


SANTA  POLA.  ARQUEOLOGIA  I  MUSEU



L’exposició SSaannttaa  PPoollaa..  AArrqquueeoollooggiiaa  ii  MMuusseeuu  éés la desena del cicle de museus
municipals en el MARQ, que va iniciar el seu camí fa ja huit anys, el 2004. L’ob-
jectiu ha sigut el de divulgar el ric i variat patrimoni dels museus alacantins,
tasca del tot justificada si es té en compte que la nostra província és una de
les què posseeix un nombre més gran d’institucions museístiques dins del pa-
norama nacional.

En aquesta ocasió, el MMuusseeuu  ddeell  MMaarr  ens ofereix una selecció de les seues
peces que, amb alguna altra excepcional procedent del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, són un bon exemple de l’esdevindre històric de Santa Pola. El
seu entorn privilegiat, representat per les seues platges concorregudes, ha atret
l'atenció de l'ésser humà des de la prehistòria. Més avant, ibers i romans van
deixar la seua empremta en el territori, amb uns jaciments arqueològics de
gran interés: La Picola, un assentament únic en tot l’ambient iber litoral per
les seues influències gregues, i el Portus Ilicitanus un establiment comercial
romà dependent de la colònia romana d’Ilici. Musulmans, cristians i fins i tot
els atacs de pirates barbarescos han modelat posteriorment el perfil de la ciu-
tat, sempre bolcada al mar. D’ací, el nom del seu museu, Museu del Mar.

Desitgem que aquesta exposició i el material que l'acompanya contribuesquen
a promoure i reconéixer el ric patrimoni arqueològic cossità, més enllà del seu
àmbit local.

Juan Bautista Roselló Tent
Diputat de Cultura
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SSaannttaa  PPoollaa  per a qualsevol alacantí és una de les ciutats marca de la nostra
Costa Blanca. Sol i platja, amb la proximitat a “l’Illa Plana” o Tabarca la con-
verteixen en una destinació ideal per als milers de turistes que s’hi acosten
a gaudir de la nostra terra. No obstant això, la seua importància turística no
contraresta la seua importància històrica i arqueològica. La seua ubicació pri-
vilegiada ha convertit a Santa Pola en un important focus d’atracció al llarg
de la història, a què ha contribuït enormement el seu port que, des de l’època
dels ibers, és un dels més importants del nostre litoral; punt d’entrada
de totes les cultures i civilitzacions han passat i han quedat a Alacant.

Amb aquesta, aconseguim la desena exposició de museus municipals en el
MARQ. Així amb Santa Pola. Arqueologia i Museu, el MARQ vol contribuir a la
difusió del seu patrimoni històric i arqueològic rellevant. I ho fa amb una acu-
rada selecció de peces, entre les que destaca, per exemple, el magnífic Sar-
còfag de Prosèrpina que, des de Barcelona, hi romandrà en el MARQ, per
primera vegada, al llarg de tot el període d’exhibició de la
mostra.

Perquè els continguts siguen fàcils d’assimilar, hi presentem aquesta guia di-
dàctica, en què, com sempre, posem tot l’interés a favor del públic escolar.
Esperem que aprenentatge i oci s’hi apleguen novament en una exposició ar-
queològica d’un dels museus més destacats de la nostra província: el Museu
del Mar de Santa Pola. Que hi aprengueu tant com la disfruteu!

Josep Albert Cortés i Garrido
Director Gerente del MARQ

SANTA  POLA.  ARQUEOLOGIA  I  MUSEU



OOBBJJEETTIIUUSS

-Mostrar el desenvolupament històric de la ciutat de Santa Pola.
-Apreciar el patrimoni arqueològic com una font primordial per a la reconstrucció de la història.
-Apreciar la importància de l’entorn geogràfic com a condicionant de l’esdevindre històric.
-Valorar el llegat del passat com a un element d’identitat cultural.
-Infondre respecte pels vestigis arqueològics i pels objectes artístics.
-Potenciar el concepte de museu com a lloc d’aprenentatge i de custòdia del nostre
patrimoni.

CCOOMM  TTRREEBBAALLLLAARR  LLAA  GGUUIIAA

Aquesta guia didàctica té com a objectiu ajudar a fixar els continguts de l’exposició i complementar la seua visita. 
Per això, s'hi combina el text explicatiu de cada època amb activitats, al final del quadern. Aquests exercicis poden ser
realitzats durant la visita a l’exposició o amb posterioritat, tot realitzant una lectura prèvia de la part teòrica.

TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN

La lectura i la realització de les activitats poden ser realitzats en 1 hora i mitja..

NNIIVVEELL

Tercer cicle de Primària i Educació Secundària.
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de Santa Pola. Finalment, la línia de costa, sobre la qual s’as-
senta la ciutat. El litoral és famós sobretot per la qualitat de
les seues platges i per ser el punt més pròxim a la turística
illa de Tabarca, anomenada també Illa Plana.

La ubicació de Santa Pola ha permés disposar d’unes mag-
nífiques condicions per a l’emplaçament d’un port des de
temps molt antics. Principalment hi són tres els factors que
la fan tan favorable:

11  La seua situació a aixopluc dels vents. El Cap de Santa
Pola actua com a pantalla natural que protegeix dels vents
del nord i de l’est i permet als vaixells de menor calat enca-
llar-se en l’arena sense ser-hi arrossegats per les onades.

22    La seua situació com a punt d’escala litoral. Santa Pola
s'his troba a mitjan camí entre Dénia i Cartagena que, en
època romana, seran importants ciutats (Dianium i Carthago
Nova, respectivament).

33 La seua proximitat a Elx. Santa Pola està tan sols 12 km
de distància d’Elx i va ser durant tota la seua història l’eixida
natural al mar dels productes de la comarca elxana.

44

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ

Santa Pola és un municipi costaner pertanyent a la
comarca del Baix Vinalopó. S'hi troba a una distàn-
cia pròxima de les dues ciutats més grans de la pro-
víncia, Alacant i Elx. L’entorn físic de la ciutat està
format per tres espais ben definits.
Al SO s'hi troba el Parc Natural de les Salines de Santa
Pola, zona d’albufera (antic golf marí) dedicada a l’ex-
plotació de la sal des d'èpoques antigues. Al NE de
la ciutat tenim la zona més elevada, la serra i el cap



Com hi aniràs descobrint al llarg d’aquesta guia, Santa Pola
atresora un patrimoni de primer orde, que es remunta ja a l’è-
poca dels ibers. Part d’aquest llegat tan ric s'hi troba en el seu
museu local, creat el 1982. I, ja que la història de la ciutat
sempre ha estat lligada al mar, el museu de Santa Pola rep el
nom escaient de MMuusseeuu  ddeell  MMaarr.

El museu està instal•lat en un edifici emblemàtic: el Castell-
fortalesa, construït al segle XVI per defendre al seu població
dels atacs pirates. Arreplega els materials arqueològics que
van ser apareixent des de finals del segle XIX, quan els pri-
mers erudits es van interessar pel passat de la ciutat.
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Els vestigis més an-
tics de l’entorn de
Santa Pola es con-
centren en l'ano-
menada Cova de
les Aranyes del Ca-
rabassí.

Les excavacions
arqueològiques han
demostrat ocupació

humana en diferents
fases de la prehistòria. Al paleolític es remunta l’etapa
més antiga, en la qual han aparegut diferents estris de
sílex i restes de fauna caçada pels seus habitants.

Posteriorment, durant el neolític la cova va ser utilitzada
com a cleda de bestiar (cabres). D’aquesta època va apa-
réixer ceràmica incisa i impresa i alguns punxons d’os.

De l’inici de l’edat dels metalls (calcolític) han aparegut al-
guns materials que demostren un ocupació poc intensa,
potser la cova va ser utilitzada en aqueste moment com
a lloc de soterrament.

LLAA  PPRREEHHIISSTTOORRIIAA                
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S'hi troba en el cap o serra de Santa Pola, a tan sols 100 m de la línia de costa. No és
una cova molt gran, però reuneix totes les fases prehistòriques testificades en la co-
marca.

El seu nom actual es deu a la gran quantitat d’aranyes que habitaven en el seu inte-
rior, encara que també se li ha conegut tradicionalment amb el nom de Cova del Frare.

Es va descobrir el 1967 i des d’aquell moment s’han realitzat diferents intervencions
científiques. Els materials arqueològics apareguts en les excavacions estan repartits en
tres museus alacantins: en el Museu del Mar de Santa Pola, en el MAHÉ d'Elx i en el MARQ
d’Alacant. En aquesta exposició els podràs veure tots reunits.

LLAA  CCOOVVAA  DDEE  LLEESS  AARRAANNYYEESS  DDEELL  CCAARRAABBAASSSSÍÍ
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a alguns investigadors es tracte de la colònia grega d’A-
lonis o Alone, esmentada per diferents autors de l’anti-
guitat. Encara no està clara la ubicació d'aquesta ciutat,
per a altres investigadors, però, Alonis estaria situada a la
Vila Joiosa.

La Picola devia ser un enclavament comercial fortificat que
probablement dependria de la pròxima ciutat ibera de l’Al-
cúdia d’Elx, més a l’interior. A La Picola van entrar en con-
tacte dues cultures: el món indígena iber i el món
comercial grec, que arriba a les nostres costes a la recerca
de metalls, cereals i altres productes, que intercanvien
per mercaderies de luxe (ceràmiques decorades ricament,
joies, perfums o fins teixits).

Encara que el poblament de la comarca de Santa Pola
s'hi remunta als temps prehistòrics, el primer poblament
rellevant és l’assentament iber de La Picola, construït al
segle IV a.C. Es tracta d’una fortificació murallada en la
mateixa la línia de costa, que és únic per la seua plani-
ficació urbanística: ciutat quadrangular, envoltada d’un
fossat i amb cases alineades en el seu interior, com si
es tractara d’una ciutat grega de l’altre costat de la Me-
diterrània. Aquest aspecte de ciutat grega ha fet que per

ÈÈPPOOCCAA  IIBBEERRAA
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EELL  JJAACCIIMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPIICCOOLLAA

També els objectes trobats en l’interior de les cases són de
procedència ibera: grans atuells d’emmagatzematge, reci-
pients per a cuinar, restes de telers i molins de mà per a
moldre el cereal.

Com a conclusió, es considera que La Picola, encara que po-
blada amb tota seguretat per ibers, va ser dissenyada per
gents que tenien coneixements de la forma de construir de
els grecs. Potser els planificadors van ser grecs o ibers que
van col•laborar estretament amb constructors hel•lens.

La Picola és un assentament iber de gran originalitat
per les influències gregues que es donen en el seu ur-
banisme. Aquests influxos es poden resumir així:

11  El pla del conjunt és quadrangular i el traçat urbà
interior és regular, és a dir, s’organitza entorn d’un eix
central o carrer principal que comença a la porta de
la muralla. Aquesta disposició lineal permet que les
cases s’agrupen en illes de cases i que les carrers si-
guen paral•lels.

22 El sistema defensiu està compost per una mura-
lla defensada per torres, una fossa i una avantmura-
lla (mur de protecció avançat), elements utilitzats pels
grecs.

33 En el traçat de les muralles, carrers i habitatges
es va usar unitats de longitud gregues, com ara el peu
(uns 30 cm.) i la braça (6 peus).

En canvi, les tècniques de construcció i l’arquitectura
domèstica (els habitatges) són típicament iberes.
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la construcció i la reparació de vaixells, pescadors i treballa-
dors de la indústria derivada del peix.

Productes agrícoles de la Vall del Vinalopó (vi, oli, cereals …),i
possiblement d’altres llocs, partien del port en vaixells, que
tornaven carregats amb productes manufacturats com a vai-
xelles de taula, lluernes, objectes d'adorn personal, vidre, tei-
xits, marbres, sarcòfags, etc.

Però també el Portus va desenvolupar una important indús-
tria pròpia, derivada dels recursos marins. Gràcies a l’abun-
dància de pesca i a les salines pròximes es van crear factories
que produïen saladures (conserva de peix) i garum (salsa de-
rivada dels rebutjos del peix que s’utilitzava com a condiment
en quasi tots els plats) que s’exportaven a altres llocs de l’im-
peri. Aquestes instal•lacions es componien de cisternes d’ai-
gua dolça, estades per a la neteja del peix, magatzems i
nombroses basses per a fabricar les salses.

A més de les restes de la factoria pesquera, s’han trobat també
en el Portus una necròpolis i un habitatge ricament decorat
amb mosaics, la domus del Palmerar.

En època romana Santa Pola es coneix amb el nom de
Portus Ilicitanus. Com aquest nom indica, és el “port d’I-
lici”, important colònia romana localitzada a Elx.

Portus Ilicitanus va ser un dels ports més importants de
la regió. Allí es concentraven persones de diferents cà-
rrecs i oficis: comerciants implicats en les transaccions
marítimes, agents dedicats al manteniment del port i al
control de les taxes duaneres, artesans relacionats amb

ÈÈPPOOCCAA  RROOMMAANNAA



El sarcòfag del Rapte de Prosèrpina és una magnífica peça
de marbre que pertany al Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Barcelona). Va ser realitzat en un taller de Roma, al segle III
d.C. El prestigiós erudit elxà del segle XIX, Aureliano Ibarra,
va atribuir la procedència del sarcòfag al Portus Ilicitanus.

En la seua cara frontal (el costat més llarg) es representa el
mite del rapte de Prosèrpina. Encara que hi ha una succes-
sió ininterrompuda de personatges, la narració està dividida
en tres escenes, que són moments consecutius de la mateixa
història.

1111

SSAANNTTAA  PPOOLLAA..  AARRQQUUEEOOLLOOGGIIAA  II  MMUUSSEEUU

EELL  SSAARRCCÒÒFFAAGG  DDEE  PPRROOSSÈÈRRPPIINNAA
El mite relata com la bella Prosèrpina, filla de Ceres (deessa
de l’agricultura i de les collites), és segrestada per Plutó (déu
dels Inferns) després d’enamorar-se d’ella. Ceres busca des-
esperadament la seua filla, però Prosèrpina ha quedat atra-
pada en el món infernal. Ceres, irritada i en senyal de
venjança, converteix en desert tot el que trepitja. Júpiter, el
pare de tots els déus, preocupat per aquesta situació deci-
deix intervindre i sentencia que Prosèrpina passe la meitat
de l’any en el món subterrani amb Plutó i l’altra meitat amb
sa mare. Durant el moment de l’any en què Prosèrpina resi-
deix en l’inframón arriba la tardor i l’hivern, estacions que re-
presenten l’esterilitat de la naturalesa.

En canvi, quan torna a la terra, bro-
lla la vida i floreixen les collites, i
apareix la primavera i
l’estiu.

Aquest mite es va convertir en un
tema funerari perquè simbolitza el
pas de l’ànima al Més Enllà, és a
dir, el trànsit de la vida a la mort,
tal com li succeïa anualment a Pro-
sèrpina.

22ªª  EESSCCEENNAA 33ªª  EESSCCEENNAA11ªª  EESSCCEENNAA

LLaa  ddeeeessssaa  CCeerreess  bbuussccaa  llaa
sseeuuaa  ffiillllaa  PPrroossèèrrppiinnaa
mmuunnttaaddaa  eenn  uunn  ccaarrrroo..

PPrroossèèrrppiinnaa  ssoorrpprreessaa  ii  eessppaann--
ttaaddaa  ddeesspprrééss  ddee  sseerr  llooccaalliitt--

zzaaddaa  ppeerr  PPlluuttóó..

PPlluuttóó  ss''eemmppoorrttaa  aa  ll’’iinnffrraammóónn
PPrroossèèrrppiinnaa,,  mmuunnttaattss  eenn  uunn

ccaarrrroo..
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És a partir del segle XIII,
però, ja en època cris-
tiana, quan torna a re-
nàixer la importància del
port perquè els reis cris-
tians afavoreixen, amb
privilegis, la instal•lació
de mercaders i les activi-
tats comercials. Aquesta
vegada el port s’ha des-
plaçat a l’actual empla-

çament de Santa Pola, que en este moment es coneix amb
el nom de Port del CCaapp  ddee  ll’’AAlljjuubb.

Els recursos pesquers de les seues aigües, de la propera Ta-
barca i l’eixida dels excedents agraris de la comarca d’Elx i
fins i tot de la governació d’Orihuela, converteixen novament
Santa Pola en un port de gran rellevància. No obstant això,
la prosperitat comercial esdevé un focus d’atracció per a les
incursions de pirates del nord d’Àfrica, que saquegen les po-
blacions costaneres de la província. Sorgeix ara, per tant, la
necessitat d’erigir les primeres construccions defensives: la
Torre del Port del Cap de l’Aljub (s. XIV), que s’hi erigia on a
hores d'ara s'hi troba el castell de la ciutat.

A partir del segle V el port romà entra en decadència,
principalment, a causa de l’acumulació constant de di-
pòsits naturals en el fons del port, la qual cosa impe-
dia l’acostament als vaixells de grans mides.

En la següent etapa, després de la conquesta islàmica
a començaments del segle VIII, els textos dels geògrafs
àrabs esmenten el port de Santa Pola, a qui anomenen
SShhaanntt  BBûûll.

EEDDAATT  MMIITTJJAANNAA



El 1337 es va construir amb el port la Torre del Cap
de l’Aljub, emplaçada en el mateix lloc que ocupa el
baluard est del Castell-fortalesa. Aquest enclavament
menut defensiu va generar al seu voltant un mas amb
una església, magatzems, un forn de pa i algunes bo-
tigues per a l’abastiment de la població. 

La guarnició estava composta per un alcaid i dos o
tres guàrdies. Com aquesta dotació era clarament
insuficient per a fer front a un atac de pirates, els
guàrdies avisaven les autoritats d’Elx de l’arribada de
vaixells pirates a través de fogueres i des d’allí s’en-
viava una força armada.

La Torre del Cap de l’Aljub, va mantindre la seua ac-
tivitat durant uns 180 anys, fins que va ser substituïda
per una fortalesa més gran, que és la que ha arribat
fins als nostres dies.
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LLAA  TTOORRRREE  DDEELL  PPOORRTT  DDEELL
CCAAPP  DDEE  ll’’AALLJJUUBB
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La Torre del Cap de l’Aljub era insuficient per a la defensa
del port. Per aquesta raó, en el segle XVI, es decideix a en-
derrocar-la per construir en el seu lloc una fortalesa o cas-
tell. Aquesta fortalesa de majors dimensions podia donar
refugi en cas d’atac als pescadors i mercaders i, a més, dis-
posava d’espai per a instal•lar cànons.

El sistema defensiu de la costa, però, no sols es limitava a
aquesta fortalesa. Sota el regnat de Felip II es van construir
torres de vigilància al llarg de la línia de costa. Així, el port
de Santa Pola quedava protegit per la seua fortalesa i per
cinc torres de sentinella pròximes, una d’ella en “l’Illa de
Santa Pola” (actual Illa de Tabarca).

La defensa del port amb la fortalesa va tindre dos conse-
qüències positives: d’una banda, va garantir i va estimular
les activitats comercials i , d’un altre, va ser el nucli originari
de l’actual ciutat, ja que al voltant d’ella es van començar a
aglutinar habitatges. Es coneixen censos del segle XVIII en
els quals es pot veure com va augmentant el nombre d'ha-
bitatges. A finals d’aquest segle, Santa Pola ja tenia quasi
900 habitants. Malgrat això, no tenia el rang de ciutat ni
posseïa un territori propi, ja que depenia completament d’Elx.
Simplement es coneixia amb el nom de “LLlloocc  NNoouu  ddee  SSaannttaa
PPoollaa”.

La vida quotidiana dels habitants de Santa Pola du-
rant l’edat moderna (segles XVI - XVIII) va estar con-
dicionada pel perill de la pirateria, que tenia el seu
base en el nord d'Àfrica. Aquests pirates barbares-
cos, que saquejaven la costa i assaltaven vaixells
mercants, no sols hi anaven a la recerca del botí sinó
també capturaven persones que venien com a es-
claus en el nord d'Àfrica. Així es comprén la por amb
què viurien els pobladors de la costa durant aquella
època.

EEDDAATT  MMOODDEERRNNAA



El Castell-fortalesa es va construir en 3 anys, entre 1554 i 1557. Es va concebre com una ciutat fortificada de planta qua-
drada, amb baluards i torres en cadascun dels seus angles, on estava apostada l’artilleria (canons).

En una de les torrasses hi estava l'habitatge més luxós de l’autoritat, mentre que al voltant de la plaça interior, adossades
a les muralles, s'hi trobaven els habitatges dels soldats i altres dependències (capella, forn, magatzems).

Després de la finalització de les obres de construcció, la guarnició militar de la fortalesa estava composta per l’alcaid, un
alferes, un capellà i trenta soldats. Hi vivien amb les seues famílies a l’interior del recinte.
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LLAA  FFOORRTTAALLEESSAA  DDEE  SSAANNTTAA  PPOOLLAA
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En el segle XIX es donen dos esdeveniments importants en la his-
tòria de Santa Pola: primer, aconsegueix la seua independència
municipal d’Elx i, més tard, se li atorga el títol de Vila.

El primer fet ocorre en plena guerra de la Independència contra Na-
poleó, gràcies a la Constitució de Cadis, de 1812, que permetia la
creació d’ajuntaments en tots els municipis que encara no en tin-
gueren. Algunes dècades més tard, el castell-fortalesa passarà a ser
propietat del seu ajuntament.

L’altre esdeveniment de gran importància, la concessió del títol de
Vila, va succeir amb la visita a Santa Pola del rei Alfons XII, al març
de 1877. En un dia de grans festejos per a la població, el rei va arri-
bar a Santa Pola per mar, tot desembarcant de la fragata Vitoria.
El rei va visitar l’església parroquial i el castell-fortalesa, en una de
les salas del qual va concedir el títol de Vila.

Durant el segle XIX les activitats pesquera i comercial van fer créi-
xer considerablement la població i també les seues platges co-
mençaven a ser molt concorregudes pels rics propietaris d’Elx.
A partir de mitjan del segle XX és conegut el seu impuls definitiu amb
el boom turístic i urbanístic (dècada de 1960).

EEDDAATT  CCOONNTTEEMMPPOORRÀÀNNIIAA
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EEXXEERRCCIICCIISS
PPRRIIMMÀÀRRIIAA

SSEECCUUNNDDÀÀRRIIAA
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11 OOrrddeennaa  ddee  mmééss  aannttiicc  aa  mmééss  mmooddeerrnn  aaqquueesstteess  ppeecceess  ddee  SSaannttaa  PPoollaa..
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AA PPeerr  aa  ttrraannssppoorrttaarr  vvii  oo  oollii  eenn  vvaaiixxeellllss  
mmeerrccaannttss..

BB PPeerr  aa  iill••lluummiinnaarr  ll’’iinntteerriioorr  dd’’uunnaa  ccaassaa..

CC PPeerr  aa  ssuubbjjeeccttaarr  oo  ccoorrddaarr  uunnaa  ppeeççaa  
ddee  vveessttiirr..

DD PPeerr  aa  aarrrreepplleeggaarr  eellss  ccaabbeellllss..

22 TT''hhii  pprreesseenntteemm  uunnss  oobbjjeecctteess  dd’’èèppooccaa  rroommaannaa  ttrroobbaattss  aa  SSaannttaa  PPoollaa..  
SSaabbrriieess  ddiirr  qquuiinn  úúss  hhii  ddeevviieenn  ttiinnddrree??
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33      AAqquueesstt  eexxeerrcciiccii  ééss  mmoolltt  sseemmbbllaanntt  aa  ll’’aanntteerriioorr..  PPeerròò  aaccíí  nnoommééss  hhaass  ddee  ddiirr  eell  nnoomm  dd’’aaqquueessttss  
oobbjjeecctteess  ddee  ddiiffeerreenntt  èèppooccaa,,  ttoott  rreellaacciioonnaanntt  llaa  iimmaattggee  aammbb  eell  sseeuu  nnoomm..  

ÀÀmmffoorraa  //  CCaannttiimmpplloorraa  //  PPiippaa  //  AArrccaabbúúss  //  LLlluueerrnnaa  //  CCrraatteerr  //  FFííbbuullaa  //  AArraa  vvoottiivvaa
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IInnggrreeddiieennttss::

Llet,

i              
de peix..

PPrreeppaarraacciióó::

S'ha de macerar amb sal fins a la

seua transform
ació en una sa

lsa o

suc de peix.

S'ha d'afegir co
riandre, orenga

 i 

Per evitar la pu
dor, cal

posar-ho tot en
 un recipient i

fumar-ho sota un f
oc de llorer i  

. S'ha d'aboca
r-ho des-

prés d’haver-h
o exposat a l’a

ire.

SSi està molt salat cal 

afegir una quan
titat de 

d'igual a una 

sisena part del 
seu 

volum.

44  EEll  ggaarruumm eerraa  uunnaa  ssaallssaa  ddee  ppeeiixx  qquuee  rreeqquueerriiaa
uunn  llllaarrgg  ppeerrííooddee  ddee  pprreeppaarraacciióó,,  ddee  2200  ddiieess  aa  33
mmeessooss..  EEss  ffaabbrriiccaavveenn  eenn  llaa  ffaaccttoorriiaa  rroommaannaa  ddee
SSaannttaa  PPoollaa..  AA  ccoonnttiinnuuaacciióó  ppoottss  lllleeggiirr  llaa  rreecceeppttaa
ddee  ffaabbrriiccaacciióó,,  ddeessccrriittaa  ppeerr  uunn  ccuuiinneerr  rroommàà  aannoo--
mmeennaatt  MMaarrccuuss  AAppiicciiuuss,, qquuee  vvaa  eessccrriiuurree  uunn
ffaammóóss  lllliibbrree  ddee  rreecceepptteess  eenn  eell  sseeggllee  II  dd..CC..  HHii
tt’’hheemm  ppoossaatt,,  ppeerròò,,  uunnaa  ddiiffiiccuullttaatt::  ffaalltteenn  aallgguunneess
ppaarraauulleess,,  qquuee  ttuu  hhaass  ddee  ccoommpplleettaarr  aammbb  lleess  qquuee
eett  pprrooppoosseemm  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó..
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55      SSii  hhaass  lllleeggiitt  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddeell  mmiittee  ddee  PPrroossèèrrppiinnaa  ssaabbrrààss  ppoossaarr  eell  nnoomm  dd’’aaqquueessttss  ddééuuss  aall  ccoossttaatt  ddee  llaa
sseeuuaa  iimmaattggee..  

PPRROOSSÈÈRRPPIINNAA  //  CCEERREESS  //  PPLLUUTTÓÓ        
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EEXXEERRCCIICCIISS  DDEE  SSEECCUUNNDDÀÀRRIIAA

IIBBEERR

RROOMMÀÀ

GGRREECC

EEDDAATT  MMOODDEERRNNAA

11      TT''hhii  pprreesseenntteemm  44  ppeecceess  ddee  cceerrààmmiiccaa..  RReellaacciioonnaa  aammbb  fflleettxxeess  ccaaddaa  ppeeççaa  aammbb  llaa  sseeuuaa  
èèppooccaa  oo  ccuullttuurraa..

2233
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TT''hhii  mmoossttrreemm  eell  rreelllleeuu  ddeell  llaatteerraall  ddrreett  ddeell  ssaarrccòòffaagg  ddee  PPrroossèèrrppiinnaa..  HHii  hhaa  ddiiffeerreennttss  ppeerrssoonnaattggeess  ii
ttuu  nnoommééss  hhaass  ddee  ccooll••llooccaarr  eell  nnoomm  ddee  ccaaddaassccuunn  dd’’eellllss  aall  ccoossttaatt  ddee  llaa  sseeuuaa  iimmaattggee..  
TT''hhii  ddoonneemm  dduueess  ppiisstteess::  MMeerrccuurrii  ééss  eell  mmiissssaattggeerr  ddeellss  ddééuuss  ii  ssooll  iiddeennttiiffiiccaarr--ssee  ppeell  ccaadduucceeuu  ((vvaarraa
dd’’oolliivveerraa  aammbb  ddooss  sseerrppss  eennrroossccaaddeess))  ii  CCèèrrbbeerr  ééss  uunn  ggooss  ddee  ttrreess  ccaappss..  

MMEERRCCUURRII  //  PPLLUUTTÓÓ  //  CCÈÈRRBBEERR

22
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SSAANNTTAA  PPOOLLAA..  AARRQQUUEEOOLLOOGGIIAA  II  MMUUSSEEUU

AArraa  iinntteerrpprreettaa  ttuu  mmaatteeiixx  ll’’eesscceennaa  aanntteerriioorr,,  rreessppoonneenntt  aa  aaqquueesstteess  pprreegguunntteess::

EEnn  qquuiinn  lllloocc  ccrreeuuss  ttuu  qquuee  eess  
ddeesseennvvoolluuppaa  ll’’eesscceennaa??  
JJuussttiiffiiccaa--hhoo..

QQuuiinn  ppaappeerr  ttéé  MMeerrccuurrii  
eenn  ll’’eesscceennaa??  

QQuuii  ééss  oo  aa  qquuii  rreepprreesseennttaa  
eell  ppeerrssoonnaattggee  ffeemmeenníí  qquuee  
hhii  hhaa  aa  ll''eessqquueerrrraa??

EEnn  rreessuumm,,  qquuèè  ssiimmbboolliittzzaa
eell  ccoonnjjuunntt  ddee  llaa  iimmaattggee??

33
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BB

CC

DD
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44      PPoosseemm  aarraa  aa  pprroovvaa  eellss  tteeuuss  ccoonneeiixxeemmeennttss..      
TTrriiaa  llaa  rreessppoossttaa  ccoorrrreessttaa..

1)  Amb quin altre nom es coneix a l’illa de Tabarca?

aa..    IIllllaa  PPllaannaa                                    bb..    IIllllaa  GGrroossssaa                              cc..    IIllllaa  PPeettiittaa

2)  Quines etapes han sigut registrades en la Cova de les Aranyes del Carabassí?

aa..    ÈÈppooccaa  iibbeerraa  ii  rroommaannaa                    bb..    EEddaatt  ddeell  ffeerrrroo                    cc..    PPaalleeoollííttiicc  ii  nneeoollííttiicc    

3)  Per què és important el jaciment iber de La Picola?

aa..    PPeerr  sseerr  uunn  aasssseennttaammeenntt  ccoossttaanneerr  mmoolltt  ggrraann                  bb..    PPeerr  ttiinnddrree  ffoorrtteess  iinnfflluuèènncciieess  ggrreegguueess  

cc..    PPeell  sseeuu  ppoorrtt  ccoommeerrcciiaall

4) En època romana, Santa Pola era el port de…

aa..    LLuucceennttuumm  bb..    DDiiaanniiuumm  cc..    IIlliiccii  
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5)  El garum romà era …

aa.. UUnnaa  ssaallssaa  eellaabboorraaddaa  aammbb  lleess  vvíísscceerreess  ddeell  ppeeiixx  ii  ddee  gguusstt  aaggrree  
bb.. UUnn  ttiippuuss  ddee  mmeellmmeellaaddaa  eellaabboorraaddaa  aammbb  ffrruuiitteess  ddeell  bboosscc,,  ddee  gguusstt  mmoolltt  ddoollçç
cc.. UUnnaa  ssaallssaa  eellaabboorraaddaa  aammbb  eell  mmaarriisscc  ii  aallttrreess  rreebbuuttjjooss  mmaarriinnss  ii  ddee  gguusstt  mmoolltt  ssaallaatt

6)  El “Port del Cap de l’Aljub” és el nom de Santa Pola en …

aa..    ÈÈppooccaa  rroommaannaa                  bb..    EEllss  sseegglleess  XXVVII  ii  XXVVIIII                cc..    ÈÈppooccaa  mmeeddiieevvaall  ccrriissttiiaannaa    

7)  Els pirates barbarescos van assolar la costa de Santa Pola durant…

aa..    LL’’eettaappaa  mmuussuullmmaannaa              bb..    LLooss  ssiiggllooss  XXVVII  yy  XXVVIIII                            cc..    EEll  sseeggllee  XXIIXX

8)  Sota quin regnat es va defendre la costa amb torres de vigilància?

aa..    AAmmbb  FFeelliipp  IIII                              bb..    AAmmbb  FFeelliipp  IIII                            cc..  ..  AAmmbb  CCaarrlleess  IIVV

9)  El castell-fortalesa de Santa Pola es va construir durant…

aa..    EEll  ssiiggllee  XXVVII                                      bb..    EEll  ssiiggllee  XXVVIIII                                          cc..    EEll  ssiiggllee  XXIIVV      

10) Quin monarca va concedir el títol de “vila” a Santa Pola?

aa..    AAllffoonnss  XX                              bb..    AAllffoonnss  XXIIII                                                      cc..    AAllffoonnss  XXIIIIII

. 
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