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Història

La Segona Guerra Púnica

Legionaris romans durant la segona guerra púnica.

Reconstrucció de la trirrem Olympias a la vela.

Moneda de bronze romanorepublicana del 217-215
aC, amb proa de galera en el revers. Unça recupera-
da en el campament de la Segona Guerra Púnica de

la Palma (l’Aldea, Baix Ebre)
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La Segona Guerra Púnica: 219

La primavera de l’any 219 aC Anníbal Barca va
decidir atacar la ciutat ibera de Sagunt, continuant
així l’expansió cartaginesa a Ibèria iniciada l’any
238 aC pel seu pare, Amílcar, i continuada a par-
tir del 229 aC per Asdrúbal. En realitat, l’atac a
Sagunt formava part de l’estratègia d’Annibal per
reprendre novament la guerra amb Roma. La
Primera Guerra Púnica havia finalitzat amb la pèr-
dua de Sicília i el pagament de grans sumes de
diners per part de Cartago. A més, tot seguit els
romans havien aprofitat la revolta dels mercenaris
per annexionar-se Còrsega i Sardenya. La neces-
sitat de nous territoris i de recuperar-se econòmi-
cament van determinar l’imperialisme cartaginès a
la península ibèrica. 
En certa manera, es pot establir un paral·lelisme
entre les dues guerres mundials i les dues prime-
res guerres púni-
ques. La I Guerra
Mundial es va fina-
litzar amb un armis-
tici i amb la humilia-
ció d’Alemanya,
cosa que va deixar
moltes ferides
obertes i va facilitar
el camí cap a un
nou enfrontament.
En el cas de la I Guerra Púnica, els romans també
havien humiliat els cartaginesos. Els havien arra-
bassat territoris i imposat el pagament de grans
sumes de diners. I també la fi de la guerra s’havia
produït sense que l’exèrcit comandat per Amílcar
fos derrotat. Tan en un cas com en l’altre, la gue-
rra era gairebé inevitable.
L’atac d’Annibal a Sagunt tenia diversos objectius.
El general cartaginès ja tenia planejat envair la
península itàlica, per tant, calia demostrar als
pobles ibèrics el poder del seu exèrcit i així apai-
vagar les possibles rebel·lions un cop hagués
marxat. Per una altra banda, Sagunt era una de
les ciutats indígenes més poderoses de la penín-
sula, i a més mantenia vincles comercials i d’amis-
tat amb Roma i amb les ciutats gregues de la
mediterrània occidental, com Emporion. Per tant,
no podia deixar enrera un potencial enemic, que
sens dubte hauria estat utilitzat pels romans en un
previsible desembarcament.
La importància de Sagunt i de les seves defenses van quedar paleses per la intensitat dels combats,
on fins i tot Anníbal va ser ferit en una cama. La ciutat, elevada en un turó fortificat, va requerir l’ús de
maquinària de setge. Finalment, després de vuit mesos de setge, Sagunt va caure, i val a dir que durant
tot aquest temps els romans no van fer res per evitar-ho.

Vista zenital del turó ocupat per les fortificacions 
d’Arse-Sagunt 

L’acròpolis de Sagunt

Il•lustració de Sagunt, amb les fortificacions en darrer terme. 
Segle XIX.
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La primavera del 218 aC Anníbal va sortir de Cartago Nova amb un potent exèrcit i va emprendre el
camí cap a la península itàlica. Realment, no era la millor època de l’any per travessar el riu Ebre, ja
que el desglaç dels Pirineus devia dificultar el seu pas. Però l’objectiu era passar els Alps abans de l’hi-
vern. Va dividir l’exèrcit de gairebé 100.000 homes en tres cossos i va travessar el riu per les terres de
l’interior. Sens dubte devia buscar guals o mendres del riu per on el riu s’eixamplava i reduïa la seva
velocitat. No tenim una descripció de com va ser aquest pas, però sens dubte no devia diferir gaire de
com va ser la travessa del riu Roïna (Polibi, III, 41; Livi XXI, 26-27). Per tant, creiem possible que un
dels punts per on les tropes d’Anníbal podrien haver travessat seria el gual del mas de Molló, un dels
primers i més importants que es poden trobar riu amunt de la seva desembocadura, a peus del poblat
ilercavó del Castellet de Banyoles. Aquest gual forma part del camí que comunica les terres de l’inte-
rior, territori ausetà, i la costa, territori cosetà. De fet, sabem que a la seva ciutat més important, Cese,
els cartaginesos van establir un campament on les tropes que marxaven amb Anníbal van deixar a
estalvi les seves pertenences més preuades.
Segons Polibi, Anníbal va creuar el territori dels ilergets, bargusis i andosins fins als Pirineus, evitant
els pobles costaners. Probablement va fer-ho així per tal d’evitar els pobles indígenes més afins als
romans i als grecs d’Emporion i Rhode, que haurien dificultat més la seva marxa. A més, gran part de
la seva estratègia per derrotar els romans passava per aconseguir la desafecció dels seus aliats, entre
ells les ciutats gregues del sud de la península itàlica. De fet, és possible que el famós tractat entre
romans i cartaginesos del 226 aC, que situava la frontera de les respectives zones d’influència en el riu
Ebre, respongués als desitjos i preocupacions de Massàlia i les colònies gregues d’Ibèria, que veien
perillar la seva influència sobre els pobles ibèrics al nord del riu enfront de l’expansionisme cartaginés.
Per assegurar la reraguarda va deixar en aquest territori 10.000 soldats i 1.000 genets sota el coman-
dament d’Hannó, mentre ell continuava la marxa vers els Alps. Va creuar el riu Roïna lluny de la seva
desembocadura i de la ciutat grega de Massalia, tot just quan les tropes romanes que es dirigien a
Ibèria hi havien desembarcat. Publi Corneli Escipió va tractar de barrar-li el pas, però va arribar tard, de
manera que va cedir la major part de les tropes al seu germa Gneu i ell va retornar en vaixell al nord
d’Itàlia per preparar la seva defensa.

Possible Ruta d'Annibal l'any 218 en direcció als Alps 

Vista zenital del gual del mas de Molló, amb la posició del
poblat del Castellet de Banyoles i la ruta que es dirigeix vers

la costa, en direcció a Kese-Tarraco.
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L’estiu de l’any 218 uns 19.000 soldats comandats
per Gneu Corneli Escipió, amb una flota de 60
naus, van desembarcar a la ciutat grega aliada
d’Emporion. Sense excessives dificultats, l’exèrcit
i la flota van avançar cap el sud. Les seves tropes
es van reforçar amb alguns contingents de gue-
rrers indígenes, mentre que establia guarnicions a
Emporion i en altres llocs estratègics. Per la seva
banda els cartaginesos tenien la seva principal
base d’operacions al nord de l’Ebre a Cese (la
posterior Tarraco). A més, tenien com a aliats els
ilergets, sota el comandament del seu rei Indíbil,
de manera que es van sentir prou forts per enfron-
tar-se als romans. La batalla de Cese va ser una
completa derrota. Hannó i Indíbil van ser fets pre-
soners i el campament cartaginès va ser assaltat.
Allà els romans van trobar totes les pertinences
de preu de les tropes que havien marxat amb
Anníbal. Fins i tot la mateixa ciutat ibera de Cese
va ser assaltada i ocupada. A partir d’aquests
moments, el mateix lloc que els cartaginesos
havien escollit com a base principal serà utilitzada
pels romans. Sens dubte Cese-Tarraco ocupava
una posició estratègica, ja que controlava tant la
via costanera com la que es dirigia cap a l’interior
de la vall de l’Ebre, i a més amb un dels millors
ports de la zona.
Asdrúbal, germà d’Anníbal i cap de les forces car-
tagineses a Ibèria, va travessar el riu Ebre amb
9.000 homes i va atacar les tropes embarcades a
les naus romanes. Aquestes, disperses, probable-
ment es dedicaven al saqueig del territori entorn
Tarraco. Seguidament es va retirar al sud de
l’Ebre i va establir guarnicions i defenses a la
zona. Segons Livi (XXI, 61, 6-11), sembla que
Gneu Corneli Escipió va voler assegurar la seva
posició al nord de l’Ebre atacant el territori dels
ilergets i dels ausetans, aliats dels cartaginesos.
Així, sembla que va derrotar els primers a la seva
capital, Atanagrum, i també als segons des-
prés d’assetjar-los durant un mes a la seva
ciutat més important. Un cop assegurat el
territori, els romans van establir el seu cam-
pament d’hivern a Tarraco. 

Foto aèria de la Neàpolis d’Emporion, amb la posterior ciutat
romana a la part superior. Probablement aquesta zona seria
l’ocupada pel campament romà de Gneu Corneli Escipió.

Operacions romano-cartagineses 218 Segle XIX.

Reconstrucció de les defenses meridionals
d’Emporion a finals del segle III aC.
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A inicis de la primavera del 217 aC, Asdrúbal
Barca va reunir a Cartago Nova un gran exèrcit i
una flota de 40 naus. Tots dos contingents van
dirigir-se cap el nord i es van concentrar a la des-
embocadura del riu Ebre. Tan bon punt Gneu
Corneli Escipió va assabentar-se de l’avanç de l’e-
nemic i de les dimensions del seu exèrcit, va deci-
dir concentrar les seves opcions de victòria en un
combat naval. Els romans comptaven amb 35
naus de guerra i amb l’ajut d’embarcacions mas-
saliotes. La flota va salpar de Tarraco i després de
dos dies de navegació va fondejar a uns 15 quilò-
metres al nord de l’Ebre, aproximadament entre
l’Ampolla i l’Ametlla de Mar. Dues embarcacions
lleugeres massaliotes van sortir en avançada i van
localitzar l’enemic. La flota romana va continuar
fins a la desembocadura del riu, mentre que els
punts de guaita que hi havia a la zona van donar
la veu d’alarma als cartaginesos. L’exèrcit de terra
va desplegar-se per la costa, mentre que la flota
sortia a mar obert. L’enfrontament sembla que va
ser breu, i si hem de fer cas d’un petit fragment
conservat del biògraf d’Anníbal, el grec Sòsil, va
ser la perícia de les embarcacions massaliotes les
que van facilitar la victòria romana, sumada potser
a la inexperiència d’una quarta part de la flota
púnica. Malgrat que la derrota en un primer
moment no va ser especialment greu, la flota car-
taginesa va creure trobar refugi tornant a la costa,
a recer del seu exèrcit de terra. Però els romans
van aproximar-se fins a les naus varades i les van
lligar a les pròpies i es van endur 25 naus, de
manera que en un sol cop van acabar amb la flota
enemiga i gairebé van doblar en nombre la pròpia.
Vist el resultat del combat, Asdrúbal va aixecar el
campament i va retirar-se.
Cal recordar que en aquesta època el delta de
l’Ebre gairebé no existia, segurament només hi
havia aiguamolls i bancs de sorra, i potser el riu
dibuixava un petit estuari entre Amposta i Tortosa.
Tal com diu T. Livi (XXII, 19), les naus cartagine-
ses eren fondejades a la desembocadura i van ser
els vigies situats a les turris els que van veure les
embarcacions romanes acostant-se. De fet,
aquesta visibilitat només és possible des d’un lloc
enlairat, com eren les turris Hannibalis que també
menciona Plini (His. Nat. II, 181), expressió que
cal associar amb els petits hàbitats ibèrics fortifi-
cats de la zona, com per exemple el situat a les
Feixes Tancades de l’Antic, en el vessant nord de
la Serra del Montsià.

Si fem una lectura topogràfica i geoestratègica
dels fets narrats, sembla evident que l’exèrcit de
terra cartaginès devia establir-se prop del riu, per
aprovisionar-se d’aigua, i evidentment en el seu
costat sud. A més, caldria disposar d’una ampla
extensió de terreny, apte per un gran campament,
i que estigués ben comunicat, prop de l’antiga via
Heraklea. Per últim, la distància entre les tropes
de terra i el lloc on estava situada la flota devia ser
reduïda. Aquestes condicions topogràfiques
només s’acompleixen a les rodalies de la població
d’Amposta. És possible que ja en aquesta època
el lòbul meridional del delta tingués una certa pro-
jecció, amb illots, bancs de sorra, etc. Així, cal
recordar que la necròpolis ibèrica de l’Oriola
(Amposta) ja en el segle V aC ocupava aquesta
zona, a una cota relativament baixa. Els mariners
cartaginesos devien varar els vaixells sobre els
baixos fons d’aquest delta incipient. Així s’enten-
dria com els romans es van poder acostar a
aquests vaixells i treure’ls a alta mar, sense el
perill de ser atacats per l’exèrcit cartaginès situat
a terra ferma.

Localització batalla naval 

Vaixell de guerra cartaginès.
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Després de la batalla naval a les boques de
l’Ebre, els ilergetes, aliats dels cartaginesos, van
atacar i saquejar altres pobles indígenes, aliats
dels romans. Aquests van reaccionar enviant tro-
pes i restablint la situació. A partir d’aquests
moments sembla establir-se un front delimitat pel
riu Ebre i el territori dels ilergetes, ja que el cam-
pament cartaginès està situat al costat sud del riu,
mentre que el romà controla l’accès entre la costa
i l’interior establerts a Nova Classis (Livi XXII, 21,
6), protegint Tarraco de les incursions dels ilerge-
tes. Aquest enclavament segurament cal relacio-
nar-lo amb la mansio d’Ad Novas de l’Itinerari
d’Antoni, anomenada Nobas a l’Anònim de
Ràvenna, i que la majoria d’investigadors situen
entorn de la Conca de Barberà. Tot segui es men-
ciona un aixecament dels celtíbers contra els car-
taginesos, a instàncies dels romans, cosa que
obliga Asdrúbal a desviar la seva atenció dels
romans.
La victòria de la flota de Gneu Corneli Escipió a la
desembocadura de l’Ebre l’any 217 aC va animar
els romans a enviar reforços sota el comanda-
ment del seu germà Publi Corneli Escipió. Es trac-
tava d’una flota de 20 o 30 naus de guerra, amb
un gran nombre de vaixells de càrrega que trans-
portaven 8.000 soldats i nombroses provisions.
Gràcies a aquests nous efectius els romans per
primera vegada van realitzar incursions al sud de
l’Ebre, tal com diu Polibi (III, 97, 5). Per tant, totes
les incursions anteriors, descrites per Livi, són
totalment fictícies, ja que no és lògic ni creïble que
els romans s’internessin en aquesta època fins al
Saltus Castulonensis (Despeñaperros, Sierra
Morena).
Els dos Escipions van creuar l’Ebre, Gneu amb
l’exèrcit de terra i Publi amb la flota. El pas estava
defensat pel general cartaginès Bòstar, que va
retirar-se fins a un lloc més segur, sota la protec-
ció de les muralles i la guarnició de Sagunt. Aquí
es va produir un episodi poc clar, l’alliberament
dels ostatges ibèrics en mans dels cartaginesos,
gràcies a la traïció d’un iber, Abílix. En qualsevol
cas, amb l’arribada de l’hivern, els romans es van
retirar al nord de l’Ebre sense recuperar Sagunt.
Possiblement a partir del 218, i amb seguretat en
el 217 aC, els romans controlaven totalment el
territori al nord de l’Ebre. Per tant és probable que
el campament de la Palma (l’Aldea, Baix Ebre),
situat en un lloc estratègic a la desembocadura
del riu, fos construït en aquest moment. Així, els
romans disposaven d’una base on concentrar les
tropes a inicis de cada campanya al sud del riu.

Cavalleria hispana

Operacions romano-cartagineses 217
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Malauradament, els fragments de l’obra de Polibi
que descriuen els fets del període 216-210 aC
s’han perdut, de manera que bàsicament només
disposem de la versió de T. Livi, menys ajustada a
la realitat que la de l’historiador grec. Aquests són
els anys en què els germans Escipió van anar
guanyant terreny en direcció sud, fins arribar a
Sagunt i potser al riu Sucro (Xúcar), des d’on el
211 aC es van sentir prou forts per internar-se a la
capçalera de la vall del Guadalquivir, on van ser
derrotats i morts.
En tot cas, sembla que a inicis del 216 aC els car-
taginesos van haver de sufocar una rebel·lió al
sud de la península ibèrica, probablement instiga-
da pels romans. Un cop esclafada, Asdrúbal va
reunir les seves tropes i va marxar en direcció
nord, cap a l’Ebre, amb la intenció de derrotar els
romans, però sobretot per enviar reforços al seu
germà Anníbal. Per la seva banda, Cartago va
enviar un exèrcit sota el comandament d’Himilcó
per reforçar Ibèria.
Els dos Escipions van concentrar les seves tropes
a l’Ebre, probablement a la Palma, i seguidament
van travessar-lo. Un cop a l’altra banda van deci-
dir posar setge a la ciutat dels ilercavons més
important de la zona, Hibera, situada prop del riu,
en lloc d’enfrontar-se directament a l’exèrcit
d’Asdrúbal. L’objectiu principal era atacar una ciu-
tat aliada dels cartaginesos per retardar o impedir
el seu avanç, i no tant derrotar-los.
Habitualment es considera que Hibera estava
situada en el mateix lloc que la posterior Dertosa
romana, més concretament en el turó de la Suda
de Tortosa, fonamentalment gràcies a les dades
subministrades per la numismàtica, però també
per estudis del territori. Però encara no hi ha prou
evidències arqueològiques per defensar aquesta
hipòtesi. De fet, aquesta proposta sembla contra-
dir-se amb el text de Livi, ja que no tindria gaire
sentit que els romans, un cop passat el riu Ebre en
direcció sud, tornessin a creuar-lo un altre cop en
direcció nord per atacar la suposada Hibera situa-
da a Tortosa, i més si tenien sota el seu domini el
territori al nord de l’Ebre, i un gran campament
uns pocs quilòmetres riu avall i la mateixa riba.
Per tant, creiem que caldria situar Hibera a la riba
dreta del riu, en un lloc indeterminat, però prop de
l’Ebre i segurament de la posterior Dertosa.
Quan Asdrúbal Barca es va assabentar de la
maniobra romana, va posar setge a una ciutat ibè-
rica que recentment s’havia passat als romans. Si
tenim en compte la direcció de l’avanç de l’exèrcit

cartaginès, de nord a sud seguint la línea de la
costa, sembla lògic suposar que aquesta ciutat
hauria d’estar en aquesta zona. A més, cal recor-
dar que a finals de la campanya de 217 aC els
romans es van internar fins a Sagunt, tot i que
després van retrocedir fins al nord de l’Ebre. Així,
durant el pas de les tropes romanes probablement
alguna localitat d’aquest territori hauria canviat de
bàndol, amb més motiu si recordem l’episodi del
rescat dels ostatges ibèrics d’Arse-Sagunt en
mans cartagineses. Finalment, un any després, el
215 aC, la ciutat d’Intibili (suposadament
Traiguera, al nord de Castelló) és atacada pels
cartaginesos, de manera que és probable que la
ciutat aliada dels romans que van assetjar les tro-
pes d’Asdrúbal el 216 aC fos Intibili.
Els romans van aixecar el setge d’Hibera i es van
dirigir a auxiliar els seus aliats. Els campaments
dels dos exèrcits estaven situats sobre sengles
elevacions, separats per uns set quilòmetres.
Després d’uns dies, romans i cartaginesos van
desplegar-se en ordre de combat per la planura
que els separava. Tenint en compte el paisatge
entre Hibera i Intibili, una gran plana entre la serra
d’Ulldecona i els estreps meridionals dels ports de
Beseit, és possible que l’enfrontament es produís
en aquest lloc, on els dos exèrcits fàcilment
podrien haver trobat elevacions per establir els
respectius campaments.
L’anomenada batalla d’Hibera va representar una
greu derrota dels cartaginesos. Ara bé, no és gens
clar que el motiu fos el que afirma Livi, o sigui, que
els hispans preferien ser derrotats a vèncer i pas-
sar a la península itàlica (XXIII, 29, 8). Els efectius
dels exèrcits cartaginesos estaven formats per un
important contingent de mercenaris que, a part del
sou, comptaven amb els guanys del saqueig inhe-
rent a la victòria.  

Moneda de bronze hispanocartaginesa recuperada en el
campament romà de la Palma (l’Aldea, Baix Ebre).

Villaronga 1973, classe XI tipus III grup I A, nº 258-275.
Anvers: Cap masculí a l'esquerra. Revers: Cavall aturat a la

dreta, amb palmera darrera. Cronologia: 218-209 aC.
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Una lectura atenta d’aquesta batalla evidencia un
plantejament tàctic del general cartaginès
Asdrúbal gairebé idèntic al realitzat pel seu germà
Anníbal a la batalla de Cannas el mateix any. Va
disposar el gruix de les seves tropes, formades
pels hispans, al centre de la formació, mentre que
als flancs va situar les tropes amb més capacitat
de maniobra, la caballeria i les tropes africanes. El
desenvolupament de la batalla va ser també simi-
lar a Cannas: les ales de l’exèrcit cartaginès van
progressar ràpidament i sembla que van intentar
envoltar els flancs de l’exèrcit romà. Però a dife-
rència de Cannas, els hispans situats al centre no
van mantenir la formació, retrocedint poc a poc,
sinó que es van retirar desordenadament. Per
tant, els romans van evitar ser encerclats i van
enfrontar-se separadament amb les dues ales
cartagineses. Finalment, la caballeria africana va
fugir, deixant la infanteria a la seva sort.
La derrota cartaginesa a la batalla d’Hibera va ser
rebuda a Roma amb gran alegria, després de les
successives derrotes davant l’exèrcit d’Anníbal, i
sobretot perquè no nomès havia evitat l’arribada
de reforços cartaginesos a través dels Pirineus,
sinó que les tropes i els diners preparats per refor-
çar Anníbal sota el comandament del seu germà
Magó, van ser enviats a Ibèria. Si els cartaginesos
haguessin sortit victoriosos d’Hibera, Itàlia hauria
estat envaïda pels dos germans d’Annibal: pel
nord per Asdrúbal i pel sud per Magó, mentre
Anníbal ocupava la zona del Brutium.
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Els fets succeïts a Ibèria entre el 215 i el 211
només ens són coneguts per la versió de T. Livi.
La majoria d’investigadors estan d’acord en què
determinats detalls són totalment inversemblants.
En primer lloc, els romans estaven massa lluny, al
voltant de l’Ebre, per poder ajudar els indígenes
sublevats de la zona del Guadalquivir. En segon
lloc, l’exèrcit romà infligeix derrotes continuades a
les tropes cartagineses, i a més amb un nombre
de baixes increïble. Realment, si els fets narrats
per Livi fossin verídics, la península ibèrica hauria
passat a mans romanes aquells mateixos anys.
Malgrat tot, creiem que en aquests moments hi ha
alguns aspectes del conflicte a Ibèria que cal res-
saltar:
En primer lloc, recordem que l’objectiu principal
dels Escipions era evitar el pas de reforços a
Itàlia, i no tant conquerir Ibèria. Així, la incursió del
211 aC a la zona del Guadalquivir ve precedida
per dos anys d’inactivitat i per operacions d’estra-
tegia (setges, emboscades...), i no grans batalles.
A més, serà en aquell moment quan es decidirà
canviar d’estratègia per finalitzar la guerra a Ibèria
(Livi, XXV, 32).
En segon lloc, durant aquests anys es produeixen
un seguit d’importants sublevacions indigenes
contra els cartaginesos. Aquests aixecaments
devien ser provocats per la victòria romana a
Hibera, però també per les necessitats de soldats
i diners dels púnics, que devien aconseguir dels
indígenes. Probablement els romans devien
col·laborar amb suborns i promeses, o per exem-
ple contractant als celtibers com a mercenaris
(Livi, XXIV, 49, 8). A més, l’any 213 el mateix
Asdrúbal Barca va haver de passar al nord d’Àfri-
ca per esclafar una rebelió del rei númida Sífax.
En tercer lloc, els suposats esdeveniments suc-
ceïts a la vall del Guadalquivir en aquest període
són molt similars als fets de l’any 211 aC, amb la
presència dels dos generals romans a Castulo i
Iliturgi, i continues victòries romanes a l’escenari
on pocs anys després serien derrotats i morts.
Molt investigadors creuen que aquesta descripció
respon a una invenció posterior dels annalistes
romans per ensalçar la figura dels Escipions per
tal d’apaivagar la seva derrota.
Finalment, cal pensar que realment les incursions
bèl·liques dels romans es van concentrar a la
façana mediterrània delimitada entre l’Ebre i
Alacant. Així, es mencionen diversos topònims
costaners que ho fan suposar: Intibili en el 215
aC, Castrum Album (Akrá Leuké, Tossal de

Manises?, Alacant) en el 214 aC, i finalment van
conquerir Arse-Sagunt en el 212 aC, cosa que els
ofereria una base d’operacions prop de la conca
del riu Sucro, des d’on era més fàcil internar-se a
la vall del Guadalquivir. A més, la supremacia
naval romana des del 217 aC els devia facilitar les
incursions i el proveïment de les tropes en opera-
cions costaneres.
En definitiva, sembla que durant aquest confús
període els cartaginesos van haver de fer front a
gran quantitat de sublevacions, mentre que els
romans es van limitar a l’atac de les guarnicions
púniques i dels seus aliats entre l’Ebre i Cartago
Nova, però sense realitzar operacions d’enverga-
dura. Sens dubte, en aquest panorama bèl·lic, el
campament de la Palma tindria un paper destacat
com a punt de partida d’aquestes incursions.

Incursions romanes en territori cartagines (215-212) .
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A inicis de la primavera de l’any 211 aC, els
romans van creure arribat el moment de donar un
cop definitiu a la guerra a Ibèria. Havien passat
anys sense realitzar accions importants, mentre
que els cartaginesos havien dedicat els seus
esforços a lluitar contra els rebels indígenes.
Segurament aquestes rebel·lions formaven part
de l’estratègia romana, fins al punt que el 212 aC
havien allistat com a mercenaris un cos de vint mil
celtíbers. Amb les legions reforçades, i el control
de la zona d’Arse-Sagunt, es van creure preparats
per internar-se a la vall del Guadalquivir. Si s’a-
conseguia una victòria contundent, els romans
podrien apropiar-se de les mines de plata de la
zona i provocar una nova sublevació indígena.
Els dos Escipions es van dividir les tropes: dos
terços dels soldats romans, sota el comandament
de Publi Corneli Escipió, atacarien la concentració
de tropes de Magó Barca i Asdrúbal Giscó, men-
tre que un terç dels romans, comandats per Gneu
Corneli Escipió, amb els celtíbers, atacaria l’exèr-
cit d’Asdrúbal Barca. Els dos exèrcits es van inter-
nar fins a una localitat anomenada Amtorgis, on
van prendre posicions davant de l’exèrcit
d’Asdrúbal. Allà, incomprensiblement, es van
separar, de forma que Publi va dirigir-se contra els
exèrcits de Magó i Asdrúbal Giscó, mentre que
Gneu mantenia la posició.
Les tropes de Publi van ser sotmeses a atacs con-
tinus per part de la cavalleria lleugera númida,
comandada per Massinissa, cosa que dificultava
l’avanç i el proveïment de les tropes. Davant la
proximitat dels exèrcits cartaginesos i de set mil
cinc-cents suessetans comandats per Indíbil,
Publi va decidir fer una marxa nocturna per sor-
prendre les tropes indígenes, però un cop es va
iniciar el combat ell mateix va ser sorprès per l’a-
rribada de la cavalleria númida, primer, i dels exèr-
cits cartaginesos, després. La derrota romana va
ser completa, i el mateix Publi va ser mort.
Gràcies a l’arribada de la nit, uns pocs romans es
va poder refugiar en el campament del llegat de
Publi, Tiberi Fonteius.
Mentrestant, Asdrúbal Barca va aconseguir subor-
nar els celtíbers per tal que abandonessin a Gneu,
de manera que les seves tropes, inferiors numèri-
cament, van retirar-se perseguides pels cartagine-
sos. Poc després els altres dos exèrcits púnics se
sumaven a la persecució, amb l’ajuda de la cava-
lleria númida, de forma que la retirada romana va
ser impossible i es van haver de protegir en una
petita elevació sense gaires defenses naturals ni

artificials. Allà Gneu va ser mort i les tropes aniqui-
lades, un mes després que l’exèrcit del seu
germà.
Els pocs supervivents, comandats per un oficial
de cavalleria, Luci Marci, es van sumar a les tro-
pes del llegat de Publi, T. Fonteius, i van aconse-
guir retirar-se fins al nord de l’Ebre, on van resis-
tir fins l’enviament de reforços des d’Itàlia.
El desastre de la campanya dels dos Escipions
sembla que va ser motivat per una suma d’errors
estratègics. En primer lloc, per la divisió dels exèr-
cits romans, que els feia més vulnerables. En
segon lloc, per allunyar-se massa d’una base
important i, també, per abandonar la protecció que
oferia la flota en les operacions prop de la costa.
En tercer lloc, per comptar amb un contingent de
tropes mercenàries indígenes massa elevat, sus-
ceptible de abandonar-los o canviar de bàndol . I,
finalment, per l’eficàcia i supremacia de la cavalle-
ria lleugera númida. Realment, la presència d’a-
questes tropes en els exèrcits d’un o altre conten-
dent sovint marcarà la diferència entre la victòria o
la derrota.
Quant a la narració dels fets protagonitzats sota el
comandament de Luci Marci Septim, cal rebutjar-
la, ja que és inversemblant que les restes d’un
exèrcit derrotat poguessin infringir tantes i tan
severes derrotes a les tropes cartagineses. Cal
pensar que, com a màxim, els romans en retirada
van aconseguir fer caure en una emboscada els
seus perseguidors, tal i com defensava l’historia-
dor L. Calpurni Pisó, del cercle d’Escipió Emilià,
com Polibi (Livi, XXV, 39, 15), i protegir el territori
al nord de l’Ebre. Potser allò que més ens interes-
sa de la seva narració és la indicació d’un gran
campament en el “costat romà” del riu (Livi, XXV,
37, 6), que podria relacionar-se amb l’assenta-
ment militar de la Palma.

Cavalleria lleugera númida.
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La conquesta romana de la ciutat campana de
Càpua en el 211 aC, després d’anys de setge, va
representar un canvi de rumb important en el con-
flicte a Itàlia. Entre altres coses, va permetre alli-
berar una gran quantitat de tropes romanes. Així,
un contingent de 12.000 soldats i 1.100 genets
sota el comandament del propretor Gaius Neró va
ser embarcat al port de Puteolos, a la badia de
Nàpols, i enviat ràpidament a Tarraco. Neró va uti-
litzar les tripulacions de les naus per augmentar
les forces de terra. Des de Tarraco es va dirigir a
l’Ebre, on va prendre el comandament de les tro-
pes de L. Marci i T. Fonteius (Livi XXVI, 17, 11-3).
Aquest fragment de l’obra de Livi complementa
una afirmació anterior, on es menciona que un
dels grans campaments romans estava en el cos-
tat romà del riu, comandat per Marci (Livi, XXV,
37, 6).
Creiem que és possible relacionar aquestes refe-
rències escrites amb determinades troballes
arqueològiques realitzades a la Palma (l’Aldea,
Baix Ebre). Així, dues monedes de bronze proce-
deixen de Neapolis, a la Campània, i són peces
molt rares a la península ibèrica. Cal recordar que
Puteolos eral’antiga Dycaearchia, la qual, junta-
ment amb Neapolis, havien estat assentaments
de la colònia grega de Cumae. Posteriorment
havia estat conquerida pels campans, fortificada
per Q. Fabius el 215 aC, i atacada sense èxit per
Anníbal el 214 aC. Evidentment la circulació
monetària és molt complexa, però no deixa de ser
interessant que el lot de monedes de Neapolis
més nombrós de la península aparegui en un jaci-
ment que es pot relacionar directament amb l’arri-
bada de tropes romanes i aliades que havien estat
molts anys en servei a la Campània.
Segons T. Livi, el propretor Neró es va internar en
territori ausetà fins a una gorja anomenada
Lapides Atros (Pedres Negres), entre Iliturgi i
Mentisa, on suposadament es localitzava el cam-
pament cartaginès d’Asdrúbal Barca. A continua-
ció es produeix l’engany d’Asdrúbal a Neró, uns
fets totalment inversemblants que corresponen a
l’estereotip romà de la fraus punica. Molts investi-
gadors creuen que tot aquest episodi és fals,
mentre que d’altres proposen que Lapides Atros
hauria de localitzar-se a la zona de l’alt
Guadalquivir, prop de l’Oretània o fins i tot d’Arse-
Sagunt, en gran part per intentar relacionar Iliturgi
i Mentisa amb un error de transcripció o identifica-
ció (Oretània o Arsetània per Ausetània).
Nosaltres també dubtem de la historicitat

d’aquests fets, però en el cas que s’hagués de
buscar Lapides Atros, creiem que caldria cercar-la
a l’Ausetània de l’Ebre, a la zona de la Terra Alta -
Matarranya.
En primer lloc, la situació militar dels romans no
permetria unes operacions tan allunyades del
territori que controlaven de manera efectiva. A
més, G. Neró va estar menys d’un any com a pro-
pretor a Ibèria, temps que hauria dedicat a opera-
cions defensives, protegint el territori al nord de
l’Ebre i evitant així el pas dels cartaginesos cap a
Itàlia. A més, si s’havia dirigit a la desembocadura
del riu per fer-se càrrec de les tropes, el territori
més proper és l’Ausetània de l’Ebre. De fet, un
hipotètic intent d’Asdrúbal per passar a l’altra
banda dels Pirineus el podria haver portat cap a
aquesta zona, la mateixa per on sembla que havia
passat el seu germà Anníbal, i on els seus aliats
ilergetes tenien més poder. Ara bé, concretar la
localització exacta de Lapides Atros és gairebé
impossible, però no ens podem estar de proposar
el vessant nord dels Ports de Beseit, plens de gor-
ges, com les que hi ha al voltant de les Roques
d’en Benet.

Operacions de G. Neró a Hispania 



Campaments Romans a Catalunya

55

Història

La Segona Guerra Púnica: 210

A inicis del 210 aC Roma havia conquerit Càpua i
Siracusa, i mantenia les tropes d’Anníbal arraco-
nades al sud de la península itàlica. Per tant, va
poder reforçar l’exèrcit d’Ibèria amb deu mil
homes i mil genets, i va enviar com a procònsol
Publi Corneli Escipió, fill i nebot dels generals
morts el 211 aC, acompanyat del seu llegat Gaius
Leli i del propretor Marc Juni Silà. Amb una flota
de 30 naus va sortir del port d’Òstia, a la desem-
bocadura del Tíber, i va seguir la mateixa ruta que
l’exèrcit enviat el 218 aC, vorejant la costa fins a
Massalia per després desembarcar a Emporion,
des d’on l’exèrcit i la flota van dirigir-se a Tarraco.
Després de la victòria contra els romans, els car-
taginesos no van saber aprofitar-se de la situació
per acabar amb la presència romana a la penínsu-
la. Es van produir greus tensions i desacords
entre els tres comandants, i a més s’havien ene-
mistat amb els seus aliats indígenes. Aquests pro-
blemes són mencionats per Polibi (IX, 11; X, 6, 3;
X, 7, 3) i per Livi (XXVI, 41, 20-22).
Durant la resta de l’any 210 i el principi de 209
Publi Corneli Escipio va preparar les seves tropes
per tal d’aconseguir seu objectiu principal: l’atac a
Cartago Nova.

Suposat retrat d’Escipió en un anell d’or trobat a Càpua,
datat entorn de la Segona Guerra Púnica.
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A l’inici de la primavera del 209, els tres exèrcits
cartaginesos estaven separats i molt allunyats de
la costa mediterrània. Per una altra banda els
pobles ibèrics al sud de l’Ebre es mantenien fidels
a Roma (Polibi X, 7, 3). Entre aquests aliats cal
comptar Sagunt, conquerida pels romans el 212
aC. A més, Publi Corneli Escipió estava informat
que la guarnició de Cartago Nova era molt reduï-
da, i que confiava la seva seguretat en les seves
muralles, la distància i una ubicació topogràfica
que en principi la feien pràcticament inexpugna-
ble. Per tant, es donaven les condicions apropia-
des per intentar conquerir Cartago Nova mitjan-
çant una ràpida incursió. A més, en el cas que l’a-
tac es convertís en un setge perllongat i donés
temps als exèrcits cartaginesos a socórrer la ciu-
tat, Publi comptava amb la supremacia naval, de
manera que podria embarcar les seves tropes i
retirar-se sense gaires dificultats (Polibi X, 8, 10).

Per tant, va concentrar la flota i les seves tropes a
la desembocadura del riu Ebre. Estaven formades
per dues legions amb les seves respectives alae
sociorum i uns 5.000 aliats indígenes, en total
25.000 soldats i 2.500 genets. L’exèrcit va creuar
el riu Ebre en direcció sud, mentre la flota navega-
va en paral·lel.
Tant Polibi (X, 9, 7) com Livi (XXVI, 42, 6) indiquen
que l’exèrcit va arribar en set dies a Cartago
Nova, cosa totalment impossible. Probablement
cal pensar que Polibi obvia mencionar que l’exèr-
cit roma s’hauria dirigit en primer lloc a la ciutat de
Sagunt (a uns 160 km), i des d’allà fins a Cartago
Nova, situada a una distancia de 300 km. Per tant
les tropes haurien recorregut uns 40 km diaris.
Igualment es tracta d’un ritme extraordinari, com
el mateix Polibi indica (X, 9, 6), però factible, més
si tenim en compte que una gran part de la impe-
dimenta podria haver estat transportada per la
flota.

Disposició dels tres exèrcits cartaginesos l’any 209 aC, en el moment de l’atac d’Escipió a Cartago Nova (Polibi X, 7, 5).
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La ciutat de Cartago Nova estava situada en una
península, unida al litoral per l’est gràcies a un
estret istme, mentre que el costat nord de la ciutat
estava protegit per un gran llac que alimentava
d’aigües un canal que protegia l’oest de la ciutat. 
Escipió va situar el seu campament a l’istme,
aïllant la ciutat de la costa. La flota romana blo-
quejava la sortida al mar, de manera que la ciutat
va quedar completament assetjada. Cal dir que la
guarnició de la ciutat era únicament de 1.000 sol-
dats, als quals es van afegir 2.000 ciutadans, els
quals havien d’enfrontar-se a gairebé 30.000 sol-
dats romans.
Després de repel·lir una sortida dels defensors de
la ciutat, Escipió va ordenar un assalt combinat
amb la seva infanteria atacant des de l’istme i la
flota atacant des del sud. Aquest primer atac no va
aconseguir l'objectiu, però el mateix dia Escipió va
ordenar un segon atac. Aquesta vegada va enviar
un petit contingent de soldats pel nord, a traves
del llac. 
Aquest escamot va aconseguir escalar la muralla
nord, segons Polibi (X, 14) gràcies als efectes de
la marea baixa, però probablement els soldats van
poder passar desapercebuts pel fet de envoltar la
fortificació pel nord a peu de la muralla, a tocar de
les aigües de la llacuna, on hi havia pocs defen-
sors.
Aquest atac per sorpresa va permetre atacar els
defensors per la reraguarda, de manera que poc
després les forces navals aconseguiren penetrar
la ciutat pel sud i en poc temps els soldats romans
van passar de l’ofensiva al saqueig. 
Amb la captura de Cartago Nova, a més de tots
els subministres militars que hi havia a la ciutat,
els romans prengueren control de tota la costa est
de la península així com l’explotació de les mines
de plata de la zona.

Planta de la ciutat de Qart Hadasht en el 
moment de l’assalt romà.

Representació d’un assalt romà a una ciutat fortificada.

Dibuix esquemàtic de la badia de Cartagena, amb les principals elevacions.
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L’any 208 aC es va produir el primer enfrontament
a camp obert entre les tropes cartagineses i les
comandades per Escipió. Però les aliances havien
canviat, ja que la repercussió de la caiguda de
Cartago Nova, la principal base cartaginesa, havia
fet que molts pobles ibèrics canviessin de bàndol,
com els ilergetes. Conscient d’aquest fet,
Hasdrúbal Barca va decidir, una vegada més,
intentar travessar els Pirineus i endur-se els mer-
cenaris ibèrics a lluitar amb el seu germà a Itàlia,
per evitar així les continues desercions.
La disposició dels exèrcits cartaginesos sembla
que era similar a la de l’any 209 aC, únicament l’e-
xèrcit d’Hasdrúbal Barca estava situat més al sud,
a Baecula, a la capçalera de la vall del
Guadalquivir, un punt estratègic de d’on es podia
accedir a la meseta castellana, la costa mediterrà-
nia o el curs baix del mateix riu. A més, va ocupar
una posició fàcil de defensar, sobre un turó.
Publi Corneli Escipió estava decidit a enfrontar-se
ràpidament a Hasdrúbal, per tallar el seu pas a la
península itàlica, i sobretot derrotar-lo abans de
l’arribada dels altres dos exèrcits cartaginesos.

Malgrat la bona posició defensiva adoptada per
Hasdrúbal, el seu exèrcit va ser derrotat, però va
poder escapolir-se amb el gruix de les seves for-
ces, fins i tot amb els elefants. De fet, sembla que
les úniques tropes sacrificades va ser la seva
infanteria lleugera, constituïda bàsicament per
mercenaris hispans, poc fiables en aquells
moments. Escipió va renunciar a perseguir-lo, ja
que els altres dos exèrcits púnics eren propers i
no podia arriscar-se a deixar-los a la seva rera-
guarda.
Per tot plegat, malgrat que Polibi (X, 39) i Livi
(XXVII, 18, 8-20) descriuen la batalla com una
gran derrota cartaginesa, més aviat sembla un
enfrontament menor, on possiblement els romans
van vèncer, però realment sembla una victòria tàc-
tica d’Hasdrúbal Barca. La seva disposició i la
dels altres dos exèrcits cartaginesos va incentivar
l’atac d’Escipió, però en realitat l’objectiu era
poder escapolir-se en direcció nord amb la segu-
retat que no seria perseguit per l’exèrcit romà,
com demostra el fet que pogués marxar amb els
seus elefants. 

Moviments de les tropes romanes i cartagineses el 208 aC.
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Els treballs de prospecció dels investigadors del
Centro Andaluz de Arqueología Ibérica han docu-
mentat la possible localització de la batalla a l’in-
dret conegut com a Cerro de las Albahacas (Santo
Tomé, Jaén). De fet, el lloc es correspon amb la
descripció física que podem trobar en el relat de
les fonts antigues, amb un turó pla de gran super-
fície i suaus vessants envoltat pel nord pel curs
d’un riu.
Des de l’any 2006 s’han prospectat un 5% del total
de la superfície, una immensa zona de gairebé
375 ha, però els resultats són extraordinàriament
suggerents. Així, s’han recuperat puntes i virolles
de javelina i pilum, glandes de plom, estaques de
tendes de campanya, puntes de fletxa, dards,
fíbules, monedes de l’època, etc, però potser l’e-
lement més interessant sigui la recuperació de
centenars de tatxes de caligae, cosa que sembla
demostrar el moviment de legionaris pel camp de
batalla.
No deixa de ser significatiu que molts dels ele-
ments documentats al Cerro de las Albahacas es
puguin equiparar amb materials recuperats al
campament romà de la Palma.

Exposició pública dels materials
recuperats durant el 

projecte d’investigació.
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A inicis de la primavera del 207 aC, els carta-
ginesos van rebre un contingent de reforços
comandats per un altre Hannó. Aquestes tro-
pes es van dirigir a la celtibèria per a reclutar
9.000 mercenaris, acompanyades per Magó
Barca. Davant del perill que representaven,
Publi Corneli Escipió va enviar Marc Silà amb
10.000 homes i 500 genets. El factor sorpre-
sa i la divisió de les forces cartagineses i cel-
tiberes van ser decisives, de manera que els
mercenaris celtibers van ser derrotats i dis-
persats. Quan van arribar les tropes cartagi-
neses procedents del seu campament la bata-
lla ja estava perduda, i només 2.000 homes
comandats per Magó es van poder escapolir,
per fugir fins a Gadir.
Després d’aquesta victòria Publi Corneli
Escipió es va internar a la vall del
Guadalquivir, però el comandant cartaginès
Hasdrúbal Giscó va evitar l’enfrontament a
camp obert i va repartir les seves forces en
diferents guarnicions, amb l’objectiu de dificul-
tar i alentir l’ofensiva romana. Aquesta tàctica
va tenir èxit, ja que Escipió va decidir retirar-
se a Tarraco, tot i que va enviar el seu germà
Luci amb 10.000 homes i 1.000 genets a
Orongis, una ciutat ibèrica amb una guarnició
cartaginesa. Després d’un aferrissat combat,
la ciutat va caure. Probablement l’objectiu d’a-
quest setge va ser donar un exemple a la
resta de ciutats indígenes, ja que malgrat que
es van rendir van ser massacrats per les tro-
pes romanes.

Moviments de tropes i principals batalles i setges durant el
207 aC.

Representació de guerrer ibèric. Relleu d’Osuna.

Velites (Tarraco Viva 2007).
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L’any 206, o potser el 207 segons altres versions,
els generals cartaginesos Hasdrúbal Gisco i Magó
Barca van aconseguir reunir un gran exèrcit inte-
grat per tropes de reforç africanes i per mercena-
ris ibèrics, i van esperar l’atac romà en condicions
estratègiques favorables. Per la seva banda
Escipió va sortir de Tarraco amb les seves
legions, a les quals es van unir un gran nombre de
tropes indígenes, cada vegada més decantades
cap al bàndol romà per les seves recents victòries.
Els dos exèrcits es van trobar a les proximitats de
la ciutat turdetana d’Ilipa. Romans i cartaginesos
van formar les tropes davant dels respectius cam-
paments, però durant diversos dies cap dels dos
contendents va prendre la iniciativa. El dia de la
batalla Escipió va modificar la formació del seu
exèrcit i va iniciar el combat ràpidament, mentre
que les forces cartagineses no van tenir temps
d’adaptar-se a la nova situació i van presentar
batalla formats com els dies anteriors. La conse-
qüència va ser la victòria romana, tot i que sembla
que una part important de les tropes cartagineses
va aconseguir retirar-se, però Escipió els va per-
seguir i no els va donar treva. La derrota prèvia, la
falta de recursos i l’assetjament constant de les
legions va convertir la retirada en una fugida i
deserció massiva. Hasdrúbal Gisco i Magó Barca
van poder escapolir-se fins a Gadir, mentre que
les restes del seu exèrcit, molt delmades, es van
dispersar per les poblacions de la vall del
Guadalquivir.

Una vegada derrotats els cartaginesos Escipió va
decidir orientar la seva lluita contra els pocs aliats
indígenes que encara recolzaven els púnics. Així,
va arrasar completament les ciutats d’Iliturgi i
Astapa, mentre que Castulo i moltes altres ciutats
es rendien per evitar la seva destrucció.
Poc després, el darrer reducte cartaginès, Gadir,
va arribar a un acord avantatjós amb els romans,
de manera que van abandonar la lluita. A partir
d’aquests moments es pot considerar finalitzada
la segona guerra púnica a la península ibèrica. Els
esdeveniments successius del 206 aC, com la
fundació d’Itàlica, la rebel·lió de les tropes roma-
nes del campament de Sucro o l’aixecament
d’Indibil i Mandoni van ser la constatació d’un fet:
els romans no pensaven marxar de la península.
Gairebé es poden considerar com l’inici d’un altre
guerra, molt més llarga: la conquesta d’Hispania.

Moviments de les tropes romanes i cartagineses durant el
206 aC.


