpia amb material educatiu per a xiquets i públic amb diferents 
capacitats, sis audiovisuals i un dispositiu interactiu, recursos que connec-
taran amb el programa d’activitats i tallers didàctics previstos per als amics 
més joves del MARQ. 

Esperem que aquesta proposta expositiva i el material didàctic que l’acom-
panya contribuïsquen amb encert a fer més conegut aquest mil·lenari poble 
al qual tant devem en un entorn segur per a la cultura com és el MARQ, que 
obri les seues portes per a rebre per primera vegada una col·lecció única 
sobre Etrúria.

       Julia Parra Aparicio
Vicepresidenta de la Fundació de la C.V. MARQ i de la Diputació d’Alacant

Diputada de Cultura





“Etruscos. L’alba de Roma” és la nova exposició internacional que el 
MARQ organitza després d’un any d’obligat parèntesi per la pandèmia. I 
la millor manera de reiniciar les nostres grans exposicions és fer-ho amb 
una cultura material que mai abans havia passat per les nostres sales, una 
civilització pròxima geogràficament i de gran importància per al desenvo-
lupament de la Història Antiga del Mediterrani, però malgrat això, desco-
neguda en els seus detalls per al gran públic.

Amb una cuidada selecció d’objectes procedents de la Sopraintenden-
za de la Província de Pisa i Livorno, del Museu Arqueològic Nacional de 
Florència i del Museu Etrusc “Guarnacci” de Volterra (Itàlia), s’ofereix una 
visió de conjunt de la civilització etrusca, en la qual anirem de la particu-
laritat a la generalitat tot incloent diferents aspectes de la vida quotidia-
na, el paper social de la dona, les creences religioses, els ritus funeraris, 
les espectaculars mostres d’expressió artística, sense oblidar l’important 
llegat que es transmet al món romà i que quedarà per sempre en aquesta 
la nostra civilització mediterrània. L’exposició es completa amb una sec-
ció pròpia dedicada als objectes etruscos que van arribar a les nostres 
costes Empremtes Etrusques a Alacant procedents del MARQ i els Museus 
de Xàbia, Vila Joiosa i Guardamar del Segura. 

M’agradaria finalitzar amb una reflexió personal que el contingut d’aques-
ta exposició em brinda: les relacions interculturals són el motor de desen-
volupament de la nostra civilització, com bé exemplifica el cas dels etrus-
cos, en estret contacte amb fenicis i cartaginesos, grecs, ibers i romans. 
Un ensenyament imperible i, alhora, un nexe d’unió entre el nostre món 
intensament interconnectat i, salvant les distàncies, el món dels etruscos. 

Benvinguts, de nou, al MARQ.

Josep Albert Cortés i Garrido
Director Gerent 

Fundació C.V. MARQ 
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L’exposició “Etruscos. L’alba de Roma” ens permetrà endin-
sar-nos en una civilització fascinant que ens ha llegat un patri-
moni artístic inigualable. Pensem solament en les pintures murals 
de les seues tombes que, juntament amb les de l’Egipte antic o 
les de Pompeia, són les més enlluernadores del món mediterrani 
antic. Per a ajudar a conéixer-la hem dissenyat aquesta “guia di-
dàctica”, orientada a un públic general i, especialment, a un pú-
blic docent que visitarà l’exposició i que serà el transmissor dels 
continguts als seus alumnes. També per a l’alumnat hem preparat, 
per separat, uns quaderns didàctics amb activitats que es poden 
realitzar tant en el mateix museu, durant la visita, com a les aules, 
sense contacte directe amb les peces.
 
Quant a l’organització de la guia, reprodueix els continguts de 
l’exposició. Comencem amb una presentació geogràfica i l’expo-
sició de les diferents fases de desenvolupament de la civilització 
etrusca. Continuem amb alguns aspectes sobre la societat etrus-
ca com, per exemple, el paper de la dona, acompanyats per dos 
blocs més extensos que tractaran de la religió i el món funerari. 
Les manifestacions artístiques ocupen l’apartat següent, al qual 
li segueix una valoració de l’herència que van deixar els etruscos 
en la civilització romana. Finalment, acabem amb una secció que 
analitza les troballes d’objectes etruscos a la província d’Alacant, 
una manera magnifica de connectar la nostra terra amb el territori 
dels etruscos. 

Una última indicació: el                           símbol   introdueix uns paràgra-
fs de tipografia més gran que corresponen als textos de “LECTURA 
FÀCIL”, dirigida a totes les persones amb dificultats lectores, ja 
siguen transitòries (immigrants, escolarització deficient,...) o per-
manents (trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional,...).

Aquesta guia didàctica repeteix tots els apartats de l’exposició i té 
informació per a conéixer la civilització dels etruscos. 



8

GUIA 
DIDÀCTICA

Els etruscos són un poble antic del centre d’Itàlia i són anteriors a l’auge 
de la civilització romana. 
L’interés pels etruscos comença en el segle 16 gràcies al descobriment 
de tombes i estàtues etrusques. 
El seu estudi científic comença al segle XVIII. 

Els etruscos van ser un poble de la Itàlia antiga el nucli original de la qual va 
ser a la regió de la Toscana, a la qual van donar el seu nom. Van rebre dife-
rents denominacions: els grecs els deien “tirrens” o “tirsens”, en canvi, per 
als romans eren els “tusci” o, més tard, “etrusci”. No obstant això, els ma-
teixos etruscos s’anomenaven a si mateixos com els “rasna” o “rasenna”.

L’interés per conéixer  la civilització 
etrusca es remunta a la mateixa anti-
guitat: sabem per una breu cita de l’his-
toriador romà Suetoni que el mateix 
emperador Claudi, abans de governar, 
va escriure una història dels etruscos 
en 20 llibres, que no s’hi ha conservat. 
Cal  esperar a l’època del Renaixement 
perquè  es despertara la fascinació per 
aquest poble. No sols van ser els es-
tudis dels autors clàssics sinó també 
una sèrie de fascinants descobriments 
que es van donar en el segle XVI, com 
algunes tombes monumentals o peces 
escultòriques excel·lents (la Quimera 
d’Arezzo, l’Arringatore), els que van avi-
var l’atenció pel passat etrusc. Però el 
vertader estudi científic va començar 
en el segle XVIII, amb l’activitat d’alguns 
erudits com, per exemple, el sacerdot 
Mario Guarnacci la col·lecció del qual va 
donar origen al Museu Etrusc Guarnacci 
de Volterra, algunes de les peces de les 
quals s’exhibeixen en aquesta exposi-
ció. La investigació etruscològica no 
s’interromprà fins als nostres dies.

INTRODUCCIÓ 1

Urna cinerària d’un 
difunt transportat 
amb carro.
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Antigament alguns estudiosos creuen que els etruscos venen d’Orient. 
Hui sabem que l’origen dels etruscos està a Itàlia.

Per a concloure aquesta introducció creiem convenient fer una referència a 
l’origen dels etruscos, que tants estudis han suscitat. Les opinions dels au-
tors antics van alimentar durant molt de temps una controvèrsia científica 
en temps moderns. D’una banda, estaven els que opinaven que els etrus-
cos tenien un origen oriental i, per un altre, els que mantenien la teoria d’un 
origen autòcton. La primera hipòtesi es basada en una referència de l’his-
toriador grec Herodot (s. V aC) qui afirmava que l’origen dels etruscos es-
tava a Lídia (Àsia Menor, actual Turquia): a causa d’un període de fam el rei 
lidi Atis es va veure obligat a dividir al seu poble, una part del qual, dirigida 
pel seu fill Tirré, partiria a buscar noves terres on assentar-se. Després d’un 
llarg viatge, finalment es van assentar a la Itàlia central i, a partir de llavors, 
s’anomenaven “tirrens o tirsens” en honor al seu cap. En oposició a aquesta 
teoria, Dionís d’Halicarnàs (historiador de temps d’August) sostenia que els 
etruscos eren un poble autòcton, és a dir, que tenien els seus orígens en la 
mateixa Itàlia.
 
Actualment, la investigació arqueològica no ha pogut comprovar la hipòtesi 
d’una migració. Per contra, ha aportat proves sòlides que els etruscos estan 
arrelats profundament en el context itàlic protohistòric. 

Cap de Júpiter en un 
clipeus.
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El territori d’Etrúria correspon a la regió italiana de la Toscana i els 
territoris més pròxims. És una terra rica en agricultura i en mineral de 
ferro. El ferro dels etruscos atrau els fenicis i els grecs. 
El contacte dels etruscos amb fenicis i grecs (civilitzacions més 
avançades) porta molt creixement i progrés per als etruscos. 

El territori original dels etruscos se situa 
grosso modo en la part central de la pe-
nínsula itàlica, la qual cosa correspon hui 
a les regions de Toscana, el nord del Laci 
i una part d’Ombria. Prenent referències 
geogràfiques, Etrúria estaria limitada pels 
rius Arno al nord i Tíber a l’est i sud. També 
la cadena dels Apenins limitaria el territori 
per l’est. 

Al llarg de la seua història, els etruscos es 
van expandir també per regions veïnes: 
al nord, per la vall del Po (Etrúria padana) 
i al sud, per la regió de Campània (Etrúria 
campana). L’Etrúria padana tenia ciutats 
importants, com Felsina (Bolonya) o Mar-
zabotto. Quant a l’Etrúria campana, al sud 
de Roma, tenia com a centre principal la 
ciutat de Càpua. 

La terra dels etruscos era fèrtil per a l’agricultura i molt rica en recursos mi-
nerals, especialment en mineral de ferro, que tenia els seus principals jaci-
ments en els Muntanyes de la Tolfa (Laci), en els Pujols Metal·lífers (Toscana) 
i a l’illa d’Elba (enfront de les costes de Toscana). Aquesta riquesa va atraure 
des de molt antic a altres civilitzacions de llocs allunyats de la Mediterrània: 
fenicis i grecs van adquirir el ferro etrusc a canvi dels seus productes elabo-
rats. Aquests contactes comercials van portar també intercanvis d’idees i de 
nous avançaments que serien fonamentals per a l’enlairament de la civilit-
zació etrusca, com l’escriptura, el consum i la producció de vi i oli i la mone-
da. També l’influx grec es podrà apreciar en els models artístics (escultura, 
pintura mural, ceràmica), en l’organització militar (panòplia i falange dels 
hoplitas) i en la religió i mitologia dels etruscos.

EL TERRITORI D’ETRÚRIA 2
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La primera fase de la civilització etrusca es diu “període vil·lanovà”. 
En la societat d’aquesta època no hi ha diferències de riquesa. 
Es coneixen molt bé els enterraments: es col·loquen les cendres del 
mort dins d’atuells tapats amb un casc o un bol.

La civilització etrusca té una evolució d’uns nou segles en la qual se suc-
ceeixen diferents fases de desenvolupament. 

 1.      PERÍODE VIL·LANOVÀ (IX-VIII AC)    

Els orígens de la civilització etrusca es remunten a l’Edat 
del Ferro, a una fase que els arqueòlegs diuen “cultura vi-
l·lanovana” (del jaciment de Vil·lanova, prop de Bolonya).

La majoria de la informació arqueològica d’aquesta època 
prové de l’estudi de les necròpolis. El ritu funerari era la 
cremació: les cendres del difunt es dipositaven dins d’una  
urna de manera bicònica tapada per un bol o un casc de 
bronze o ceràmica. A vegades, l’urna tenia forma de ca-
banya o habitatge. Dins de la tomba i entorn de l’urna ci-
nerària es col·locaven altres gots i objectes de l’aixovar. 

De l’anàlisi de les sepultures i els seus aixovars es des-
prén valuosa informació per a comprendre la societat 
d’aquesta època: les semblances entre els enterraments 
demostren que estem davant una societat igualitària.

Poc se sap dels hàbitats, els llogarets estaven formats per 
una poques cabanes ovalades o rectangulars, situades en 
zones altes per a la seua defensa. 

A la fi d’aquest període es produirà un fet transcenden-
tal per al desenvolupament d’aquesta civilització: la ins-

tal·lació dels primers colons grecs en la península Itàlica. També en els úl-
tims estadis d’aquesta fase cultural es comença a observar una creixent 
diferenciació entre tombes riques i tombes més modestes. És la prova que 
s’està gestant una classe aristocràtica que es desenvoluparà àmpliament en 
el període següent.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA 
CIVILITZACIÓ ETRUSCA 

3

Urna cinerària bicònica 
amb elm crestat.
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 2. PERÍODE ORIENTALITZANT (725-580 AC)

És el període caracteritzat pel contacte entre etruscos i gents vingudes del 
Mediterrani oriental (grecs i fenicis). Aquests contactes suposaran l’adop-
ció de nous models culturals i la incorporació d’innovacions tècniques per 
part dels etruscos.

L’Arqueologia ens mostra la introducció d’objectes de luxe importats 
d’Orient i la producció d’objectes locals a imitació o seguint l’estètica 
oriental: joies, vaixella de plata i bronze ricament ornamentats, gots de 
faiança, ceràmica decorada, objectes d’ivori.
 
En l’àmbit  de l’arquitectura funerària, apareixen les tombes “en cambra” 
cobertes per un túmul, que són la millor manera d’ostentació de la   aris-
tocràcia “principesca”. En el seu interior, entre el dipòsit funerari ben ric, 
s’hi dipositen panòplies compostes per cascos, escuts, gamberes o cane-
lleres i un objecte emblemàtic: el carro de combat de dues rodes, semblant 

a l’usat a Grècia.

Altres elements que s’introdueixen a Etrúria per influència 
grega són la vinya i l’olivera, on es produïa localment vi i oli 
ja al segle VI aC.

En l’aspecte social es detecta una clara divisió en classes, 
en la qual destaquen grups familiars hegemònics, als quals 
la bibliografia arqueològica designa com a “prínceps”. 
Aquests prínceps basen el seu poder en la possessió de la 
terra que els garanteix gaudir dels recursos de l’agricultura, 
la ramaderia, l’explotació minera i el control de les vies de 
circulació pel territori i, per consegüent, la participació en 
els intercanvis comercials amb altres regions peninsulars. 

En el període “orientalitzant” els etruscos es relacionen amb fenicis i 
grecs i aprenen moltes coses d’ells, per exemple, a cultivar la vinya i 
l’olivera per a fer vi i oli. 
Molts objectes orientals arriben a Etrúria, com a joies i luxoses 
ceràmiques.
En aquest període la societat etrusca està dominada per poderosos  
prínceps guerrers. Aquests prínceps s’enterren en tombes riques 
excavades al sòl. 

 Olpa corintioetrusca.
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En el període “arcaic” naixen en Etrúria grans ciutats. Aquestes ciutats 
etrusques no s’uneixen en un estat únic, són ciutats independents.
És el període d’esplendor dels etruscos. Són ara els més forts d’Itàlia i 
venen els seus productes per molts indrets de la Mediterrània.

  3. PERÍODE ARCAIC (580-480 AC) 
   

Ja a fins del s. VII aC els hàbitats es van transformant en ver-
taderes ciutats-estat, envoltades de muralles, amb temples 
i edificis públics. En aquesta fase, en el territori d’Etrúria 
sobreeixien 12 ciutats (l’anomenada  “Dodecàpolis”), els re-
presentants de la qual es reunien anualment en una seu co-
muna, el santuari de Fanum Voltumnae (Orviet). Es tractava 
d’una lliga o aliança de tipus religiós i econòmic entre ciu-
tats independents. Mai no va actuar com una unitat política. 

En l’àmbit de la societat, sorgeix una classe mitjana de co-
merciants i artesans a les ciutats que busquen la seua par-
cel·la de poder davant del grup d’aristòcrates reduït del 
període precedent i que constituiran una nova aristocràcia 
urbana. Aquest procés social es reflecteix en les necròpo-
lis, on abunden les tombes familiars en forma d’habitatge i 
molt semblants entre elles. 

El comerç i l’explotació minera són les principals fonts de 
riquesa. No sols arriben a Etrúria les mercaderies orientals 

de mans dels comerciants grecs (perfums, teles, oli, vi i ceràmica de diferent 
procedència) sinó també els comerciants etruscos porten els seus productes 
(vi, vaixella de bronze i ceràmiques pròpiament etrusques) a les costes medite-
rrànies franceses i espanyoles, a Còrsega i Sardenya, a Cartago i a les colònies 
gregues de Sicília. 

El contacte comercial amb altres pobles i l’establiment d’artesans especialit-
zats estrangers en Etrúria dona els seus fruits: la producció ceràmica, la pin-
tura mural i les terracotes arquitectòniques dels etruscos tenen evidents in-
fluències de l’art grec.

Aquest període d’esplendor té també el seu reflex en l’entorn polític: aliances 
entre etruscos i cartaginesos i política agressiva cap a altres poblacions itàli-
ques. Si seguim les fonts, destaquem l’atac de Porsenna, rei etrusc de Chiusi 
(o Clusium), a Roma o la implantació, segons la tradició, d’una dinastia etrusca 
en la mateixa ciutat (Tarquini Prisc, Serbi Tuli i Tarquini el Superb). 

Àmfora àtica de figures 
negres.
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En aquest període comença el declivi polític 
d’Etrúria com a conseqüència, principalment, a 
la pressió militar i comercial d’altres pobles, com 
els cartaginesos, els grecs d’Itàlia, els romans i al-
tres pobles itàlics i els celtes. 

Al llarg del segle V aC els etruscos perden l’hege-
monia comercial al Tirré a causa de l’auge de Car-
tago i de Siracusa. Un esdeveniment fonamental 
es va donar l’any 474 aC: en la batalla de Cumas la 
flota etrusca és derrotada pels grecs de Cumas i 
de Siracusa. Aquesta derrota va provocar una cri-
si que va afectar, principalment, les ciutats costa-
neres de l’Etrúria meridional. 

Quasi un segle després, en 396 aC, els romans, en 
la seua expansió per Itàlia central, s’apoderen de 
la ciutat de Veïs, la ciutat etrusca més pròxima 
a Roma. Quasi contemporàniament, pel nord els 
gals penetren en els territoris de l’Etrúria padana 
(conca del riu Po). En el sud, els samnites conque-
reixen la ciutat de Capua,  el centre més important 
dels etruscos a Campània. 

En el període “clàssic” els etruscos tenen lluites amb altres pobles com 
els grecs o els romans. Comença la decadència de la civilització etrusca.
En aquesta època els etruscos ja usen la moneda. 

Estamne àtic de figures 
roges.

 4. PERÍODE CLÀSSIC (480 - 325 AC)

Pel que fa a l’aspecte social, la crisi va afectar la classe mitjana de comerciants i arte-
sans enriquits precedentment. El poder torna a caure exclusivament a les mans dels 
aristòcrates, que per a controlar el poder i suprimir revoltes demanen ajuda als seus 
veïns (entre ells Roma).
 
Una nova innovació s’adopta en aquest període: la moneda, les primeres emissions de 
la qual corresponen a la ciutat de Populònia, centre principal d’explotació minera del 
nord d’Etrúria.
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En el període “hel·lenístic” la poderosa Roma comença a conquerir una a 
una totes les ciutats etrusques. A partir d’aleshores Etrúria és un territori 
dels romans.
Els etruscos comencen a poc a poc a adoptar la cultura romana. 

Estàtua de Bacus.

 5. PERÍODE HEL·LENÍSTIC (325-90 AC)

És el període de progressiva incorporació al món romà. 
El final de la civilització etrusca és degut a l’expansió 
militar de Roma. Primer els etruscos lluiten solos con-
tra Roma i després ho fan amb l’ajuda d’altres pobles 
itàlics. Però tant els uns com els altres acabaran derro-
tats davant la potència romana. 

El procés de conquesta dura aproximadament un segle 
i s’inicia en el període anterior amb la presa de Veïs el 
396 aC, primera ciutat etrusca a ser sotmesa per Roma, 
i finalitza en 273 aC amb la caiguda de Caere, l’última 
ciutat etrusca lliure. A partir d’aleshores, la relació en-
tre les ciutats etrusques i Roma estarà regida per trac-
tats d’aliança que obliguen els etruscos a ser fidels als 
romans i a donar suport a les seues campanyes mili-
tars. Així ocorrerà en la guerra de Roma contra Cartago 
en la qual coneixem per fonts escrites el proveïment 
material que cada ciutat etrusca proporciona als seus 
aliats romans.
 
En l’aspecte social, les classes dirigents etrusques 
mantindran la preeminència a les seues ciutats grà-
cies al suport de Roma. Sorgirà, sobretot en el nord 
d’Etrúria, que gaudeix de major prosperitat, una clas-
se de petits i mitjans propietaris que tenen capacitat 
d’aconseguir béns. Això estimularà la producció arte-
sanal, que assumeix ara un caràcter “industrial”. En 
altres paraules, ceràmiques, terracotes votives, exvots 
de bronze o urnes cineràries es produeixen en sèrie en 
els tallers especialitzats de Volterra o Chiusi.
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Les dones etrusques tenen molta importància en la societat. Participen 
en actes públics i en banquets i poden ser sacerdotesses.
Poden tindre també propietats i aprendre a escriure. Les etrusques més 
riques tenen tombes luxoses igual que els homes.

En aquest apartat tractarem alguns aspectes destacats de la societat i de la 
vida quotidiana dels etruscos, com són el paper de la dona i la importància 
dels banquets. 

LES DONES ETRUSQUES   

Entre els testimoniatges dels autors antics sobre els 
costums etruscos la que va causar més sorpresa és, sens 
dubte, les referides al comportament de les dones, que 
arribaven a qualificar d’immoral. I és que en la societat 
etrusca, les dones van gaudir d’un alt nivell d’emanci-
pació, desconegut en altres cultures mediterrànies con-
temporànies. 

Les dones etrusques participaven en actes públics i po-
dien tindre funcions sacerdotals. Podien participar tam-
bé en els banquets en peus d’igualtat amb els homes, 
com testifiquen les representacions pictòriques, els gra-
vats en els espills i les tapes amb figures de les urnes 
cineràries en les quals apareixen dones soles o al costat 
dels seus marits recolzats sobre el divan. En moltes tom-
bes femenines s’han trobat aixovars ben rics, fins i tot 
amb objectes de prestigi elevat, com el tron o el carro.

 LA SOCIETAT 4

Les etrusques també van tindre accés a l’escriptura i a 
l’educació, a més de tindre el dret a la propietat. 
Un exemple més de la importància del paper femení es 
pot deduir del fet que les dones etrusques, igual que els 
homes, tenien un nom independent (per exemple, Ati, 
Larthia…), a diferència de les dones romanes el nom de 
les quals derivava exclusivament del nom de la gens (per 
exemple, “Clàudia” de la gens Clàudia).

Urna cinerària femenina 
amb el viatge amb carro.
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EL BANQUET  

El banquet és un dels temes més comuns de l’art 
etrusc del període arcaic. Es tracta d’un costum 
d’un marcat contingut social, adoptat del món grec.

En època orientalitzant, els prínceps etruscos apa-
reixen representats en posició asseguda durant els 
menjars. Però, a partir del segle VI aC, els comen-
sals es representen recolzats sobre el kline o divan, 
segons un costum arribat d’Orient.

En el banquet hi havia dos moments diferenciats: 
en primer lloc, s’assaciava la gana amb el menjar i, 
en un segon moment, es procedia a la degustació 
del vi, el “simposi” pròpiament dit (la paraula grega 
sympósion, que es tradueix comunament per “ban-
quet”, significa “reunió de bevedors”). 

El simposi s’amenitzava, segons els casos, amb al-
tres distraccions, com a música  o danses, i en ell 
es requeria l’ús de recipients específics: àmfores 
per a transportar el vi, craters per a barrejar-lo amb 
aigua, pitxers per a traure i abocar la beguda, cola-
dors per a filtrar el vi abans de servir-lo i tota una 
sèrie de copes de diferent tipus (calzes, kantharoi, 
kýathoi) per a consumir-ho.

Els etruscos copien dels grecs el costum del banquet. 
Els participants mengen recolzats sobre el ”kline” o butaca allargada. 
La part més important del banquet és el “simposi” o moment en què 
es beu vi. S’usen atuells grans o craters per a barrejar el vi amb l’aigua i 
altres utensilis per a traure la beguda i colar-la. El vi es pren en copes de 
diferents formes.

Crater de vernís negre.

Colador.
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Els etruscos són famosos pels seus forts sentiments religiosos. Pensen 
que els fenòmens naturals són senyals dels seus déus. Els sacerdots 
etruscos practiquen l’endevinació per a comprendre els senyals divins. 
Per a fer endevinacions analitzen el fetge dels animals sacrificats i 
observen els raigs i el vol dels ocells. 
Els etruscos tenien llibres que explicaven les regles de l’endevinació, 
però no s’hi conserven. 

Les fonts antigues ens transmeten la imatge d’una cultura etrusca profun-
dament religiosa. Per als etruscos, la vida quotidiana estava plena de sen-
yals divins (celestes i terrestres) que només els sacerdots harúspexs sabien 
revelar. Tot està predeterminat pels déus i calia  actuar segons la voluntat 
divina. Començarem, doncs, aquesta secció per l’art de l’endevinació.

LES ARTS ENDEVINATÒRIES 

Per a complir la voluntat dels déus era necessari 
entendre els senyals que ells enviaven. Aquesta 
tasca era l’objectiu dels harúspexs, sacerdots 
especialitzats en diferents tècniques endevina-
tòries, com la interpretació dels raigs, l’observa-
ció del vol dels ocells, del fum de l’encens cremat 
o l’examen de les vísceres (especialment el fetge) 
d’animals sacrificats.

LA RELIGIÓ  5

Hi sabem, pels autors romans, que hi havia una literatura sagrada etrusca 
ben rica que recollia per escrit tots els seus sabers i preceptes religiosos. 
Aquest vast corpus de coneixements endevinatoris, al qual els romans defi-
nien com a “disciplina etrusca”, es dividia en Libri Haruspicini (que detalla-
ven totes les normes per a examinar les vísceres dels animals sacrificats), 
Libri Fulgurales (que ensenyaven a interpretar els senyals celestes, com la 
caiguda de llamps) i Libri Rituals (que recollien tota mena de prescripcions 
d’aplicació en àmbits diversos). Aquests llibres sagrats etruscos no han 
arribat fins als nostres dies.  

Fetge de Piacenza.
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ELS DÉUS ETRUSCOS 

La religió etrusca era politeista. Els déus 
etruscos més importants eren: Tínia, déu 
suprem l’atribut del qual era el llamp; Uni, 
esposa de Tínia i principal divinitat femeni-
na que cuidava dels naixements i Menerva 
o Menrva, deessa de la guerra, les arts i la 
saviesa. Aquestes divinitats corresponen a 
la tríada romana Júpiter, Juno i Minerva.
Gràcies a l’anàlisi lingüística dels noms de 
les divinitats podem conéixer el seu origen:

- Divinitats de clara derivació grega, com 
ara Aplu (= Apol·lo), Artumes (= Àrtemis) o 
Phersipnai (= Persèfone).

- Divinitats d’origen itàlic com, per exemple, 
Uni, Selvans o Voltumna.

- Un tercer grup de déus tenen nom pròpia-
ment indígenes encara que per les seues 
característiques són identificables a déus 
grecs: Tínia (= Zeus), Turan (= Afrodita) o La-
ran (= Ares). Aquest fenomen d’assimilació 
es va produir per l’intens contacte amb el 
món grec, el resultat del qual va acabar sent 
l’adopció dels atributs dels déus grecs per 
part de les divinitats etrusques, que poste-
riorment passaran al món romà.

Els etruscos tenen molts déus. Alguns són d’origen itàlic però d’altres 
són d’origen grec. Els déus etruscos copiats dels grecs passen després a 
la religió romana.
Els més importants són Tinia, Uni i Menerva o Menrva.

Estatueta de Tínia 
(Zeus jove).
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EL TEMPLE  

El temple era possiblement l’edifici més important 
de la ciutat etrusca. Alguns santuaris es van edificar 
fora de la ciutat: al llarg de vies importants de comu-
nicació, en necròpoli o en zones portuàries. 

El temple etrusc tenia una planta gairebé quadrada i 
estava dividit en dues parts: la part davantera esta-
va ocupada per un pòrtic de columnes (pronaos) que 
conformava la façana principal del temple; la part 
posterior estava reservada a la cella o celles (fins a 
tres) on es guardava la imatge de la deïtat o deïtats.

La seua característica més cridanera era l’alt basa-
ment de pedra o podi sobre el qual es construïa l’edi-
fici del temple. El podi disposava d’una escalinata 
central d’accés, davant de la qual se situava l’altar, 
on es dipositaven les ofrenes i es realitzaven els sa-
crificis.

El temple tenia una teulada de doble vessant l’es-
tructura del qual se sostenia amb bigues de fusta. Es 
cobria amb teules i les parts més exposades es pro-
tegien amb elements decoratius de terracota (ante-
fixes) subjectes amb claus. 

Sobre la biga principal de la teulada es col·locaven 
figures de terracota i el frontó (espai triangular a la 
part alta de la façana) s’adornava  amb figures de te-
rracota en alt relleu.

El temple etrusc té una façana amb columnes. Es construeix damunt 
d’una alta base o “podi”, amb una ampla escala d’accés. A l’inici  de 
l’escala hi ha un altar per a ofrenes i sacrificis.
La teulada del temple està decorat amb estàtues i plaques d’argila amb 
relleus.

 Urna cinerària amb forma 
de temple.
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Vinculats als temples i santuaris han apa-
regut multitud d’exvots o ofrenes enterra-
des en dipòsits votius, que són una valuo-
sa informació per a conéixer la religiositat 
popular. 

Es donaven objectes de tota mena als 
déus com a acte de devoció o com a acte 
d’agraïment o bé per a demanar un favor. 
Normalment són estatuetes d’argila o de 
bronze que reprodueixen divinitats, ani-
mals o a les persones donants. En edat 
tardana apareix un nou tipus: els “exvots 
anatòmics”, que reprodueixen parts del 
cos (cap, cames, mans, peus, vísceres) re-
lacionades amb la sanació i la fecunditat. 

En els temples es dipositen ofrenes o “exvots” per a demanar un favor 
als déus o agrair la seua ajuda. 
Els exvots són estatuetes de bronze amb la forma de déus, persones, 
parts del cos humà o animals. 

Exvot anatòmic d’úter.

Antefixa de terracota amb 
la representació de 
Menerva o Menrva.
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Els etruscos creuen que després de la mort fan un viatge per a arribar 
al món dels morts. Aquest viatge es fa amb carro, a peu o a cavall i van 
acompanyats pels dimonis Vanth i Charun. 
Vanth té grans ales i sosté una torxa i un rotllo escrit amb el destí de 
la persona morta. Charun té orelles esmolades i sosté un martell per a 
guardar les portes de l’infern.

CREENCES SOBRE EL MÉS ENLLÀ   

Les creences gregues sobre el Més enllà van influir en les concepcions fu-
neràries dels etruscos. Al costat dels déus, generalment d’atributs humans, 
hi havia una sèrie d’éssers infernals o dimonis. Es tracta d’éssers semblants 
als humans però amb algun atribut que els diferencia. Els principals són 
Vanth i Charun. 

Vanth es representa com una dona jove de 
vestimenta blanca, amb grans ales, una tor-
xa i el pergamí en el qual s’escriu el destí 
del difunt. És una missatgera de la mort o 
acompanyant del difunt.

Charun, que prové del Caront de la mitologia 
grega, es representa amb barba, nas agui-
lenc i orelles punxegudes, i sosté un martell 
a la mà que simbolitza la seua autoritat com 
a guardià de les portes de l’Hades.

Els etruscos creien, doncs, que després de 
la mort l’ànima emprenia un viatge per a 
arribar a l’inframon o Hades. Aquest últim 
viatge, acompanyat per Vanth o Charun, es 
feia amb carro, a peu o a cavall.

EL MUNDO FUNERARI 6

Alt relleu de Vanth.
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LES PRÀCTIQUES FUNERÀRIES 

En el món etrusc hi havia dos ritus funeraris diferents: la inhumació i la inci-
neració. L’un o l’altre va prevaldre segons la regió i l’època, per exemple, la 
inhumació predomina en el període arcaic mentre que la incineració impera 
en període hel·lenístic. Tots dos ritus eren un reflex de concepcions funeràries 
diferents: en la inhumació hi ha una intenció de preservar el cos del difunt que 
soterren amb la seua roba i ornaments, en canvi, en la incineració, el cos es 
descompon en el foc marcant una ruptura amb el físic i el dipòsit funerari as-
soleix un caràcter més simbòlic. 

Quant al ritual del soterrament, es desenvolupava en diferents fases: el festeig 
fúnebre, l’exhibició del cadàver, el banquet en honor del difunt i, finalment, 
l’enterrament pròpiament dit amb la col·locació del dipòsit funerari. 

Els etruscos tenen 2 maneres d’enterrar: la inhumació o enterrament del 
cos i la incineració o cremació del cos. Cada opció depén de l’època i de 
la regió. 
El ritual de l’enterrament té diverses fases: s’exposa el cadàver davant 
els familiars, es fa un banquet o menjar en honor del mort i, finalment, 
es trasllada el cos al cementeri en processó.

Urna cinerària amb dimoni, 
cavalls, dofins i porta al més 
enllà.
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LA TOMBA  

La tomba evoluciona al llarg de tot el període en què 
s’emmarca la civilització etrusca: en els temps més 
antics del període vil·lanovà (segles IX-VIII aC) les 
tombes eren individuals, en forma de fossa o pou. En 
els segles següents, es van imposar les tombes de 
cambra, a imitació dels habitatges i destinades a al-
bergar a tota la família. Estaven compostes per una o 
diverses estades, solien tindre un corredor o passa-
dís d’accés (dromos) i es cobrien exteriorment amb 
un túmul (turó semiesfèric de terra).

Les tombes etrusques canvien al llarg de la història. En el període més 
antic són simples fosses individuals. Més tard, les tombes es fan molt 
més grans amb diverses habitacions per a enterrar a tota la família. 
Les tombes són una còpia de les cases i s’omplin amb mobles i objectes 
d’ús diari.

Tarquínia, Necròpoli de 
Monterozzi.
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Malgrat aquesta senzilla explicació, cal tindre present que els tipus de tom-
ba etrusca són molt diversos, varien d’un lloc a un altre, i són impossibles 
de sintetitzar en poc espai. Però atés el context físic en què s’insereix el 
sepulcre, podem, de manera molt general, fer una distinció bàsica. Així tin-
dríem: tombes excavades en sòl rocós, tombes construïdes i tombes talla-
des en parets rocalloses. Les dues primeres anirien generalment cobertes 
per un túmul de terra. L’elecció dependria de molts factors, sens dubte, un 
d’ells seria la naturalesa del terreny: en territori amb sòls de roca blana com 
la tova (molt abundant en l’Etrúria central i meridional) la tomba es pot ex-
cavar en el terreny creant una o més estades, però on no existeix aquesta 
opció es construeix la cambra sepulcral i es cobreix amb una volta falsa o 
cúpula, on tot el conjunt es tapa pel túmul.

Dues de les necròpolis més famoses del món etrusc, a més de posseir ex-
cel·lents exemples de pintures murals, són la de Cerveteri  (antiga Caere) 
la Necròpoli de la Banditaccia ocupa unes 400 hectàrees i la de Tarquínia  
(Necròpoli de Monterozzi, amb unes 6.000 tombes) ambdues a la regió del 
Laci i inventariades conjuntament en la llista del Patrimoni Mundial de la 
UNESCO. Són possiblement les necròpolis de l’Antiguitat més extenses de 
l’àmbit mediterrani. 

Hi ha molts tipus de tombes a Etrúria. Les més comunes s’excaven en el 
sòl i es tapen amb un monticle de terra o “túmul”.
Les més famoses són les tombes de Cerveteri i de Tarquínia amb belles 
pintures en les seues parets. 
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L’orfebreria (treball de l’or) dels etruscos té una gran qualitat tècnica i 
artística. 
Les joies etrusques són molt variades: collarets, braçalets, polseres, 
anells, agulles per a subjectar la roba, cércols i arracades en forma de 
disc. 
La influència dels orfebres grecs del sud d’Itàlia en Etrúria és molt 
important.

Com en altres aspectes de la cultura, l’art dels etruscos està fortament in-
fluenciat pels grecs, però van saber traduir al seu llenguatge els models ar-
tístics hel·lènics. 

ORFEBRERIA 

Atés que l’or no abunda en Etrúria les 
primeres produccions van haver d’im-
portar-se d’Orient. Però prompte els 
etruscos es van convertir en mestres 
orfebres que van utilitzar tècniques 
de treball com la granulació (ador-
ns amb minúscules boletes d’or) i la 
filigrana (motius a base de fils d’or). 
En època orientalitzant s’evidencia 
ja una esplèndida orfebreria etrusca 
amb un alt nivell tècnic i artístic que 
es reflecteix en la producció de colla-
rets, braçalets i polseres, agulles i fí-
bules (fermalls per a subjectar el ves-
tit). Més tard, a partir del segle IV aC, 
sota la influència dels orfebres grecs 
de la Magna Grècia (Itàlia), el reperto-
ri de formes es va renovar amb noves 
formes (nous tipus d’arracades i pen-
jolls, corones, etc.).

L’ART 7

Recollidor de pèl.
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EL TREBALL DEL BRONZE 

En el treball del bronze també els artesans etruscos van des-
envolupar un gran mestratge: utensilis i atuells per a ús do-
mèstic, religiós o funerari– com a exvots, canelobres, trípo-
des, espills, etc. – i decorats amb ornamentació figurativa en 
anses, vores i tapadores. 
Destaquem dos tipus d’objectes presents en la nostra ex-
posició. D’una banda, els espills redons que presenten una 
cara polida (per a l’ús reflector) i l’altra gravada amb figures, 
majoritàriament, de caràcter mitològic. Aquests espills, nor-
malment trobats en sepulcres femenins, han proporcionat 
una inestimable informació per a conéixer la religió i mitolo-
gia etrusques, ja que molts d’ells s’acompanyen del nom de 
la divinitat. 
D’altra banda, assenyalem també un tipus d’estatuetes de 
bronze que s’aparten dels cànons grecs perquè mostren un 
exagerat allargament del cos humà, que s’exemplifica amb 
la peça anomenada “Ombra della sera” (“Ombra de la vespra-
da”) que prové de Volterra.

Els etruscos realitzen magnífics objectes de bronze. Són utensilis 
diversos, atuells de tota mena amb riques decoracions, figuretes i 
estàtues.
Destaquem els espills de bronze que té gravades escenes i figures de 
déus en una de les seues cares. 

Ombra della sera. Volterra.
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L’ESCULTURA 

D’acord amb la finalitat didàctica dividirem aquest tipus d’obres en 3 categories, 
atés el material utilitzat. 

 • Terracota.  L’argila va ser un dels materials més usats pels etrus-
cos per a palesar les seues manifestacions artístiques. Gràcies a les fonts escri-
tes, coneixem fins i tot el nom d’algun escultor etrusc, com Vulca, que prové de la 
ciutat de Veïs, que és contractat a Roma per a realitzar l’estàtua en terracota de 
Júpiter del temple del Capitoli.
En l’exposició exhibim en aquest material les bellíssimes antefixes dels temples, 
modelades en alt relleu formant, de vegades, escenes, i obres quasi exemptes 
com les figures de les tapes de les urnes cineràries, que concentren tot el detall 
als caps. Són del període hel·lenístic i, a diferència d’altres més antigues de for-
mes estereotipades i amb el típic “somriure arcaic” (llavis arquejats cap amunt), 
estan treballades de manera individualitzada i representades amb els trets propis 
de l’edat.

 • Pedra. Els etruscos van esculpir en mar-
bre i, sobretot, en pedres més blanes com l’alabas-
tre, l’arenisca, la tova o el nenfro (roca volcànica fos-
ca). Destaquem de l’exposició magnífiques escenes 
en relleu d’urnes i de sarcòfags, deixants funeraris 
amb baixos relleus, escultures exemptes i figures en 
les tapes d’urnes cineràries.

 • Bronze. A més de les estatuetes votives 
que podem veure en l’exposició, els etruscos van 
realitzar grans obres exemptes en aquest material. 
Les mateixes fonts antigues ens confirmen que els 
romans victoriosos s’emporten, com a botí de gue-
rra, milers d’estàtues de bronze de les ciutats etrus-
ques conquerides.

Cal assenyalar que, igual que en l’art grec, les escul-
tures estarien pintades amb vius colors.

Els etruscos realitzen excel·lents estàtues i relleus en 3 tipus de materials 
diferents: en terracota (argila cuita), en pedra i en bronze.
Destaquen les tapes de les urnes cineràries decorades amb la figura de 
la persona difunta recolzada com en un banquet. 
Normalment les escultures estan pintades, però el color s’ha perdut.

Grup de dues figures 
masculines.
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LA CERÀMICA 

La ceràmica més antiga (etapa vil·lanovana) se’l coneix amb el nom de cerà-
mica d’impasto. És una ceràmica feta a mà (sense ús del torn), de color grisenc 
i de superfície polida per a adquirir un aspecte metàl·lic. Podia tindre motius 
geomètrics gravats.

En la posterior etapa orientalitzant va patir un canvi significatiu gràcies a 
l’establiment de terrissaires grecs a Etrúria, dels quals van aprendre l’ús del 
torn i noves tècniques i motius decoratius. Prompte van sorgir importants ta-
llers a les ciutats costaneres del sud d’Etrúria (Cerveteri, Tarquínia, Vulci) que 
van crear els seus models propis de ceràmica: l’anomenat bucchero, de color 
intensament negre, tant per l’interior com per l’exterior de la peça. El buc-
chero nero es va convertir en un producte molt sol·licitat en molts llocs de la 
Mediterrània. 

D’altra banda, atés que els productes ceràmics 
grecs de Corint i Atenes continuaven sent molt 
requerits, els tallers etruscos van començar 
també a imitar (potser sota la direcció de mes-
tres ceramistes grecs) els tipus i les decora-
cions de la ceràmica grega. Més tard, el focus 
d’imitació de ceràmica grega es traslladaria al 
sud d’Itàlia (Magna Grècia) substituint el gust 
pels productes dels grecs orientals.

Els etruscos copien dels grecs moltes tècniques i decoracions de la 
ceràmica. Algunes ceràmiques són imitacions de gots grecs fets a Etrúria. 
Però els etruscos fabriquen també un tipus de ceràmica molt original de 
color negre brillant: el bucchero nero.

Copa de bucchero nero.
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LA PINTURA MURAL 

Malgrat que en la nostra exposició només està representada en imatges, hem de 
detindre’ns breument en la pintura mural funerària, per ser una de les mostres 
artístiques més important de tots els temps. Es tracta d’una pintura que decora 
les parets de les tombes, encara que s’ha suposat que, com la tomba imitava l’ha-
bitatge, també a les cases etrusques podria haver-hi decoració pintada sobre els 
murs.

En el segle VI aC la pintura mural ja apareix en les tombes excavades en la roca, 
estesa per tot Etrúria, on els principals focus eren Tarquínia, Cerveteri i Veïs. Al-
guns investigadors han suggerit la idea que les escenes de pintura mural pogue-
ren estar inspirades en els motius pintats dels gots grecs importats.

Les pintures etrusques ofereixen un colorit variat i intens (groc, roig, verd, blau, 
negre) i mostren tants temes de vida quotidiana (escenes de naturalesa, de caça, 
banquets o joves banyant-se al mar) com a escenes rituals o funeràries (banquets 
en honor del difunt, processons amb seguici de músics, jocs fúnebres com a ca-
rreres, escenes de lluita esportiva o combats sagnants, potser antecedents dels 
espectacles de gladiadors romans).

Els etruscos decoren les seues tombes amb extraordinàries pintures de 
vius colors (groc, roig, verd, blau i negre). 
Aquestes pintures mostren escenes de la vida diària o escenes 
relacionades amb l’enterrament, com a banquets o escenes esportives 
en record de la persona morta.

Pintura mural d’una tomba 
de Tarquínia.



31

L’ALBA DE ROMA

Els romans copien dels etruscos molts dels seus déus i les tècniques 
d’endevinació. També utilitzen els símbols etruscos del poder, com la 
túnica de color porpra o la cadira plegable dels poderosos magistrats. 

A més de l’influx etrusc en l’àmbit polític, com la dinastia de reis etruscos 
governants de Roma durant el segle VI aC que ens han transmés les fonts 
antigues, l’impacte cultural dels etruscos en la formació de la civilització 
romana va ser important. La influència etrusca és palesa en els aspectes de 
la civilització romana següents:

 RELIGIÓN:  
Les divinitats romanes eren les mateixes que 
adoraven els etruscos i d’ells van prendre 
també les pràctiques endevinatòries, així com 
els símbols del poder sacerdotal, com el lituo 
o bastó corb dels àugurs romans. La butlla 
o penjoll destinat a contindre amulets per a 
protegir els més menuts contra les forces del 
mal és un altre element que podem incloure en 
aquest apartat.

 SÍMBOLOS DEL PODER POLÍTICO: 
Els romans van adoptar i van readaptar insíg-
nies i símbols etruscos, com la sella curulis (ca-
dira plegable d’ivori) que simbolitzava el poder 
judicial, inicialment reservat per a reis i més 
tard per a magistrats; els fasces, que són el sig-
ne de l’autoritat (el portaven amb si els lictors 
o escortes dels alts magistrats) i que consistien 
en un feix de vares de fusta lligades, juntament 
amb una destral, que formaven un cilindre; la 
toga praetexta, la túnica porpra utilitzada pels 
magistrats suprems i els summes sacerdots.

EL LLEGAT ETRUSC A ROMA 8

Pedra commemorativa amb 
representació un àugur.
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Urna cinerària romana amb la 
representació d’una  
sella curulis.

 CONEIXEMENTS TÈCNICS: 
El sistema de numeració, coneixements de geometria, topografia, enginyeria 
hidràulica i arquitectura són també herència dels etruscos.

 ESCRIPTURA I LLENGUA:             
Al segle VII aC els romans van adoptar dels seus veïns etruscos l’escriptura 
que, prèviament, ells havien copiat dels grecs. Quant a la llengua, encara que 
l’etrusc no va perviure i va ser substituït pel llatí, el vocabulari dels romans 
va quedar esguitat de termes etruscos, alguns dels quals han arribat fins als 
nostres dies com el terme “persona” que procedeix de l’etrusc phersu (“màs-
cara teatral”)

 ALTRES ÀREES DE LA CULTURA:  
En la música, en el teatre i en l’organització de jocs es poden rastrejar també 
influxos etruscos.

Els romans copien dels etruscos l’escriptura, els números i els 
coneixements de moltes disciplines com la geometria, l’enginyeria, 
l’arquitectura i la música.
Algunes paraules etrusques passen al llatí i posteriorment arriben a les 
nostres llengües modernes. 
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Els arqueòlegs han trobat alguns objectes etruscos a la província 
d’Alacant. Són objectes per a transportar i beure vi: àmfores, pitxers i 
embuts i coladors per a filtrar el vi. També hi ha joies d’or etrusques.

En jaciments arqueològics de la província d’Alacant s’han trobat objectes de 
procedència etrusca que arriben a partir del segle VII aC. Això no significa 
que els mateixos comerciants etruscos arribaren a les nostres costes, amb 
total seguretat van ser portats per mercaders fenicis, cartaginesos o grecs. 

Es tracta, en general, de productes cars destinats sobretot a les elits diri-
gents. Els principals testimoniatges ens mostren que són objectes relacio-
nats amb consum del vi: àmfores per al seu transport, pitxers per a servir-lo 
i instruments de bronze per a filtrar-ho (ratlladors, embuts i coladors), ja que 
el vi es mesclava amb substàncies alimentoses. També s’han trobat possi-
bles objectes d’orfebreria etrusca, com una diadema d’or descoberta en el 
poblat de Penya Negra (Crevillent) probablement fabricada per un artesà 
d’Etrúria.

A més del citat jaciment de Crevillent, aquests objectes s’han trobat en la 
factoria fenícia de la Fonteta (Guardamar del Segura), en el poblat iber de 
l’Oral (San Fulgencio), en aigües de Xàbia i en el cementeri de Poble Nou a la 
Vila Joiosa.

EMPREMTES ETRUSQUES 
A ALACANT 

9

 Colador de bronze.Placa d’or.
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