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HOSPES AVE
benvinguda

us convidem a un viatge  
a les antigues civilitzacions mediterrànies

 
junts coneixerem els nostres orígens 

i compartirem la passió per la història
 

el passat ens descobrirà nous futurs
 

benvinguts al festival romà de tarragona!

«No soc historiador per escapar-me del present, sinó per comprendre’l .»
Patrick Boucheron

«En poc més de segle i mig, el que va de Cèsar al començament del segle   dC,                                 
es va produir a Europa i al nord d’Àfrica un procés intens d’urbanització sota un patró 

únic com no hi ha hagut en la història humana fins a l’època contemporània .»
Urbano Espinosa

«Cap de les tecnologies existents (telèfon, internet o videoconferència) no ofereix les fèr-
tils trobades casuals que han produït les ciutats d’ençà que es va crear el Fòrum Romà .»

Edward Glaeser

«Les ciutats tenen la capacitat de proporcionar alguna cosa per a tothom,  
només perquè, i només quan, es creen per a tothom .»

Jane Jacobs
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JOSEP FÈLIX BALLESTEROS
ALCALDE DE TARRAGONA

ELS JOCS DE NEMEA 
Thaleia (Tarragona), Ars Dimicandi (Itàlia), Projecte Phoenix 
(Tarragona) 

Que Tarragona és una ciutat mediterrània és quel-
com indiscutible . I aquesta essència, que de vegades 
oblidem, és part de la nostra cadena d’ADN com a 
urbs mil·lenària, i com a ciutadans vinguts d’arreu 
a aquest port de la riba dreta del Mare Nostrum . 
Efectivament, el caràcter mediterrani fa que siguem 
oberts, alegres, càlids i de vegades cridaners, que ens 
emocionem i tinguem fins i tot un punt histriònic, 
que «ens exalti el nou i ens enamori el vell», com deia 
J . V . Foix, en definitiva, que siguem com som, ni més 
ni menys .

I també som acollidors en una ciutat resilient que va 
superar la transformació del món antic en els darrers 
temps de l’Imperi romà, que va ressorgir dels segles 
foscos després de la invasió islàmica, que va resis-
tir els setges de les guerres medievals i modernes, i, 
malgrat la incertesa pels canvis del present, mirem 
el futur no sense un punt escèptic, no sense un punt 
d’il·lusió o fins i tot d’ironia pròpia dels que som fills 
de la vora de la mar .

Una ciutat de tarragonins i tarragonines de soca-rel, 
de primera generació, empeltats o d’adopció, però on 
totes i tots tenim el nostre lloc i en el fons ens ente-

nem amb el llenguatge comú, la koiné feta de parau-
les visuals com la llum del sol reflectida en les pedres, 
de paraules gustatives com la salabror que es fica a 
la gola amb la marinada, de paraules tàctils com la 
finesa valenta del peix d’escata, de paraules sonores 
com la gralla dels castells, o de la dolçor d’una mira-
da còmplice de la persona estimada .

Florus ja ho deia en aquell temps, a Tarragona «tens 
una gent bona, frugal, que no t’acull de seguida, però 
que és reflexivament hospitalària . El clima barreja i 
confon, de manera única, totes les estacions, i l’any 
sencer sembla una eterna primavera» . La mediter-
raneïtat que traspua el poeta es recull en l’essència 
de la inclusió del conjunt arqueològic de Tàrraco en 
la llista del Patrimoni Mundial: «Tàrraco és un tes-
timoni eloqüent i únic d’un període significatiu en 
la història de les terres mediterrànies en l’antiguitat» .

Així, doncs, el lema de la XXI edició del festival Tar-
raco Viva, «La ciutat romana i el món urbà en el Me-
diterrani clàssic», ens centra en les nostres arrels més 
profundes, les nostres essències que configuren el 
moll de l’os de la nostra ciutat i la nostra gent .

HO SPE S AV E
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BEGOÑA FLORIA
TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, FESTES I PATRIMONI HISTÒRIC

Que el món actual i del futur pròxim és i serà cada 
cop més urbà és prou conegut . En els darrers temps, 
centres sociològics, d’investigació i mitjans de comu-
nicació importants del món avaluen el que això sig-
nificarà per a una gran part de la població mundial . 
Les oportunitats són evidents, com ho són els reptes 
i les problemàtiques que hi ha associades: sostenibi-
litat, migracions, convivència, repartiment de la ri-
quesa, etc . Aquest any, el festival Tarraco Viva ens 
fa una proposta agosarada . Pot el passat ajudar-nos 
a repensar el present i el futur? Creiem que, si per 
alguna cosa pot i ha de servir el coneixement de la 
història, és precisament per a ajudar-nos a reflexio-
nar sobre el present . 

Al final de l’edat antiga, el món occidental al voltant 
del Mediterrani ja va experimentar una primera glo-
balització urbana . Roma va ser, potser abans que res, 
la impulsora de la creació o l’ampliació de la xarxa de 
ciutats que constituïen el seu imperi . Les megalòpo-
lis urbanes actuals no s’assemblen en res a la Roma 
imperial amb gent vinguda de països i cultures molt 
diferents? Els problemes d’abastament d’aigua i de 

neteja pública no els van patir les ciutats antigues? 
L’encariment de l’habitatge és un fenomen nou del 
qual no ens parlen Juvenal i Marcial? 

Aquest any celebrem els cent setanta-cinc anys de 
la creació de la Reial Societat Arqueològica Tarra-
conense, una entitat nascuda de la societat civil tar-
ragonina pionera al nostre país i una de les entitats     
dedicades a la salvaguarda del patrimoni històric 
més antigues d’Europa . Són prop de dos segles d’ac-
tivitat i de lluita per la preservació del nostre llegat 
arqueològic i històric que no volem deixar d’asse-
nyalar com a cabdals per a la nostra ciutat . També 
compleix anys el grup Projecte Phoenix, que durant 
vint anys ens ha aportat una visió de la història de 
l’antiga Roma molt polièdrica des del que coneixíem 
de política, societat i vida quotidiana . Enhorabona a 
tots els membres d’aquestes dues entitats .

Gaudiu del programa d’activitats tot coneixent més 
i millor l’antiga Tàrraco (declarada Patrimoni Mun-
dial per la UNESCO) i l’actual Tarragona . La història 
és cultura!

ATENEA CUSTOS URBIS. La primera patrona de Tàrraco
Nemesis ARQ (Tarragona)
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Era la filla del director del Museu Britànic, i tanma-
teix, no va destacar per ser una gran estudiant . El seu 
expedient acadèmic a Oxford havia estat més aviat 
mediocre . Res no feia pensar que Kathleen Kenyon 
(1906-1978) acabaria essent una de les arqueòlogues 
més destacades del segle xx i que el seu nom que-
daria lligat a la ciutat més antiga del món . Acabada 
la II Guerra Mundial, ja com a professora de la Uni-
versitat de Londres, entre el 1951 i el 1958, va dirigir 
les excavacions d’un jaciment que desvetllarien un 
poblament antiquíssim . A prop de l’actual ciutat de 
Jericó (Israel) es va descobrir un llogaret de cabanes 
que es remunta al 9600 aC, segons les darreres es-
timacions . Aquest petit poblament, cap al 8350 aC, 
havia donat lloc a una veritable ciutat . L’origen és 
tan antic que en un inici encara es desconeixia la 
ceràmica . Ara bé, la ciutat s’estenia uns 40 .000 m2, 
era defensada per una muralla i tenia una torre de 
planta circular d’uns nou metres d’alçària . La pobla-
ció estimada era d’entre dos i tres mil habitants . Es 
dedicaven a l’agricultura —conreaven civada i lle-
gums— i a la caça, i mostraven pràctiques que ara 

ROMANS DEL CARRER 
Cloenda del festival Tarraco Viva 2018

PR E SE N TAC IÓ

ens sorprenen, com la d’enterrar els morts dins les 
cases . Aquesta ciutat remota era situada dins el Crei-
xent Fèrtil, al Pròxim Orient, la zona on va néixer 
allò que Gordon Childe va anomenar «la revolució 
neolítica», i que comprèn la confluència entre els rius 
Tigris i Èufrates (Mesopotàmia), l’àrea de Palestina 
i gran part de l’actual Turquia (Anatòlia) . L’aparició 
de l’agricultura i la ramaderia va provocar que grups 
d’humans es fessin sedentaris i creessin les primeres 
protociutats, que després es transformarien en veri-
tables ciutats . Posteriorment, aquest model urbà es 
va desenvolupar entorn de la vall del riu Nil (Egipte), 
i una mica més tard a la vall de l’Indo (Índia) i a la 
del Iang-Tsé (Xina) .

El que és o no és una ciutat encara ara és motiu de dis-
cussió entre antropòlegs, geògrafs, sociòlegs, arqueò-
legs, historiadors i altres branques del coneixement 
humà . Tanmateix, no hi ha cap dubte que actualment 
el món és urbà . Més de la meitat de la població mun-
dial viu en ciutats . Aquest percentatge arriba al 75% 
a Europa i al 80% als Estats Units . Es calcula que, cap 
al 2050, el 70% de tota la humanitat viurà en ciutats . 
En aquesta edició del festival dedicarem una part 
important de les activitats a conèixer una mica mi-
llor el món urbà de l’antiguitat clàssica, especialment 

EL MÓN ANTIC, 
UN MÓN DE CIUTATS

les urbs al mediterrani clàssic

EL FESTIVAL DEL 2019
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les ciutats romanes, i també algunes de gregues i de 
l’antic Egipte . En els segles que van des de la fi del 
segle ii aC fins al segle iii-iv dC, el món al voltant 
del Mediterrani va conèixer una expansió sense pre-
cedents de les ciutats . Aquest fenomen que va néixer a 
l’antiga Mesopotàmia i l’antic Egipte va continuar cap 
a la costa est del Mediterrani i l’antiga Grècia . Roma, 
per mitjà de les seves conquestes, va expandir-lo per 
gran part de l’Europa actual i el nord d’Àfrica . 

La ciutat de Roma va ser una de les primeres mega-
lòpolis de la història, com també ho va ser Alexan-
dria . Però a diferència d’aquesta, Roma no només va 
atraure centenars de milers de persones d’arreu de 

l’Imperi, sinó que també va expandir com ningú no 
ho havia fet fins aleshores el fenomen urbà . Roma va 
fundar o va fer créixer centenars de ciutats i va escam-
par per un territori amplíssim el seu model social, po-
lític i cultural . Cap ciutat no ho havia fet mai i caldrà 
veure si les actuals com Nova York, Pequín o Tòquio, 
o alguna altra, seran capaces de crear una civilització 
autèntica i reeixida com va fer l’antiga Roma .

Juvenal, l’autor satíric per excel·lència de la Roma im-
perial, ens descriu un panorama de brutícia, soroll, 
lluita per la supervivència, por del que era diferent, 
xenofòbia i racisme, riquesa i misèria tot alhora . La 
seva visió podria perfectament ser aplicada a moltes 
de les megaciutats actuals . Però, malgrat tot, les ciu-
tats continuen exercint un atractiu que les converteix 
en imants d’atracció de milions de persones arreu del 
planeta . Què és el que les fa tan atractives i que pro-

RESTES DE L’ANTIC FÒRUM PROVINCIAL DE TÀRRACO 
Patrimoni Mundial (Unesco). Tarragona

PR E SE N TAC IÓ

voca moviments migratoris tant avui com fa dos mil 
anys? En paraules del gran historiador Geza Alföldy, 
«a les ciutats romanes freqüentment hi havia millors 
possibilitats per als negocis, bones oportunitats per al 
canvi de professió, més marge per a la vida pública i, 
no ho oblidem, també millors entreteniments que al 
camp [ . . .] . Fins i tot als esclaus, en general, els anava 
considerablement més bé a les ciutats que al camp» .

Isabel Rodà ens mostra un cas en el qual la ciutat és 
sinònim de progrés i de millora social i familiar . Gai 
Publici Melisi, un llibert públic que va desenvolupar 
el sevirat, va tenir dos fills, un quan encara era esclau, 
Gai Publici Hermes, que va ser esclau, i llibert i sevir 
augustal com el seu pare, i l’altre, Gai Juli Silvà, quan 
ja havia aconseguit la llibertat . Aquest darrer va ser 
inscrit com a ciutadà en la tribu Palatina i va arribar 
a ser edil de Bàrcino . Malauradament, va morir pre-

maturament amb només divuit anys i quatre mesos . 
Podem imaginar l’orgull de Publici Melisi per aquest 
ascens social, pels honors que havia aconseguit el 
seu fill, als quals ell no hauria pogut aspirar mai, i, 
al mateix temps, el seu desconsol davant la fatalitat 
del destí que va tallar de soca-rel una prometedo-
ra carrera municipal . El fet, però, és que fa dos mil 
anys un fill d’un esclau podia arribar a ser membre 
de l’ajuntament de la seva ciutat . Creiem que aquesta 
esperança d’un futur millor és el mateix que impulsa 
avui dia milions de persones a deixar els llogarets per 
anar a buscar fortuna en una ciutat . Intentarem en-
dinsar-nos en aquest viatge fascinant a través d’una 
mirada al passat . Ja ens coneixeu, a Tarraco Viva te-
nim passió per la història!

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva
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Ara fa vint-i-cinc anys se’ns va encarregar al Museu 
d’Història de Tarragona la preparació d’una gran ex-
posició sobre els cent cinquanta anys de la fundació de 
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) . 
Jo m’acabava d’incorporar al Museu, del qual era di-
rector l’historiador i professor tarragoní Enric Olivé . 
L’exposició es va poder veure durant mesos al Pretori 
de la nostra ciutat i recordo aquella experiència com 
una autèntica immersió en tot el que ha significat i 
continua significant aquesta entitat tarragonina . No 
seríem on som ara sense el voluntariat i la lluita per la 
preservació del nostre patrimoni històric duts a terme 
per la RSAT durant totes aquestes dècades . Si el pa-
per de les administracions públiques és clau per a una 
bona gestió del llegat patrimonial, sense l’aportació de 
la societat civil no serà mai prou eficaç . Enhorabona 
per l’aniversari, gràcies per la vostra tasca i perseve-
rança, des del festival només podem dir-vos: ànim i 
per molts anys!

«A la ciutat de Tarragona, la capital històrica de l’anti-
ga província romana de la Hispània Citerior, les restes 
arqueològiques es fan presents des de sempre en l’en-
torn urbà . La sensibilitat per la conservació, l’estudi 
i la dignificació d’aquest patrimoni arqueològic va 
portar un grup de tarragonins a fundar el 1844 una 
associació cultural anomenada Societat Arqueològica 
Tarraconense . Aquesta impulsà la creació d’un museu 

MURALLES DE TÀRRACO, Patrimoni Mundial (Unesco)
Tarragona

E F E M È R I DE S

propi que s’acabà integrant al que ara és el Museu Ar-
queològic i portà a terme excavacions arqueològiques, 
recuperació d’objectes, i estimulà l’estudi de temàti-
ques tant entorn de l’arqueologia com dels diferents 
períodes històrics . D’ençà del 1901 publica la revista 
de l’entitat, el Butlletí Arqueològic, que té una àmplia 
difusió en la comunitat científica d’arreu del món i 
que manté activa la divulgació dels estudis arqueo-
lògics i històrics tant de l’àmbit local com de l’entorn 
de les comarques tarragonines . El 1916, la Societat 
rebia de mans d’Alfons XIII el títol de Reial, que ha 
mantingut des d’aleshores . Al llarg de dècades ha par-
ticipat en el salvament d’infinitat de jaciments arque-
ològics essent la veu crítica que s’ha alçat sempre en 
pro de la defensa del patrimoni cultural tarraconense . 
Popularment, a la ciutat es coneix la nostra societat 
com «l’arqueològica», i ha estat i continua essent la 
veu crítica i de referència obligada per a qualsevol 
tema relacionat amb la memòria històrica, l’arqueo-
logia i la cultura en general que pugui afectar la ciu-
tadania de Tarragona . La RSAT és la degana de les as-
sociacions culturals tarragonines i la setena del món 
en el rànquing de les societats de temàtica similar . La 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense és una as-
sociació cultural sense ànim de lucre que actualment 
té uns cinc-cents cinquanta socis i un règim d’inter-
canvi del Butlletí Arqueològic amb unes tres-centes 
institucions culturals arreu del món .»

Es pot consultar les activitats i tota la informació de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense al seu web: 
https://www .arqueologica .org

ENGUANY CELEBREM

REIAL SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA TARRACONENSE

175 anys
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Ars Dimicandi fa vint-i-cinc anys que es va crear, i des 
d’en fa dinou no falta a la cita amb Tarraco Viva . Acabat 
de crear el festival, quan anàvem a la recerca de grups 
que poguessin interessar-nos, la dra . Anna Maria Li-
berati, directora del Museu de la Civilització Romana 
de Roma, els va anomenar com un dels grups impres-
cindibles de conèixer . Els vaig anar a trobar a Villadose, 
en un petit festival sobre la centuriació romana a prop 
de Venècia . Quan els vaig veure en directe vaig pensar 
«és això el que busco, rigor i passió per la divulgació» . 
Des d’aleshores, al llarg dels anys, Ars Dimicandi ens 
ha ensenyat la importància de la recerca històrica i la 
divulgació . La seva tasca didàctica no s’ha centrat no-
més en les activitats de cara al públic; si avui dia sabem 
més i millor com era el món de la gladiatura romana i 
de l’exèrcit romà, és gràcies a l’acurat treball que es pot 
trobar en moltes de les seves activitats i publicacions . 
Fernando Quesada, catedràtic d’arqueologia de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid i gran col·laborador del 
festival escriu això:

«Vaig conèixer Ars Dimicandi i el seu president, Dario 
Battaglia, cap allà l’any 2003, em sembla . Va ser a Tar-
raco Viva, un dels festivals del món clàssic més impor-
tants d’Europa [ . . .] . L’organització del festival posa èm-
fasi en el rigor, la serietat i la responsabilitat de tots els 
seus participants i en especial dels grups de recreació . 
I és per aquestes qualitats que Ars Dimicandi ha com-

MUNERA GLADIATORA. Els jocs de l’amfiteatre 
Ars Dimicandi (Itàlia)

E F E M È R I DE S

batut a l’amfiteatre romà de Tàrraco tots aquests anys 
sense interrupció . Ars Dimicandi és pater et magister 
de la majoria de grups de «gladiadors», que avui dia 
abunden, però es distingeix pel rigor, la llarga tradició 
i per la manera responsable que té d’acostar-se al món 
antic . Per a mi va ser una experiència interessant veure 
els seus membres, armats, concentrats, a les galeries de 
la Porta Triumphalis de l’amfiteatre de Tàrraco abans 
de sortir a l’arena . No veia un grup de «recreadors», ni 
uns amics que busquen divertir-se . Eren combatents, 
gladiadors que es prenen molt seriosament el que fan: 
veure’ls fent un sacrifici a Nèmesi produeix una sensa-
ció estranya . Ars Dimicandi fa ludus però sobretot fa 
munus, un deure quasi sagrat envers el passat . I això es 
reflecteix en les seves curoses i didàctiques exposicions 
abans dels combats, en les quals, malgrat que el públic 
estigui impacient, el combat és només una part d’una 
àmplia sèrie d’activitats de recerca i divulgació . El seu 
llibre De rebus gladiatoriis possiblement és una de les 
fonts de documentació més importants avui dia per a 
comprendre el món de la gladiatura romana en tots els 
aspectes . I la seva experiència pràctica fa que hàgim 
de prendre molt seriosament les opinions que tenen 
sobre el maneig de les armes dels gladiadors i moltes 
altres qüestions [ . . .] .»

Per al festival és un plaer convidar-los a cada edició . 
Any rere any ens ajuden a fer que el nostre públic senti 
i comparteixi la nostra passió pel món antic . A més, 
són uns grans divulgadors del festival i de la nostra 
ciutat arreu on van . Des de Tarraco Viva, els agraïm 
profundament totes les seves aportacions i els desit-
gem molts més anys de bona feina . 

ENGUANY CELEBREM

ARS DIMICANDI

25 anys



20 21

Aquest grup de recreació històrica, un dels més vete-
rans a participar en el festival, va ser creat l’any 1999 
i des d’aleshores ha estat present en totes les edicions 
de Tarraco Viva . Des del començament, el grup va 
dur a terme demostracions del món militar romà, 
amb una acurada recreació de l’equipament dels  
legionaris de la Legio VII Gemina . Posteriorment, 
també ha anat desenvolupant una valuosa tasca di-
vulgativa en temes relacionats amb la societat, la po-
lítica i l’economia de la Roma antiga .

Entre les seves recreacions podem destacar Im-
perium et Concilium, que tenia per objectiu explicar 
el funcionament de la maquinària administrativa i 
política de la província tarraconense; Annona, o el 
sistema d’ajut públic a ciutadans romans i elements 
d’economia política; August, el poder de la màscara, 
un biòpic especial en el bimil·lenari de la mort del 
primer emperador; Optimates versus Populares, o 
les lluites polítiques en la Roma republicana; Roma-
norum vita, Veïns de Roma, Una nit a l’antiga Roma, 

UNA NIT A L’ANTIGA ROMA 
Projecte Phoenix (Tarragona)

E F E M È R I DE S

que mostraven la vida quotidiana de la gent cor-
rent a Roma i les ciutats romanes; Senatus, que ens 
apropava al funcionament d’aquesta institució cab-
dal en la història de Roma, i Convivium, centrada 
en la ritualitat en els banquets de persones riques 
en ciutats romanes . 

Cada any, aquest grup ens proposa temes nous i 
sovint molt poc coneguts pel gran públic, en un in-
tent de presentar la història de l’antiga Roma amb 
una mirada complexa i no pas fàcil ni mistificadora . 
Aquest any i seguint el seu habitual interès per les 
qüestions socials i polítiques, el grup ens oferirà una 
visió de la vida quotidiana en un fòrum d’una ciutat 
romana, i també el sistema de votacions dels romans 
a l’hora d’escollir els seus alcaldes i ajuntament .

A tots els seus membres, el festival els agraeix l’es-
forç i el treball per tal d’acostar el coneixement de la 
nostra història a totes les persones que any rere any 
assisteixen a Tarraco Viva . Per molts anys!

ENGUANY CELEBREM

ASSOCIACIÓ
PROJECTE PHOENIX

20 anys
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Si avui cerquem un model de documentació en ar-
queologia urbana, a qualsevol país del món!, enca-
ra hem de recórrer per força a l’excepcional Forma 
urbis Romae, l’obra genial i encara no superada de 
Rodolfo Lanciani, un brillant enginyer que entre el 
1893 i el 1901 va saber unir en una mateixa planta les 
restes conegudes de l’antiga Roma i la nova capital 
italiana que llavors s’urbanitzava . També publicaria 
totes la notícies conegudes sobre troballes i excava-
cions en quatre volums dedicats a la història de les 
excavacions de Roma .

El desafiament era immens de debò . El setembre de 
l’any 1870, les tropes del Piemont atacaven i prenien 
per assalt la Roma dels papes . Nou anys després 
d’aconseguir el tron d’Itàlia gràcies a la visió del seu 
ministre Cavour, el rei Víctor Manuel II aconseguia 
finalment el domini final sobre tot el territori i posa-
va fi a dècades de guerra . El papa Pius IX va rebutjar 
l’oferta d’un tractat i es va retirar al Vaticà després 
d’excomunicar el nou rei, però les maniobres van ser 
inútils . Roma seria des d’ara la capital de l’Estat i per 
això va caldre començar obres gegantines de condi-
cionament urbanístic per a situar els nous ministe-
ris i allotjar els milers de funcionaris necessaris per 
a la seva gestió .

El 1871, en les mesures d’organització de l’Estat italià 
es creava la Commissione Archeologica Comunale, el 
nom de la qual podríem traduir com el «Servei Mu-
nicipal d’Arqueologia» . Tenia una funció tan simple 
com complexa: aconseguir portar a terme els nous 
projectes urbanístics preservant l’immens patrimo-
ni arqueològic de la ciutat tant com es pogués . Es va 
nomenar primer secretari d’aquesta comissió Rodolfo 
Lanciani, un jove enginyer, nascut al costat de Tívoli 
el 1846, amb experiència en les excavacions arqueolò-
giques del port d’Òstia .

El novembre del mateix any 1871, un equip d’arqui-
tectes i enginyers presentaven la primera planta regu-
ladora de la nova capital, i Lanciani va comprendre 
que era el moment oportú perquè les societats pro-
motores de les noves edificacions tinguessin en comp-
te la importància de les restes arqueològiques . Noves 
excavacions engegades al fòrum romà i el pujol del 
Capitoli van facilitar que es posés de moda l’activitat 
arqueològica amb noves troballes magnífiques de tota 
mena que remetien per exemple als orígens de la ciu-
tat antiga o a les grans obres d’art de la Roma imperi-
al . Noves publicacions periòdiques com el Bullettino 
della Commissione Archeologica Comunale di Roma 
o les Notizie degli scavi di antichità van contribuir al 
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GRANS DESCOBRIDORS DEL PASSAT

RODOLFO LANCIANI

una ment brillant en la roma                                                                             
del final del segle xix
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coneixement de tot el que s’havia estudiat fins llavors . 
Al mateix temps, aportant nous projectes a aques-
tes grans excavacions, França, Alemanya i el Regne 
Unit situarien llavors a Roma els seus grans centres 
de recerca arqueològica: l’École Française (1881), el 
Deutsches Archäologisches Institut (1886) i la British 
School (1900) .

Durant dues dècades, Lanciani va portar a terme una 
activitat arqueològica frenètica, que es va incremen-
tar el 1878 quan va prendre possessió de la càtedra de 
Topografia Romana de la Universitat de Roma, que 
ocuparia durant més de quaranta anys fins al 1927 . El 
1890 Lanciani va abandonar les responsabilitats pú-
bliques de gestió i es va centrar així en el seu gran pro-
jecte acadèmic . Es tractava d’aconseguir reproduir en 
una mateixa planta, a una escala suficient, les Romes 
antiga i moderna . Aquesta obra va ser denominada 
Forma urbis Romae, recordant la famosa planta mar-
mòria d’època severiana, i va consistir en 46 làmines 
en color de 57 x 87 cm, que reproduïen la ciutat de 
Roma a escala 1:1 .000 .

De color rosa s’assenyalaven sobre aquest plànol mag-
nífic els carrers i els edificis principals de la Roma de 
1880-1890 i de color blau, les noves obres en estat 
d’execució . Marcats de color negre sobre el mateix 
plànol apareixien els edificis coneguts de la Roma im-
perial i de color vermell, els de la Roma republicana; 
també s’assenyalaven alguns dels principals edificis 
medievals . Tot això era fet amb un tractament exqui-
sit de les línies . Evidentment, el gran plànol incloïa 
retolats els noms dels carrers i els edificis de l’època, 
els noms dels conjunts arquitectònics de la Roma 
antiga, i, com a detall definitiu, s’hi incloïen anota-
cions bibliogràfiques sobre troballes concretes fruit 
de les excavacions i recerques documentades del se-
gle xii endavant .

Aquest gran plànol de la Forma urbis Romae va ser 
publicat gradualment en fulls correlatius entre els 
anys 1893 i 1901 . A continuació, Lanciani es va cen-
trar a poder publicar la seva segona gran obra en-
ciclopèdica, la Storia degli scavi di Roma e notizie 
intorno le collezioni romane di antichità, la qual recollia 

totes les excavacions i troballes arqueològiques docu-
mentades a Roma del segle xi endavant . Entre el 1904 
i el 1910 es van publicar els quatre primers volums 
d’aquesta obra ingent, en què es va cobrir el període 
comprès entre els anys 1000 i 1605, quedant inèdits 
dos volums més que recollien el període 1605-1879 . 

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedràtic d’Arqueologia (URV) i investigador de l’ICAC

Biografies i monografies sobre Lanciani

· C . d’Onofrio (1959) . «Un grande archeologo romano:
  Rodolfo Lanciani» . Capitolium (34 .6, 23-25) .
· M . Sperandio; M . T . Petrara (1993) . «Rodolfo Lanciani
  e i Lanciani di Montecelio» . Atti e memorie della Società
 Tiburtina di Storia e d’Arte (LXVI) . 
· D . Palombi (2004) . «Rodolfo Amedeo Lanciani» . Dizio-
  nario biografico degli italiani (vol . 3) . 

Obres de Lanciani

· Forma urbis Romae (1893-19019) [Consultable en línia]
· Storia degli scavi di Roma (Roma, 1902-12, 4 vol .) 
· Ancient Rome in the light of modern discoveries
 (Londres, 1888)
· Pagan and Christian Rome (Londres, 1892)
· The ruins and excavations of ancient Rome
  (Londres, 1897)
· New tales of old Rome (Londres, 1901)
· Wanderings in the Roman Campagna (Londres, 1909)

FRAGMENT DE LA FORMA URBIS ROMAE
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Nascuda a Londres l’any 1906, Kathleen Kenyon era 
filla de Frederic G . Kenyon, lingüista, paleògraf de 
prestigi i director del Museu Britànic . Aquest segura-
ment va marcar una part del seu destí . Com a director 
del Museu, el pare de la futura arqueòloga va imposar 
l’entrada gratuïta, va instaurar les visites guiades i, en 
general, va democratitzar l’accés als seus fons, i, una 
cosa molt important, va posar el museu a disposició 
de les seves dues filles, que de petites el recorrien de 
nit a la claror d’una llanterna!

Kathleen no va assistir a cap escola de petita: els seus 
pares es van estimar més una educació a casa amb ins-
titutrius . L’educació secundària la va fer a la St . Paul’s 
Girls School, una escola de prestigi per a noies que 
oferia una educació basada en la formació de «ma-
res i esposes», però que en realitat servia per a formar 
noies que entressin a les millors universitats . De les 
seves aules van sortir alumnes que foren arquitectes, 
metgesses, infermeres, escriptores, periodistes i altres 
professions destacades . Malgrat el centre, Kathleen no 
va ser el que es diria una bona estudiant, i quan va 
ingressar al Somerville College d’Oxford, la dinàmica 
no va canviar . Estudiar el mínim per aprovar, festes 
contínues, esport i reunions socials van ser la seva 
dinàmica . Un cop acabats els estudis i per indicació 

de la directora del col·legi, Margery Fry, el 1929 va 
anar a l’Àfrica com a fotògrafa i ajudant d’excavació de 
Gertrude Caton Thompson a la desapareguda ciutat 
de Gran Zimbàbue . En tornar a Anglaterra, la seva 
vocació ja era ferma, seria arqueòloga . A Anglaterra 
va aprendre a excavar amb Mortimer i Tessa Wheeler, 
principalment excavant el teatre de la ciutat romana 
de Verulamium (St . Albans a Hertfordshire) . 

Durant alguns anys fou la directora de les campanyes 
estivals d’excavacions d’aquesta ciutat, en què desen-
volupava el mètode Wheeler-Kenyon d’arqueologia, 
avui universalment acceptat i que es basa a dividir la 
superfície que s’ha d’excavar en una retícula de refe-
rència formada per quadres de cinc metres de cos-
tat que faciliten la lectura estratigràfica de qualsevol 
jaciment . Entre el 1933 i el 1934 va treballar en ex-
cavacions a Samaria (Palestina), encara sota mandat 
britànic . Aquestes excavacions van proporcionar se-
qüències estratigràfiques clau per a entendre la zona 
des de l’edat del ferro fins a l’època romana .

La Segona Guerra Mundial la va sorprendre quan 
era al capdavant d’excavacions a Leicester . Durant la 
guerra va servir com a oficial de la Creu Roja i, un cop 
acabada, es va convertir en professora de la Universi-
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GRANS DESCOBRIDORS DEL PASSAT

KATHLEEN MARY KENYON

l’arqueòloga que va excavar la 
ciutat més antiga de la història
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tat de Londres mentre continuava excavant jaciments 
romans a Anglaterra . Entre el 1948 i el 1951 va exca-
var a la ciutat romana de Sàbrata, a Líbia . L’any 1951 i 
fins al 1958 va retornar a Palestina (l’actual Cisjordà-
nia), on va desenvolupar la millor part de la seva vida 
professional com a arqueòloga .

En aquest període, Kathleen Keyton excava i apro-
fundeix en el coneixement de la ciutat més antiga de 
la humanitat, Jericó . Aquesta ciutat té ressonàncies 
bíbliques: recordem que és la ciutat que, segons els 
textos bíblics, va ser conquerida per Josuè amb l’aju-
da dels sacerdots, que feien sonar les trompetes (xo-
fars) . Aquesta referència bíblica va fer que ja el 1868 hi 
hagués la primera excavació formal feta per Charles 
Warren, a la qual en varen seguir d’altres, totes atretes 
per descobrir la ciutat mítica dels hebreus a la terra de 
Canaan un cop «alliberats del jou egipci» . Va ser, però, 
en el període de 1930-1936 quan John Garstang va ex-
cavar a Tell-el-Sultan, molt a prop de la Jericó actual, 
i es va trobar amb muralles de setze metres d’alçària . 
Eren les muralles que buscaven, fins que va arribar 
Kathleen Kenyon i ho va desmentir amb les excava-
cions que hi va fer . Encara que Kenyon era creient i 
tenia interès en els relats bíblics, el seu vesant científic 
s’imposà i les muralles trobades per Garstang van ser 
datades a la primera edat del bronze, molt abans de la 
suposada existència de Josuè . 

El que va excavar i documentar amb paciència i esforç 
(alguns col·legues l’anomenaren amb admiració com 
la «Sra . Estratigrafia») Kahtleen Keyton va ser una 
ciutat d’uns quaranta mil metres quadrats, amb unes 
muralles d’uns nou metres d’alçària i amb cases de 
planta circular construïdes amb totxanes d’adob, una 
ciutat tan antiga que remuntava cap al 8350 abans de 
Crist i arribava al 5850 també abans de Crist, i era tan 
antiga que quan es va fundar encara no s’havia inven-
tat la ceràmica . Keyton també va descobrir que aques-
ta ciutat s’alçava al damunt d’un primer assentament 
humà fet amb cabanes, datat vers el 9600 aC .

L’excavació de Jericó es va convertir en l’eix de la car-
rera arqueològica de Keyton, que va publicar textos 
teòrics i llibres de divulgació sobre la ciutat més antiga 

del món la resta de la vida . Entre el 1961 i el 1967 va 
excavar també a la ciutat de Jerusalem, i va ser nome-
nada directora del St . Hugh’s College de Londres . Del 
1956 a la seva jubilació el 1973, va ocupar la càtedra 
d’arqueologia de la Universitat d’Oxford i des del 1960 
fins a la seva mort fou presidenta —la primera dona 
a ser-ho— de la Reial Societat Arqueològica, també 
d’Oxford . El 1971 va ser nomenada dama de l’Ordre 
de l’Imperi Britànic . Morí l’agost del 1978 .

Biografies

· Dame Kathleen Kenyon. Digging up the Holy Land. Miriam
  C . Davis
· Excavations by Kathleen M. Kenyon in Jerusalem 1961-1967 . 
 The Settlement in the Bronze and Iron Ages (3 vol .) M . L .Steiner
· Kathleen Kenyon and Jericho. Margreet L . Steiner 

https://www .bibleodyssey .org:443/en/places/related-arti-
cles/kathleen-kenyon-and-jericho

Bibliografia (alguns exemples)

· 1953, Beginning in Archaeology (2a edició), Londres .
· 1954, Guide to Ancient Jericho, Jerusalem .
· 1957, Digging Up Jericho, Londres 
  [també publicat en holandès, hebreu, italià, castellà i suec] .
· 1966, Amorites and Canaanites (Schweich Lectures Series,
  1963), Londres, Oxford University Press .
· 1970, Archaeology in the Holy Land (3a edició) 
  [també publicat en holandès, danès, alemany, castellà i suec] .
· 1971, Royal Cities of the Old Testament, Londres .
· 1971, «An Essay on Archaeological Technique: the Publi-
  cation of Results from the Excavation of a Tell», Harvard  
  Theological Review (64, pàg . 271-279) .
· 1974, Digging up Jerusalem, Londres: Benn .
· 1978, The Bible and recent archaeology, Londres: British
  Museum Publications Ltd .

EXCAVACIONS A JERICÓ 
Palestina
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MIRADES AL FESTIVAL

JORDI OLIVER

el fotògraf convidat

La seva trajectòria s’ha centrat en tres camps: la foto-
grafia, el documental social i l’ensenyament . Publica 
habitualment en El País, The Guardian, Yo Dona i La 
Vanguardia . També ha treballat en nombroses cam-
panyes de publicitat institucionals i comercials . Els 
seus documentals sempre tenen un marcat interès so-
cial . Fa deu anys que imparteix tallers amb l’objectiu 
que els alumnes descobreixin la seva pròpia manera 
de mirar la realitat .

Com a documentalista que soc va ser un plaer ser el 
fotògraf convidat de Tarraco Viva . Això em va per-
metre viure la memòria d’aquesta ciutat a través d’un 
festival en què, de seguida, veus la intensa implicació 
de tothom, des dels actors i figurants fins a la perso-
na de l’organització que t’ajuda si t’has perdut . I els 
somriures fan que tot sigui molt més fàcil . Com a es-
pectador m’ha sorprès el gran nombre d’opcions que 
s’ofereixen . Acabes de viure una història i saps que, 
de seguida, pots ficar-te dins d’una altra i continuar 
connectat amb el passat . Durant els dies del festival, 
Tarragona respira un aire mediterrani molt profund . 
Les llums i les ombres que pots trobar als indrets pa-
trimonials on tenen lloc les representacions, sumades 
als figurants caracteritzats, creen un ambient que aju-
da a evocar el passat romà d’aquesta ciutat . De vega-

des, tot plegat et fa sentir com si realment estiguessis 
viatjant en el temps .

Com a fotògraf he gaudit molt . De bon matí, la llum 
ja és màgica . Les ombres dels participants es projec-
ten en els murs mil·lenaris . Personalment m’agrada 
tenir temps per a poder analitzar les situacions, les 
llums i esperar que els actors se sentin còmodes amb 
la meva presència . Llavors és quan em converteixo 
en el fotògraf invisible que m’agrada ser i començo a 
prémer el disparador i a ballar entre les persones i els 
espais . L’opció de fotografiar en blanc i negre em per-
met sentir-me molt més lliure i concentrar-me en les 
expressions i en les situacions sense haver de pensar 
en els cromatismes . A la tarda, però, quan les llums es 
filtren pels carrerons estrets del barri antic i les parets 
de les muralles agafen un intens to daurat, confesso 
que m’hauria agradat canviar del blanc i negre al color .

Em va agradar especialment treballar entre els basti-
dors de l’amfiteatre observant com els personatges es 
caracteritzaven . Els darrers moments abans de saltar 
a l’arena són adrenalina pura . Es comencen a sentir 
els crits del públic i es crea un moment molt intens 
en les mirades de tots els figurants . És difícil demanar 
més intensitat a un festival cultural obsessionat a di-
vulgar la història . 
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LES 
LECTURES

el festival del 2019

ANTIGA CIUTAT ROMANA DE CORINT, estoa nord-est 
El Peloponès. Grècia
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CLIPEU DE JÚPITER-AMMÓ, segle I dC  
MNAT, Tarragona

L E S L E C T U R E S

«El principi, com tothom sap, és la base de tot,  
i particularment en la fundació i construcció  
d’una ciutat .»

Plutarc, De fortuna romanorum 

La necessitat humana de viure en grup és una constant 
al llarg de la història . El conjunt és més fort que l’in-
dividu i les possibilitats de supervivència són majors . 
Amb tot, els assentaments grupals d’època prehistòri-
ca, i molts de protohistòrics, no es consideren ciutats, 
encara que els més recents fins i tot puguin gaudir 
d’una economia agrícola, ramadera i metal·lúrgica 
que els permeti un manteniment de la demografia . 
Llavors, si una economia i una població estables no 
són suficients per a considerar aquests assentaments 
humans veritables ciutats, quines són les característi-
ques que diferencien un poblat d’una ciutat? 

A la Mediterrània occidental tenim un gran exemple 
que dona resposta a aquesta qüestió universal: Roma . 
Per a Ciceró, copiant Aristòtil, la ciutat és una comu-
nitat d’homes lliures . Així, el que defineix la ciutat és, 
sobretot, el concepte abstracte d’institució política, 
passant per davant fins i tot de les definicions lògi-
ques de simple agrupació de població o de la rellevàn-

cia de les seves construccions . Per a les cultures de la 
Mediterrània antiga, el que relliga la vida ciutadana 
és l’existència de lleis que regeixin la vida cívica; de 
religió que impregni cada racó i cada activitat social, 
i d’un exèrcit capaç de defensar aquest ordenament 
dins d’unes fronteres establertes .

Amb aquestes línies volem desgranar la importància 
que tenen els rituals de fundació d’una ciutat per als 
antics romans, com una civitas ha de vincular-se for-
çosament a les divinitats que l’han de protegir i a una 
organització espacial digna del poder polític i jurídic 
que l’habita . 

Fou tal la importància de la fundació d’una ciutat, que 
els romans van fixar la data exacta per al naixement 
de Roma i la vincularen al mite de Ròmul i Rem . Els 
inicis d’aquesta ciutat són els d’un petit poblat de la 
zona del Laci, a la costa mediterrània central de la pe-
nínsula itàlica . Hi ha restes arqueològiques, datades al 
voltant de l’any 1000 aC, que indiquen que l’àrea dels 
turons que esdevindran la ciutat de Roma ja era habi-
tada per grups familiars que vivien en cabanes . De fet, 
Varró ja parla del Septimontium, el conjunt d’hàbitat 
dels set turons que posteriorment formaran Roma . 

Amb tot, cal reiterar que la història de Roma com a 
civitas comença per als romans en un moment força 
concret, el de la seva fundació el 21 d’abril del 753 aC . 

ROMA, 
FUNDADORA DE CIUTATS

un espai beneït pels déus
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El procediment per a fundar una nova civitas re-
queria, en primer lloc, l’aprovació de Júpiter . El pare 
de tots els déus es comunicava amb els mortals a tra-
vés dels signes divins que apareixien al cel, com ara el 
vol de les aus o els llamps . Els àugurs eren sacerdots 
especialitzats que interpretaven aquests designis di-
vins mitjançant l’observació del cel . Per a fer-ho pos-
sible, calia establir un observatori anomenat templum 
o auguraculum, sempre orientat a l’est i cap a l’horitzó . 
Havia de ser un espai rectangular, d’uns deu metres, 
definit per estaques de fusta unides amb tires de cuir i 
per fites de pedra . Fora d’aquest observatori, a la part 

occidental, es disposava una estrada on s’asseia l’àu-
gur . Amb el seu bastó corb, el lituus, projectava al cel 
l’espai terrenal del templum, tot iniciant l’observació 
celeste amb la finalitat de reconèixer la direcció del 
vol de les aus .

Un cop la interpretació dels signes donava per fet que 
s’havia aconseguit el permís diví per a establir una 
nova ciutat, calia triar l’espai que ocuparia . S’havia de 
definir el perímetre de la nova ciutat amb fites i mun-
tar un altre templum per a prendre els segons auspicis 
a través dels quals Júpiter beneïa el lloc . Dins de la 
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Ab urbe condita, és a dir, «des de la fundació de Roma», 
és l’expressió llatina que serveix per a situar els esde-
veniments en el temps en època romana . I ve’t aquí 
com la llegenda i el coneixement científic semblen no 
distanciar-se del tot: les excavacions arqueològiques 
de les restes més antigues de Roma, com ara les mu-
ralles o la casa del rei, es daten cronològicament entre 
el 775 i el 750 aC .

Aquest fet indueix a pensar que el mite de Ròmul 
i Rem alletats per una lloba i la fundació de Roma 
no és tan sols una simple contalla imaginada pels 
romans per dotar-se d’un passat gloriós i d’un rei-
fundador, Ròmul, descendent del mateix Mart . Nete-
jada d’elements màgics, la llegenda mostra l’existència 
d’un primer rei que va portar a terme un acte ritual 
per a fundar una nova ciutat emmurallada . I resulta 
que aquest ritus fundacional, que coneixem gràcies a 
Ciceró, a Livi, a Dionís d’Halicarnàs, a Plutarc, a Var-
ró i a Verri Flac, a més d’utilitzar-se en el cas de Roma, 
va ser aplicat a les ciutats romanes de nova fundació .

ATENEA CUSTOS URBIS. La primera patrona de Tàrraco
Nemesis ARQ (Tarragona)
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futura ciutat s’hi excavava el mundus, una fossa con-
sagrada a les divinitats infernals on es llençaven pri-
mícies agrícoles i terra portada des dels llocs d’origen 
dels nous pobladors . El mundus és el melic des d’on 
s’irradia l’energia cívica, el quilòmetre 0, el veritable 
centre de la ciutat .

Quedaria encara un darrer ritual . El fundador de la 
ciutat, amb el cap cobert per la toga en senyal de res-
pecte envers els déus celestials, prendria una arada ti-
rada per una vaca i un bou blancs i traçaria el sulcus 
primigenius, en sentit antihorari, marcant el recorre-
gut de la futura muralla de la ciutat . Aquest solc era 
sagrat, no es podia saltar ja que era una imatge de la 
mateixa muralla; de fet, als llocs on es planificava una 
porta, l’arada s’aixecava i no es marcava el solc . Així, 
les portes esdevenien els únics accessos capaços de 
connectar l’espai beneït de l’interior de la ciutat amb 
el caos exterior .

Els templa o auguracula acostumen a ser estructures 
de poca entitat, de manera que poques vegades s’han 
conservat fins als nostres dies . A Tarragona s’ha po-
gut identificar l’existència d’un templum vinculat amb 
la urbanització de l’àrea del Fòrum de la Colònia, 
malgrat que no es conservi en l’actualitat . Durant els 

desmunts i les excavacions efectuats als anys vint del 
segle passat per obrir els nous carrers de l’eixample 
tarragoní, es va documentar a l’espai ocupat actual-
ment per l’illa de cases delimitada pels carrers Lleida, 
Cervantes, Soler i la plaça Corsini un retall a la roca 
de forma rectangular, amb forats per a encaixar-hi les 
estaques . Es trobava sobre un turó avui desaparegut, 
orientat als quatre punts cardinals, i tenia una ampla-
da en diagonal igual a l’amplada dels carrers romans .

En el cas de les colònies fundades arreu de la medi-
terrània i del nord d’Europa, el templum servia també 
per a traçar els eixos viaris que havien de donar for-
ma interna a la ciutat . Així, doncs, el traçat ortogonal 
dels carrers i places romans cal explicar-lo no tan sols 
des d’un vessant pràctic i racional, sinó també com el 
fruit del complex ritual, en el qual el templum terrenal 
es fon amb el celeste, i gràcies a l’aprovació divina de 
Júpiter tota la ciutat queda inundada de sacralitat i es-
devé per als seus habitants una imatge del cel habitat 
per les divinitats .

M. Reis Fabregat Fibla
M. Dolores Ynguanzo González

Arqueòlogues, 
NEMESIS, arqueologia i difusió cultural

AUGUST, EL PODER DE LA MÀSCARA 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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Una de les tradicions romanes més arrelades i pre-
uades per la població de Roma durant els segles de 
la República era la celebració dels grans triomfs, la 
processó militar que commemorava la victòria final 
en una guerra de conquesta . Era costum passejar-hi 
els captius principals, mostrant en carros les riqueses 
més ostentoses del botí aconseguit, i també narrar els 
fets principals del conflicte . Per a fer-ho es recorria als 
simulacra gentium, representacions al·legòriques de 
les nacions i les ciutats vençudes .

D’aquesta manera, l’imaginari romà va anar elaborant 
una iconografia precisa i en evolució de les nacions i 
ciutats del món, que així podien ser representades a 
partir d’una sèrie de convencions: per mitjà d’un heroi 
fundador, mitjançant figures al·legòriques, recorrent a 
divinitats protectores o bé convertint la mateixa ciutat 
en divinitat . Així, per exemple, Roma també era vene-
rada com una divinitat, la dea Roma, i la numismàtica 
romana ens mostra exemples molt bons i diversos de 
la iconografia d’aquesta deessa . La imatge més habi-
tual de la deessa Roma la mostra com una dona dra-
pada, armada amb escut i llança, coberta per un casc 
amb plomall alt i sostenint una Victòria, que apareix 
sobre els set pujols al peu dels quals corre el riu Tí-
ber . Per contra, una altra ciutat importantíssima com 

Alexandria es representava millor com una deessa Isis 
Pharia, protectora dels navegants, amb vaixells les ve-
les dels quals inflava guiant-los a port gràcies al famós 
far la imatge del qual l’acompanyava .

A Roma va existir una gran plaça porticada deno-
minada «de les nacions» perquè era decorada amb 
imatges simbòliques dels pobles incorporats al nou 
Imperi unificat per August . Als afores de Lugdunum, 
l’actual Lió, es va alçar el gran Altar de les Tres Gàl-
lies, dedicat al culte a Roma i August, envoltat per 
un grup homogeni de seixanta escultures que repre-
sentaven les seixanta civitates cèltiques que anual-
ment participaven en les cerimònies . A l’altre extrem 
de l’Imperi, a Afrodísia, una rica ciutat d’escultors de 
marbre a l’interior de l’Àsia Menor, també es va alçar 
el Sebasteion, o santuari de culte imperial delimitat 
per un pòrtic l’àtic del qual era decorat amb imat-
ges de nacions (ethnoi) i illes del món romà, a manera 
d’un mapa figurat, que acompanyaven els membres 
de la casa imperial en les conquestes . 

Entre els plafons i les figures conservats, a més d’illes 
com Xipre, Creta o Sicília, apareixen pobles com els 
jueus, els dacis o els egipcis, però també els kallaikoi, 
els galaics d’Hispània, una nació remotíssima de la 
qual probablement ningú a Afrodísia no havia sentit 
a parlar mai . Això vol dir que per a fer aquest tipus de 
monuments al·legòrics hi havia una espècie de catàleg 
itinerant de figures que permetien ni més ni menys 

CAP DE LA DEESA TYCHE, segle I aC 
Museu Arqueològicde Corint, Grècia
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FORTUNA

deessa i símbol de la ciutat
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que descriure el món . Aquestes figures al·legòriques 
van tenir molt d’èxit en l’època imperial, especialment 
en època dels emperadors Trajà i Adrià per a repre-
sentar les diferents províncies de l’Imperi . Això expli-
ca la decoració de la cel·la de l’enorme temple dedi-
cat a l’emperador Adrià divinitzat, on s’alineaven en 
plafons cadascuna de les províncies de l’Imperi dels 
romans, sempre dotades d’un vestuari i una actitud 
pròpies, reforçats per símbols totèmics determinats: 
una arma, un fruit o un animal . 

El mateix llenguatge simbòlic es va fer servir àmpli-
ament en les encunyacions monetàries: Germania 
era una dona alçada, portadora d’escut i llança com 
corresponia a una província de frontera amb forta 
presència militar; Hispania per contra apareixia en 
pau, reclinada i drapada alçant una branca d’olive-
ra i acompanyada als peus per un conill (cuniculus), 
l’animalet distintiu de la Península Ibèrica; Africa es 
recolzava seminua sobre un modius simbolitzant la 
riquesa en cereal coberta per un cap d’elefant a tall 
de lligadura i acariciant un lleó; Aegyptos es repre-
sentava com una deessa Isis, també recolzada sobre 
un modius de l’abundància amb un sistre a la mà i 
acompanyada per un ibis .

El mateix tipus d’imatges es feia servir per a distingir 
les diferents ciutats . El model en aquest cas anava més 
enllà d’una simple al·legoria i es podia transformar en 
divinitat representativa . Els grecs d’època hel·lenística 
la van anomenar Tique i els romans, Fortuna o Tutela . 
La Tique dels grecs no era una deessa olímpica, ni te-
nia un mite concret sobre les seves vivències i poders, 
es tractava simplement d’una abstracció que s’unia 
com un símbol a les ciutats que protegia . Una de les 
escultures més famoses de l’època hel·lenística va ser 
la Tique o Fortuna que va simbolitzar la creació a Síria 
per part del rei Seleuc de la nova capital Antioquia en 
un alt pujol envoltat pel riu Orontes, entorn de l’any 
300 aC . Va ser obra d’Eutíquides, un dels escultors 
deixebles del gran Lísip, i la gent acudia a la ciutat úni-
cament per poder-la veure . Es tractava d’una dama 

coberta per un mantell, asseguda sobre una muntanya 
al peu de la qual corria el riu Orontes personificat en 
un jove . Porta a la mà un feix d’espigues i es cobreix el 
cap amb una corona de torres .

Al seu torn, la Fortuna dels llatins era una antiquíssi-
ma divinitat itàlica i etrusca relacionada amb el destí 
vital . En la tradició romana era la deessa que va prote-
gir i va tutelar el rei d’origen etrusc Servi Tul·li guiant-
lo des d’un origen servil fins a la Règia de Roma, la 
residència reial . Podem simplificar les seves atribuci-
ons unint el destí amb la bona sort, és a dir, amb la 
fortuna que enclou el seu nom . Però, si pensem que 
només Servi Tul·li li va dedicar a Roma un total de 
vint-i-sis temples diferents amb atributs diversos i la 
celebració de vint-i-sis festivals diferents, entendrem 
també la complexitat de la tradició d’aquesta deessa . 
En època arcaica van existir de la mateixa manera una 
Fortuna barbata et virilis, protectora del sexe masculí, 
i també una Fortuna virgo et muliebris, guia del fe-
mení, garant de la fecunditat, protectora en els parts 
i mare vigilant dels infants; per la seva banda, Fors 
Fortuna, déu i deessa alhora, era venerat igualment 
per esclaus i plebeus .

Davant els riscs sempre temibles de l’atzar, la For-
tuna atorgava protecció i serenitat a una Roma que 
s’havia anat convertint a poc a poc en potència me-
diterrània: així, la Fortuna Publica Populi Romani es 
justificava per la virtus pròpia dels romans, aquella 
força, valentia i dignitat representada en l’aforisme 
Fortes Fortuna adiuvat: la Fortuna ajuda els forts (de 
cor, de ment) . Les característiques pròpies dels múlti-
ples santuaris de la Fortuna repartits per Itàlia es van 
mantenir sempre, i alguns es van arribar a conver-
tir en ciutats, com va ser el cas de Fanum Fortunae . 
El més famós de tots va ser l’immens santuari de la 
Fortuna Primigenia a Praeneste, a pocs quilòmetres 
de Roma, enriquit i monumentalitzat per les rendes 
d’un famosíssim oracle de sortes, petites fitxes de fus-
ta tancades en una urna amb proverbis i frases que 
responien les preguntes del devot . 

La Fortuna també va ser la divinitat reclamada en la 
batalla com la Fortuna equestris, a la qual va voler al-

LES TRES TYCHES  
El Louvre, París
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çar un temple a Roma el cònsol Fulvi Flac, recordant 
una reacció heroica de les seves forces de cavalleria 
davant un atac per sorpresa dels celtibers l’any 180 aC 
que havia posat en perill tot el seu exèrcit quan era 
pretor a Hispània; o la Fortuna Huiusque Diei, la For-
tuna del dia d’avui, a qui va fer vot amb un temple el 

cònsol Catul en el moment de començar la batalla de 
Campi Raudii contra els gals, més nombrosos i temi-
bles l’any 101 aC; o la famosíssima Fortuna de Juli Cè-
sar, numen tutelar garant dels repetits èxits militars 
del dictador davant qualsevol enemic i que es trans-
metria de la mateixa manera a la Fortuna Augusta del 
primer princeps i els seus successors, els emperadors 
de Roma . 

La Fortuna va ser així una deessa canviant però que 
va fixar en època hel·lenística una iconografia ben 
precisa a imitació d’aquelles obres mestres dels grans 
escultors hel·lènics . La fama de la Tique d’Antioquia 
es va convertir en referent i va generalitzar el model 
de les Fortunae civitatis: dames drapades i coronades 
amb la diadema de torres, acompanyades per un sím-
bol d’abundància i riquesa, fos la cornucòpia, el feix 
d’espigues o la branca d’olivera . També podien agafar 
amb l’altre braç una pala de timó que havia de guiar el 
destí vital de la població, un emblema pres de l’egípcia 
Isis . Com a divinitat protectora de les comunitats ur-
banes, la Fortuna era venerada també amb l’epítet pre-
cís de  la Tutela, com va passar a la colònia Tàrraco, on 
la Tutela tarraconensis va tenir un santuari propi a la 
part baixa de la ciutat, que presidia el tàlveg portuari, 
on se succeïen les ofrenes de petits altars amb epígrafs 
explícits . El gimnàs, creació genuïnament grega, es va 
arribar a convertir en època clàssica, i atesa la seva 
importància social, en centre cultural, cívic i religiós; 
especialment, en el cas d’Atenes .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedràtic d’Arqueologia (URV) i investigador de l’ICAC

REINTERPRETACIÓ DE LES TRES TYCHES DEL LOUVRE

BUST DE TYCHE, segles II dC 
Museu Arqueològic Nacional de Venècia



56 57

En època clàssica, ciutat i territori formaven una re-
alitat indivisible, perfectament delimitada i estructu-
rada, assignada a una comunitat . En el món romà, es 
tractava de fer nous projectes d’organització territorial 
que imposaven l’empremta de Roma i que responien 
a un nou model planificador amb la voluntat de regu-
lar la futura ocupació del territori . Aquest espai podia 
ser mesurat i dividit per tal de «racionalitzar-ne» l’ex-
plotació sota els paràmetres específics de Roma, és a 
dir, per tal de «classificar» les terres, definir la seva 
complementarietat, planificar-ne els usos i repartir-les 
entre els diferents propietaris . Aquestes noves for-
mes d’organitzar l’espai significaven també una nova 
conceptualització d’aquest espai, relacionada amb la 
mentalitat racional i lògica del món romà . Com bé va 
assenyalar Paz López (1994), la ciutat significava per 
als romans el cim del progrés humà i social: era el cos-
mos enfront del caos, la civilització enfront de la bar-
bàrie . En aquest context, ciutat no significava només 
el nucli urbà, sinó precisament també una comunitat 
política organitzada de certa manera i assentada de fet 
en un territori propi amb un nucli urbà . És aquest sis-
tema el que havia de ser estable i perdurar en el temps .

El territori d’aquesta ciutat ideal era, lògicament, es-
tructurat, organitzat, planificat . Entre les noves for-

mes de dividir i repartir l’espai, la centuriació era la 
més canònica, la que es considera més típicament 
romana . Es tractava d’un sistema, amb clars pre-
cedents grecs i etruscos, que consistia a dividir les 
terres en unitats de grandària variable (quadrades o 
rectangulars), anomenades centúries . Aquestes eren 
produïdes per una xarxa formada per eixos paral-
lels o perpendiculars anomenada limitatio (de limes, 
‘camí o traça que serveix de límit entre centúries’) . 
Les centúries eren la base a partir de la qual es feia el 
repartiment de les terres, les divisions i assignacions 
dels lots de terra, una mena de graella o d’esquelet 
format per una xarxa de vies, que servia per a orde-
nar els repartiments seguint un sistema de coordena-
des cartesianes . 

D’aquesta manera es projectava l’espai urbà al terri-
tori, i s’imposava en el paisatge agrari l’angle recte i 
una divisió en quadrats que, sens dubte, conferia al 
territori un aspecte característic . Però la quadricu-
lació del territori era només un mètode per a poder 
organitzar-se millor, un mitjà tècnic amb el qual es 
facilitava la distribució de la terra, l’ordenació i l’apro-
fitament dels recursos del territori, la creació d’una 
xarxa de camins . . . Aquest fou el motiu principal pel 
qual s’adoptà aquest tipus de divisió agrària, i no 
l’estatut jurídic de les comunitats o qualsevol altra 
raó; es tractava d’una profunda concepció romana: 
allà on es podia i s’havia d’organitzar un territori, es 
dividia en quadrícules i se’n disposava l’ús .

CARRER DE POMPEIA 
Itàlia
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LA CIUTAT  
ROMANA IDEAL

la centuriació del territori
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El primer pas consistia a atribuir un territori perfec-
tament delimitat a la comunitat . Se n’assenyalaven de 
diferents maneres els límits externs . La distribució 
ideal del territori, el procediment més perfecte, la ra-
tio pulcherrima, era l’encreuament dels eixos de la cen-
turiació al centre del nucli urbà . Tot i que aquesta ratio 
pulcherrima no es podia aconseguir en molts casos, sig-
nificava l’expressió optimada de la divisió del territori . 

Una de les principals fonts literàries per al coneixe-
ment de l’organització del territori en època romana 

és el conjunt de breus tractats i escrits en llatí que co-
neixem amb el nom de Corpus agrimensorum roma-
norum . Es tracta d’una obra molt valuosa, de caràcter 
general, per a conèixer els models d’organització del 
territori . Segurament, el Corpus és una obra encar-
regada en la seva major part en època flàvia, que va 
tenir com a finalitat recopilar les formes i les pautes 
principals que havien estat emprades en la concepció i 
la construcció dels territoris arreu de l’Imperi (Chou-
quer i Favory, 2001) . Els escrits ens han arribat per ma-
nuscrits posteriors del final del segle V, començament 
del vi, i dels segles ix-x . Molts inclouen il·lustracions 
excel·lents, molt útils per a una bona comprensió dels 
models d’organització del territori . Tot i que els mapes 
d’aquestes miniatures són còpies, molts revelen caràc-
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ters topogràfics de gran interès . No es tracta, de tota 
manera, d’un inventari, i quan es fan al·lusions a casos 
concrets és per a il·lustrar un problema determinat .

El Corpus s’ocupa de manera preferent de la categoria 
de les terres . Entre els diferents temes de què tracta, el 
de la divisió de les terres (l’ager diuisus et adsignatus) 
rep una atenció preferencial . És el territori «dividit i 
assignat», una de les formes més canòniques del qual 
és la centuriació . Es descriuen les seves característi-
ques, la relació formal que poden tenir amb la ciutat, 
la manera com cal establir els límits, senyalitzar les 
delimitacions, procedir al repartiment de les terres 
entre els colons . S’especifiquen també les categories 
de les terres, que poden incloure boscos (silvae), pas-

tures (pascua), espais no dividits ni assignats (sub-
cesiua) . Un dels autors, Frontí, esmenta dues altres 
categories de terres: el territori mesurat pels extrems 
(l’ager per extremitatem mensura comprehensus) i el 
territori «arcifinal» (l’ager arcifinalis) . En el primer 
cas, tota la terra, delimitada i mesurada, s’atorgava en 
bloc a una comunitat, sense dividir-la ni assignar-la . 

L’autor explica que així es va procedir, per exemple, 
a la Lusitània, al territori de Salmantica (Salaman-
ca), i a la Hispània Citerior, al territori de Palantia 
(Palència) . Segurament va ser un sistema d’organit-
zació territorial molt emprat al nord-oest peninsular, 
zona incorporada a l’Imperi en un moment tardà, 
en època d’August . La segona categoria esmentada, 

VOLÚBILIS. Antiga ciutat romana a la Mauritània Tingitana  
Fes - Meknès, Marroc .
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l’ager arcifinius o arcifinalis, és aquella que no conté 
cap mesura; en aquest cas el territori es delimitava 
seguint elements naturals (rius, torrents, muntanyes, 
camins), però no es mesurava, ni es dividia i assigna-
va . Els tractats d’agrimensura corroboren, doncs, que 
el model romà d’ordenació del territori no fou únic . 
Així, doncs, el Corpus ens proporciona un marc teòric 
per a conèixer l’estructura territorial romana, però no 
és una narració històrica, sinó una obra sintètica, i per 
això és difícil d’establir la seqüència evolutiva dels di-
ferents models i sistemes d’estructuració del territori 

al llarg de tot el període romà . El procés de conquesta 
de l’espai va donar lloc, probablement, a improvisaci-
ons i fenòmens d’adaptació . 

A la zona septentrional de la Lusitània i a l’extrem 
nord-oest de la citerior a Hispània, l’epigrafia territo-
rial avala una intervenció dels agrimensors en època 
d’August, en una línia diferent . Es tracta d’un conjunt 
uniforme de set termini de delimitació de territoris 
urbans enormement interessants, perquè permeten 
afirmar que en aquesta zona també existí una inter-
venció d’August a gran escala i en dates molt concre-
tes (entre els anys 4 i 6 dC) . Aquí la tasca va consistir 
a establir els límits territorials de les ciutats, però no 
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es procedí a dividir i assignar segons el sistema de la 
centuriació, sinó una mesura per extremitatem, com 
la mencionada per Frontí a l’ager de Salmantica .

El Corpus també esmenta els diferents sistemes de 
registre del camp assignat existents, especialment les 
formae, mapes o plànols de l’època, fets en diferents 
suports, en què es plasmaven les divisions cadastrals 
fetes sobre el territori . Constitueixen una altra font 
de gran importància per a l’estudi de les centuria-
cions, però l’arqueologia els ha documentat de mane-
ra molt excepcional i, de fet, sabem molt poc d’aquest 
tipus d’epígrafs . La troballa més important prové del 
descobriment de la forma dels cadastres de la colònia 

romana d’Arausio (Orange), a la Provença francesa . 
Es tracta de diversos fragments d’un plànol cadastral 
a escala, gravat en marbre, excepcional des de tots 
els punts de vista . Pertanyen a tres trames centuria-
des i indiquen les interseccions dels límits i els cur-
sos fluvials principals, i també les característiques de 
les terres de cada centúria . És important diferenciar 
la centuriació, la qual era pròpiament una manera 
d’organitzar l’espai, del cadastre, que es refereix a un 
règim de propietat de la terra concret: el mapa dels 
fundi o finques i propietats d’un territori . La centuri-
ació era un sistema d’organització del territori genuï-
nament romà, que servia per a fer un cadastre, és a 
dir, el repartiment de la terra entre els propietaris . 

FORMA TARRACONENSIS 
SETOPANT (URV-ICAC)
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Per això, el mapa d’una centuriació no és en sentit 
estricte un mapa de propietats . Té efectivament una 
finalitat fiscal i planificadora, però també simbolit-
za un model, una «idea» sobre com s’ha de conce-
bre i organitzar el territori ideal d’una ciutat ideal .

Les formae no eren l’únic document de registre de 
l’assignació . En els tractats d’agrimensura es fa refe-
rència a altres documents escrits (llibres, taules), que 
eren el complement indispensable dels plànols . Acla-
rien els procediments seguits en l’assignació, descrivi-
en els límits, consignaven la mida i la disposició dels 
lots, definien els tipus de terra, donaven llistes de be-
neficiaris . . . A Ilici (Elx) s’ha conservat un document 
d’aquest tipus: una inscripció en bronze que recull 
una part del repartiment de terres de la centuriació 
colonial, en el qual s’especifica la ubicació i la mida 
de les parcel·les, juntament amb el nom dels bene-
ficiaris . Val a dir que la centuriació d’Ilici és una de 
les més ben conservades d’Hispània: data de l’època 
de Cèsar i s’estenia per l’Alcúdia d’Elx amb centúries 
de 20 x 20 actus . Si bé no de manera tan directa, altres 
epígrafs ens informen també de les característiques 
de les centuriacions i de l’organització del territori en 
general: són els mollons que s’utilitzaven per a fixar 
els límits de les centúries i de les parcel·les (documen-
tats de manera molt excepcional), i altres epígrafs de 
caràcter territorial, tècnic i jurídic, com ara els ter-
mini de delimitació dels territoris de les ciutats que 
hem esmentat per a la zona del nord-oest peninsular .

Per a dibuixar les línies essencials del paisatge antic, 
i en la percepció que en tenim avui, les fonts escri-
tes tenen un paper fonamental i, sense aquestes fonts, 
les interpretacions serien quasi impossibles . Però 
també és cert que les fonts són les principals respon-
sables d’una certa deformació d’aquesta imatge entre 
els especialistes, per les mateixes característiques dels 
textos i de la iconografia que ens ha arribat . Sovint 
el que es descriu té un caràcter «ideal», i això ha fet 
que historiadors i arqueòlegs dibuixin una imatge 
deformada dels paisatges romans que no sempre es 
correspon amb la realitat . En aquest sentit, l’arqueo-
logia del paisatge ha trencat la imatge uniforme que 
de manera tradicional la recerca havia proporcionat 

sobre l’organització del territori de les ciutats romanes .
Els estudis sobre centuriacions tenen una llarga tradi-
ció en la recerca sobre el paisatge agrari de l’antiguitat . 
Van ser impulsats pels treballs pioners dels anys cin-
quanta i seixanta del segle xx dels historiadors fran-
cesos Raymond Chevallier i Max Guy . Posteriorment, 
des de l’inici dels anys vuitanta, van experimentar una 
renovació en els mètodes i les tècniques de recerca per 
part de l’anomenat Grup de Besançon . El criteri d’as-
signació cultural de les trames es basava sobretot en 
la modulació, és a dir, en la repetició d’una mètrica 
determinada, relacionada amb les mesures agràries 
romanes, que es podia detectar en eixos agraris fos-
silitzats en el paisatge actual . Les línies detectades en 
fotografies aèries i mapes topogràfics havien de seguir 
una orientació i un mòdul uniforme, basat en l’actus, 
mesura de longitud característica de l’època romana . 
En aquests anys, la recerca es caracteritzava per un en-
focament força materialista: l’estudi de l’expansió del 
poder de Roma per les províncies s’havia dut a terme 
segons un plànol simple i racional, en el qual la centu-
riació ocupava un lloc essencial . Aquesta hauria ofert 
el marc adequat per a l’apropiació del sòl provincial per 
part de rics propietaris sorgits de l’emigració civil o mi-
litar romana i italiana o per indígenes aliats de Roma . 

Tanmateix, a partir de la dècada de 1990, l’adopció 
d’una perspectiva fonamentada en l’arqueologia del 
paisatge s’ha tornat essencial en l’estudi de paisatges 
centuriats, i ha permès interpretacions de tipus més 
simbòlic i conceptual . Les disciplines ambientals po-
den oferir informació important sobre els efectes que 
una deductio va tenir en el paisatge . Quan les dades pa-
leoambientals s’han aplicat a l’anàlisi de la centuriació 
mostren una relació complexa entre els espais agraris, 
els assentaments i la transformació del paisatge . En 
els darrers quinze anys, les investigacions dutes a ter-
me des del Grup d’Investigació en Arqueologia del 
Paisatge (GIAP) de l’ICAC als territoris de les ciutats 
romanes d’Empúries, Barcelona, Tarragona, València 
o Pàdua mostren la complexitat d’aquestes interacci-
ons . Cal destacar, també, l’impuls que en aquest àmbit 
ha significat l’aplicació de les tecnologies, les anàlisis 
informàtiques i, en general, els nous productes carto-
gràfics i fotogràfics digitals, els quals han proporcionat 
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més precisió i fiabilitat, i han ampliat enormement les 
possibilitats de la recerca . Els estudis recents perme-
ten fer una reflexió sobre el significat i la funció del 
paisatge centuriat, i en subratllen especialment el ca-
ràcter representatiu . S’ha documentat una forta or-
ganització espacial segons el model de la centuriació, 
al costat d’un ús del medi complex . Els estudis paleo-
ambientals destaquen l’escassa transformació del pai-
satge en època romana, caracteritzat per l’absència 
d’una expansió generalitzada dels espais agraris, així 
com d’àmplies desforestacions . S’ha assenyalat que la 
concepció del paisatge centuriat apareix relacionada 
amb el fet religiós i el ritual de fundació de la ciutat, i 
va tenir un valor simbòlic en la plasmació de l’ideal de 
paisatge romà . L’ager diuisus et adsignatus no només 
representava un sistema de divisió i assignació de la 
terra, sinó també una veritable apropiació conceptual 
del paisatge fonamentada en un context mític i reli-
giós determinat . La centuriació tenia una finalitat fis-
cal i planificadora, però també simbolitzava un model 
i una «idea» sobre com s’havia de concebre i organit-
zar el territori ideal d’una ciutat romana . La centuri-
ació era un instrument que facilitava l’aprofitament i 
la gestió dels recursos del territori, però que responia 
també a la plasmació d’una concepció romana de l’es-

pai . El paisatge centuriat ha estat en aquest sentit de-
finit també com un «paisatge transportat», en què es 
recrea conceptualment la ciutat romana ideal .

Josep Maria Palet Martínez
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
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Roma, en el sentit de ciutat i de la forma i l’estil de 
civilització que s’hi va formar, va ser un magnífic 
concentrat de les concepcions i experiències de les 
cultures antigues i d’aportacions i relectures pròpies, 
que la van convertir en un dels cossos culturals de la 
història més robusts, complexos i rics . I una de les ex-
pressions més rellevants i carregades de conseqüèn-
cies va ser la formació d’un paisatge urbà de vigor i 
expressivitat excepcionals . 

La cultura urbana o ciutadana, amb l’alt grau de ma-
duresa aconseguit a l’antiguitat, amb exemples com la 
polis grega, la ciutat feniciopúnica o la civitas romana, 
va comportar una antropització rotunda del paisatge, 
amb centre a l’urbs, el nucli construït principal del ter-
ritori de la ciutat1 . Atenent-nos al model de la ciutat 
romana, l’urbs va ser la màxima expressió de la condi-
ció demiúrgica de l’urbanita o ciutadà, que havia pas-
sat de ser simplement una «criatura» de la naturalesa 
a ser «creador» d’una naturalesa nova, un producte 
de l’«art» . L’urbanita, que Aristòtil va denominar zoon 
politikon («animal urbà»), va passar a tenir un eco-
sistema nou, a la seva mida, estructurat en la ciutat ro-
mana com un territori amb diferents graus d’antropit-
zació, articulat en zones delimitades concèntricament 
(urbs, ager, silva . . .), en què destacava la contraposició 

—en trets, usos i valors— entre l’espai central de l’urbs, 
el més antropitzat, i el de l’ager del seu entorn . L’urbs 
era el nucli sacralitzat de la ciutat, obtingut segons un 
ritual fundacional que traslladava el templum celeste 
al terreny, disposat segons l’orientació astronòmica i 
delimitat per la jova sagrada que traçava el sulcus pri-
migenius . S’obtenia així un templum, tancat i limitat 
per la muralla i la franja del pomerium, que serà cen-
tre principal, en el pensament i en les qüestions for-
mals o materials, del paisatge de la ciutat .

Una de les funcions principals de l’urbs serà expressar 
i afavorir l’ordre social, fer tangibles els poders que el 
sostenen, entre els quals hi ha el dels dirigents, i, en 
aquesta urbs, una expressió principal del poder era la 
capacitat de creació, la més distintiva de la nova hu-
manitat urbana, patrimonialitzada pels dirigents . No 
hi havia res més demostratiu que construir edificis, 
renovar o crear ciutats noves, perquè cap altra cosa no 
mostrava més bé la condició superior dels dirigents . 
Varró sentenciava (De rerum rusticarum, 3 .1 .4) «divi-
na natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes», 
una comparació que, en la mesura que comparare és 
«parangonar», «igualar», equiparava els homes amb 
els déus . La consciència d’aquesta equiparació es fa 
evident en una expressiva sentència de Ciceró (De re 
publica, I .7): «neque enim est ulla res in qua propius 
ad deorum numen virtus accedat humana, quam civi-
tatis aut condere novas aut conservare iam conditas» 
(‘no hi ha cap altre assumpte en el qual les qualitats 
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humanes s’acostin més a la dels déus que fundar ciu-
tats noves o preservar les que ja existeixen’) .

És ben sabut que la consolidació de la ciutat —com 
a realitat social i jurídica— va implicar que es mate-
rialitzés en estructures urbanístiques que es conver-
tirien en la millor expressió de la ciutat mateixa . Va 
ser el fenomen d’«arquitectonització» de la ciutat, ben 
analitzat per l’arquitecte italià Aldo Rossi en l’obra 
L’architettura della città (Milà, 1966) . L’ús de l’arqui-
tectura com a expressió d’un poder absolut, propi de 
déus, va conduir a les colossals creacions de les pi-
ràmides de l’antic Egipte, o a les espectaculars urbs 
d’Orient, com la mítica Babilònia i el zigurat gegantí 
o torre escalonada del temple del déu Marduk, que 
tant va impressionar Heròdot quan la va visitar . Eren 
expressions contundents del propòsit d’emular la na-
turalesa, les muntanyes mateixes, i metàfores de la 
supèrbia humana perquè s’aproximaven a la capacitat 
creadora que la tradició oriental reservava als déus .

A les ciutats del món clàssic també bullien aquesta 
mena de pulsions, encara que adequades al joc de 
relacions que es derivava del protagonisme més des-
tacat que tenien els ciutadans . L’acció dels dirigents 
tenia el seu canal en els mecanismes de l’evergesia, és 
a dir, de les actituds i les accions que feien dels di-
rigents «evergetes» o protectors de les ciutats, entre 
les accions principals dels quals hi havia la promoció 
de construccions i obres d’art que havien de servir a 
la ciutat, als déus que la protegien, a la seva dignitat 
i, per descomptat, al seu propi afany d’autoafirmació .

Tenint en compte tot això, Roma va viure el procés de 
constitució del seu paisatge polític amb una intensitat 
irrepetida, enmig de l’enorme tensió que va represen-
tar l’emergència del seu poder en competència amb 
altres potències consolidades, com les grans ciutats 
gregues i els principats hereus de l’Imperi d’Alexandre 
o la poderosa Cartago, que en principi la superaven 
en assoliments formals . 

A partir del substrat etrusc-itàlic, Roma va desenvolu-
par una cultura material i formal de gran personalitat 
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que dependrà en la maduresa, en bona mesura, de 
l’enriquidora influència grega . El resultat serà l’assoli-
ment d’un univers formal inconfusiblement romà en 
la urbanística, l’arquitectura i l’art, definitoris del pai-
satge de la ciutat . L’adopció dels models grecs va ser 
conseqüència de l’aposta d’individus i famílies influ-
ents, com la dels Escipions, que van optar per adoptar 
els models culturals i polítics hel·lenístics .  

En el procés d’hel·lenització de Roma va tenir grans 
conseqüències la conquesta dels territoris grecs en el 
curs dels segles iii i ii aC: primer la Magna Grècia i 
Sicília, després Grècia mateixa . El gran impacte en les 
mentalitats i en el gust artístic es resumeix en una cè-
lebre sentència del poeta llatí Horaci: «Graecia capta 
ferum victorem cepit et artis intulit agresti Latio» (‘la 
Grècia captiva va captivar el seu salvatge vencedor i va 
portar les arts a l’agrest Laci’) . 

D’altra banda, l’enfrontament entre Roma i Cartago en 
la lluita definitiva pel poder al conjunt del Mediterrani 
va encarar dues potències de diferent substrat cultural, 
però embarcades en el mateix procés d’incorporació i 
adaptació dels models hel·lenístics . Roma es va acabar 
imposant amb la victòria sobre Cartago i el seu gran 
cabdill Anníbal en els anys finals del segle iii aC . Des 
de llavors va ser la potència imperial indiscutible de 
tot l’ecumene mediterrani .

Però la Roma triomfant era una ciutat incòmoda, 
desordenada i monumentalment inadaptada al seu 
caràcter de primera potència del món . Millorar la 
ciutat s’havia de convertir, per aquest motiu, en una 
empresa política principal, destinada a atorgar-li la 
dignitas adequada a la seva condició hegemònica i a 
superar el complex d’inferioritat dels seus dirigents 
davant les ciutats de les potències sotmeses, sobretot 
les gregues . Els poderosos de Roma, els triumphato-
res enriquits per les campanyes i els botins de guerra, 
els negotiatiores que amassaven grans fortunes en el 
marc de l’enrobustit comerç internacional que Roma 
afavoria, invertiran grans summes en la construcció 
d’edificis per a la ciutat, en el seu ornament, en una 
frenètica campanya evergètica . No hi ha res més que 
pugui explicar la sorprenent arquitectura romana, si-

guin els imponents aqüeductes i ponts del seu vessant 
enginyer, siguin els temples, els fòrums, les termes, els 
edificis de reunió, i tants altres que van donar a les 
ciutats i les terres romanes un paisatge característic .

Calia dignificar els espais públics i, ja al segle ii aC, 
alguns alts magistrats es van ocupar de posar ordre 
en els àmbits més importants de la ciutat, comen-
çant pel Fòrum . Als anys vuitanta i setanta del se-
gle ii es van construir tres basíliques —la Pòrcia, la 
Fúlvia Emília i la Semprònia— per a posar fi a la 
disposició anàrquica de la plaça, i disposar d’ambi-
ents adequats, malgrat que encara modests, per a les 
activitats judicials i civils . 

La importància que a Roma adquiria en aquestes da-
tes l’arquitectura explica que sigui en aquest camp en 
què trobem algunes de les expressions de romanitat 
més significatives i precoces . Ho demostra un edifici 
carregat de significació, el Tabularium, obra dels anys 
setanta del segle I aC, deguda a l’arquitecte romà L . 
Corneli . Es va construir al tàlveg entre el Capitoli i 
l’Arx per a servir d’arxiu públic i proporcionar una 
façana monumental al fons del Fòrum . Sobre un alt 
podi, l’edifici s’organitzava en dos pisos d’ambients 
amb sostre voltat (només el primer amb tota segu-
retat), resolts en façana mitjançant sèries d’arcs em-
marcats en ordres arquitectònics grecs, que donaven 
ritme i excel·lència a un edifici de concepció netament 
romana . Era una síntesi arquitectònica que ha estat 
presa com la partida de naixement de l’«arquitectura 
de la ciutat», la stadtrömische Architektur, segons la 
feliç expressió alemanya . Pregonada des de l’inigua-
lable púlpit que implicava ser la façana monumental 
del Fòrum, es multiplicarà d’ara endavant en multitud 
d’edificis, entre els quals hi ha els molt «romans» de 
reunió i d’espectacles, com el teatre, d’on surt la defi-
nició com a Theatermotiv .

El fet és que Roma, segons avançava el poder imperial 
en els temps finals de la República, va trobar en l’ar-
quitectura un vehicle privilegiat d’autoafirmació po-
lítica . Es van millorar les tècniques i els materials 
constructius, en la qual cosa va destacar l’ús generalit-
zat de l’opus caementicium, una vertadera roca artifi-
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cial que a la funcionalitat i eficàcia hi unia la capacitat 
de transmetre amb particular contundència la idea 
que Roma emulava la naturalesa a l’hora d’obtenir es-
tructures tan massives i eternes com les naturals . 

Va ser il·lustrativa l’edificació del colossal Teatre de 
Pompeu, alçat per Pompeu a mitjan segle i aC a la pla-
na del Camp de Mart . Com a coronació d’un ampli 
pòrtic, una gran càvea teatral alçada amb voltes de 
formigó —l’opus  caementicium—, servia d’escalinata 
monumental sobre la qual s’elevava un temple de Ve-
nus . S’obtenia un santuari en altura com els que carac-
teritzaven el paisatge de la Roma dels pujols o d’altres 
paratges i ciutats, amb la diferenciació que al Teatre 
de Pompeu tot era artifici humà . Les obres del final 
de la República —el Tabularium, el Teatre de Pompeu, 
el nou Fòrum de Cèsar i altres construccions— van 
traçar el camí que seguiran l’arquitectura i els progra-
mes iconogràfics complementaris durant el Principat . 
Seran la base definitiva d’una imatge de Roma i del 
poder materialitzada en l’ingent programa urbanístic 
i arquitectònic promogut per August com a part prin-
cipal del seu quefer polític .  

L’obra del primer princeps en aquest vessant es co-
neix bé, entre altres coses, pel testimoniatge del seu 
propi testament polític, les Res gestae, que donaven 
compte dels «fets il·lustres del diví August», entre els 
quals hi figuren les obres públiques portades a terme: 
«Vaig construir la Cúria i el vestíbul annex, el temple 
d’Apol·lo al Palatí, el temple del Diví Juli, el Lupercal, 
el pòrtic al costat del Circ Flamini, la llotja imperial 
del Circ Màxim, els temples de Júpiter Feretri i de Jú-
piter Tonant, al Capitoli; el de Quirí, els de Minerva, 
Juno Regina i Júpiter Alliberador, a l’Aventí; el temple 
dels Lars al cim de la Via Sacra, el dels déus Penats 
a la Vèlia i els de la Joventut i la Gran Mare al Palatí . 
Vaig restaurar, amb extraordinària despesa, el Capitoli 
i el Teatre de Pompeu; vaig reparar els aqüeductes que 
eren en ruïnes per la seva antiguitat . Vaig duplicar la 
capacitat de l’aqüeducte de Marci, al qual es va afegir 
una nova font . Vaig concloure el Fòrum Juli i la ba-
sílica situada entre els temples de Càstor i de Saturn, 
totes dues obres quasi portades a terme pel meu pare . 
En solars de la meva propietat vaig construir, amb 

diners del meu botí de guerra, el temple de Mart Ven-
jador i el Fòrum d’August . Vaig edificar el teatre que hi 
ha prop del temple d’Apol·lo i li vaig donar el nom del 
meu gendre, Marc Marcel» . 

Sorprèn aquesta enumeració d’obres en el document 
més oficial d’August, prova de la importància que la 
dignificació de la ciutat tenia per als màxims diri-
gents de Roma . És el que fa explícit la dedicatòria de 
Vitruvi a August del seu tractat sobre l’arquitectura: 
«[ . . .] quan veig que empres la teva atenció no sola-
ment en el bé del poble i en l’establiment de l’ordre, 
sinó també a donar impuls a la construcció de monu-
ments, perquè la República, engrandida per tu i amb 
províncies senceres, reflecteixi la qualitat en la seva 
pròpia arquitectura, penso que és hora de sotmetre’t 
els meus escrits» . 

És, en fi, l’obsessió d’August per donar a Roma la dig-
nitas adequada a la seva importància política, la 
que expressa en l’obra dedicada de Suetoni: la Roma 
d’abans del príncep no era pro maiestate Imperii or-
nata i, rebuda com a «ciutat de fang», la lliurava a la 
posteritat com a «Roma de marbre» (Augustus, 28) . 
El programa de les obres públiques d’August incloïa, 
en efecte, una gran atenció a la «marmorització», a 
l’ús abundant del marbre, a imitació de Grècia, com 
a material adequat per a la maiestas de Roma .

Manuel Bendala Galán
Catedràtic emèrit, Universitat Autònoma de Madrid

Aquest text és extret sintèticament del meu treball «La maduración 
del paisaje urbano en la Roma de Augusto», a E . Falque i J . de la 
Villa (ed .), Augusto en la literatura, la historia y el arte. Con ocasión 
del bimilenario de su muerte, annex 3 d’Estudios Clásicos (pàg . 13-
33), Madrid, 2016 . (1) Una àmplia reflexió personal sobre la ciutat 
antiga pot veure’s en els meus assajos La ciudad, ayer y hoy, Real 
Academia de Doctores, Madrid, 2003, i «Mediterráneo», a Histo-
ria de Europa (vol . I, pàg . 97-178), M . Artola (dir .), Julio A . Pardos  
(coord .), Madrid, 2007 .

AUGUST DE PRIMA PORTA. Rèplica i hipòtesi de policromia   
Elaborada pels restauradors de MV ARTE per al festival Tarraco Viva
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Coneixem amb el nom de regionaris dos catàlegs 
oficials del segle iv dC que contenen una relació com-
pleta dels edificis de la ciutat de Roma . Un tenia per 
títol Curiosum urbis regionum XIV, i el segon, sense tí-
tol oficial, és conegut per la recerca com a Notitia ur-
bis Romae . Tots dos van ser redactats en època dels 
emperadors Constantí (s’esmenta l’estàtua eqüestre 
d’aquest emperador aixecada l’any 334) i el seu fill 
Constanci II, del qual es recorda l’obelisc que va ma-
nar instal·lar al Circ Màxim l’any 357 . Això no obstant, 
és probable que es tracti d’adaptacions i interpolaci-
ons fetes sobre un document oficial anterior d’època 
de Dioclecià, ja que s’insisteix en el nombre d’efectius 
de la guàrdia pretoriana i sabem que aquesta va ser 
dissolta precisament per Constantí . Es tracta ni més 
ni menys que d’una presentació estadística total de 
la ciutat de Roma amb tots els elements urbans com-
presos en els seus catorze grans districtes o regiones . 

La divisió de Roma en aquestes catorze regions s’ha-
via produït segles enrere en època d’August, entorn 
del canvi d’era . De fet, la primera planta urbanísti-
ca de la ciutat de Roma correspon al perímetre em-
murallat del rei Servi Tul·li al segle VI aC, amb la ciu-
tat instal·lada sobre quatre dels set pujols situats al 
marge dret del Tíber, amb el Fòrum Romà i el pujol 

del Palatí com a centre de la ciutat, i el Camp de Mart 
com a gran espai extramurs, lloc de mercats i cele-
bracions socials . Aquesta primera Roma era dividida 
en quatre regiones o districtes . Més endavant, les con-
questes romanes entre els segles iii i i aC i l’arribada 
a Roma de grans contingents de nova població van 
provocar l’extensió en totes direccions de l’espai ur-
banitzat, de tal manera que Juli Cèsar va començar 
a dissenyar un nou pla urbanístic que culminaria el 
seu successor August . Llavors es va definir un nou 
perímetre de la ciutat (pomerium) amb una divisió 
interior en catorze districtes o regions: 

· I Porta Capena
· II Caelimontium
· III Isis et Serapis
· IV Templus Paci
· V Esquiliae
· VI Alta Semit
· VII Via Lata
· VIII Forum Romanu
· IX Circus Flaminiu
· X Palatiu
· XI Circus Maximu
· XII Piscina Public
· XIII Aventinu
· XIV Transtiberim

Aquesta nova Roma, enriquida amb edificis de mar-
bre, s’estenia, ara sí, als set pujols, incloent-hi la vall 

GRAN MAQUETA DE ROMA, a partir del treball de Rodolfo Lanciani  
Museo della Civiltà Romana, Roma
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la roma dels regionaris
i la forma urbis marmorea
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· 1 .352 cisternes
· 254 fleques
· 46 bordells
· 144 latrines públiques 
· 2 .300 taules d’oli

També s’indica el nombre dels efectius militars de 
guarnició i policia: 10 cohorts pretorianes, 4 cohorts 
urbanes i 7 cohorts de bombers, 2 campaments de la 
guàrdia imperial de cavall, soldats d’estades temporals 
a Roma, portadors de cadires de mans i carros, ma-
riners de la flota de Misenum (encarregats de manejar 
el gran tendal —velum— de l’Amfiteatre), missatgers 
i sacrificadors . Algunes dades concretes resulten real-
ment espectaculars . Podem saber el nombre de grans 
cases aristocràtiques —1 .790— per a un Senat la cons-
titució del qual era limitada a 600 grans personatges . 
Menys precisió permet el fet de saber que existien fins 
a 46 .602 blocs de cases, però és en aquestes cases on 
hem de situar la gran majoria de l’aproximadament 
milió de persones que, es calcula, vivien a la ciutat i 

l’entorn immediat durant els segles de l’Imperi . Saber 
el nombre precís de 856 cases de banys ens mostra 
un grau d’higiene desconegut en la història posterior 
d’Europa fins ben entrat el segle xix . Gràcies a l’ai-
gua que arribava per dinou aqüeductes diferents, el 
manteniment d’aquests centenars i centenars de banys 
públics resulta sorprenent si recordem, a més, la pre-
sència dels disset conjunts termals imperials, edificis 
extraordinàriament grans com les Termes de Caracal-
la o les de Dioclecià, amb piscines que podien conte-
nir al mateix temps milers de banyistes . 

I, finalment, hi ha els gegantins edificis d’espectacles . 
Per exemple, s’indica que el nombre de localitats de 
l’amfiteatre dels Cèsars (el Coliseu) era de 87 .000, la 
qual cosa només ha estat superada avui dia per alguns 
dels nostres enormes estadis de futbol o atletisme . 
Ara bé, no hi ha res comparable ni tan sols avui amb 
la xifra de 485 .000 localitats del Circ Màxim . Aquesta 
dada converteix aquest edifici en el de més capacitat 
de tota la història de la humanitat, llavors i ara .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedràtic d’Arqueologia (URV) i investigador de l’ICAC
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del Circ Màxim i el sagrat pujol de l’Aventí, la gran 
extensió del Camp de Mart, ara ple d’immensos edi-
ficis públics de tota mena, i un barri habitat a l’altre 
costat del Tíber que formaria la darrera de les catorze 
regions, el Transtiberim, barri actual del Trastevere . 

Originàriament, és probable que aquesta mena de 
registres com els regionaris acompanyessin un altre 
document ben singular, la Forma urbis marmorea, 
un enorme plànol de la ciutat concebut en època 
d’August i que coneixem en la darrera edició d’època 
de Septimi Sever l’any 203 dC . Es tracta d’un plànol 
immens de Roma gravat sobre plaques de marbre 
blanc d’una extensió de 18 x 13 m, que s’exposava 
verticalment en una de les parets laterals de l’ofici-
na del praefectus urbis al Fòrum de la Pau . D’aques-
ta Forma urbis marmorea es coneixen centenars i 
centenars de petits fragments apareguts del segle xv 
endavant a la zona del Fòrum de la Pau i que han 
permès als estudiosos tenir avui una imatge força 
precisa de l’organització general i la disposició que 
tenien . Aquesta magnífica informació gràfica pla-
nimètrica ara és enriquida pels regionaris, que ens 
proporcionen una informació escrita i numèrica ex-
cepcional i absolutament detallada sobre l’activitat 
urbanística de la Roma tardoantiga . 

Per a cadascuna de les catorze regions se subministra 
una llista dels edificis públics principals (grans tem-
ples, places, grans termes), edificis singulars, monu-
ments (arcs, columnes, grans estàtues), infraestruc-
tures (ponts, aparcaments per a carros, grans fonts . . .), 
casernes de guàrdies urbans i bombers, i una llista de-
tallada de la residència en insulae, és a dir, illes de ca-
ses de pisos edificades en altura i domus, les grans 
cases patrícies organitzades entorn d’atris i peristils de 
planta baixa i primer pis, sovint amb jardins i horts an-
nexos . També per a cada barri s’enumeren els temples 
menors dedicats als lars (aediculae), les cases de banys 
(balnea), els magatzems (horrea), les fleques (pistrina), 
les taules d’oli (mensae oleariae), les fonts i cisternes 
(lacus), les latrines i, com a dades urbanístiques, la di-
mensió del perímetre i el nombre de barris (vici) en 
què era dividit cada districte . A la llista s’hi afegeixen 
evidentment els grans monuments excepcionals com 

les grans places del Fòrum Romà i els fòrums imperi-
als, els enormes edificis d’espectacles —circs, teatres i 
amfiteatres—, l’extens palau imperial del pujol palatí 
i, finalment, els campaments de les guàrdies pretori-
anes de peu i de cavall, les forces de policia, els bom-
bers i els diferents tipus d’especialistes militars . 

Tots dos documents acaben amb dos apèndixs que 
contenen llargues llistes a tall de recapitulació de tots 
els elements urbanístics i arquitectònics que contenia 
la ciutat de Roma, que són els següents: 

· 28 biblioteques
· 6 obeliscs egipcis
· 8 ponts
· 7 pujols
· 8 esplanades (campi)
· 11 places forenses
· 10 basíliques jurídiques
· 11 grans termes públiques
· 19 aqüeductes
· 29 grans vies de sortida de la ciutat
· 12 capitolis
· 2 circs
· 2 amfiteatres
· 2 estàtues colossals
· 3 teatres
· 2 columnes
· 2 mercats de proveïments (macella)
· 4 escoles de gladiadors (ludi)
· 5 naumàquies
· 15 nimfeus
· 22 escultures eqüestres
· 80 estàtues de déus fetes d’or
· 78 estàtues de déus fetes d’ivori
· 36 arcs de marbre
· 37 portes de les muralles
· 424 barris
· 424 temples
· 672 magistrats 
  i 28 responsables dels barris (vicomagistri)
· 46 .602 blocs d’apartaments (insulae)
· 1 .790 cases patrícies (domus)
· 290 magatzems (horrea)
· 856 cases de bany

ESTATUA COLOSAL DE CONSTANTÍ 
Museus Capitolins, Roma
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Avui dia, qui no ha entrat a la pàgina de Google Maps? 
Resulta fascinant poder visitar indrets de pràctica-
ment tot el món i, especialment, que sigui possible 
mesurar automàticament les distàncies entre punts 
d’un carrer, una plaça, o entre dues ciutats . A banda 
de sorprendre’ns, tota aquesta informació cartogrà-
fica té unes finalitats pràctiques que van des de vendre 
publicitat d’establiments de tot tipus fins a calcular la 
superfície d’un camp d’oliveres o guiar míssils militars . 
Com veurem, no hem canviat gaire .

A Mesopotàmia s’han trobat plànols de ciutats i ma-
pes de territoris que daten del tercer mil·lenni abans 
de Crist . De l’antic Egipte ens ha arribat el primer 
mapa topogràfic d’un sector miner entre Tebes i el mar 
Roig . Babilonis i perses també elaboraven mapes i la 
cultura grega va ser en gran part cartogràfica . Ara bé, 
la passió dels romans per la confecció de mapes va ser 
enorme, una passió interessada, com veurem . 

Els romans van aprendre cartografia, de vegades, ro-
bant literalment els mapes grecs . Un dels primers que 
van ser vistos a Roma va ser fruit del pillatge de Sira-
cusa l’any 212 aC . Durant el saqueig d’aquesta ciutat 
siciliana, el general Marc Claudi Marcel va endur-se 
un parell de globus terraqüis on figuraven també les 

constel·lacions . Aquests tresors havien estat fabricats 
pel gran savi Arquímedes . Un dels globus va ser expo-
sat com a botí de guerra al temple de la Virtut i l’altre 
se’l va quedar el mateix general . 

Precisament van ser els enginyers de les legions roma-
nes els qui van impulsar les tècniques per a elaborar 
mapes dels territoris que Roma anava conquerint . La 
redacció d’informes militars i l’exploració d’àrees po-
tencialment interessants per a ser conquerides eren el 
pas previ d’una futura ocupació militar . Però els ro-
mans sabien que després d’una victòria militar calia 
governar i administrar els territoris conquerits . La geo-
grafia estava al servei de la política . De cada plànol fet 
per les legions es guardava una còpia que anava als 
arxius estatals a Roma . 

A poc a poc, la ciutat imperial es va anar omplint de 
mapes de tot el món conegut: primer de la penínsu-
la itàlica, com el que Publi Semproni Sop va manar 
fer i penjar al temple de Tellus; un altre, per exemple, 
va ser el que representava Sardenya i era al temple de 
Mater Matuta . També es va cartografiar el Mare Nos-
trum i després, fins i tot, es va arribar a representar 
l’Índia i la Xina .

Un dels impulsors d’aquesta «febre cartogràfica» va 
ser Juli Cèsar . El futur dictador de la República tenia 
el costum de consultar molts mapes cada cop que 
aconseguia un comandament militar, i sabia com eren 

PRAEFECTURA ANNONARIA. Una llavor de l’estat del benestar 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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GOOGLE MAPS 
I LES DADES MASSIVES 
DELS ROMANS

passió per la geografia o una altra cosa?
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PRINCIPIA. El cor del campament romà
Projecte Phoenix (Tarragona)
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I per què aquesta dèria dels romans per fer mapes? 
D’una banda, la cartografia formava part de la propa-
ganda ideològica d’un imperi que volia que els seus 
membres sabessin com era de gran el seu món . D’al-
tra banda, l’art de mesurar la terra (agrimensura) i 
confeccionar mapes tenia una finalitat més prosaica: 
el control de la població i els seus béns . A cada plà-
nol que s’elaborava, l’acompanyaven informes, llistes 
i comentaris . Cada cinc anys es feien censos de la po-
blació . Aquests censos contenien informació precisa i 
curosa dels habitants, els seus estatus socials i cultu-
rals, i les seves propietats . 

D’aquesta informació s’elaboraven còpies per a cada 
nivell de l’Administració; una per al poble o ciutat, 
l’altra per a la capital conventual, una altra per a la 
capital provincial i finalment una altra per als arxius 
imperials a Roma . Total, l’emperador i el Senat de 
Roma podien saber qui vivia, i quines propietats tenia 
cada ciutadà, a cada ciutat de tot l’Imperi, amb una 
precisió que ja voldrien molts estats actuals . 

La informació que contenien els arxius romans, tant 
els de les ciutats com els de la capital de Roma, era 
colossal:

· Títols de propietat
· Actes hipotecàries o de venda
· Testaments
· Garanties judicials i econòmiques
· Emprèstits
· Dots
· Crèdits públics a privats, o a l’inrevés
· Lleis municipals que regulaven la vida dels ajunta-
 ments de l’època
· Actes de totes les reunions dels governs locals i pro- 
 vincials
· Decrets de l’ordo decurionum (equivalents als bans
 d’alcaldia actuals)
· Registre de propietats municipals, rústiques (agri, 
 silvae) i urbanes (loca, aedificia publica)
· La comptabilitat municipal (pecunia communis)
· Arrendaments municipals a privats
· Deute públic
· Registre de multes

d’importants . El mateix any que va ser assassinat (44 
aC), Gai Juli Cèsar, cònsol i dictador de la República 
romana, va seleccionar quatre savis grecs amb la co-
mesa que recorreguessin la totalitat del món conegut 
i en recopilessin informació . Cadascun va ser dirigit 
a un punt cardinal . A Teodot li va tocar Grècia, Ma-
cedònia, Tràcia i l’Àsia Menor i va tardar vint-i-nou 
anys a recórrer aquests territoris . Policlit va tardar 
trenta-dos anys a recórrer els paratges d’Àfrica . Nico-
dem va marxar a totes les regions a l’est d’Anatòlia i va 
tornar després de vint-i-un anys . I, finalment, Dídim 
va visitar Europa sense Grècia i va tardar vint-i-sis 
anys . No sabem res més de l’expedició ni dels seus 
fruits, com tampoc si la informació que van reunir els 
expedicionaris va servir per a alguna cosa més que per 
a fer una guia de viatges . 

Tanmateix, pocs anys després de la mort de Juli César, 
el seu hereu, l’emperador August, va reprendre la 
idea del seu antecessor i va encarregar un gran mapa . 
Novament, el repte no era només representar l’Im-
peri romà, sinó tot el món conegut . El responsable 
d’aquest encàrrec va ser Marc Vipsani Agripa, la mà 
dreta de l’emperador i un personatge absolutament 
fascinant . Era un gran militar, astut polític, tenia 
nocions d’arquitectura i urbanisme i va resultar un 
magnífic planificador d’obres públiques, i també ges-
tor del clavegueram i dels carrers públics de Roma . 
Viatger infatigable, Agripa coneixia de primera mà 
el territori de l’Imperi i, amb l’ajut d’agrimensors, va 
posar-se a l’obra . 

Malauradament, va morir durant els treballs, però, 
en el testament, va deixar estipulat que el mapa del 
món havia de ser exposat en un pòrtic, al Camp de 
Mart . La seva germana Vipsània Pol·la ho va dur a 
terme . Finalment, cap a l’any 2 aC, el gran mapa del 
món va ser instal·lat a l’anomenat Pòrtic de Vipsània . 
Aquest Orbis terrarum segurament va servir de base 
per al conegut mapa medieval anomenat Tabula Peu-
tingeriana . La carta mostrava les ciutats principals de 
l’Imperi romà, amb les vies que les comunicaven i les 
distàncies, a més dels rius i muntanyes, fins a arribar 
a l’Índia! Era una mena de guia de carreteres de fa 
dos mil anys .

mats i un control constant d’aquesta informació . So-
bre aquest control, Roma va exercir el seu govern, la 
seva administració, procurant la securitas, la libertas, 
la felicitas dels seus súbdits; això sí, cobrant tota mena 
d’impostos! La primera diferència amb el temps ac-
tual és, és clar, la gran capacitat informàtica que per-
met elaborar algoritmes i analitzar immenses quanti-
tats de dades a la recerca de patrons de comportament . 
La segona —i potser més sorprenent— és que avui 
dia hem decidit regalar als poderosos —no només a 
l’Administració pública— molta més informació de la 
necessària per a la gestió del bé comú . De fet, pràcti-
cament tenen a l’abast tota la nostra intimitat . Tal com 
alerta l’historiador Yuval Noah Harari, la tecnologia 
comença a oferir la possibilitat de «controlar» les de-
cisions de les persones i, per tant, la llibertat humana . 
Hem anat massa lluny?

Magí Seritjol
Director del festival Tarraco Viva 

· Llistes de ciutadans
· Juraments de magistrats en accedir als càrrecs
· Relació de decurions (regidors municipals)
· Relació de magistrats i sacerdots locals
· Relació de personal municipal (funcionaris) i els seus
 sous
· Formae (mapes cadastrals fets a partir de la informa-
 ció censal)
· Cadastres municipals
· Documentació de relacions exteriors de les ciutats
· Calendaris de dies festius, laborals i actes oficials
· Documents del govern imperial (edicta, mandata)
· Documentació judicial

Tota aquesta ingent quantitat d’informació, dades 
massives autèntiques, exigia professionals ben for-
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Una ciutat romana ideal no era només un lloc per a 
viure i treballar, sinó abans de res un espai de relació 
pública i comercial, relació que era posada al servei, 
també, de la població dispersa pel territori circum-
dant . A cada ciutat romana, una plaça forense, mo-
numentalitzada i en posició cèntrica, concentrava la 
part més important de les activitats ciutadanes rela-
cionades amb la religió, l’administració, la justícia, els 
negocis i el comerç . Per això era l’espai comú per an-
tonomàsia, el lloc on hi havia exposades les lleis, els 
decrets dels decurions i els anuncis quotidians perquè 
tothom en tingués coneixement . Les millors botigues 
i els productes més preuats, com joies, teles valuoses 
o perfums exòtics, s’oferien als carrers immediats o 
directament sota un dels seus pòrtics . El fòrum era el 
lloc triat per a formalitzar una cita i tancar un tracte o 
simplement l’escenari social en què en algun moment 
del dia es deixaven veure de manera obligada els ho-
mes principals . Era el primer lloc que havia de visitar 
el viatger nouvingut . 

Si la ciutat era una colònia, la població era composta 
per ciutadans romans nascuts lliures (ingenui), tant 
els residents, és a dir, els qui hi tenien el domicilium, 
com els forasters de pas (incolae) . L’estrat social majo-
ritari en la colònia era la plebs, de la qual formava part 

el gruix de la població lliure . Els homes de les aproxi-
madament cent famílies més riques formaven l’ordo 
dels decurions, un consell de notables que dirigia la 
vida pública de la ciutat a imitació del Senat a Roma . 
Eren obligacions comunes dels ciutadans complir les 
lleis i les normes vigents, pagar les taxes i els impostos 
que se’ls reclamaven i sotmetre’s a les munera, pres-
tacions personals amb caràcter ordinari o extraordi-
nari . A més, qualsevol ciutadà podia ser cridat per a 
integrar-se en un dels tres tribunals urbans . D’aquesta 
vida política municipal en quedaven exclosos els es-
claus (servi), freturosos de drets, i també els lliberts 
o esclaus alliberats (liberti), que per l’origen no lliure 
quedaven fora de les votacions i de l’ingrés als decu-
rions, encara que podien tenir una fortuna molt elevada .

Una vegada a l’any, tota la població lliure (populus) era 
convocada a la plaça forense per a celebrar els comitia, 
l’elecció anual de quatre magistrats: dos duumvirs i 
dos edils . Abans, havia d’haver tingut lloc un període 
electoral durant el qual la ciutat s’omplia de missat-
ges concrets que demanaven el vot per als diferents 
candidats . La població es dividia en cúries i formava 
llargues files per a votar els candidats preferits amb un 
ordre perfectament controlat . Després del recompte 
dels vots es proclamava públicament els vencedors, 
que durant un any haurien de dirigir la vida pública 
de la ciutat . Al llarg de l’any i en dates indicades, tots 
els decurions havien de respondre a la crida d’aquests 
magistrats per a fer en la cúria les reunions de l’or-

IURISPRUDENTIA QUID IURIS SITE. El judici d’Hortènsia i les 
matrones indignades. Nemesis ARQ (Tarragona)
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espai destinat a la justícia . A la basílica forense se situ-
ava el tribunal dels duumvirs i es reunien els diferents 
grups de jutges que tenia la ciutat per a respondre a 
tot tipus de delictes i conflictes . Així, doncs, era l’espai 
on els advocats podien mostrar els dots d’oratòria i la 
capacitat de persuasió davant el públic curiós que hi 
anava simplement per veure els judicis . A les grans 
capitals provincials, com va ser el cas de Tàrraco, a la 
basílica jurídica acudia regularment el llegat governa-
dor per atendre els plets entre les diferents ciutats del 
conventus i també, a l’hivern, els assumptes urgents i 
importants que es plantejaven des de qualsevol comu-
nitat de tota la província .

Els pòrtics del fòrum i sobretot la basílica forense 
també eren el lloc de reunió dels homes de negocis, 
els negotiatores, que decidien les grans operacions del 
tràfic mercantil de tot tipus de productes entre les di-
ferents províncies . Aquestes operacions normalment 
es feien amb préstecs i comissions, i per això necessi-
taven recórrer als banquers, prestadors i canviadors de 
moneda, els quals tenien el negoci a la mateixa plaça 

forense i els carrers immediats . Al fòrum es feien les 
subhastes per a adjudicar les obres públiques, fossin 
de noves construccions, pavimentacions, reformes o 
restauracions, i per aquest motiu exigien la presència 
quotidiana dels contractistes, que després de conèixer 
els nous projectes i les condicions presentaven les se-
ves propostes i pressupostos . Tradicionalment, la pla-
ça del fòrum havia estat el lloc on es feia cada nou dies 
(nundinae) el mercat, i també el lloc apropiat per a les 
grans festes públiques, amb acrobàcies, pugilats, cace-
res i lluites de gladiadors que tenien lloc en recintes de 
fusta improvisats que envoltaven la plaça forense amb 
empostissats el·líptics recolzats en els pòrtics perime-
trals . Però gradualment la importància cada vegada 
més gran de les activitats judicials i de negocis que 
tenien lloc al fòrum va fer necessari separar les activi-
tats comercials dels productes de consum . Per a això 
es va haver de construir un mercat de proveïments, 
el macellum, un edifici independent, pròxim a la pla-
ça, amb pòrtics i tendes perimetrals entorn d’un gran 
pati central on es podien fer els mercats i oferir a la 
venda els productes quotidians de consum . 

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedràtic d’Arqueologia (URV) i investigador de l’ICAC

INTERIOR DE LA BASÍLICA DE TÀRRACO.                               
Hipòtesi arquitectònica. SETOPANT (URV-ICAC)
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do, en què es prenien totes les decisions importants 
que afectaven la vida comuna i s’emetien decrets de 
compliment obligat . Els duumvirs arribaven a la reu-
nió majestuosament amb els lictors i l’herald obrint-
los pas a crits i empentes entre els vianants, mentre al 
tabularium els diferents ajudants preparaven la docu-
mentació dels assumptes de què s’havia de tractar .

Aquests dos duumvirs (ii viri) eren alhora alcaldes i 
jutges . El seu títol complet era el de iiviri iure dicundo, 
duumvirs encarregats del dret . Com a tals presidien 
les sessions de l’ordo i dirigien totes les cerimònies i 
els esdeveniments de la vida pública de la ciutat . En-
tre les seves funcions, explicitades en la llei colonial, 
destaca la supervisió dels assumptes judicials, la con-
vocatòria d’eleccions, la fixació del calendari de festes 
públiques i la licitació dels contractes d’obres públi-
ques . Cadascun tenia com a ajudants una sèrie de 
funcionaris públics, les comeses i els salaris dels quals 
quedaven igualment recollits en la llei: dos secretaris 
(scribae), un ajudant (accensus), dos guàrdies de corps 
portadors dels fasces com a símbol de l’autoritat (lic-
tores), un harúspex per a portar a terme els auspicis 
imprescindibles abans de començar qualsevol acte 
oficial, dos missatgers (viatores), un herald (praeco), 
un arxiver (librarius) i un flautista (tibicen) . Cada cinc 
anys, els duumvirs adquirien poders especials com a 
iiviri quinquennales i passaven a dirigir la renovació 
de la llista del cens de tota la població .

Al costat dels duumvirs, en un graó inferior, dos jo-
ves edils (aedilis) eren responsables del bon funcio-
nament de la vida quotidiana a la colònia . Els edils 
feien la vigilància de pesos i mesures als mercats, eren 
garants de l’ordre públic, controlaven la realització 
de les obres públiques, el manteniment de la xarxa 
viària i la xarxa de sanejament, i també custodiaven 
les ofrenes emmagatzemades als temples . Cada edil 
comptava com a ajudants públics amb un scriba, un 
haruspex, un praeco, un tibicen i quatre esclaus (servi 
publici) . A banda de duumvirs i edils, cada any tam-
bé es nomenaven dos gerents o qüestors (quaestores) 
encarregats de les finances municipals, amb potestat 
d’actuar com a magistrats monetaris . Normalment, 
les magistratures s’exercien de manera consecutiva, 

primer com a edils, més endavant com a duumvirs i, 
finalment, ja amb àmplia experiència en la gestió i les 
finances públiques, com a qüestors . La culminació de 
la carrera política en la vida urbana (cursus honorum) 
era el càrrec de sacerdot de culte imperial o flamen . 
A més, la ciutat disposava de diversos sacerdocis pú-
blics: en primer lloc, un pontifex, que presidia la ce-
lebració dels nombrosos cultes urbans, auxiliat per 
un àugur i un harúspex, responsables de conèixer la 
voluntat dels déus i de fer la interpretació dels por-
tents inesperats (omina), com la caiguda d’un llamp o 
el naixement d’un ésser deforme .

A més dels 38 ajudants destinats a duumvirs i edils, 
la colònia tenia un personal administratiu propi . Les 
funcions bàsiques les feien esclaus públics (servi pu-
blici, vernae) i també lliberts encarregats de l’admi-
nistració (apparitores) . Els de més experiència tenien 
la responsabilitat del registre de comptes (dispensa-
tor) o la prefectura de l’arxiu públic i la correspon-
dència (tabularius) . Els tribunals de justícia també 
eren a càrrec dels ciutadans . La colònia disposava de 
tres grups de deu jutges per a ocupar-se dels litigis 
privats de quantia menor: un era integrat únicament 
per antics magistrats; un altre, per membres de l’ordo 
que encara no havien estat magistrats, i un tercer era 
compost de ciutadans triats per la seva responsabili-
tat i sentit del deure . Els seus noms quedaven inscrits 
anualment en l’album iudicum .

Vestits amb les robes característiques, els sacerdots, 
pontifiques, flamines i flaminicae, havien de passar so-
vint per la plaça forense acompanyats pels ajudants i 
servents quan anaven a fer les activitats quotidianes 
als diferents temples públics, presidits pel gran temple 
de Júpiter, Juno i Minerva, la tríada capitolina patrona 
del panteó romà, i també d’altres déus principals com 
Venus, Apol·lo o Mart, i per descomptat dels santua-
ris dedicats a August i els altres emperadors deïficats . 
Tots eren dotats de col·legis sacerdotals diferenciats . 
En cadascuna de les nombroses festes assenyalades 
en el complex calendari litúrgic eren aquestes classes 
sacerdotals els qui encapçalaven les processons acom-
panyades d’animals de sacrifici . Protegit així pels 
grans temples dels déus, el fòrum era abans de res un 
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Cada anualitat, els quatre magistrats que dirigien la 
vida política d’una ciutat romana havien de ser elegits 
pels conciutadans masculins en una votació pública 
que tenia lloc a la plaça forense . El procés imitava en 
tots els aspectes el que durant segles s’havia reproduït 
a Roma any rere any per a triar els dos cònsols de la 
República, i és que les colònies i els municipis romans 
eren tots còpies a petita escala de la mateixa Roma (si-
mulacra Romae) . A cada ciutat romana, el consell de 
notables o ordo decurionum actuava com feia el Senat 
de les grans famílies a Roma . Dos duumvirs, alhora 
alcaldes i jutges, dirigien la vida pública ajudats per 
dos joves edils . Un qüestor, expert en la cosa pública 
per haver estat abans edil i duumvir, feia de gerent 
responsable dels comptes . En darrer lloc, el càrrec de 
sacerdot de culte imperial tancava la carrera públi-
ca (cursus honorum) en l’àmbit ciutadà . Però els més 
preparats i més rics la podien prosseguir entrant en 
l’ordre eqüestre i ocupant llavors tot tipus de càrrecs 
(curateles) administratius, militars i religiosos . 

Tot començava amb la campanya electoral . El duum-
vir anterior l’havia de convocar en el moment opor-
tú inscrivint els candidats després de comprovar fe-
faentment que complien els requisits (tenir l’edat, la 
inscripció en el cens i estar lliures de càrregues ju-

dicials) . Cadascun havia de declarar públicament la 
voluntat de ser elegit (professio), i, una vegada li era 
acceptada la candidatura (petitio), el seu nom s’incor-
porava a la llista de candidats, que era feta pública en 
cartells col·locats al fòrum . 

En aquell moment començava la campanya electoral . 
El candidat (candidatus, petitor), amb la toga candida, 
de color blanc, es dedicava a cercar vots amb el recurs 
recurrent de la prensatio, és a dir, literalment l’encaixa-
da . El lloc més oportú per a això era una vegada més 
la plaça i la basílica forenses . En aquesta tasca d’apro-
ximació individual era essencial l’ajuda d’un esclau no-
menclator, encarregat de recordar a l’amo noms, dates 
i fets per a facilitar la conversa i l’acostament als elec-
tors . La campanya electoral començava cada matí a la 
mateixa porta de la casa del candidat en l’acte proto-
col·lari de recepció dels seus clients (salutatio), que al 
capdavall també eren votants . Alguns l’acompanyarien 
en forma de comitiva en el passeig pel fòrum, mostra 
del poder i prestigi del seu patró; eren els amici, que 
al seu torn també es convertirien en agents electorals 
demanant als coneguts el vot per al patró .

La fama del candidat s’havia d’aconseguir amb actes 
de generositat envers els conciutadans . La liberalitas 
i la munificentia eren les dues qualitats imprescindi-
bles que s’expressaven amb regals de tota mena, fos-
sin jocs de gladiadors, assumpció d’obres públiques o 
banquets públics oferts en ocasió de festes religioses 

ESPERANT L’EMPERADOR. Adrià i el paradís de Caius 
Nemesis ARQ (Tarragona)
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(ludi) . En darrer terme, hi havia una qualitat essencial: 
la comitas, la capacitat del candidat per a ser amable . 

Però perquè una campanya de recollida de vots fos 
efectiva de debò havia d’arribar al màxim nombre de 
ciutadans possible i per a això no hi havia res millor 
que fer servir la propaganda electoral . Cada nit, amb 
els carrers buits, equips especialitzats recorrien la ciu-
tat omplint de cartells les parts altes de les parets a tots 
els carrers principals . Eren els scriptores titulorum, els 
escriptors d’anuncis pintats i els seus equips d’ajudants 
portadors de llums i d’una escala imprescindible, per-
què era evident que si el rètol es feia arran de terra la 
conservació seria problemàtica . Un dealbator cobria 
amb una capa lleugera de calç els textos anteriors per-
què l’scriptor hi pogués pintar a sobre amb pinzell el 
nou text amb lletres ben grosses de colors vermells i 
negres . El missatge essencial era molt simple: «o(ro) 
u(t) f(aciatis)», ‘us demano que em voteu’ . 

A Pompeia, únic exemple de ciutat romana en què 
podem veure les parets intactes, l’efecte d’aquestes 
pintades o tituli picti resulta impressionant . La ciutat 
havia patit un terratrèmol disset anys enrere i encara 
era en plena restauració, però l’any 79 dC, l’activitat 
electoral havia estat molt intensa . S’han descobert als 
carrers de Pompeia uns 2 .600 programmata electorals 
pintats, i un 90% corresponen als darrers deu anys de 
la vida pompeiana . El vot era sol·licitat pels mateixos 
candidats o per personatges importants que vivien en 
cada barri, també pels veïns i per un conjunt molt am-
pli d’associacions i col·legis professionals . El nom del 
candidat pot aparèixer acompanyat d’una expressió 
laudatòria, com ara vir bonus, un «tipus legal» diríem 
nosaltres . Dels candidats a edils se’n valora la joventut 
i la capacitat que tenen; en canvi, per a ser duumvir 
es considerava més important tenir prou experiència . 

De vegades, les peticions de vot les formulen grups 
amb sobrenoms de caràcter satíric i caràcter provoca-
tiu com els seribibi, els bevedors nocturns, o els pau-

peres, els pobres que demanaven almoina a les portes 
del mercat pompeià . A la paret d’una de les vinateries 
de Pompeia, les «ruquetes», sobrenom de les prosti-
tutes que treballaven en aquell local, sol·licitaven el 
vot de vianants a favor del candidat Juli Polibi per a 
duumvir o alcalde de la ciutat . Els romans eren gent 
molt seriosa i la petició sembla tan escandalosa que 
s’ha suggerit que potser va ser una tàctica d’un rival 
que acusava el candidat de vida viciosa, però ningú no 
havia esborrat encara aquest cartell la nit de l’erupció .

Arribat el dia declarat festiu de la votació (comitia), 
els ciutadans, tant els que tenien la residència fixada a 
la ciutat (domicilium) com els residents de pas (inco-
lae), eren cridats a votar agrupats per curiae o tribus, 
és a dir, per grups electorals normalment relacionats 
amb els diferents barris de la ciutat i les portes per les 
quals entraven els que vivien als suburbis i els camps 
veïns . En primer lloc, els harúspexs havien d’obtenir 
auspicis favorables comprovats pels sacerdots i ma-
gistrats sortints . Llavors, un herald podia cridar, com 
a Roma, «discedite, Quirites!» . En sentir-ho, els ciuta-
dans dissolien l’assemblea comuna per a «dividir-se» 
en els grups respectius de votació . El vot es podia 
fer a la mateixa plaça forense formant uns passadis-
sos amb cordes (ovile) o bé en un espai específic des-
tinat a les votacions, l’anomenat comitium . 

La disposició en files havia de garantir l’ordre, la mo-
bilitat i sobretot el control dels votants per part dels 
custodes, impedint el vot d’estranys o que es pogués 
votar dues vegades seguides . A cada tribu, els ciuta-
dans votaven per separat i individualment dos duum-
virs i dos edils escrivint-ne els noms o bé les inicials 
sobre tauletes de fusta (tabellae) que eren introduïdes 
en urnes (cistae) . Els vots eren comptats de manera 
independent en cadascuna de les tribus i les dades, 
transmeses al magistrat que actuava com a president . 
A continuació, la proclamació dels vencedors exigia 
que fessin el jurament, i només llavors els nous ma-
gistrats podien reunir l’assemblea de notables per a 
començar una nova anualitat .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedràtic d’Arqueologia (URV) i investigador de l’ICACROMA ARCANA 
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Quan viatgem amb el pensament dos mil anys enre-
re i imaginem com era la vida a les ciutats de l’Impe-
ri romà, pensem en una societat en què l’ordre i la vir-
tut eren legislats per un estricte codi de lleis (escrites 
i no escrites) . Ara bé, si hi aprofundim, ens adonem 
que existeix una doble moralitat que és constant . Hi 
havia espais en què la rígida estructura social, com-
posta per diferents capes —entre les quals destaca pel 
nombre la dels esclaus—, no existia . Potser el més ca-
racterístic d’aquests llocs comuns, en què els papers 
socials s’invertien cada dia, va ser el dels banys públics .

El costum del bany va ser portat de Grècia . Els pri-
mers que es van construir van ser edificats a les resi-
dències de luxe de l’aristocràcia i els lliberts enriquits . 
Eren els balnea domestica, que cobrien les necessitats 
higièniques dels habitants de la casa . Disposaven 
d’una lavatrina per a les ablucions matinals més sen-
zilles, una sudatoria i una calidaria, on, amb la calor 
dels brasers, es provocava la sudoració . De la unió 
d’aquestes estances sorgeixen, a mitjan segle ii aC, els 
primers balnea, tant en l’àmbit urbà com en el rural . 
Al principi no tenien una distribució homogènia, sinó 
que les sales s’anaven construint a mesura que crei-
xia la necessitat dels habitants de les cases . Tenir uns 

banys a casa volia dir tenir un alt grau de prestigi . Però 
no solament en l’àmbit domèstic es van construir els 
banys, sinó que també va aparèixer el gran fenomen 
de construir banys públics per a tots els habitants de 
les ciutats . Un romà podia triar entre els balnea, o pe-
tits banys privats amb clientela restringida i coneguda 
que fugia del soroll de les grans edificacions (com si 
fos un club social d’avui dia), o les grans edificacions 
(thermae), que oferien tota mena de serveis i on el vi-
sitant podia passar hores gaudint del culte al cos en 
instal·lacions sorolloses i, de vegades, massificades . 

En aquest article ens centrarem en aquestes grans edi-
ficacions, on tothom tenia cabuda sense distinció de 
sexe, edat o condició social: les termes . Ens basarem 
en els banys construïts a partir de l’època de Trajà, 
perquè va ser en aquell moment quan es van comen-
çar a edificar amb un mateix patró . El recorregut era 
semblant en quasi totes aquestes construccions: es 
començava a l’apodyterium, una sala que servia de 
vestuari i on es guardava la roba . S’entrava al frigida-
rium, on hi havia piscines d’aigua freda, i a les termes 
més grans s’hi podia trobar una natatio, és a dir, una 
piscina de prou profunditat per a poder nedar . La se-
guia el tepidarium, amb piscines d’aigua tèbia; final-
ment, es passava al caldarium, on els banyistes tenien 
piscines d’aigua calenta i una font d’aigua freda per a 
refrescar-se . Aquestes eren les estances bàsiques, però 
també es podia gaudir d’un «bany turc», el laconicum 
o sudatio, en què s’arribaven a aconseguir temperatu-

UN COSTUM PREFERIT, LAWRENCE ALMA-TADEMA 1902 
Pintura basada en els banys d’Estabia, a Pompeia. L’autor els va fer 
més luxosos afegint terres de marbre que normalment es trobaven en 
els banys imperials grans . Tate Britain, Londres
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res molt altes gràcies a un braser, o un gimnàs per a 
fer exercici físic, una taverna per a descansar i agafar 
forces amb un bon plat de menjar, una biblioteca per 
a llegir-hi els diferents autors de l’època, jardins ben 
decorats per a passejar, i bordells i latrines i tot . Ah, 
i com no podia ésser d’una altra manera, també hi 
havia edificis annexos on es podia rebre un bon mas-
satge, o una depilació corporal completa .

Però res de tot això no hauria estat possible sense un 
gran avenç tecnològic que va arribar gràcies a Gai 
Sergi Orata, emprenedor enginyer nascut en el darrer 
quart del segle ii aC . Em refereixo a l’hypocaustum, 
una calefacció inferior, ideada pels grecs però mi-
llorada pels romans . Es basava en una llar o praefur-
nium que era sota la sala del caldarium o molt a prop . 
Les piscines eren sobre un terra «penjant» anomenat 
suspensura, o «terra de circulació» . Sota aquest terra 
hi havia tot un bosc de pilastres construïdes amb ra-
joles per on es distribuïa la calor . L’aire calent també 
podia ascendir per les parets, ja que els envans eren 

VOLÚBILIS. Banys nord 
Fes - Meknès, Marroc .
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revestits d’unes rajoles planes anomenades tegulae 
mammatae, o «teules amb mamelles» . Amb el temps, 
aquestes tegulae es van anar canviant pels tubuli, molt 
més eficaços . 

Precisament, la incorporació d’aquests forns va carac-
teritzar l’olor a les termes . Es podia notar una forta pu-
dor del fum de la fusta que cremava durant tot el dia . 
S’utilitzava llenya d’avet i es van necessitar tants arbres 
que amb aquesta finalitat van ser talats boscos sencers . 
Als magatzems sempre hi havia d’haver reserva de fus-
ta per a un mes . Però aquesta fusta no es cremava sola . 

Un exèrcit d’homes, i algunes dones, treballava sense 
descans perquè els forns estiguessin sempre actius . 
Generalment eren gals, bretons i germans . Dormien 
allà mateix i amb prou feines veien el sol . 

Donar servei als banys representava el consum de 
quantitats ingents d’aigua . Aquesta aigua era porta-
da a través d’aqüeductes, la qual cosa, molt sovint, va 
obligar els enginyers a construir-ne quilòmetres per a 
poder proveir els grans complexos termals . Una cam-
pana o tintinnabulum indicava l’obertura dels edifi-
cis . Marcial i Juvenal donen algunes referències sobre 
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l’horari de les termes, encara que pot ser que es mo-
difiquessin al llarg del temps segons les necessitats del 
moment o el canvi de mentalitat i moralitat . Segons 
aquests dos poetes, els edificis annexos de les termes 
obrien en l’hora cinquena (poc abans de les 11 .00 
del matí, segons si era estiu o hivern) tant per a ho-
mes com per a dones . Durant l’hora sisena només es 
deixava passar a l’edifici central dels banys les dones . 
Aquestes podien romandre allà fins a l’hora vuitena 
o novena, moment en què s’obria per als homes, els 
quals es podien quedar als banys fins a l’onzena o dot-
zena hora (les 16 .30 h a l’hivern i les 19 .30 h a l’estiu) .

També coneixem casos en què les termes tenien el 
mateix horari per a homes i dones, però amb do-
bles circuits perquè no es trobessin a les piscines . No 
obstant això, no sempre va ser prohibit que homes i 
dones es banyessin junts, però sembla que els nom-
brosos escàndols sexuals que tenien lloc als banys 
van provocar que l’emperador Adrià decretés la se-
gregació per sexes . Els edificis termals eren oberts a 
tothom qui volgués gaudir dels serveis que s’hi oferi-
en . Homes, dones, infants, i esclaus i estrangers i tot 
tenien les portes obertes . Els infants, els soldats i els 
esclaus entraven de franc, els homes pagaven un qua-
drans o quart d’as i les dones una mica més, encara 
que sense arribar a pagar un as sencer . Un cop dins, la 
majoria dels serveis s’havien de pagar abans . Podies 
llogar un esclau que et guardés la roba, un altre que 
et fes un massatge, un tercer que et portés la tovallola, 
una esclava que et depilés . . . 

Dins el recinte termal se solien cobrir el cos amb túni-
ques fines o bé directament amb tovalloles de lli o mo-
letó anomenades lintea o sabana . Als peus calçaven 
unes sandàlies amb la planta fabricada de fusta, com 
les que feien servir els actors (sculponiae) . D’aquesta 
manera, es protegien de la calor que desprenia el ter-
ra en algunes zones . La roba que solien portar per a 
fer exercicis gimnàstics a la palestra ens resulta curi-
osa avui dia . Els homes es posaven el subligaculum (o 
calçotets) o el nigra aluta fabricat de cuir, i les dones, 
una espècie de biquini, també de cuir, consistent en 
unes bandes que cobrien el pit (strophium) i unes cal-
ces a l’estil de la nigra aluta masculina . Un exemple 

d’aquestes peces el tenim als mosaics que es van tro-
bar a la Vil·la de Cassale, situada a Sicília, exactament 
a la plaça Armerina .

Es feien diversos tipus d’entrenaments: jocs de pilota, 
tir amb arc, peses, carreres i combats de lluita, entre 
altres . El poeta Marcial dedica un epigrama a Àtic, 
que menyspreava aquestes activitats esportives: 
«(…) Ni l’esfera, ni el baló, ni la pilota camperola no 
són els teus preparatius per al bany, ni els cops d’una 
espasa esmussa contra un pal indefens; no exhibei-
xes els braços corbant-los en un gimnàs untuós; no 
et llances d’un costat i d’altre per aprendre el vol de 
l’harpàstum polsós; ans t’acontentes de córrer vora 
del corrent d’Aigua Verge, o per l’indret on el Brau 
diví crema de mort per la princesa sidònia . Dedi-
car-se als varis exercicis als quals està destinat qualse-
vol terreny de joc, quan un home pot córrer, és pura 
peresa .» (Marcial, vii, xxxii)

Poetes, filòsofs i artistes visitaven els banys a la re-
cerca d’un protector que els solucionés la vida per a 
poder-se continuar dedicant a les activitats contem-
platives . Però aquests no eren els únics, era molt habi-
tual trobar a les diferents estances joves atractius as-
sedegats de fama i riqueses que no dubtaven a oferir 
serveis sexuals a qualsevol persona (home o dona) 
que els proporcionés el que ambicionaven més .

La majoria de persones hi anava a gaudir de l’aigua, 
però hi havia un grup molt característic de persones 
a les quals els repugnava: els poetes i els filòsofs . Era 
comú veure’ls passejar pels jardins dels grans com-
plexos termals explicant les seves teories metafísiques 
els uns, i recitant els seus poemes els altres . Tots in-
tentaven donar-se a conèixer i esperaven ser convi-
dats en algun dels nombrosos banquets que s’organit-
zaven a la ciutat .

Em ve a la memòria l’anècdota de Cató, quan els 
grans complexos termals encara eren en una fase 
primigènia . Opinava que no es podia banyar al cos-
tat del seu propi fill perquè ho considerava impúdic . 
Però la millor descripció de com devia ser el tràfec en 
un edifici termal ens arriba per Sèneca, conseller de 

l’emperador Neró, entre molts altres càrrecs, que va 
tenir la dissort de viure durant algun temps sobre uns 
banys públics:
«Cap soroll no pot impedir el savi d’estudiar . Així 
em mori, si el silenci és tan necessari com sembla a 
l’home retirat als estudis . Vet-me ací voltat d’una cri-
dòria bigarrada: habito damunt d’uns banys . Figura’t 
ara totes les menes de crits que poden repugnar a les 
orelles: quan els atletes més forts fan exercici brace-
gen amb les mans carregades de plom, quan es fati-

guen o fan el fatigat, sento gemecs; cada vegada que 
expulsen l’alè contingut, sento xiulets i respiracions 
turmentades; quan m’escaic amb un minyó mandrós 
que es limita a l’untament plebeu, sento l’espetec de 
la mà damunt les esquenes, que fa un soroll diferent, 
segons que pegui el palmell o de clot . I si s’hi afegeix 
un jugador de pilota i es posa a comptar els punts, ja 
has fet a tots . Afegeix-hi encara el cerca-raons, i el lla-
dre sorprès sobre el delicte, i el cantaire que troba que 
dins el bany la seva veu és millor; afegeix-hi aquells 
qui salten a la piscina amb gran terrabastall de l’aigua 
remenada . Fora d’aquests, els quals, si més no, treuen 
la veu natural, figura’t el depilador, que fa sovint una 
veu prima i estrident, per fer-se més notador, i que 

VOLÚBILIS. Mosaic de Diana i la seva nimfa sorpreses per Acteó. 
Fes - Meknès, Marroc .
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no calla mai, llevat de quan depila unes aixelles, i en 
lloc d’ell, fa cridar a un altre; figura’t encara el pastis-
ser, i el salsitxaire, el confiter, i tots els proveïdors de 
tavernes que venen mercaderies amb llur cantarella 
característica .» (Epistulae ad Lucilium , VI, LVI)

El soroll havia de ser infernal, gent entrant i sortint 
de l’edifici cridant o parlant en un to alt, la calor que 
eixia de les xemeneies, l’olor de fum… Això ens indi-
ca que potser no eren tan beneficioses ni saludables 
les termes . Podríem explicar la cara oculta i obscura 
d’una pràctica (la dels banys) que, si no s’anava amb 
compte, podia provocar la mort i tot . Les altes tempe-
ratures a què s’arribava, tant al tepidarium (entre 25º 
i 30º, amb de 20 a 40% d’humitat) com al caldarium 
(a 55º, amb un 80% d’humitat), i els excessos per part 
dels banyistes acabaven en alguns casos de manera 
dramàtica . Els talls de digestió, les asfíxies, les atura-
des cardíaques o els ofegaments eren freqüents . 

Des de l’època de l’emperador August hi havia un cos 
de bombers i guàrdia de vigilància anomenat Vigi-
les . Ells s’encarregaven de la seguretat a la ciutat i del 
control dels focs que hi pogués haver . En el nostre 
cas, a més de vigilar els forns, també tenien com a 
comesa emportar-se els cossos dels accidentats o 
morts de les termes .

Per concloure, no voldria passar per alt un tema im-
portant: la poca higiene que mostraven les aigües, so-
bretot al final de la jornada . És irònic reunir paraules 
com aigua, banys, brutícia i malalties en un mateix ar-
ticle, oi? Però aquesta és, sigui com sigui, una realitat 
de les termes . Us imagineu com quedava l’aigua de les 
piscines després que, durant tot el dia, s’hi banyessin 
milers de persones? Recordeu que fa dos mil anys no 
tenien filtres o tractaments químics per a netejar-la, i 
els banyistes solien deixar en les capbussades restes 
de pols, ungüents, cremes, etc ., sense comptar que, 
encara que dins l’edifici hi havia latrines, molts incí-
vics no les feien servir . Novament, Marcial ens parla 
de la quantitat de femta que acabava surant a l’aigua, 
la qual no es canviava amb freqüència . Encara que 
tinguessin sistemes de drenatge, eren insuficients per 
al gran volum d’aigua de les grans piscines .

D’altra banda, les altes temperatures de les sales afa-
vorien l’increment de bacteris i virus i, en conseqüèn-
cia, l’aparició de tot tipus de malalties . Aule Corneli 
Cels, metge que va viure al segle i dC, aconsellava no 
anar a les termes quan es tenia una ferida oberta per-
què podia acabar en gangrena .

Hem fet un petit recorregut pel món de les termes en 
època romana, però recordeu que quan visiteu un spa 
actual, fa dos mil anys els romans ja gaudien del plaer 
de l’aigua: salutem per aquam. Valete!

M. Mercedes Tubilla Martínez
Historiadora

Presidenta de Thaleia . 
Grup de Reconstrucció Històrica
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Caminar pels carrers d’una ciutat romana havia de 
ser una experiència auditiva molt diferent d’aquella a 
què estem acostumats avui: moltes veus, molts infants, 
animals, els sons dels artesans, dels «discs», que eren 
una mena de plats sonors situats a prop de les cruïlles 
dels carrers i que els carros quan passaven feien so-
nar per avisar que havien de passar . Molt sovint, però, 
també se sentia música d’algú que tocava un instru-
ment . Sembla obvi, però mireu de comptar les vega-
des del dia que sentiu la ràdio, als restaurants, a les 
botigues, etc ., una música de fons que no toca ningú . 
A l’antiguitat, però, a qualsevol ciutat, també Roma, 
si volies música, hi havia d’haver algú que la tocava . 

Una de les ocasions en què això passava més sovint 
era quan tenia lloc qualsevol mena de cerimònia 
pública . Aquestes cerimònies sempre anaven acom-
panyades d’un mínim d’un tibicen, sense el qual no 
podien tenir lloc . Per a entendre la importància que ha 
tingut la música des de la Roma republicana, tenim la 
sort de poder llegir un episodi escrit per Tit Livi que 
relata el que va ser potser una de les primeres vagues 
conegudes de la història, que va tenir lloc el 311 aC:

«Els tibicines no van tolerar que els últims censors els 
prohibissin menjar al santuari de Júpiter, una tradi-

ció de memòria antiga, i van anar tots junts a Tívoli 
perquè a la ciutat no hi hagués cap preludi dels sa-
crificis . L’aspecte religiós d’aquest fet va afectar tant 
els senadors que van enviar ambaixadors a Tívoli per 
a intentar que aquests homes tornessin a Roma . Els 
de Tívoli, compromesos amb les promeses, els van 
convidar primer a la cúria i els van instar a tornar 
a Roma, però, veient que no els podien convèncer, 
els van enganyar recorrent a una enganyifa molt ade-
quada a la naturalesa dels músics . Un dia de festa, els 
prohoms van convidar a casa seva els músics, i en 
l’ambient propi d’un banquet amb cançons i músi-
ca, els van emborratxar, cosa gens difícil, perquè els 
músics solen ser molt amants del vi . Un cop s’havien 
quedat adormits, els van carregar en carros i els van 
portar a Roma . Només quan els músics despertaren 
amb la llum del sol es van adonar que els havien dei-
xat al mig del Fòrum . Els ciutadans romans que els 
envoltaren els van convèncer per a quedar-se a Roma 
i se’ls va permetre, tres dies a l’any, fer una volta per 
la ciutat tocant música festiva, la qual cosa es renova 
anualment . A més, als músics que participaven to-
cant en les cerimònies sagrades se’ls va permetre el 
dret de menjar al temple com era tradició .»

Tit Livi diu «van anar tots junts a Tívoli» perquè for-
maven part d’una corporació, el collegium tibicinum, 
que reunia tots els músics de tíbia, els quals eren con-
siderats indispensables per a celebrar cerimònies i 
sacrificis religiosos . Tenien el privilegi de participar 
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juntament amb els sacerdots en el banquet que tan-
cava el culte, en què es consumia la carn dels animals 
sacrificats als déus, però Appi Claudi el Cec (el cen-
sor que va construir la Via Àpia) i el seu col·lega Gai 
Plauci van prohibir als tibicines participar en l’abun-
dant banquet del Temple de Júpiter Capitolí . Tal com 
hem pogut llegir en el text de Livi, el poder de nego-
ciació dels tibicines reunits en una corporació era tal 
que van acabar guanyant: no solament van confirmar 
les seves prerrogatives, sinó que també van tenir tres 
dies, del 13 al 15 de juny de cada any, en què es podi-
en disfressar i anar per la ciutat fent gresca .

Les corporacions agrupaven les persones d’un ma-
teix ofici, que tenien així una mena de protecció amb 
drets i deures . Pel que fa als músics, a més de la dels 

tibicines, hi havia altres col·legis que agrupaven els 
tubicines (músics de tuba), els cornicines (que toca-
ven el corn o la trompeta) o els scabillarii (músics 
que tocaven una mena de castanyoles pels peus) . El 
Collegium Scabillariorum d’August va agrupar pro-
fessionals que practicaven diàriament i tocaven tant 
la tíbia com l’scabillum, una percussió que només els 
tibicines utilitzaven i que es tocava amb el peu com 
una espècie de sandàlia de fusta . Hi ha moltes inscrip-
cions funeràries que testimonien l’existència d’aques-
ta corporació privada a les ciutats del Laci, dels Abru-
ços, de l’Úmbria i de la Campània . 

Els participants es van dividir en decúries de deu 
membres cadascuna i com més important era la ciu-
tat més decúries tenien . A Roma n’hi havia com a 
mínim setze, mentre que a Spoleto i a l’Úmbria, n’hi 
havia quatre amb el nom d’interma . A Spoleto es va 
trobar una inscripció dedicada a Marcus Septimius 
Septimianus, patró de la IV Decúria dels Scabillarii 

de la ciutat, i que diu «músic dels escenaris durant 
molts anys» . A Corfinio, als Abruços, hi ha una llis-
ta anomenada «Àlbum», amb els noms de vint-i-tres 
músics que figuren en ordre d’antiguitat, i tots van 
deixar de ser esclaus per a passar a ser lliures, la qual 
cosa mostra la importància de ser músic . A Pozzuoli, 
la seu de la corporació dels músics tenia una capella 
(sacellum) a sota d’un dels arcs de l’amfiteatre .

Algunes corporacions de músics romans, com el molt 
actiu Collegium Scaenicorum, tenien músics estran-
gers, i quatre ciutats, Roma, Pozzuoli, Nàpols i Nimes, 
sabem que tenien filials amb tots els músics d’origen 
grec, els anomenats «technites dionisíacs», els quals 
estaven sota la protecció imperial i agrupaven també 
poetes i cantants, tots fidels del culte a Dionís . Amb 

totes aquests agrupacions de músics, van aparèixer 
moltes competicions musicals, entre les quals desta-
caven els Capitolia i Graeco More a Roma . A Nàpols, 
hi havia les Sebasta i l’Agon Musicus . Els millors tibi-
cines i citaristes es traslladaven d’una ciutat a l’altra 
per participar en les competicions més prestigioses 
i també les més ben pagades, tant que el poeta Mar-
cial en un dels seus escrits dona aquest consell: «Fa 
molt temps, Lupo, que em preguntes preocupat so-
bre a quin professor confiar el teu fill . T’aconsello que 
evitis tots els gramàtics i retòrics: no hi ha res en els 
llibres de Ciceró o de Virgili, oblida la fama de Tutili 
[famós advocat de l’època]; si compon versos, allunya 
el poeta d’ell . Vols que aprengui arts lucratives? Fes-li 
aprendre a fer de citarista o de flautista; si el noi sem-
bla curt d’enteniment, fes-lo pregoner o arquitecte» .

Una altra conseqüència d’aquesta florent activitat ar-
tística va ser que la música es va fer cada cop més com-
plexa, cosa que va donar lloc a millores tècniques dels 
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instruments, que es van anar distanciant dels grecs i 
que exigien més preparació i esforç per part tant dels 
músics com dels lutiers . Els grups musicals també es 
van expandir per a esdevenir veritables orquestres 
amb seccions de cordes, instruments de vent i percus-
sió . Va passar igual amb els actors, els ballarins i els 
cantants, que van augmentar en nombre i es van espe-
cialitzar com més va més, i van donar vida juntament 
amb els músics a espectacles «totals» en què partici-
paven un gran nombre d’artistes . Tit Livi també ens 
parla dels sons que acompanyaven les grans desfilades 
triomfals, els funerals, i els espectacles dels amfitea-
tres que es van anar escampant arreu de l’Imperi .

Per a entendre aquesta expansió, podríem viatjar a 
una ciutat romana ideal, una com Tàrraco, per exem-
ple, un dia que tinguessin lloc uns ludi (espectacles) 
al circ o l’amfiteatre . Des de l’exterior d’aquests edifi-
cis, ja notaríem la cridòria i l’agitació que es vivia dins, 
on el públic aclamava i animava els seus gladiadors 
preferits enmig del so de tubes i corns que, malgrat 
tota aquesta cridòria, els músics aconseguien fer sentir . 

S’han conservat diverses imatges que representen els 
dos instruments sols o juntament amb l’hydraulis, 
que era un orgue hidràulic el so del qual és sostingut 
per l’aigua que circula a l’interior gràcies a bombes 
manuals . Entre les més conegudes d’aquestes imat-
ges, hi ha el mosaic de Nenning (Alemanya) amb un 
cornu i un hydraulis, i el de Zilten (Líbia) del segle 
i-ii dC, que representa dos músics de corn, un de tuba 
i un d’hydraulis . No hi ha constància de l’ús del lituus, 
un altre instrument de la família de les trompetes ja 
present entre els etruscs, probablement perquè tuba i 
corn, a més del so fort i sonor, són instruments amb 
una forta connotació simbòlica de solemnitat i estre-
tament relacionats amb rituals de la guerra i la mort, 
que les lluites de gladiadors escenificaven . 

Probablement, els músics tocaven al costat del magis-
trat que finançava els jocs, en els moments més desta-
cats: abans de l’inici i durant la mort d’algun gladiador . 
Els hydraulis, per contra, sonaven durant el combat, 
com Petroni ens explica en el Satiricó quan parla d’un 
gladiador en un carro que lluita amb el so d’un òrgan . 

«De seguida arriba un carro que, movent-se al ritme 
de l’orquestra, talla la carn tan bé que hauríeu dit que 
era un essedarius (gladiador) que lluitava dalt del car-
ro al compàs de l’orgue .» Un altre testimoni sobre la 
música durant els jocs prové de la ciutat de Chieti (els 
Abruços), on, sobre la tomba de Gaius Lusius Storax 
(començament del segle i dC), apareixen tres corni-
cines i tres tubicines .

Tant al centre de l’Imperi com a les zones més perifè-
riques, la música era present arreu, i alguns llocs eren 
autèntics vivers de músics professionals . Com hem vist, 
els músics grecs eren molt populars i ens agrada pensar 
que aquest fet és una prova de la gran obertura dels ro-
mans cap a tot el que era bo per als altres pobles . Així, 
per exemple, les crotalístries de Gades (Cadis) sembla 
que van ser les músiques i ballarines més reconegudes 
de l’Imperi, si tenim en compte que les trobem anome-
nades en textos d’Estrabó, Plini el Jove i Publi Estaci . 
Les crotalístries eren ballarines que es feien acompa-
nyar dels cròtals —un dels diversos noms que es van 
donar a les castanyoles—, originaris de Cadis . 

Estrabó diu que durant el regnat de Ptolomeu II, el 
140 aC, el mercader grec Èudox de Cízic va fer em-
barcar a l’antiga ciutat fenícia de Gadir (Gades pels 
romans) centenars de ballarines i músics amb con-
tractes laborals legals . De fet, un parell de segles més 
tard, Plini el Jove va escriure que cap sopar important 
a Roma no podia acabar sense les danses de les noies 
de Gades, les puellae Gaditanae, que s’acompanyaven 
també de les Baeticae crusmata (un altre nom per a 
les castanyoles), tan característiques de les danses de 
la Bètica que el poeta napolità Plubi Estaci les consi-
derava el símbol d’aquesta regió, de la mateixa mane-
ra que les ballarines de flamenc actuals encara tenen 
el poder d’evocar immediatament la mateixa regió 
que avui anomenem Andalusia .

Cristina Majnero
Ludi Scaenici

ENTRE EL MITE I LA HISTÒRIA. El llegat grec a la música i dansa 
de l’antiga Roma 
Ludi Scaenici (Itàlia)
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El teatre com a manifestació pública en època ro-
mana ens situa davant una realitat que al llarg de la 
història ha anat evolucionant paral·lelament als va-
lors imperants en cada moment i, simultàniament, a 
les necessitats mentals, psicològiques i ideològiques . 

Que les persones hem tingut sempre la necessitat de 
comunicar-nos i relacionar-nos és evident . Que la 
societat ha tingut sempre la voluntat de cercar res-
postes als dubtes individuals i col·lectius, també . Se-
gons sembla (i en aquest aspecte tots els historiadors 
i estudiosos hi estan d’acord), en l’època de la Grècia 
clàssica, i a partir de la transformació, l’evolució o 
el pas del ritual al teatre, ens situem en una posició 
en què el teatre es consolida, a poc a poc, com una 
forma de transmissió d’idees i una eina lúdica i pu-
blicitària . A partir d’aquest moment, ja no podem 
parlar d’una única forma de teatre que evoluciona 
linealment . És evident i clar que apareixen i es trans-
formen realitats paral·leles que de vegades es troben, 
i en altres moments històrics se separen i circulen de 
manera aïllada i independent . 

Podríem parlar grosso modo de dos grans blocs: el 
teatre popular, amb arrels en tradicions orals i tra-
dicions col·lectives, sense imposicions del poder, i el 

teatre més oficial, que vol utilitzar de manera cons-
cient els llenguatges comunicatius com una forma 
de transmissió de cànons i formats de conducta que 
permetin controlar ideològicament el clan, la tribu, 
la societat . I entre aquests dos grans grups podem 
trobar formats mixtos i formats més radicals que, fi-
nalment, influeixen en molts dels canvis escènics i 
teatrals . Poder i creació estan en confrontació o con-
xorxa contínua al servei d’una desitjada societat més 
òptima, més controlada o més rebel .

Arribats a aquest punt, cal comentar que no tenim 
gaire concreció sobre la vida dels actors en època 
romana i que no ens ha arribat informació precisa 
sobre els seus mètodes de treball i formació tècni-
ca i artística . De fet, els primers mètodes escrits que 
tenim sobre l’actor i la creació de personatges i histò-
ries ens arriben a partir de la comèdia de l’art del 
segle xvi a Itàlia . Quina era, doncs, la seva posició 
en la societat de llavors? Quins mètodes de treball 
tenien? Quina era la seva estructura organitzativa? 

Convé apuntar, també, que quan parlem de l’època 
romana parlem d’un període de temps llarg, de se-
gles, i, per tant, hem de tenir clar que ens enfrontem 
a diferents tipus de relació de poder-actors, actors-
societat, creació-ofici… Podem confirmar l’existèn-
cia de companyies estables (grex i caterva) amb pa-
pers molt marcats . També sabem que, durant molt de 
temps, aquestes eren formades per esclaus i lliberts . 

IN DOMO MAECENATIS. A casa de Mecenes   
Aula de Teatre de la URV (Tarragona)
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ria la seva influència, i que marca i determina una 
estructura que perdura en el temps i que no s’allu-
nya del teatre que avui dia podem veure i gaudir als 
nostres escenaris contemporanis . Una de les grans 
diferències la podem trobar, però, en l’actual demo-
cratització dels processos creatius i la possibilitat 
d’accedir a l’ofici d’actor per simple decisió personal i 
no com una forma de millorar l’estatus social .

Un dels factors que dificulten l’estudi dels actors en 
època romana és la manca d’informació escrita del 
com es formaven tècnicament en l’ofici . No ens ha 
arribat cap manual ni mètode de tècniques interpre-
tatives, i quasi tota la informació que tenim és per la 
iconografia de l’època, i per alguns escrits que fan re-
ferència a la seva vida i les seves formes organitzatives .
Ara bé, amb tots aquests ingredients podem apropar-

nos al que, possiblement, eren les formes escè-
niques de la Roma clàssica . A més, a partir de les 
hipòtesis de treball i les proves escèniques, podem 
constatar com treballaven els actors i com afavorien 
els processos creatius, d’un costat, per la necessitat 
de supervivència i, de l’altre, per la pràctica diària 
lligada a la tradició, a les manifestacions populars i 
la tradició literària hereva de la Grècia clàssica . Es 
conjuguen i se superposen distintes tradicions i una 
necessitat de fer del teatre una eina de propaganda 
ideològica i, fins i tot, en altres moments, cobrir les 
necessitats sensitives i intel·lectuals de les persones 
del moment, fets i incentius que, encara avui dia, es 
mantenen com el motor de la creació teatral i escè-
nica . Els nostres avantpassats són els nostres mes-
tres, els nostres referents i la nostra decidida forma 
d’interpretar el món .

Joan Pascual
Director de l’Aula de Teatre de la URV

IN DOMO MAECENATIS. A casa de Mecenes   
Aula de Teatre de la URV (Tarragona)

FARSA DE PAPUS. Teatre còmic romà   
Aula de Teatre de la URV (Tarragona)

La dona sortia a escena de manera puntual i, ini-
cialment, en gèneres considerats menors com les 
pantomimes, les danses i les accions escèniques 
de cabaret de l’època . No és fins molt avançat l’Im-
peri que la dona pren protagonisme i s’incorpora 
de manera normalitzada a les companyies . Però tal 
com explicàvem al començament, no sempre les 
coses eren d’un sol color, i podem trobar excep-
cions i moments puntuals de transgressió . D’altra 
banda, alguns poderosos, senadors, homes lliures 
i emperadors (malgrat ser un ofici menyspreat so-
cialment) van caure en la temptació escènica i van 
exercir d’actors, escriptors i poetes . El finançament 
d’aquestes companyies provenia fonamentalment 
dels mecenes i promotors dels grans ludi o, en èpo-
ques menys productives, de fer gires i actuar en 

cases privades . La paraula mecenes ve de Gai Cilni 
Mecenes, polític, home influent i amic directe d’Au-
gust . Protector de poetes, músics, actors i creadors 
en general, va arribar a tenir a casa un teatre i, per 
tant, un espai i el poder per a programar i protegir 
els artistes .

També sabem que existien petites companyies am-
bulants que circulaven per tot l’Imperi i que oferi-
en els seus serveis escènics, entre els quals podem 
trobar els precursors dels joglars, que, inspirats per 
actors vinguts de l’Orient, s’incorporen a la cultura . 
Imperen i deixen la seva empremta i influència en 
la concepció més popular del teatre com a forma de 
vida i transmissió de missatges, una influència que 
arribarà als grans teatres i a les grans obres literàri-
es del moment: del teatre popular al teatre literari i 
generador de grans obres escèniques . Tota aquesta 
tradició popular i escènica ens col·loca davant una 
forma teatral que ha mantingut al llarg de la histò-
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Del mar estant, la vista de Tàrraco per a un visitant 
que arribava a la ciutat des de Roma a l’alba d’un dia 
assolellat de primavera havia de ser un espectacle 
grandiós . El primer sol del matí il·luminava rasant els 
grans temples de l’acròpoli, amb els marbres blancs, 
que dominaven la ciutat des de dalt . Ocupant el ves-
sant del pujol i construït en terrasses, s’estenia el barri 
residencial format per cases de només dues plantes 
d’alçària . Es distingien les innombrables teulades que 
formaven un irregular mosaic compacte, esquitxat 
per la vegetació dels jardins que aflorava en alguns 
punts destacats . El barri era abraçat per les velles mu-
ralles republicanes (del segle ii aC), que davallaven 
cap al mar i coronaven els penya-segats de la costa 
amb les torres i els murs emmerletats . Des de la co-
berta del vaixell es distingia el centre cívic de la ciutat 
amb el fòrum amagat darrere el front marítim de la 
muralla . Per sobre dels merlets sobresortia l’elevada 
silueta de la basílica de tres pisos dedicada a l’empera-
dor August, i a la dreta, la façana del temple de Júpiter 
capitolí . Recolzat en les muralles dels penya-segats hi 
havia el temple protector de la ciutat, la Tutela Tarra-
conensis, amb la seva silueta característica . En primer 
pla, destacava la mola del teatre de la ciutat . Cons-
truït sobre un dels llenços desmuntats de la muralla 
marítima, dominava el barri portuari . Al peu de la 

muralla se situava el port i un dens barri comercial 
que remuntava el pujol fins a enllaçar amb el centre 
cívic de la ciutat . El visitant també podia veure com 
havia crescut la ciutat més enllà de les seves defenses 
seguint la línia de la costa .

Cap al nord s’estenia la franja estreta i allargada del 
barri de l’amfiteatre, el qual s’havia desenvolupat se-
guint la línia de la Via Augusta cap a Bàrcino . Tombes 
antigues s’alternaven amb alguns edificis dedicats a la 
producció agrària i habitatges de diferent tipus . Els 
millors llocs del paisatge costaner eren ocupats per 
vil·les nobles que aprofitaven les vistes al mar . Allà, 
l’elit de la ciutat gaudia d’una vida plaent molt a prop 
de la capital . Moltes d’aquestes vil·les havien nascut 
com a centres de producció agrària i no va ser fins 
a l’Imperi quan es van convertir en palauets que ex-
pressaven l’estatus social dels propietaris .

Cap al sud es podia albirar el suburbi del riu Tulcis 
(Francolí) . La plana agrària que flanquejava la de-
sembocadura del riu havia acollit al segle iv aC part 
de la ciutat ibèrica dels kessetani . Era famosa pels 
joncs que creixien a la vora del riu i per la qualitat de 
la producció de lli . Amb l’arribada de Roma, s’havia 
diversificat la producció . Vi i oliveres s’havien sumat 
als cereals i al lli . Com a resultat, un mosaic de peti-
tes granges esquitxava la campanya i proveïa en les 
necessitats vitals la pròspera capital de la província 
Citerior . Com que era ben comunicat amb la ciutat, 

TÀRRACO. Proposta de reconstrucció arquitectònica 
SETOPANT (URV-ICAC)
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la vida quotidiana 
en una ciutat romana al segle ii dc
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a custodiar les mercaderies . El barri portuari havia 
crescut darrere els molls . A primera línia es distingia 
una llarga fila de magatzems de dues plantes d’alçària . 
Darrere, aquests magatzems amagaven un laberint de 
carrerons que acollien els tallers i els magatzems que 
necessita la vida quotidiana del port . En alguns llocs, 
els particulars havien construït petits pòrtics per fa-
cilitar el treball a l’aire lliure dels artesans navals . Als 
pisos superiors hi havia les modestes cases i allotja-
ments on vivien els treballadors del port i els visitants 
ocasionals com el nostre comerciant . Instal·lat ja en 
un hospitium portuari o en la comoditat de la casa 
d’un amfitrió amic, el nostre visitant s’hauria dirigit 
ja a mig matí cap al fòrum de la ciutat . Per a això ha-
via de remuntar els pòrtics de la platea Tarraconensis, 
la via principal de la ciutat que des de la Porta Marina 
de la muralla es dirigia al recinte separat de l’acròpoli . 
Aquesta era la seu del governador provincial milita-
ritzat i de la burocràcia que gestionava l’administra-
ció imperial de la província .

Però el nostre comerciant no havia de solucionar cap 
assumpte oficial . Per això, després de superar la gran 
mola del Teatre, va girar a l’esquerra pel clivus Foren-
sis per a dirigir-se al centre cívic . Organitzat entorn 
de dues places bessones, porticades i tancades, el 
fòrum de Tàrraco tenia una basílica judiciària i un 
gran temple dedicat a Júpiter Capitolí . Allà tenien la 
seu els magistrats de la ciutat (duumviri, quaestores 
i aediles) . Las dependències municipals com el tre-
sor (aerarium) de la ciutat o la capella que custodiava 
els estendards del mateix Juli Cèsar ocupaven els es-
pais lliures que quedaven entre les places porticades 
i els carrers . A aquesta hora, els pòrtics de l’interior 
devien ser plens d’advocats, litigants, jurats, acusats i 
jutges que es disposaven a resoldre els seus assumptes 
als tribunals . Fora de les dues places, el fòrum era en-
voltat de locals comercials i, a més, contenia una gran 
esplanada comercial, no construïda, que arribava a la 
façana del Teatre i a la qual s’obria el temple de la Tu-
tela de la ciutat, construït sobre la muralla marítima .

Entre l’hora sisena i el migdia, les activitats principals 
dels ciutadans convergien entorn dels espais i edificis 
que envoltaven aquest gran espai lliure . Els agricul-

tors del suburbi segurament ja havien muntat les pa-
rades . Els seus crits es devien confondre amb el soroll 
dels artesans situats a les tabernae que ocupaven les 
façanes dels edificis i amb la música que acompa-
nyava les processons religioses . Els sacerdots encap-
çalaven la comitiva formada pels assistents del culte, 
els músics (tibicines) i els victimarii que conduïen els 
animals engalanats per al sacrifici . Si el sacerdot era 
un magistrat, havia de ser acompanyat pels lictors 
amb les insígnies del seu rang (fasces) . Els altars per al 
sacrifici destacaven davant el gran temple capitolí i la 
basílica, encara que també n’hi devia haver en altres 
llocs menys impressionants però no per això menys 
significatius, per exemple, el lloc que commemora-
va la fundació de la ciutat (umbilicus urbis) o certes 
cantonades en què s’havia construït una petita cape-
lla destinada a subratllar la sacralitat incerta d’una da-
ta, d’un fet o simplement d’un lloc . Davant les taber-
nae del fòrum s’alçava una font monumental . Devia 
ser coronada per l’estàtua d’un déu o una deessa, pot-
ser Hèrcules, el déu protector del comerç, que era 
molt arrelat a les terres hispàniques . Podem imaginar 
que el nostre comerciant li va dedicar una modesta 
libació d’oli com a mostra de devoció i per a propiciar-
lo en els negocis .
   
En l’escenari virolat de l’entorn del fòrum, el nostre 
comerciant devia començar els negocis trobant-se 
amb els compradors i destinataris dels seus productes . 
Potser tenia com a client un noble decurió d’antiga fa-
mília tarragonina, la dona del qual li havia encarregat 
fines teles orientals, comprades al port d’Òstia però 
produïdes a Alexandria, i el qual aquest matí havia 
de defensar com a testimoni de prestigi un client fa-
miliar d’una acusació falsa al tribunal de la cinque-
na columna del pòrtic de Júpiter . Allà hi havia el seu 
secretari, un llibert de confiança de la casa, amb qui 
el nostre comerciant havia de negociar l’import de la 
compra . Atesa l’hora avançada del matí, segurament 
tenien gana i s’haurien dirigit a un dels nombrosos 
establiments d’hostaleria que es concentraven en les 
carrerons de l’entorn del fòrum . Imaginem una peti-
ta caupona (casa de menjars), tal vegada regentada 
per un antic serf anomenat Ticinus . Podia haver estat 
situada al carrer que des del fòrum conduïa a la Por-
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tarragonins de totes les classes socials hi havien anat 
a buscar el darrer lloc per a viure . Les tombes s’aline-
aven a les vores dels camins rurals que solcaven la 
plana del Tulcis a partir de les portes de la muralla 
(la Porta de Sagunt i la Porta del Tulcis) . A més, com 
que l’interior de les muralles ja era saturat de construc-
cions, la ciutat havia crescut sobre aquests camins . 
Així s’havia format un gran suburbi que en alguns 
punts arribava a la Via Augusta en direcció a Sagun-
tum . La via travessava la plana pel nord buscant el 
pont sobre el riu . El suburbi enllaçava amb el barri 
portuari desdibuixant els límits de la ciutat cap al sud .

Si el nostre visitant hagués estat un comerciant d’Òs-
tia en viatge de negocis, en arribar la nau en què 
viatjava als molls s’hauria hagut d’ocupar del de-
sembarcament de la càrrega enmig de l’enrenou de 
l’activitat portuària . Estibadors, transportistes i navi-
cularii barrejats amb els treballadors de l’officina de 
l’aedilis supervisaven el moviment de mercaderies, 

al costat dels inevitables tafaners ociosos a la recer-
ca de qualsevol oportunitat de negoci . Naus d’esbarjo 
procedents dels embarcadors de les vil·les de la cos-
ta desembarcaven rics propietaris que es dirigien al 
fòrum per als seus assumptes i negocis . Nombrosos 
transports lleugers es desplaçaven incessants al llarg 
de la costa propera per a proveir la ciutat i, de tant 
en tant, ho feien les grans naus destinades al comerç 
internacional amb les mercaderies que portaven pro-
cedents de tots els racons del Mediterrani . Difícils de 
maniobrar dins la rada, devien generar un caos con-
siderable que servia de distracció al públic ocasional . 
A aquestes hores primerenques del matí s’hi havien 
de sumar els pescadors que tornaven amb la càrrega 
després d’una dura nit de treball . Descarregar el peix 
a la llotja i subhastar-lo involucrava més activitats i el 
moviment incessant de les carretes que remuntaven 
el pujol cap als mercats de la ciutat . La sortida del dia 
al port romà de Tàrraco devia configurar un especta-
cle gens menyspreable .

Obtinguts els permisos administratius i abonades 
les taxes, l’agent que tenia a la ciutat l’hauria acom-
panyat a un dels nombrosos magatzems (horrea) per PORT DE TÀRRACO. Il·lustració d’Hugo Prades a partir dels 

treballs de SETOPANT (URV-ICAC)
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productes . El comerciant no tenia estatus per a ser 
convidat per un noble de vella família; no obstant 
això, un ciutadà d’origen humil, però ric, o un llibert 
enriquit amb el comerç no tindria cap inconvenient 
per a convidar-lo a casa . L’administració de la provín-
cia des d’època republicana havia fet sorgir una classe 
mitjana enriquida amb els contractes de l’Estat, im-
prescindibles per a extreure els recursos del territori . 
Aquests intermediaris privats (negotiatores i publica-
ni) proveïen l’exèrcit, recaptaven impostos i signaven 
contractes per a explotar mines o terres públiques 
indistintament . Va ser la classe mitjana que va donar 
un suport total al partit popular en la guerra civil i 
que finalment va contribuir a la victòria d’August . 
Amb el desplegament de l’administració imperial, va 
canviar la manera d’organitzar la contractació públi-
ca; no obstant això, a les ciutats lligades al comerç 
internacional, com Tàrraco, aquesta classe mitjana 
va adquirir un protagonisme econòmic creixent en 
ajuntar-se amb funcionaris de l’administració . Com 

que no tenien un passat familiar gloriós, buscaven el 
reconeixement dels conciutadans amb donacions o 
actuant com a honrosos benefactors ciutadans . Una 
casa luxosa per a fer-hi banquets multitudinaris era 
la millor eina política . Imaginem que un ric llibert 
tarragoní estigués interessat a adquirir una superba 
col·lecció de vidres sirians d’altíssim preu transporta-
da des d’Òstia pel nostre comerciant . La millor estra-
tègia comercial hauria estat convidar-lo a sopar amb 
un grup selecte de convidats .

Conclosa l’agradable estada a les termes, el nostre co-
merciant hauria tornat on s’allotjava, probablement a 
prop del dipòsit de les seves mercaderies, per a em-
polainar-se abans de presentar-se al sopar . La posta 
de sol ja s’acostava i el port devia presentar un aspec-
te molt diferent del que havia trobat en arribar . És 
probable que un altre tipus d’activitats, allunyades del 
tràfec del matí, tinguessin lloc el barri portuari . Al-
gunes naus es preparaven per a la partida nocturna 
i els mariners organitzaven el viatge . Encara que no 
coneixem els edificis públics que gestionaven la vida 
portuària de Tàrraco, podem imaginar-los per altres 
ciutats més ben conegudes .

ta del Tulcis . Com que circulava per darrere el tem-
ple de la deessa, pot ser que es digués via de Tutela . 
Allà van comprar uns cucurulls de cigrons que van 
poder consumir dempeus amb una copa de vi calent 
servida en un thermopolium proper . L’establiment 
podria haver estat ben bé minúscul, però famós per 
la qualitat del vi . Com que el macellum (mercat) era 
a prop, haurien hagut de lluitar al mostrador obert 
al carrer amb la clientela de venedors que ja havien 
rematat els seus productes . 

Mentre bevien, no solament van negociar el preu de 
les teles, van poder discutir altres assumptes, com la 
compra d’una partida d’àmfores de vi tarragoní desti-
nada a ser consumida als locals de la facció dels verds 
al Circ Màxim de Roma . Tal vegada, el nostre comer-
ciant sabia que el noble patró que havia encarregat 
les teles produïa uns brous excel·lents a les vil·les que 
tenia a les comarques interiors . Com que el judici ja 
devia haver conclòs, el patró (assistit per l’esclau per-
sonal) deuria buscar refugi en un local de més catego-
ria, com una àmplia caupona amb jardí interior i un 
emparrat que podria ser darrere el temple de Júpiter, 
al vicus «de l’Erari», un dels vells carrers de la ciutat 
republicana on s’havien construït les oficines del tre-
sor de la ciutat . No seria sorprenent que compartís 
taula amb el magistrat que havia presidit el judici i 
que estiguessin negociant amb discreció una sentèn-
cia absolutòria .
  
El nostre afortunat comerciant devia acabar el refri-
geri de negocis quan les activitats del fòrum anaven 
concloent . A l’interior de les places porticades, els 
esclaus públics començaven a desmuntar els tribu-
nals de fusta, i a netejar i recollir les deixalles . Encara 
que els judicis públics havien conclòs, els ciutadans 
prosseguien els negocis, legals i il·legals, als nombro-
sos establiments de popinae, cauponae, thermopolia 
instal·lats als carrerons que envoltaven la places del 
fòrum . El soroll de les activitats artesanals als ta-
llers instal·lats a la zona gairebé ja havia desaparegut, 
mentre que els agricultors de les granges properes a 
la ciutat anaven desmuntant les parades . Acabava la 
jornada de treball per a qualsevol ciutadà com cal i 
començava la planificació de la nit . Tocava anar a les 

termes . Allà es barrejava la higiene personal i una 
certa activitat gimnàstica amb el plaer mundà i les 
relacions socials .

Per a arribar a les grans termes públiques de Tàrra-
co, situades al centre del barri residencial i obertes de 
franc a tots els ciutadans, era necessari remuntar la 
platea Tarraconensis a l’empara dels seus pòrtics . Les 
grans sales calentes tenien el sostre voltat i eren pa-
vimentades amb mosaics de color blanc i negre amb 
motius gimnàstics . Completava l’edifici una gran pa-
lestra amb jardí, piscines d’aigua freda i dependènci-
es obertes als porticats . Hi havia una biblioteca i tot 
amb armaris de prestatges per a custodiar els estoigs 
dels papirs enrotllats . L’edifici tenia cabuda per a di-
versos centenars de persones . Les termes havien estat 
donades a la ciutat per un desconegut personatge el 
nom del qual la història no ha conservat .

Normalment, un comerciant d’un cert estatus econò-
mic s’hauria estimat més la intimitat que oferien les 
petites termes privades pel mòdic preu d’una entrada . 
La ciutat portuària d’Òstia tenia, pel cap baix, disset 
establiments d’aquest tipus . A Roma es comptaven a 
centenars . Si el nostre comerciant hagués estat devot 
d’un déu com Serapis, a Òstia hauria freqüentat les 
termes de la Trinacria al santuari de les divinitats 
alexandrines . A Tàrraco va poder tenir altres motiva-
cions per a dirigir-se a les termes públiques, per 
exemple, trobar-se amb clients potencials provinents 
dels territoris de l’interior de la província . Imaginem 
un grup procedent de la Clúnia que havia acudit a la 
capital per resoldre un litigi de terres davant el go-
vernador de la província i que volia tornar amb pro-
ductes de qualitat que només arribaven a la capital . El 
nostre comerciant es disposava a negociar entre els 
plàcids vapors del caldarium, i potser tancar el negoci 
mentre rebia un massatge recuperador en un dels cu-
bicula de la palestra . Si hi havia acord amb el preu i la 
qualitat dels productes, es veurien el matí següent als 
horrea del port per a materialitzar l’intercanvi .

Un personatge com el nostre, en viatge de negocis, 
havia de tenir ja organitzat el sopar . Podríem esperar 
la invitació d’un ric tarragoní interessat en els seus 

EL CAPITOLI DE TÀRRACO, segle II dC 
Restitució arquitectònica. SETOPANT (URV-ICAC)
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Havia estat urbanitzada dos segles abans amb l’esta-
bliment de la ciutat republicana . La primitiva xar-
xa de carrers regulars amb prou feines havia de ser 
recognoscible pel creixement successiu de les cases 
nobles concentrades en aquest exclusiu barri tancat . 
Els mosaics i les estàtues trobats al segle xix durant 
l’excavació de la pedrera del port constitueixen un 
ressò llunyà del luxe que devia embolcallar els habi-
tants d’aquesta zona .

El nostre comerciant tenia l’allotjament a la part 
més baixa de la ciutat . Segurament va reservar una 
llitera de lloguer per a fer el recorregut d’anar i tor-
nar . No era aconsellable tornar a peu a la nit a un 
barri tan poc segur com el portuari . Amb les por-
tes dels horrea barrades, els carrerons que bullien 
d’activitat durant el dia es convertien en un desert 
laberíntic perillós .

Suposem que, gràcies a la riquesa que posseïa, el lli-
bert amfitrió ocupava una gran casa d’atri i peristil 
situada davant el circ i al costat de la Porta de Bàrcino . 
L’entrada havia de ser als porticats de la Via Augusta, 
al seu pas per la ciutat . La llitera, conduïda per qua-

tre portadors i acompanyada de dos guàrdies amb 
torxes, hauria travessat els carrerons del port per a 
arribar a la Porta Marina i hauria recorregut en tota 
la longitud la platea Tarraconensis. Al seu pas, hi hau-
ria contemplat les magnífiques façanes que s’estenien 
darrere els pòrtics . Encara que la major part de les 
cases de la ciutat només tenien segones plantes par-
cials, en aquest carrer principal s’aixecaven edificis 
de tres o quatre plantes i tot semblants als d’Òstia i 
Roma amb les seves balconades i nombroses finestres . 
Majoritàriament, eren ocupades per inquilins, i algu-
nes devien ser propietat de rics lliberts com l’amfitrió 
que imaginem . Els pòrtics de la platea s’interrom-
pien a mitja altura per a deixar espai al petit temple 
de Minerva, que a aquesta hora treia el cap a l’escàs 
trànsit del carrer . Al punt més alt, el carrer era inter-
romput per la llarguíssima façana d’arcs de pedra del 
circ, que, amb tots els reixats metàl·lics i les portes 
dels locals sota les grades tancades, apareixia fosca 
i solitària . El nostre comerciant no hauria deixat de 
notar el contrast amb els dies d’espectacle, més enca-
ra si corria un auriga famós . Amb els reixats oberts i 
els locals, alguns de mala fama, en plena activitat, la 
multitud s’amuntegava a les escales d’accés als seients .

Hi havia d’haver un magatzem públic on es custodi-
ava la gran balança de pesos oficials protegida per la 
imatge de la deessa Aequitas i la mensa amb el control 
de mesures . Segurament era tutelada per una capella 
dedicada a Posidó, com als grans ports d’Òstia i Poz-
zuoli . A aquesta hora del vespre, davant la sortida im-
minent a la mar, era el moment de demanar als déus 
un viatge propici, i per això el més convenient era un 
altar dedicat al déu dels mars . Podem imaginar que 
el nostre comerciant, caminant precipitadament cap 
a casa, va trobar un grup de mariners que celebrava 
un sacrifici . En una ciutat com Tàrraco no és estrany 
pensar en un grup d’origen semita que havia de salpar 
cap als ports de la costa africana . La gran estàtua nua 
de Posidó amb el braç dret alçat amb el seu trident es 
confonia amb el fenici Melkart, que era en definitiva 
el mateix Hèrcules gadità . El rostre i les robes dels 
devots ens haurien descobert un llunyà origen fenici . 
El nostre comerciant, si compartia l’afecte envers les 
divinitats orientals que sempre havien protegit la na-

vegació, s’hauria aturat amb silenciós respecte fins al 
final de la cerimònia . Després de saludar ritualment 
cobrint-se lleugerament la boca amb la mà, s’intro-
duiria en els estrets carrerons que s’obrien entre els 
magatzems darrere els jardins del Teatre, per a així 
arribar a la casa d’hostalatge on era allotjat .

A la casa l’havia d’esperar l’agent comercial amb in-
formació de les expectatives per a vendre la resta del 
carregament i sobre els productes hispans disponi-
bles als horrea del port tarragoní per a emportar-se 
en tornar a Òstia . Les jornades les passaria entre el 
barri portuari i el suburbi del Tulcis, visitant vene-
dors, examinant productes i negociant preus . Per a 
acudir al sopar, l’agent li hauria lliurat un present triat 
per al seu amfitrió: potser una safata de plata delica-
dament cisellada fabricada als tallers de la Campània .

Després de posar-se una toga nova, neta i acabada 
de planxar hauria anat a la casa de l’adinerat  llibert . 
Les cases més riques i espectaculars ocupaven els 
llocs amb més bones vistes de la ciutat: la zona de 
llevant a l’oest de la platea principal que s’estenia 
des de la façana del circ fins a la muralla marítima . 

BASÍLICA JURÍDICA DE TÀRRACO. Restitució de la seva façana 
SETOPANT (URV-ICAC)
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En el silenci del vespre, els portadors haurien girat a 
l’esquerra davant del circ per a dirigir-se cap a la Porta 
de Bàrcino . Havien arribat . La casa havia de tenir un 
gran atri per a rebre els convidats . L’amo, acompanyat 
del servei, hauria fet els honors exhibint el més gran 
dels seus tresors: la pròpia casa i el seu equipament 
luxós . Conduïts al peristil, haurien admirat el jardí 
porticat envoltat pels grans salons de banquet, que 
s’alternaven amb petits cubicula destinats a funcions 
més íntimes . Les habitacions privades dels propieta-
ris quedaven fora de la vista dels estranys, encara que 
fossin convidats honorables . Només s’hi podia acce-
dir amb una invitació expressa . A diferents llocs es 
veien les escales que accedien als altells de la planta 
superior, que eren destinats a l’allotjament del servei . 
També apareixien les escales que descendien als ma-
gatzems subterranis, anomenats criptopòrtics, que 
aixecaven en alçària el peristil i les pèrgoles del jardí 
per a millorar la visió del paisatge . 

Com que ja eren en plena primavera, el sopar es 
faria al triclinium aestivum del jardí principal de la 
casa . I, com que en el fons era un sopar de negocis, 
només s’havien convidat nou comensals . Per a gau-
dir de la naturalesa luxosament arranjada en forma 
de jardí, els llits del triclini se situaven en un saló 
amb grans portes que s’obrien a pèrgoles envolta-
des de jocs d’aigua decorats amb estàtues . Un per-
sonal de servei nombrós s’ocupava dels fogons im-
provisats a les habitacions pròximes . Mentrestant, 
els hostes s’anaven acomodant reclinats entorn de 
la taula central . Podem imaginar que un llibert amb 
tractes en l’administració provincial podia convidar 
a un sopar restringit un càrrec responsable d’arxius 
(tabularius), un secretari del registre oficial (com-
mentariensis) o un subprocurator adscrit a la gestió 
dels impostos, acompanyats de les seves dones . Un 
sopar consistent, ben regat amb vins de qualitat i 
amenitzat per alguna actuació era l’escenari adequat 
per a establir noves relacions comercials o consoli-
dar vells companys de negocis .

Aquesta narració és una ficció basada en les dades ar-
queològiques que coneixem de la ciutat de Tàrraco i 
en els estudis que hem publicat aquests darrers anys . 
El volum Herederos de Tarraco (2018), el text del qual 
signem Joaquín Ruiz de Arbulo i Ricardo Mar, resu-
meix el nostre treball des del 1981 . Els noms dels car-
rers són hipotètics, però no el traçat ni la descripció 
dels edificis i dels barris de la ciutat . Al món romà, 
només a Roma, Pompeia i Herculà, coneixem la de-
nominació antiga d’alguns carrers . Els termes cardo 
i decumanus no donaven nom a cap carrer . L’ús que 
se’n fa en l’arqueologia de les ciutats és una invenció 
moderna . La reconstrucció de la vida quotidiana en 
una capital portuària com Tàrraco es recolza en les 
nombroses descripcions que ens ha transmès la lite-
ratura llatina . Les obres publicades des del segle xix 
sobre «la vida quotidiana a Roma» recullen de ma-
nera exhaustiva les notícies necessàries per a com-
prendre com funcionava una ciutat romana . Hem 
volgut reflectir la importància que tenia l’espai urbà 
en la cultura mediterrània . Els escriptors llatins ens 
recorden les dificultats que van tenir els romans per 
a adaptar la seva manera de viure a les condicions 
de climes més septentrionals com els de Britània o 
Germània . Aquestes pàgines són una aproximació a 
la vida quotidiana de Tàrraco amb la perspectiva par-
ticular d’un comerciant viatger . La ciutat, no obstant 
això, contenia moltes altres classes d’habitants, des 
dels esclaus fins al governador, l’experiència vital dels 
quals mereix una anàlisi pròpia . 

Ricardo Mar
Professor titular d’Arqueologia (URV)

i investigador de l’ICAC

ROMANS DEL CARRER 
Cloenda del Festival Tarraco Viva 2018
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NEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

Per a Ciceró, copiant Aristò-
til, la ciutat és una comunitat 

d’homes lliures . Així, el que defineix la 
ciutat és, sobretot, el concepte abstracte 
d’institució política, passant per davant 
fins i tot de les definicions lògiques de 
simple agrupació de població o de la re-
llevància de les seves construccions . Per 
a les cultures de la Mediterrània antiga, 
el que relliga la vida ciutadana és l’exis-
tència de lleis que regeixin la vida cívi-
ca, de religió que impregni cada racó i 
cada activitat social, i d’un exèrcit capaç 
de defensar aquest ordenament dins 
d’unes fronteres establertes . 

Era tal la importància de la fundació 
d’una ciutat com una civitas que els ro-
mans van fixar la data exacta per al nai-
xement de Roma i la vincularen al mite 
de Ròmul i Rem . L’origen històric és el 
d’un petit poblat de la zona del Laci, a la 
costa mediterrània central de la penín-
sula itàlica . Hi ha restes arqueològiques 
de l’any 1000 aC que indiquen que l’àrea 
dels turons ja era habitada per grups que 

vivien en cabanes . De fet, Varró ja parla 
del Septimontium, el conjunt d’hàbitat 
dels set turons que més endavant forma-
ran Roma . Amb tot, per als romans la 
història de Roma com a civitas comença 
el 21 d’abril del 753 aC . Ab urbe condita, 
és a dir, «des de la fundació de Roma», 
és l’expressió llatina que serveix per a 
situar els esdeveniments en el temps .       
I ve’t aquí com la llegenda i l’arqueolo-
gia semblen no distanciar-se del tot: les 
excavacions de les restes més antigues, 
com ara les muralles o la casa del rei,    
es daten entre el 775 i el 750 aC .

Així, el mite de Ròmul i Rem alletats 
per una lloba i la fundació de Roma 
potser no és tan sols una simple conta-
lla imaginada pels romans per dotar-se 
d’un passat gloriós i d’un rei-fundador, 
Ròmul, descendent del mateix Mart . 
Netejada d’elements màgics, la llegenda 
mostra l’existència d’un primer rei que 
va portar a terme un acte ritual per a 
fundar una nova ciutat emmurallada . 
I resulta que aquest ritus fundacional, 

ACTE INAUGURAL

ROMA FUNDADORA DE CIUTATS

NOU que coneixem gràcies a Ciceró, a Livi, a 
Dionís d’Halicarnàs, a Plutarc, a Varró 
i a Verri Flac, a més d’utilitzar-se en el 
cas de Roma, va ser aplicat a les ciutats 
romanes de nova fundació .

El procediment per a fundar una nova 
civitas requeria, en primer lloc, l’apro-
vació de Júpiter . El pare de tots els déus 
es comunicava amb els mortals a través 
dels signes divins que apareixien al cel, 
com ara el vol de les aus o els llamps . Els 
àugurs eren sacerdots especialitzats que 
interpretaven aquests designis divins 
mitjançant l’observació del cel . Per a fer-
ho possible, calia establir un observa-
tori anomenat templum o auguraculum, 
sempre orientat a l’est i cap a l’horitzó . 

Fora d’aquest observatori, a la part oc-
cidental, es disposava una estrada on 
s’asseia l’àugur . Amb el seu bastó corb, 
el lituus, projectava al cel l’espai terrenal 
del templum, tot iniciant l’observació 
celeste amb la finalitat de reconèixer la 
direcció del vol de les aus .
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Aquest era l’espai comú per antono-
màsia, el lloc on hi havia exposades 
les lleis, els decrets dels decurions i 
els anuncis quotidians perquè tothom 
en tingués coneixement . Les millors 
botigues i els productes més valorats, 
com joies, teles preuades o perfums 
exòtics, s’oferien als carrers immediats 
o directament sota un dels pòrtics . El 
fòrum era el lloc triat per a formalitzar 
una cita i tancar un tracte o simple-
ment l’escenari social en què en algun 
moment del dia es deixaven veure de 
manera obligada els homes principals . 
Era el primer lloc que havia de visitar 
el viatger nouvingut .

Tradicionalment, la plaça del fòrum ha-
via estat el lloc on es feia cada nou dies 
(nundinae) el mercat, i també el lloc 
apropiat per a les grans festes públi-
ques, amb acrobàcies, pugilats, caceres 
i lluites de gladiadors que tenien lloc en 
recintes de fusta improvisats . Però gra-
dualment, la importància cada vegada 
més gran de les activitats judicials i de 

negocis que tenien lloc al fòrum va fer 
necessari separar les activitats comer-
cials dels productes de consum . Per a 
això es va haver de construir un mercat 
de proveïments, el macellum, un edifici 
independent, pròxim a la plaça, amb 
pòrtics i botigues perimetrals entorn 
d’un gran pati central on es podien fer 
els mercats i oferir a la venda els pro-
ductes quotidians de consum .

Hereu en part de l’àgora grega, el fòrum 
és, potser, un dels llegats més impor-
tants de la Roma antiga: un lloc per a 
trobar-se, una idea senzilla i genial . El 
fòrum romà ha estat un dels millors 
exemples d’espai comunicatiu . En pa-
raules d’Edward Glaeser, «cap de les 
tecnologies existents (telèfon, internet 
o videoconferència) no ofereix les fèr-
tils trobades casuals que han produït 
les ciutats d’ençà que es va crear el 
Fòrum Romà» .

FÒRUM
El cor de la ciutat romana

PROJECTE PHOENIX
(TARRAGONA)

RECREACIÓ HISTÒRICA

Una ciutat romana ideal era 
sobretot un espai de relació 

pública i comercial per als ciutadans i 
la població dels voltants . A cada ciutat 
romana, la major part de les activitats 
ciutadanes relacionades amb la religió, 
l’administració, la justícia, els negocis 
i el comerç es concentraven a la plaça 
del fòrum o plaça forense . La plaça con-
centrava un bon nombre de monu-
ments i tenia una situació cèntrica . 

Plaute ens descriu la varietat de gent 
que podíem trobar en un fòrum romà: 
jutges, oradors i advocats, usurers i 
banquers, i els paràsits que esperen 
una invitació per a sopar, els borrat-
xos, els xarlatans, la gent perduda i de 
mala fama, els forners, els carnissers, 
els àugurs, els malalts i les peixateres, 
els ociosos i els jugadors, els crèduls, els 
desgraciats, els qui hi van a assaben-
tar-se d’on han plogut granotes o han 
parlat els bous, o ha rajat sang, o ha 
sortit llet de les fonts, per a fer les 
seves conjectures sobre l’esdevenidor .  

NOU
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PROJECTE ARCADIA
(TARRAGONA)

THALEIA
(TARRAGONA)

Salutem per aqua: SPA. Sembla 
una expressió  molt moderna, 

oi?, però fa més de dos mil anys els nos-
tres avantpassats ja la utilitzaven . En 
totes les ciutats de l’Imperi, fossin grans 
o petites, els ciutadans podien gaudir 
del plaer d’anar als banys públics . Eren 
símbol de romanitat, i un lloc d’igualtat, 
on totes les persones, independentment 
de la condició social, l’edat o el sexe, 
tenien dret d’accedir . Era habitual veure 
en un mateix espai nobles rics al costat 
d’esclaus o estrangers, gaudint tots dels 
mateixos serveis . L’ entrada era molt ba-
rata, amb prou feines un quart d’as, i de 
vegades arribava a ser gratuïta . Eren 
diverses les estances que devien formar 
aquests complexos termals . A part de 
la zona de piscines, el client podia gau-
dir de biblioteques, tavernes, jardins, 
gimnasos i fins i tot habitacions on se 
li feien massatges o el podien depilar . 
De vegades, eren veritables complexos 
dedicats al lleure on es podien tancar 
negocis importants (otium et negotium) .

THERMAE ET BALNEAE
Un espai d’igualtat 
a la societat romana

TEODORA I 
CONSTANTINOBLE

RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA

TEBES

ARGOS TARRAGONA
IRENE CORDÓN

RECREACIÓ HISTÒRICA

La ciutat dels faraons

Durant més de mil anys fou la 
capital d’Egipte, llar dels pode-

rosos sacerdots d’Amon i residència de 
faraons . Mentre al desert s’excavaven 
les seves tombes, a l’altra riba s’aixecà 
la que per alguns segles fou la ciutat 
més gran del món . Homer l’anomenà 
«la ciutat de les cent portes», per als ro-
mans era Diòspolis Magna, i per als 
àrabs, al-Uqsur (els palaus), d’on ve el 
nom actual Luxor . Però les ciutats a 
l’antic Egipte tenien poc a veure amb les 
de Grècia o Roma . Com eren realment? 
Com funcionaven? Qui les governava? 
Acompanyeu-nos a descobrir com va 
anar creixent aquesta ciutat enmig de 
la lluita pel poder de faraons i sacerdots, 
i a reviure la gran festa amb què tots els 
tebans unien les dues ribes del Nil: la 
Bella Festa de la Vall .  

La caiguda de Roma l’any 
476 ha situat en l’imaginari 

col·lectiu la fi d’una era d’esplendor .             
A partir de llavors, les guerres, la vi-
olència i les invasions bàrbares con-
duïren a una nova època d’ignorància, 
teocràcia i brutalitat . Però, en realitat, 
l’any 476 només va caure l’Imperi 
Romà d’Occident . A Orient s’alçava 
una ciutat imperial, poderosa i cos-
mopolita: Constantinoble .

Aquesta és la ciutat d’un personatge 
fascinant, l’emperadriu Teodora . Es-
posa de l’emperador Justinià, fou una 
dona d’origen humil amb una vida 
plena de vicissituds i entrebancs . De 
profundes conviccions cristianes, va 
convertir Constantinoble en un fòrum 
permanent de debat sobre art, filosofia, 
història i religió, alhora que dirigia amb 
mà de ferro les revoltes internes o con-
trolava les tensions frontereres .

NOU NOU NOU

Galeria de 
personatges insòlits

GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
(TARRAGONA)

La vida d’una ciutat romana 
gira entorn del fòrum, un 

indret destinat a usos administratius i 
comercials que esdevé, alhora, lloc de 
trobada i entreteniment . Gent de totes 
les condicions hi coincideix per dife-
rents interessos . El fòrum és el bullici 
constant que marca el pols de l’urbs, un 
espai que convida a conversar, a fer el 
badoc, a descobrir novetats . . .  

Entre patricis i venedors de peix salat, 
també hi trobem artistes, poetes de car-
rer, fetilleres, entabanadors, filòsofs . . .,  
tots ells, personatges insòlits que con-
figuren una galeria humana que val la 
pena conèixer . 

TARRACO LVDVS
(TARRAGONA)

GLADIADORS DE TÀRRACO

RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA

UN DIA AL FÒRUM MUNERA GLADIATORA

ISTITUTO ARS DIMICANDI
(ITÀLIA)

RECREACIÓ HISTÒRICA

Grup de reconstrucció italià especialit-
zat des del 1994 en la recerca i recons-
trucció de l’armament i les tècniques de 
combat dels gladiadors romans i les dis-
ciplines de combat de la Grècia olímpica . 

Ofereixen una demostració rigorosa a 
partir de la investigació científica i l’ar-
queologia experimental, molt allunyada 
de la visió que ens ha donat el cinema .

Els darrers anys, aquest grup ha fet un 
treball notable per a acostar al públic 
el món dels amfiteatres romans; els 
gladiadors, les gladiadores (que n’hi 
havia), els lanistes, la seva vida diària, 
els tipus de combat, etc . Després de 
dur a terme demostracions en festi-
vals i espais arqueològics d’arreu del 
país, és un gran moment per a veure’ls 
al nostre amfiteatre .

El món dels gladiadors Els herois del moment

NOU
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FUNUS EXERCITUS 
Les legions altimperialsL’enterrament 

d’un gladiador

NEMESIS ARQ (TARRAGONA)
ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITÀLIA)

PROJECTE PHOENIX (TARRAGONA)
BARCINO ORIENS (BARCELONA)

RECREACIÓ HISTÒRICARECREACIÓ HISTÒRICA

L’estatus social dels gladiadors 
era contradictori . D’una banda, 

se’ls considerava infames, amb menys 
drets que un ciutadà . De l’altra, eren 
ídols de masses que podien arribar 
a tenir dona i fills . Gran part de la    
informació sobre la vida dels gladia-
dors és coneguda per mitjà dels seus 
epitafis . Havien de tenir, per tant, un 
enterrament digne per a pal·liar, en 
la mesura que fos possible, les conse-
qüències d’una mort violenta . En època 
romana es creia que les ànimes dels qui 
havien mort abans d’hora (nens, sol-
dats, gladiadors) havien de ser aplaca-
des amb rituals que els asseguressin un 
descans etern .

LEGIONS ROMANES
La LEGIO II TRAIANA FORTIS 
COHORS I BARCINONUM

BARCINO ORIENS
(BARCELONA)

RECREACIÓ HISTÒRICA

El pas de la República a l’Imperi va ser, 
en gran part, acompanyat i provocat 
pels canvis a l’exèrcit romà . La progres-
siva professionalització dels legionaris i 
la seva dependència directa envers els 
seus generals van crear una societat 
fortament militaritzada . La creació 
d’exèrcits permanents va donar lloc a 
la romanització d’amplis territoris fins 
aleshores molt allunyats de la realitat 
política i social de Roma .

Assistirem a la presentació de 
la panòplia legionària i ens hi 

acostarem per copsar com s’organitzava 
la legio i els comandaments més cone-
guts que tenia, entre altres: el legatus 
Imperialis, el centurio, l’optio, el vexi-
lifer, l’aquilifer, el cornicen, l’euocatus, 
l’agrimensor, etc . 

També veurem quina era la impedi-
menta legionària, el que va fer que als 
legionaris se’ls anomenés «les mules 
de Màrius» i que va convertir la legió 
romana en el primer exèrcit professio-
nal de la història militar . Podrem veure 
una recreació de les ordres de combat: 
atac i defensa .

NOU NOU

ELS ÚLTIMS LEGIONARIS FUNDITORES BALEARES
L’exèrcit baiximperial

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

ASSOCIACIÓ MENORCA TIR DE FONA
CONSELL INSULAR DE MENORCA

RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA

Com a resultat de les successives adap-
tacions a la situació de crisi constant 
del segle iii dC i de les reformes dels 
emperadors Dioclecià i Constantí, ja 
al segle iv, l’exèrcit tardoromà sembla, 
a primera vista, radicalment diferent 
de l’exèrcit romà altimperial i que tots 
tenim present com a exèrcit romà 
per excel·lència . Descobrirem el com 
i el perquè de tots aquests canvis, a 
partir de l’explicació de la indumen-
tària, l’equipament i l’armament dels 
soldats . També reproduirem diferents 
moviments militars de defensa i d’atac 
utilitzats en aquesta època, com ara 
l’atac en forma de tascó i la maniobra 
defensiva en fulkon .

Guerrers de les illes Balears
CAVALCANT PER ROMA 

CÉSAR AUGUSTO POCIÑA
ALA AVGVSTA

RECREACIÓ HISTÒRICA

Mitjançant una xerrada il·lustrada amb 
imatges i materials reals de reconstruc-
ció històrica, Lucius Alfenus Avitianus, 
eques de l’Ala Avgvsta, ens explicarà 
com es manejava el cavall a l’antiga 
Roma . En una cultura que no conei-
xia els estreps, la utilització de selles 
complexes permetia governar el cavall 
amb precisió, fins i tot en circumstàn-
cies extremes com pot ser la guerra . 
També s’explicarà la consideració que 
tenia el cavall i els seus usos en el món 
civil i militar . La utilització bèl·lica del 
cavall es duia a terme principalment 
amb els pobles aliats de l’Imperi, ex-
cel·lents genets que aportaven els seus 
contingents a l’exèrcit en virtut dels seus 
tractats d’aliança .

Usos, maneig i consideració
del cavall en la cultura romana

Segons Diodor Sícul, per als 
romans, Mallorca i Menorca 

són les illes «Balears» perquè en la 
pràctica de llançar grans pedres amb 
fona els nadius superaven la resta . A la 
menor de les Balears, on abunda més 
la pedra que les terres fèrtils, la vida 
no era fàcil . A partir del segle v aC, les 
comunitats hereves de la cultura dels 
talaiots entren en contacte amb les po-
tències de la Mediterrània . 

Des d’infants, els talaiòtics aprenen 
l’art de la fona . Molts s’enrolaran com 
a mercenaris, primer al servei de 
l’exèrcit cartaginès i després del romà . 
Així, participant en grans batalles de 
l’antiguitat, els balears irrompen en la 
història . Presentarem un selecte grup 
de funditores baleares que demostraran 
per què són els mestres llençant pedres . 

NOU
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LES CIUTATS DE 
LA MÚSICA, LA MÚSICA 
DE LES CIUTATS  

SERO SED NON SERIO ON NO HI HA VI,  
NO HI HA AMORUna gira d’actors 

per ciutats romanes

LUDI SCAENICI
(ITÀLIA)

ZONA ZÀLATA · AULA TEATRE URV  
(TARRAGONA)

NATALIA BRAVO
NURARQ: MENORCA, 
ARQUEOLOGIA I CULTURA

RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA

Des del passat remot, el vi ha 
evolucionat com a part de la 

nostra cultura mediterrània . A l’Imperi 
romà, el vi va esdevenir un element ci-
vilitzador i de cohesió . Els romans es 
van encarregar de portar el vi a tots els 
punts geogràfics on van ser presents, 
travessant el Mare Nostrum —el «mar 
vinós» d’Homer— des de l’Orient fins 
a l’Occident . 

I si el vi era tan important, el seu origen 
havia de ser diví, és clar . El personat-
ge ens explicarà la història del vi, que       
és la seva pròpia història; ens portarà 
a la Grècia mitològica, als banquets de 
Roma i als seus costums . També ens 
explicarà històries que venen de l’illa de 
Minorica i que conten la relació entre el 
vi i els antics habitants de l’illa, històries 
úniques a tota la Mediterrània .

Any 0 . Som a l’entrada de les 
muralles de Tàrraco . Una 

companyia és acampada a la zona . La 
grex ve d’actuar a la vil·la de Mauri-
tanus —l’actual Torredembarra—, a 
unes dotze milles romanes al nord de 
Tàrraco, amb motiu del casament de la 
filla d’una bona família . La companyia 
busca feina en una ciutat que tingui un 
teatre estable . 

Fins ara s’han hagut de guanyar les po-
lentae actuant a les vil·les dels nobles 
rics que han pogut enredar i a les viles 
rurals, participant en festivals de pri-
mavera com els Ludi Megalenses (del 4 
al 10 d’abril), les Cerealia (del 12 al 19 
d’abril), les Vinalia urbanes (23 d’abril) 
i els Ludi Florales (del 28 d’abril al 3 
de maig) . Per als Ludi Apollinares 
(del 6 al 13 de juliol) d’enguany s’han 
anunciat uns grans festivals i esperen 
aconseguir feina .

Caminar per una ciutat roma-
na fa dos mil anys havia de ser 

una experiència molt diferent d’aquella 
a què estem acostumats avui: moltes 
veus, molts infants, animals, els sons 
dels artesans, dels «discos», que eren 
una espècie de plats sonors situats a les 
cruïlles dels carrers i que servien per a 
avisar els transeünts i els altres carros per 
a no xocar . Però, a més, sempre hi havia 
algú que tocava un instrument musical . 

Ara ens sembla normal sentir música 
tota l’estona . La sentim pel mòbil, per 
la ràdio, als restaurants, a les oficines, 
etc . Però fa dos mil anys, l’única ma-
nera de sentir música era que toqués 
algú . A les ciutats romanes no hi havia 
pràcticament cap cerimònia o festa en 
què no hi hagués un músic tocant . Tan 
importants eren els músics —segons 
sabem per Tit Livi— que els de Roma 
van fer una vaga el 311 aC i van deixar 
sense rituals religiosos i polítics la ciu-
tat . Els senadors varen haver de prome-
tre’ls de tot perquè tornessin a tocar!

NOUNOU NOU

GLÀDIUS I MEDULINA
Espectacle de reconstrucció 
amb titelles romans

GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
(TARRAGONA)

RECREACIÓ HISTÒRICA

La peça narra la història de Medulina, 
esposa d’un ric senador, que oblida el 
marit i els «bons costums» de Roma 
per a fugir amb l’amant, el qual és un fa-
mós gladiador anomenat Glàdius el 
Rave, un home fort com un bou però 
lleig com una cabra . Ja se sap…, els bra-
ços dels gladiadors fan florir jacints! 
Abans de fugir, el marit se n’assabenta i 
ho intenta impedir per tots els mitjans, 
però els capricis de l’amor són impos-
sibles d’aturar .

Glàdius i Medulina és un espectacle 
de reconstrucció amb titelles romans 
que parteix de textos de Juvenal, Plaute, 
farses atel·lanes i testimonis de titelles 
antics .

Confecció de titelles: Alex Manríquez
Policromia: MV Arte

ANTÍOC ASPÀSIA DE MILET
Un nouvingut a Tàrraco Mestra d’oratòria

ALEX MANRÍQUEZ MERCÈ ROVIRA

MONÒLEG MONÒLEG / GRÈCIA

Aspàsia camina sola i recorda… Han 
passat moltes coses a la seva vida, mol-
tes més de les que es va imaginar que 
viuria com a dona quan, amb vint anys, 
va trepitjar Atenes per primera vegada . 
Tots sabem que la història depèn de qui 
l’expliqui; per això, vol ser ella qui parli, 
qui ens expliqui la seva vida, acostu-
mada a llegir i escoltar el que els altres 
han dit d’ella . Per això, torna al dia en 
el qual, acusada d’alcavota i proxeneta, 
va al judici, conscient que en bona me-
sura és un pretext per a atacar el qui en 
aquell moment era el seu marit, Pèri-
cles, un dels polítics i oradors atenesos 
més destacats de l’edat d’or grega . Però 
també sap que del resultat del judici 
depèn no solament la seva reputació 
com a mestra en oratòria, sinó també 
la seva influència en la vida intel·lectual 
i política d’Atenes . 

Li va perdonar Atenes el seu mèrit? Van 
respectar els homes la seva vàlua? Va po-
der seguir amb els seus ensenyaments?

Un gran orbe el forma molta 
gent, gent de tota mena: hi ha 

rics que viuen de renda, soldats, mer-
caders, meretrius, fusters, lladres, i un 
ventall ampli de personatges . Molts els 
podries trobar al camp o en un poble, 
però alguns només es generen a les ciu-
tats més grans, perquè necessiten la gent 
per a poder viure, i n’hi ha alguns que la 
necessiten per a poder ésser . Potser no 
és la manera de viure més noble, però 
és de les més antigues . El clientelisme a 
Roma és una tradició fundada per Ròmul 
que va perdurar molt de temps, o potser 
encara perdura . Antíoc és el clientelis-
me portat a l’extrem: «Existeix una classe 
de persones que volen ser les primeres 
en totes circumstàncies i no ho són: a 
aquestes m’acosto . Jo no em presento a 
aquests d’aquí perquè se’n burlin, sinó 
que, al contrari, ric amb ells i alhora 
aplaudeixo les seves ocurrències . Tota 
cosa que diuen, la lloo; si en canvi ne-
guen aquesta, aquesta lloo, també; si nega 
algú, nego jo; si afirma, afirmo jo . En fi, 
jo mateix m’he ordenat adular-ho tot .» .

NOU
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EUMACHIA VALÈRIA L’OBSTETRIXVESPILI, EL SICARI
La rica empresària 
que va canviar Pompeia

«La que es posa al davant»

ASSUMPTA MERCADER KARME GONZÁLEZAGUSTÍ FARRÉ

MONÒLEG MONÒLEGMONÒLEG

 Valèria Pròcula és una pres-
tigiosa llevadora lliberta que 

arriba d’Òstia, el port de Roma . Allà 
hi havia exercit d’ajudant de la famosa 
obstetrix Escribònia Attice i, més enda-
vant, fins i tot, va entrar al servei de la 
mateixa Faustina la Major (esposa de 
l’emperador Pius) . Fa alguns dies que 
ha retornat a Tàrraco, i és rebuda a casa 
de la seva neboda Sal·lústia per multi-
tud de parteres del territorium que la 
venen a escoltar . Valèria ens explicarà 
com era l’ofici d’una obstetrix i tots els 
usos socials vinculats al naixement i el 
part emmarcats en la vida quotidiana 
de les ciutats romanes .

Eumachia pertany a una de 
les famílies més importants i 

antigues de la ciutat . Quan es va quedar 
vídua va decidir utilitzar els seus diners 
i el seu talent per a convertir-se en una 
gran empresària, i ho ha aconseguit . 
Ara es dedica als negocis relacionats 
amb la tintoreria i la sastreria i, com 
que necessita distribuir els seus pro-
ductes, també coneix molt bé el món 
de la navegació . Eumachia, a més a més, 
és sacerdotessa imperial . Aquest càrrec 
li atorga un cert poder i influència per 
a poder tirar endavant iniciatives que 
fins fa molt poc han estat reservades 
exclusivament als homes . Té un propò-
sit molt clar, però no li serà gens fàcil 
portar-lo a terme . La societat, tot i que 
les lleis han començat a canviar, encara 
funciona com un  patriarcat . Eumachia 
estima Pompeia i vol deixar-hi la seva 
empremta . Ser una dona rica no és su-
ficient; haurà d’utilitzar les seves dots 
diplomàtiques i les seves excel·lents 
habilitats socials per a aconseguir-ho .

Vespili és un sicari que té una 
història i un objectiu . Som en 

temps d’Adrià, en els dies que l’empe-
rador visita Tàrraco per a presidir els 
concilis provincials d’Hispània . Durant 
l’estada a la capital de la Tarraconense, 
un esclau ha intentat atemptar contra 
l’emperador, però el mateix Adrià l’ha 
reduït i inexplicablement li ha perdonat 
la vida . Vespili té un encàrrec: liquidar 
l’esclau boig . Aquest pretext ens perme-
trà recórrer aquella vida fosca i bruta 
que hi havia a les grans urbs .

NOU NOU NOU

PRO PAGANOS
Quan les ciutats van esdevenir 
perilloses per als pensadors

CARLES ALCOY

MONÒLEG

«Soc Damasci, que he fugit 
d’Alexandria i d’Atenes, per-

seguit pels bàrbars, pels destructors . He 
arribat a Tàrraco, on visc ara i espero 
morir, en pau . Ajudeu-me, per pietat .» 
Els filòsofs grecs comencen a ser mino-
ria . El cristianisme s’expandeix arreu . 
Ha arribat a ser molt a prop del poder, 
potser el poder mateix . I el pensament 
antic no encaixa dins el que una religió 
monoteista considera bo . Cal un exèr-
cit per a combatre els antics: uns milites 
Christi, uns soldats d’un nou imperi . 
Les ciutats són perilloses . 

La destrucció d’art, de coneixement, de 
costums, de llibertats és una consigna . 
Alguns intenten conservar el coneixe-
ment antic, fins i tot, arriscant la vida . 
Després d’uns quants segles de cristi-
anisme, tots haurem perdut mil·len-
nis de civilització, cremats i destruïts .
A Tàrraco, la ciutat imperial serà anor-
reada, els seus símbols esborrats, les se-
ves belleses destruïdes, sistemàticament . 
I passarem de l’urbs a l’ager .

PAULIANUS
Un empresari de gladiadors 
a Tàrraco

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

MONÒLEG

PERSONATGES I
PERSONES A L’AMFITEATRE 
DE TÀRRACO

NEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

RACONS AMB HISTÒRIES / ITINERARI

Tres personatges destaquen 
per la vinculació amb l’amfi-

teatre de Tàrraco, no tots tres amb la 
mateixa fortuna, però . El primer, el 
flamen del culte imperial, va pagar la 
construcció . L’any 218, l’emperador 
Heliogàbal va ordenar una gran refor-
ma en què es va afegir sobre el podi 
la inscripció llatina més llarga que es 
coneix . I finalment, hi ha Fructuós, el 
bisbe de Tàrraco que va acabar essent 
condemnat a morir cremat l’any 259 .

Els espectacles amfiteatrals duraven, 
com a mínim, un dia sencer . Al matí es 
feien les venationes o caceres d’animals 
salvatges, al migdia s’executava els con-
demnats a mort i, finalment, a la tarda 
es duien a terme les lluites de gladia-
dors . L’amfiteatre de Tàrraco conserva 
estructures vinculades amb la venatio: 
les fosses, el passadís perimetral o els 
sistemes de protecció contra les feres, 
entre d’altres . També s’ha conservat un 
petit espai dedicat a Nèmesi, la divini-
tat protectora de caçadors i gladiadors .

Els empresaris d’espectacles com els 
de l’amfiteatre exercien un ofici que es 
considerava infamant . Malgrat la popu-
laritat de la gladiatura, els propietaris 
de gladiadors no eren ben vistos soci-
alment, ni podien exercir cap tipus de 
magistratura . Al segle vii dC, Isidor de 
Sevilla considerava que la paraula llati-
na lanista, que identificava els gerents 
de gladiadors, provenia de la paraula 
etrusca que significava ‘carnisser’ .

Malgrat tot això, la realitat és que 
aquesta podia ser una professió molt 
lucrativa . El negoci és el negoci, i quin 
negoci! Coneixerem la història d’aquest 
empresari ambulant d’espectacles de 
gladiadors originari probablement de 
la Bètica . Tàrraco era un bon lloc per 
a fer diners?

NOU NOU
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ROMANS EN UN MUR 
I UNA ESCALA

LA CASA ENCANTADA 
D’ATENES, BRUIXERIA  
I LES PARENTALIA

MITES DE ROMA 
I TÀRRACO A 
LES MURALLES

ARGOS TARRAGONA AGUSTÍ FARRÉNEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

RACONS AMB HISTÒRIES / ITINERARI RACONS AMB HISTÒRIES / ITINERARIRACONS AMB HISTÒRIES / ITINERARI

Els romans que malvivien en 
barris pobres i els que habita-

ven amb tota mena de luxes als palaus 
compartien les misèries i les grandeses 
de la condició humana . Els romans 
eren capaços de defensar els valors més 
elevats i de cuitar per les passions més 
baixes . Com nosaltres . 

D’això ens parlen els grafits a la porta 
de la taverna, o del lupanar (el pros-
tíbul), o les cròniques de l’antiguitat 
que relaten com els emperadors eren 
assassinats a la mateixa residència . 
Veniu a conèixer com s’insultaven al 
carrer, com defensaven l’honor, com 
s’enamoraven, i com mataven i morien 
pel poder .

Parlarem de la carta de Plini el 
Jove en què descriu una casa 

encantada d’Atenes a causa de la pre-
sència d’un fantasma . Es tracta, segons 
els entesos, del primer relat d’espectres 
amb component sobrenatural, i ha tin-
gut una enorme influència en els relats 
moderns sobre aparicions fantasmals .

Entrarem en el món de la bruixeria i 
les malediccions amb Ericto i Locusta, 
i acabarem amb les Parentalia, les festes 
fúnebres que se celebraven a l’antiga 
Roma com a tribut als difunts d’una 
família i que van acabar adquirint 
un vessant col·lectiu, en memòria de 
tots els morts del país . Els tres temes 
tenen un eix comú que és el més enllà, 
l’inconegut, i ens ajudaran a saber una 
mica més d’una part del tractament de 
la mort per part de la societat antiga .

Itinerari per la muralla de 
Tàrraco per a parlar de com 

els antics romans necessitaven revestir 
l’origen de la seva ciutat amb tota mena 
d’oripells per a presentar-se com a fills 
d’una estirp divina .

Us parlarem dels mites del naixement 
de la ciutat de Roma, no únicament 
com a fets llegendaris, sinó també per a 
descobrir alguns dels aspectes històrics 
i arqueològics reals que s’hi amaguen .

La Torre de Minerva conserva un baix 
relleu incomplet d’Atena Poliàs, i també 
altres elements que la converteixen en 
un unicum de l’arqueologia peninsular . 
Situada al punt més elevat de Tàrraco, 
aquesta torre controla la Mediterrània 
i els camins . Tots els seus murs conte-
nen un llenguatge simbòlic difícil de 
llegir des del moment actual, però que 
no devia passar desapercebut per a un 
habitant del segle iii aC .

NOUNOU NOU

HELIOGÀBAL, 
VERRES I FRONTÍ

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

RACONS AMB HISTÒRIES / ITINERARI

NOU La part baixa de la ciutat de 
Tàrraco, entre el fòrum i el 

port, concentrava bona part de la vida 
social, econòmica, política i religiosa de 
la ciutat . El Fòrum de la Colònia i les 
restes de la font pública del carrer del 
Vapor ens serviran per a contextualitzar 
tres històries de la Roma antiga: la mort 
del controvertit emperador Heliogàbal, 
el judici del corrupte Gai Verres i la 
figura de Sext Juli Frontí, inspector 
d’aigües de Roma . 

LA DESCOBERTA 
DE L’ANTIGA ROMA

LA DESCOBERTA 
DE L’ ANTIC EGIPTE

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

IRENE CORDÓN
EGIPTÒLOGA
SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA

DESCOBRINT EL PASSAT 

NOU NOUConeixem amb el nom de re-
gionaris dos catàlegs oficials 

del segle iv dC que contenen una re-
lació completa dels edificis de la ciutat 
de Roma . 

Per a cada una de les catorze regions se 
subministra una llista numerada dels 
edificis públics (grans temples, places, 
grans termes), edificis singulars, monu-
ments (arcs, columnes, grans estàtues), 
infraestructures (ponts, aparcaments 
per a carros, grans fonts . . .), casernes de 
guàrdies i una llista detallada de la resi-
dència en insulae, és a dir, illes de cases 
de pisos edificades en altura, i domus, 
les grans cases patrícies organitzades 
entorn d’atris i peristils de planta baixa 
i primer pis . 

A la llista s’hi afegeixen evidentment els 
grans monuments excepcionals —circs, 
teatres i amfiteatres—, l’extens palau im-
perial del turó palatí i, per acabar, els 
campaments de la guàrdia pretoriana 
i els bombers . 

XERRADA AUDIOVISUAL
DESCOBRINT EL PASSAT 
XERRADA AUDIOVISUAL

Quan pensem en l’arqueologia, 
pensem en Egipte . El poder 

evocador de les primeres expedicions 
al país del Nil és tan fort que ha donat 
lloc al paradigma del que és la tasca 
d’un arqueòleg .

Un dels grans descobridors de l’antic 
Egipte és, sens dubte, William Flinders 
Petrie, nascut a Londres l’any 1853 i 
mort a Jerusalem l’any 1942 . Després 
de fer alguns treballs arqueològics a 
Stonehenge, va visitar Egipte el 1880 i 
va quedar fascinat per la seva història . 
Posteriorment va excavar a Abidos, 
Amarna, Naucratis i Tanis . Entre el 
1892 i el 1933 va ser catedràtic d’egip-
tologia a la Universitat College de 
Londres . El 1931 va vendre la seva col-
lecció personal d’antiguitats egípcies 
per a crear el Museu Petrie de Londres . 
Va publicar milers d’article i llibres, i 
entre els seus alumnes podem trobar 
Howard Carter, el descobridor de la 
tomba de Tutankamon .
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LA CIUTAT ROMANA  
I EL MÓN URBÀ EN 
EL MEDITERRANI CLÀSSIC

TEBES,  
UNA CAPITAL DE  
L’ANTIC EGIPTE

ROMA, 
LA MEGALÒPOLIS 
DE L’ ANTIGUITAT

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO 
RICARDO MAR · JESÚS CARRUESCO 
ENRIC CALPENA · JOSEP M. PALET 
MODERA: MAGÍ SERITJOL 

IRENE CORDÓN, EGIPTÒLOGA
MAGÍ SERITJOL, DIRECTOR DEL FESTIVAL

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO, URV 
MAGÍ SERITJOL, DIRECTOR DEL FESTIVAL

NOU NOU NOU

DIÀLEGS AMB LA HISTÒRIA / DEBAT CONVERSES DEL FESTIVAL / DEBAT CONVERSES DEL FESTIVAL / DEBAT

Les primeres ciutats apareixen 
entre el novè i vuitè mil·lenni 

abans de la nostra era i s’expandeixen 
amb Grècia i sobretot Roma . Llavors, 
podem parlar d’una antiguitat urbana? 
Podem parlar d’una certa globalització 
entorn dels segles iv aC i iii dC? 

Són moltes les preguntes que podem 
plantejar-nos i algunes qüestions enca-
ra ens afecten . Com s’abastien d’aigua? 
Quin paper tenia la política en la fun-
ció urbana? Eren ciutats monocultu-
rals? Els processos migratoris eren 
habituals? Existia la promoció social? 
Quin paper tenien l’art i la cultura? 
Lleure i negoci, només era «panem et 
circenses»? I del que ara en diem in-
fraestructures, de quines disposaven? 
Malgrat el lament de certs intel·lectuals 
que es delien per una vida al camp, com 
és que tants volien viure a la ciutat? 

Es vol obrir un debat per a reflexionar 
sobre el present des del passat: l’essèn-
cia de Tarraco Viva .

Anomenada «el ceptre» pels 
antics egipcis per ser on tenien 

la residència els faraons de les dinasti-
es del Regne Nou, Tebes era també la 
capital religiosa del país i seu del déu 
més adorat, Amon-Ra . El complex de 
temples de Karnak és un dels més grans 
del món antic, i les nombroses tombes 
de faraons i nobles encara ara desper-
ten la curiositat i l’interès de moltíssima 
gent d’arreu del món .

Com era la ciutat? Qui hi vivia i de 
què vivien? En què s’assemblava a les 
ciutats gregues o romanes i en què se’n 
diferenciava?

Amb més d’un milió d’ha-
bitants en l’època d’August, 

Roma era juntament amb Alexandria 
la gran ciutat del món antic . Dividida 
en catorze barris, sabem per documents 
antics els principals edificis de cadas-
cun: termes públiques i privades, do-
mus, insulae, arcs honorífics, basíliques, 
aqüeductes, biblioteques . . . Tot estava 
registrat, i el recompte és impressionant .

Algunes dades: 28 biblioteques, 6 obe-
liscs egipcis, 8 ponts, 11 places forenses, 
10 basíliques jurídiques, 17 termes im-
perials, 11 grans termes públiques, 856 
cases de banys, 19 aqüeductes, 1 .790 
domus (cases dels rics), 46 .602 insulae 
(blocs d’apartaments), 2 circs, 2 amfitea-
tres, 2 estàtues colossals, 3 teatres, 4 ludi 
(escoles de gladiadors), 5 naumàquies 
(espai per a espectacles de batalles na-
vals), 15 nimfeus (fonts monumentals), 
22 escultures eqüestres, 80 estàtues de 
déus d’or, i un detall, la capacitat del Circ 
Màxim era de 485 .000 espectadors, quasi 
cinc vegades més que el Camp Nou!

QUÈ ERA LA CIUTAT ANTIGA? 

MANUEL BENDALA
CATEDRÀTIC EMÈRIT 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID

NOU

XERRADA

Com va ser 
i com es va fer Roma

La forma de vida urbana va 
representar una meta fona-

mental en el procés de transformació 
de l’home de «criatura» de la naturalesa 
a «creador» del propi ecosistema, una 
fita en l’antiguitat de l’urbanita que el 
va fer sentir una espècie humana supe-
rior, la que Aristòtil va denominar zoon   
politikon, «animal urbà» .

L’expressió més rotunda de la seva capa-
citat creadora va ser el nucli construït 
de la ciutat, l’urbs, centre d’un paisatge 
urbà que integrava, a més, l’ager, el camp, 
i el territori no conreat i llunyà, la silva . 

A Roma va ser excepcional l’afany dels 
dirigents per dotar-se d’un centre urbà 
que fos expressió material del seu gran 
poder, d’un lideratge imperial, i donà 
com a resultat una urbs que ha estat 
el model urbanístic de referència de la 
civilització occidental .

PROPAGANDA ELECTORALELS GOVERNS MUNICIPALS 
ROMANS

JUAN MANUEL ABASCAL
UNIVERSITAT D’ALACANT

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Virtuts dels candidats i crides    
al vot als murs de PompeiaÈlits i poder local

NOU NOU

XERRADAXERRADA

Cada any, els quatre magis-
trats que dirigien la vida polí-

tica d’una ciutat romana havien de ser 
renovats pels conciutadans masculins 
en una votació pública (els comitia) que 
tenia lloc a la plaça forense . La votació 
era precedida d’una campanya electoral . 
El candidatus buscava vots pels carrers 
i les cases de la ciutat amb el recurs 
recurrent de la prensatio, és a dir, l’en-
caixada de mans . Un esclau nomencla-
tor era l’encarregat de recordar a l’amo 
noms i fets per a facilitar l’acostament 
als electors . I, per descomptat, era es-
sencial tenir una qualitat: la comitas, la 
capacitat del candidat de ser amable .

Ara bé, no hi havia res millor per a 
aconseguir vots que fer servir la propa-
ganda electoral a les parets de la ciutat . 
S’han descobert als carrers de Pompeia 
uns 2 .600 programmata electorals pin-
tats, i un 90% correspon als darrers deu 
anys de la vida pompeiana . El missatge 
essencial era molt simple: «o(ro) u(t) 
f(aciatis)», ‘us demano que em voteu’ .

L’administració de les ciutats  
de l’Imperi romà no va repre-

sentar una càrrega financera per a l’Estat, 
i és que Roma delegà en les elits locals 
de cada un d’aquests centres totes les 
funcions de gestió local . El sosteniment 
de l’administració urbana va permetre 
a aquesta aristocràcia ciutadana acon-
seguir cada dia més quotes de poder, i, 
amb això, els membres d’aquest grup 
van arribar a constituir un segment 
social de prestigi anomenat «ordre 
decurional», que va arribar a ser quasi 
sinònim d’elit local . 

Al mateix temps, aquest servei prestat a 
Roma va servir perquè aquesta aristo-
cràcia anés incrementant el pes polític 
fora de les ciutats . Això explica que 
alguns dels seus membres arribessin 
a ascendir a l’ordre eqüestre i a l’ordre 
senatorial i tot . Al final del segle ii ja 
coneixem emperadors que provenen 
d’aquesta capa urbana de prestigi d’al-
gunes ciutats .
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La vida quotidiana en una ciutat 
romana en el segle ii dC

RICARDO MAR
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

XERRADA

UN MATÍ AMB  
UNA DONA ROMANA

MERITXELL BLAY
PROFESSORA DE LLENGÜES CLÀSSIQUES  
(IES JAUME I, SALOU) - ICAC

XERRADA

NOU NOU NOU

LA INAUGURATIO DE TÀRRACO 

CRIS SALOM 
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

XERRADA

En el món romà se cercava 
l’aprovació dels déus per a 

moltes activitats quotidianes, i per a 
les qüestions més importants, com ara 
la fundació d’una colònia, resultava im-
prescindible . Els déus eren interpretats 
mitjançant unes tècniques d’endevina-
ció molt diferents de les del món grec, 
però compartides entre llatins i altres 
pobles del centre d’Itàlia . Des d’un 
espai sagrat, l’auguraculum, i seguint 
un complex ritus, l’àugur i el magistrat 
fundador observaven els senyals divins, 
en especial les aus i el seu vol, per a do-
nar l’aprovació de la divinitat suprema 
o negar-la . Durant les obres d’urbanit-
zació del carrer Cervantes vers el 1920, 
Mn . Serra Vilaró va excavar les restes 
d’un pobre empostissat . A partir de la 
informació proporcionada per ell, ho 
vam reinterpretar com l’auguraculum 
fundacional de Tàrraco . El nombre 
conegut d’auguracula a tot l’Imperi és 
extraordinàriament reduït, i el cas de 
Tàrraco desvela aspectes fins llavors 
insospitats .

La fundació de la colònia           
en època de Juli Cèsar

Dones, diverses i plurals . Així 
eres les dones que vivien a 

les ciutats antigues del Mediterrani: 
esposes, verges, mares, filles, lliures, 
esclaves; sacerdotesses, propietàries, 
prostitutes, dones de totes les maneres, 
edats i condicions .

Les fonts literàries, històriques i ar-
queològiques ens atansen a poder 
comprendre com eren les dones i quins 
papers de gènere desenvolupaven a les 
diferents ciutats de l’Imperi . Encara que 
les romanes gaudiren de més drets que 
les gregues i tenien més presència a 
l’espai públic, la dona en el món romà 
continuava subjecte sempre a l’home . 
Tot i així, tenim exemples de dones que 
treballen fora de casa i d’altres propietà-
ries que van més enllà de l’estereotipada 
imatge de la matrona romana . Dones, 
algunes conegudes i d’altres descone-
gudes de la història de Roma, des d’un 
punt de vista femení .

La vista de Tàrraco des del mar 
per a un visitant que arribava 

a la ciutat des de Roma a l’alba d’un 
dia assolellat de primavera havia de ser 
un espectacle grandiós . El primer sol 
del matí il·luminava rasant els grans 
temples de l’acròpoli, amb els marbres 
blancs, que dominaven la ciutat des 
de dalt . Ocupant el vessant del turó i 
construït en terrasses s’estenia el barri 
residencial format per cases de només 
dues plantes d’alçària . 

Es distingien les innombrables teula-
des que formaven un mosaic irregular 
compacte esquitxat per la vegetació 
dels jardins que afloraven en alguns 
punts destacats . El barri era abraçat 
per les velles muralles republicanes (del 
segle II aC), que davallaven cap al mar 
i coronaven els penya-segats de la costa 
amb les torres i els murs emmerletats .

VIURE A TÀRRACO DIVERTIR-SE A LES 
CIUTATS ROMANES
Tavernes, termes i espectacles

NOU NOUEn aquesta conferència viurem 
l’experiència d’acompanyar un 

pompeià qualsevol en els moments de 
lleure . En primer lloc, anirem amb ell a 
fer un vinet als establiments de menjar 
i veure anomenats termopolis i situats 
a la Via de l’Abundància, el carrer co-
mercial per excel·lència de Pompeia . 
Després, sense allunyar-nos-en gaire, 
ens relaxarem a les termes combinant 
esport, salut i plaer . Amb el cos a punt, 
a la tarda anirem a un bon espectacle de 
gladiadors a l’amfiteatre i aclamarem els 
nostres ídols de l’arena, amb el privilegi 
de decidir sobre si viuran o moriran . 
En cloure el dia anirem a alguna casa 
de joc clandestina a jugar amb passió 
als daus per a gastar els diners guanyats 
en les apostes de gladiadors i veure si la 
fortuna ens torna a somriure .

XERRADA

FERNANDO LILLO
DOCTOR EN FILOLOGIA CLÀSSICA 
I PROFESSOR DE LLATÍ I GREC 
(IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO, VIGO)

LES MURALLES DE  
TARRAGONA. De fortificació 
a monument (s. xix)

PILAR BRAVO
JOAN MENCHÓN 
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

XERRADA

EPIGRAFIA ROMANA 
A LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA

ISABEL RODÀ
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
AMICS DE LA CATEDRAL

XERRADA

La catedral de Tarragona es va construir 
al damunt i aprofitant les restes del que 
havia estat el gran Fòrum Provincial de 
l’antiga Tàrraco . A banda dels aspectes 
simbòlics que això suposava, una certa 
continuïtat amb el passat clàssic, molts 
elements de les restes romanes van ser 
utilitzats per a la construcció de la que 
va ser la capital eclesiàstica de Catalu-
nya durant l’edat mitjana . 

Alguns d’aquests elements són altars 
o pedestals d’estàtues que contenen 
una valuosíssima informació sobre els 
habitants de l’antiga capital romana . 
Farem un recorregut per aquestes epi-
grafies tot destacant els aspectes més 
interessants de la informació que ens 
proporcionen .

El segle xix és apassionat i 
convuls . Amb el setge del 1811 

i la rèplica d’aquest setge dos anys 
després, Tarragona havia quedat molt 
malmesa per l’infortuni de la guerra . La 
complicada malla de defenses i muralles 
de poc havia servit i hom planteja un 
sistema de fortificació molt més modern .

L’avenç de la civilització arriba a una 
Tarragona que vol ser industrial i mo-
derna . El ferrocarril, el fet de deixar de 
ser plaça forta, la unió de la població 
de Marina amb la Part Alta van ser 
els factors de canvi ara fa gairebé dos 
segles . La necessitat d’enderrocar mu-
ralles, d’obrir una pedrera per al port, 
d’avançar cap a la modernitat va tenir 
conseqüències importants per al patri-
moni històric . Les velles defenses, però, 
passaran de ser construccions obsoletes 
a tenir-se en compte com a monument . 
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LES MÀQUINES ROMANES 
DE SERRAR PEDRES 

GENARO GONZÁLEZ
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Una aproximació a 
l’enginyeria romana

XERRADA

PERE NAVARRO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

XERRADA

IN RUSTICAM 
ROMANAM LINGUAM
De com la llengua llatina es va 
transformar en la llengua catalana

SEGUINT LES PASSES 
DE MAGÓ

OCTAVIO TORRES GOMARITZ
UNIVERSITAT D’ALACANT

XERRADA

II Guerra Púnica (218-201 aC) . 
Després de les derrotes a Ibè-

ria, Magó Barca va abandonar Gadir en 
direcció a les Balears per renovar forces 
i ajudar el seu germà Anníbal en la ba-
talla contra Roma . Per això va decidir 
hivernar a Menorca, casa dels cèlebres 
foners, d’on va partir cap a Itàlia amb 
una gran força militar . Però, per què, 
Menorca? Investigacions científiques 
recents revelen el paper que va tenir 
aquesta illa per a l’òrbita púnica, un 
punt estratègic polític i econòmic que 
degué preparar-se per a les batalles que 
es dibuixaven en l’horitzó . Per a això, 
van emprar un complex sistema de 
fortificació arquitectònica desenvolu-
pat prèviament a Sicília, Sardenya i les 
mateixes costes nord-africanes . El po-
blat de Son Catlar és un dels jaciments 
més importants per a estudiar aquest 
moment, amb prop d’un quilòmetre 
de muralla conservada i un conjunt de 
bastions i accessos inexpugnables que 
van intentar evitar costés el que costés 
la caiguda de Menorca davant Roma .

Menorca entre Cartago i Roma

Encara parlem llatí, una mica evolu-
cionat però llatí al cap i la fi . Ara bé, 
per què utilitzem el mot cavall si en 
llatí es diu «equs»? Cóm va evolucionar 
el llatí fins a donar lloc al conjunt de 
les llengües romàniques? Quins són 
els canvis que van fer possible que la 
llengua llatina modifiqués la seva es-
tructura i es diversifiqués en el conjunt 
de llengües neollatines? Com es van 
produir aquests canvis que van afectar 
els sons, les formes, l’ordre dels mots, 
el significat de les paraules?

L’enginy és l’eina principal per 
a resoldre problemes tècnics . 

Des d’abans de l’època romana, la recer-
ca per a aconseguir més productivitat 
en menys temps i amb menys esforç 
ha estat a les mans dels enginyers . Les 
màquines de serrar pedra (Efes, Gerasa 
i Hieràpolis) són un exemple d’aprofi-
tament de les opcions que ens dona la 
natura per a solucionar una necessitat .

NOU NOU

L’ARRIBADA DE  
QUINT CECILI METEL

CRISTINA BRAVO 
NURARQ: MENORCA,                                              
ARQUEOLOGIA I CULTURA

XERRADA

Les illes Balears van ser con-
querides militarment l’any 

123 aC . Aquesta expedició fou liderada 
pel general i cònsol Quint Cecili Metel, 
que dos anys després va tornar a Roma, 
on va rebre el sobrenom d’«el Baleàric» . 
Quines eren les motivacions del Senat 
per a annexionar les Balears? Què en 
sabem d’aquest fet del final de l’època 
republicana segons les fonts escrites i 
arqueològiques? Què va representar 
aquesta conquesta per a la menor de les 
Balears (creació de noves instal·lacions, 
relacions amb el món talaiòtic, etc .)? 
Quines restes tenim documentades dels 
primers moments de l’ocupació romana 
de Menorca?

Durant la xerrada es plantejaran totes 
aquestes preguntes, per tal d’acostar els 
començaments del món romà a Me-
norca a tothom qui hi estigui interessat .

Les Balears sota el control romà

TELL-EL-AMARNA

FERNANDO QUESADA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID

Urbanisme de la 
capital d’Akenaton

XERRADA

ELS LLIBRES I EL PODER

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La gran biblioteca 
d’Alexandria

Al segle iii aC, Alexandria 
era el gran port comercial del 

Mediterrani oriental, una ciutat rica i 
cosmopolita, on es parlaven totes les 
llengües i on es podien comprar tots 
els productes . Creada per Alexandre el 
Gran, quan va morir va ser convertida 
en capital del regne d’Egipte pel seu ge-
neral Ptolomeu, convertit en monarca . 
Aquest va començar la construcció, al 
costat del port, d’uns palaus reials ge-
gantins que ocupaven ni més ni menys 
que una quarta part de tota la ciutat . 
Al costat es va aixecar una residència 
per als millors savis i pensadors —ge-
òmetres, matemàtics, astrònoms, físics, 
metges— i, allà mateix, un gran ma-
gatzem de llibres on s’havien de reunir, 
totes!, les grans obres escrites per a ser 
examinades, contrastades i traduïdes 
al grec . En un món antic en què el sa-
ber es transmetia oralment, la història 
d’aquesta gran biblioteca d’Alexandria 
va ser el gran impuls de la ciència i la 
cultura, sense paral·lel fins a la gran 
revolució industrial . 

XERRADA

Durant molt de temps es va 
creure que l’Egipte faraònic va 

ser una civilització anòmala que no va 
tenir ciutats com les d’altres cultures 
antigues . 

Des dels anys setanta nombroses ex-
cavacions han desmentit aquesta idea . 
Akhetaton/Amarna, la capital del «rei 
heretge», ens permet fer un estudi 
complet i fascinant d’una gran ciutat en 
plena esplendor, des de les escombrari-
es fins a les cases dels grans dignataris, 
estudi que a més a més és representatiu 
de la vida urbana en l’antic Egipte .

NOU NOU NOU
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EL TEMPS NO S’ATURA 
MAI A LA CIUTAT

L’AMISTAT 
I LES CARTES ENTRE 
ÀTIC I CICERÓ

ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONAJUAN GONZÁLEZ SOTO
DOCTOR EN FILOLOGIA HISPÀNICA

Passatge del temps

Titus Pomponius Atticus (109 - 32 aC) 
fou un home molt ric i molt culte . 
També va ser l’editor més antic que es 
coneix . Seria interessantíssim llegir al-
gunes de les cartes que va escriure i va 
enviar al seu gran amic Marcus Tullius 
Cicero (106 - 43 aC) . No és possible . No 
s’han conservat . No obstant això, sí que 
és possible accedir a les cartes que l’ora-
dor va dirigir al seu bon amic Àtic . No 
hi són totes les que li va escriure, però 
se n’han conservat moltes, un total de 
426 . Per mitjà d’aquestes cartes, l’orador 
conversa obertament i lliurement amb 
el seu millor amic .

El temps és una convenció i 
una realitat? A la ciutat, els 

seus protagonistes estan condicionats 
pels rellotges que els organitzen les 
vides, les tragèdies i els anhels . Com 
es mesurava el temps a l’antiga Roma? 
Quins rellotges feien servir? Us convi-
dem al passatge del temps, i a reculons 
retrobarem els diversos ritmes de per-
sones que han viscut, crescut i mort a la 
ciutat a ritme de Cronos, el gran bé i el 
gran mal . Tempus fugit! Un recorregut 
per la història quotidiana de rellotge 
a rellotge .

LECTURA DRAMATITZADA LECTURA DRAMATITZADA

ATENES, 
LA CIUTAT DE LA 
GRÈCIA CLÀSSICA

CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID

Durant l’època de Pèricles, la 
ciutat d’Atenes es va convertir 

en el centre cultural de tot Grècia, una 
ciutat que durant molts segles serà el 
referent cultural europeu de l’extraor-
dinària civilització grega . Aquest lloc, 
el locus, avui encara ens atrapa amb la 
visió dels seus monuments icònics, pele-
grinatge de turistes i meca d’hel·lenistes . 

En aquesta conferència s’exposarà el seu 
esdevenir en època arcaica i clàssica i 
com es configuren els espais en una ciu-
tat grega antiga . Atenes ens pot semblar 
una ciutat caòtica, incomprensible, bruta 
i tot . Aquí es presentarà tal com fou, im-
ponent, alegre, fins i tot tafanera, i, per 
descomptat, gens insignificant .

XERRADA

NOU NOU

LA BIBLIOTECA 
D’ALEXANDRIA

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

El Google de l’antiguitat

EXPOSICIÓ

El primer autor antic que va 
mencionar que a Ibèria hi 

havia un lloc i un port amb el nom de 
Tarrákon fou Eratòstenes de Cirene, un 
famós geògraf i astrònom hel·lenístic 
del segle iii aC . Eratòstenes era per 
descomptat un dels grans savis del món 
antic . Ell va definir els paral·lels i els 
meridians terrestres i fou l’home que per 
primera vegada va mesurar la circumfe-
rència del globus terraqüi . Eratòstenes 
reuní els seus coneixements en una obra 
titulada Geographica, una descripció de 
tota l’oikouméne o món conegut, revi-
sant tota la documentació disponible en 
la seva època i suprimint-ne els relats 
mítics i les faules poètiques . Però Eratò-
stenes vivia a la ciutat d’Alexandria, a 
Egipte, i mai no havia estat a Ibèria . Com 
pot ser que sabés que existia aquesta 
terra llunyana d’Occident, una ancora-
da portuària i un petit lloc denominat 
Tarrákon? Doncs simplement consultant 
les obres dipositades en una institució 
de la qual fou el tercer director: la gran 
Biblioteca Reial d’Alexandria .

MACELLUM

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

Els mercats romans

Els mercats, els macella, eren 
l’expressió més visible del que 

significava una ciutat romana: la pos-
sibilitat de comerciar productes de tota 
mena . Aquest era un dels avantatges de 
viure-hi . Al de Tàrraco es podien trobar 
aliments de tota mena, fruites, verdures, 
llegums, hortalisses, carns, ous, format-
ges, i també teles, robes, sabates, i altres 
productes propers i vinguts de ports 
molt llunyans .

Una de les tasques dels aediles, l’equi-
valent als regidors dels nostres ajunta-
ments, era assegurar que el macellum 
de la seva ciutat estigués ben proveït . 
Una altra funció era procurar que nin-
gú no alterés els pesos ni les mesures 
per a vendre productes com els cereals . 
Tota ciutat romana d’una certa impor-
tància disposava d’un macellum, un 
edifici, d’altra banda, no tan diferent 
dels mercats municipals actuals del 
nostre país .

EXPOSICIÓ

COM ERA UN  
MERCAT ROMÀ?

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

VISITA COMENTADA

Una ciutat romana era abans 
que res un mercat; aquest va 

ser el seu origen i la seva raó de ser . 
Dins la ciutat, el macellum era un edifici 
independent, amb botigues disposades 
al voltant d’un gran pati central porticat 
on es podien oferir a la venda els pro-
ductes quotidians de consum .
 
A Tàrraco, la vida comercial es va 
concentrar a la part baixa de la ciu-
tat, entorn de la plaça del fòrum i al 
barri portuari . No tenim coneixement 
del lloc exacte on era el macellum de 
Tàrraco, però tot ens fa pensar que no 
devia ser gaire lluny del lloc que ocupa 
el mercat contemporani .

Un recorregut pel mercat actual de Tar-
ragona ens permetrà fer una reflexió 
sobre com eren els mercats en època 
romana i si eren gaire diferents dels que 
tenim avui dia .

NOU NOU NOU
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TABULARIUM
Les dades massives 
dels romans

PROJECTE PHOENIX 
(TARRAGONA)

VISITA COMENTADA

NÈMESI

JORDI ABELLÓ 
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

VISITA COMENTADA

La protectora dels gladiadors
ARETÉ

GEMMA FORTEA
ICAC

VISITA COMENTADA

Esport, bellesa i coneixement 
a l’antiga Grècia

Poques paraules poden resumir tants 
conceptes i tan complexos com els que 
engloba la paraula grega areté (ἀρετέ) . 
No existeix a les nostres llengües una 
traducció exacta d’aquest mot, que, en 
els poemes homèrics, engloba totes les 
qualitats que fan d’un home un heroi .  

Areté és virtut, és noblesa, és honradesa 
humana, és autoafirmació de la pròpia 
personalitat, la seva realització i la lluita 
contra tot el que intenti impedir-la . És 
la necessitat constant d’arribar a la ple-
nitud, a la superació personal . La vida 
d’un grec sempre tenia una màxima as-
piració: excel·lir . I amb l’excel·lència no 
s’aconseguia només l’honor i la glòria 
personal, sinó també resultar agrada-
ble als déus, als qui, per cap concepte, 
cap mortal no havia d’intentar assimi-
lar-se o, el que és pitjor encara, superar .

L’any 1952, una excavació a 
l’amfiteatre de Tàrraco, sota 

la direcció de Samuel Ventura i amb 
el patrocini de William L . Bryant, va 
treure a la llum una pintura de Nèmesi, 
la deessa de les situacions desesperades . 
Se la considerava representativa de la 
justícia en diversos tipus de competició, 
protectora dels qui hi participen i qui 
decideix qui és el just guanyador .

La deessa havia dormit sota l’arena de 
l’amfiteatre, a la fossa . Diverses mo-
nedes i exvots trobats en l’excavació 
van permetre deduir que es tractava 
d’un espai de culte a l’interior de l’am-
fiteatre . El lloc original presentava un 
suport per a dipositar-hi les ofrenes i 
una coberta de teules per a protegir 
la pintura . Els gladiadors i caçadors 
es devien encomanar a Nèmesi abans 
de pujar a l’arena; en alguns casos, per 
darrera vegada .

Podríem dir que, si els grecs 
es van atrevir a pensar el món, 

els romans es van atrevir a governar-lo . 
I governar vol dir controlar . En els ta-
bularia, els arxius romans, es podia 
consultar l’estat de comptes de la ciutat, 
els crèdits concedits, els impagats, les 
actes de l’ordo decurionum (una mena 
de senat local), les multes als ciutadans 
i les formae (mapes) de la ciutat i el seu 
ager (camp), amb el nom de tothom 
qui hi vivia, la seva condició social i 
les seves propietats . 

Una còpia de tot s’enviava a l’arxiu 
imperial de Roma . Cada cinc anys es 
renovava el cens de l’Imperi amb tota la 
informació relativa a les comunitats, les 
ciutats i les províncies . Resulta sorpre-
nent com els romans van ser capaços de 
saber amb total precisió qui vivia, on i 
com en qualsevol racó del seu imperi: 
unes dades massives autèntiques de fa 
dos mil anys .

NOU NOU

AURIGA SERVEIS CULTURALS
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ITINERARI

Enigma nocturn

Ara que els límits de la nova 
ciutat estan marcats, ja podem 

posar mà a l’obra i construir-la . Però no 
tot serà tan fàcil per als nous colons: 
qui hi ha al darrere de la desaparició 
dels carreus? Sabotatge! Aquest enigma 
nocturn agafa com a tema central l’ur-
banisme i tot el que envolta la fundació 
d’una nova ciutat en el món romà .

Els enigmes nocturns són una proposta 
de lleure alternatiu per a joves . Amb 
un format competitiu, en petits grups, 
intentem resoldre un misteri a partir de 
la investigació, la deducció i la recerca . 
Els enigmes ens acosten a la ciutat i el 
seu patrimoni d’una manera diferent . 
Des del 2008, el Servei de Joventut de 
l’Ajuntament de Tarragona organitza 
aquestes propostes en diferents èpoques 
de l’any, i per tercer any, amb la col·la-
boració de l’Àrea de Cultura i Patrimoni, 
es programen al Festival Tarraco Viva .

ESCRIT A LA PEDRA

ITINERARI

Enigma nocturn

Les inscripcions de la ciutat 
amaguen una part de la histò-

ria de Tàrraco . Ressegueix les marques 
i descobreix què s’oculta darrere els es-
crits del passat . Aquest enigma nocturn 
se centra en les restes epigràfiques que 
es conserven a la Part Alta i al Pretori . 
Les fonts d’informació sobre la gent de 
Tàrraco d’aquestes zones seran el centre 
de la recerca .

Els enigmes nocturns són una proposta 
de lleure alternatiu per a joves . Amb 
un format competitiu, en petits grups, 
intentem resoldre un misteri a partir de 
la investigació, la deducció i la recerca . 
Els enigmes ens acosten a la ciutat i el 
seu patrimoni d’una manera diferent . 
Des del 2008, el Servei de Joventut de 
l’Ajuntament de Tarragona organitza 
aquestes propostes en diferents èpoques 
de l’any, i per tercer any, amb la col·la-
boració de l’Àrea de Cultura i Patrimoni, 
es programen al Festival Tarraco Viva .

SCRIPTORIUM 

RICARDO V. PLACED
(OSCA)

TALLER ADULTS

Cal·ligrafia de la lletra  
urbanissima

La lletra urbanissima, com la 
denomina el paleògraf Robert 

Marichal, deriva de l’escriptura comu-
na romana . Escrita amb càlam o pin-
zell, consisteix en una majúscula que 
té els traços horitzontals més densos 
que els verticals . 

Es va desenvolupar entre el segle i i el v 
fins a convertir-se en l’escriptura libra-
ria per excel·lència, i es va continuar 
fent servir per a transcriure els títols de 
la Bíblia al llatí i els seus llibres litúrgics 
fins al segle xi . Com a lletra mural, és 
testimonial dels manifestos electorals 
de Pompeia .

Inscripció prèvia: 
www.tarragonajove.org

Inscripció prèvia: 
www.tarragonajove.org

SULCUS PRIMIGENIUS

AURIGA SERVEIS CULTURALS 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

NOU NOU NOU
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RETRATS DEL FAIUM

MV ARTE 
(TARRAGONA)

TALLER ADULTS

Mestissatge 
artístic i cultural

La mòmia d’Artemidor descoberta per 
Flinders Petrie el 1888 a Hawara, Egip-
te, i actualment conservada al Museu 
Britànic és un mestissatge paradigmàtic 
de les ciutats del Mediterrani: elements 
pictòrics i conceptes filosòfics estètics 
grecs, conceptes culturals i ritus fune-
raris egipcis, i rituals socials i familiars 
d’origen romà . A primera vista, veiem 
formes artístiques i culturals molt di-
ferents, però en el fons no ho són tant .

Les mòmies del Faium ens allunyen 
molt de la idea clàssica del marbre blanc 
i els cànons inamovibles de Vitruvi . Són 
fetes amb un retrat realista de tremp o 
cera sobre taula entre els embenatges .

La mòmia d’Artemidor, a més, era 
pintada de color vermell, un color car 
en l’època romana, i daurat amb or fi, 
cosa que va meravellar Petri i el famós 
excavador de Troia, Schliemann, que 
justament era de visita a Hawara el dia 
que es va descobrir .

TARRACO LVDVS
(TARRAGONA)

TALLER 
DE GLADIADORS

TALLER ADULTS

 FES DE GLADIADOR

ISTITUTO ARS DIMICANDI
(ITÀLIA)

TALLER ADULTS

Els gladiadors eren admirats i celebrats 
pels romans . Alguns d’ells van acabar 
essent veritables estrelles de l’espectacle, 
com ara ho són Messi, Ronaldo, Rafa 
Nadal, Marc i Àlex Márquez . . . Si mai 
heu volgut veure de molt a prop els gla-
diadors, ara podreu fer-ho amb aquesta 
activitat, on us convertireu en aquells 
personatges de l’antiga Roma .

Coneixereu les diferents armes que uti-
litzaven als combats si pesen o no, si són 
còmodes . . . en fi, si sou prou destres per 
a saltar a l’arena! I tot plegat, amb un 
dels millors grups de recreació històrica 
d’Europa a l’entorn dels antics gladia-
dors de Roma .

La tasca de divulgació del festival Tar-
raco Viva de ben segur que ha ajudat a 
trencar certs tòpics sobre les lluites i el 
món dels gladiadors . Una de les prime-
res coses que tot espectador del festival 
sap és que el gest, repetit tantes vegades 
en les pel·lícules de romans, d’un em-
perador amb el polze amunt o avall per 
a perdonar o condemnar un gladiador 
caigut no correspon a la veritat històrica . 

Ara bé, t’has preguntat què sentia un 
gladiador quan es posava el casc i l’ar-
mament? És difícil, sens dubte, però en 
aquest taller t’hi podràs acostar, podràs 
experimentar el pes i la incomoditat de 
l’equip que portava i conèixer-ne de prop 
les característiques principals .

VOLS SER 
UN LEGIONARI DE 
FINAL DE L’IMPERI?

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

TALLER ADULTS

Mira aquests legionaris, no van ves-
tits igual que els imperials, oi? I les 
seves armes tampoc no són ben bé 
iguals . Com tots els exèrcits del món, 
les armes s’anaven perfeccionant i els 
romans incorporaven els canvis que 
milloraven el seu armament . En aquest 
taller no només veuràs i escoltaràs les 
diferències, sinó que podràs provar-les! 
Coneixereu el perquè de cada element 
i les diferències entre aquests i els que 
portaven els seus avantpassats, legio-
naris altimperials .

MUSIVARI /
EL TALLER DEL MUSIVARI

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

TALLERS ADULTS

Mosaics romans

MÀSCARES 
GREGUES I 
ANTEFIXES ROMANES

TALLER SIGILLUM 
(CALAHORRA, LA RIOJA)

TALLER ADULTS

El mosaic era un art decoratiu molt uti-
litzat per la indústria artística romana 
en els seus espais arquitectònics . Els 
mosaics es construïen gràcies a petites 
peces de forma cúbica en varietat de 
grandàries, fetes de pedra, marbre, ce-
ràmica o vidre, anomenades tessel·les, i 
per aquest motiu el treball realitzat pels 
especialistes del mosaic es coneix com 
a opus tessellatum (‘obra de tessel·les’) . 

El taller del musivari ens permetrà 
familiaritzar-nos amb reproduccions 
de les eines més habituals de l’ofici . 
Tallarem tessel·les (en pedra artificial) 
i farem un mosaic ajudats per una 
plantilla que podrem triar en el taller, 
aplicarem les tècniques d’aquests artis-
tes i ho rematarem amb una lletada de 
ciment per a compactar la nostra obra 
igual que ho feien els musivaris .

L’ús de màscares té l’origen en els cultes 
dionisíacs en el teatre grec des del segle 
vi aC . Eren màscares molt expressives 
que els actors —generalment tres— 
s’anaven canviant durant l’obra per a 
interpretar diferents personatges, les 
expressions facials de les quals s’acomo-
daven als diferents tipus d’obres, fossin 
tràgiques, còmiques o satíriques . En 
aquest taller intentarem recuperar un 
aspecte important de la cultura i la re-
ligió grega modelant la nostra pròpia 
màscara, i potser d’aquesta manera, 
ocults darrere una màscara, gaudirem 
de l’esperit que amaguen aquestes grans 
obres clàssiques . 

L’antefixa és un ornament arquitectò-
nic que es fa servir com a acabament 
a l’extrem inferior de les teules a les 
teulades de grans edificis . En molts es 
feien servir antefixes modelades amb 
terracota, i podien ser decorades amb 
motius de palmeres, figures o màscares . 
Van tenir un gran desenvolupament    
en les cultures grega, etrusca i romana .
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SI VIS PACEM, PARA LUDUM

ASSOCIACIÓ SI VIS PACEM, 
PARA LUDUM  
(TARRAGONA)

JOCS

Si vols la pau,  
prepara’t per jugar

RECERCA 
ARQUEOLÒGICA: CRETA, 
EL MITE DEL LABERINT

L’HAREM 
DEL FARAÓ SOL

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA 

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

DOCUMENTAL DOCUMENTAL

La tercera investigació arqueo-
lògica que Peter Eeckhout 

presenta al festival el porta a l’illa me-
diterrània de Creta, per a visitar els 
jaciments minoics més importants, 
entre els quals destaca el palau de 
Cnossos . Una relectura del jaciment 
porta a qüestionar l’ús que se’n feia com 
a palau, que va proposar l’arqueòleg 
Arthur Evans quan hi va fer excavacions 
al començament del segle xx . També es 
posa en qüestió la funció de l’anomenat 
Saló del Tron i del pati central . Quina 
interpretació deu oferir aquesta nova 
teoria sobre els palaus cretencs?

Època/cultura: Grècia
Any: 2017
Durada: 26 min .
País de producció: França
Territori: Grècia
Idioma: francès
Direcció: Molia, Agnès 
Producció: Tournez s´il vous plait 
FICAB XVIII (2018)

El gener del 2011, mentre la 
regió del Caire era objecte de 

les revoltes de la revolució egípcia, la 
Universitat de Basilea va fer dos des-
cobriments importants al sud del país, 
a la Vall dels Reis: una cripta que con-
tenia desenes de cossos i una tomba 
totalment desconeguda fins llavors . Els 
arqueòlegs s’interessen per la identitat 
dels cadàvers trobats, per a acabar arri-
bant a una conclusió sorprenent . Quin 
secret deuen amagar aquestes tombes?

Època/cultura: Egipte
Any: 2017
Durada 94 min .
País de producció: Gran Bretanya
Territori: Egipte
Idioma: francès
Direcció: Reisz, Richard 
Producció: TV6 Limited i ARTE France 
FICAB XVIII (2018) 

L’activitat consisteix a posar a dispo-
sició del públic diversos jocs de taula 
ambientats en l’antiguitat i el món romà 
perquè la gent pugui aprendre histò-
ria tot jugant . Els participants estaran 
acompanyats en tot moment per mem-
bres de l’associació, que els introduiran 
tant en les instruccions del joc com en 
el seu context històric .

NOU NOU

ENGINYERIA ROMANA: 
AQÜEDUCTES

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

DOCUMENTAL

Un dels camps en què va des-
tacar més el geni dels romans 

va ser el de l’enginyeria . Gràcies al seu 
domini de la topografia i la construcció, 
van dur a terme obres impressionants, 
entre les quals destaquen els aqüeduc-
tes . Aquest documental posa a l’espec-
tador en la pell de l’enginyer encarregat 
de construir un d’aquests aqüeductes i 
l’ajuda, per mitjà de simulacions per or-
dinador espectaculars combinades amb 
imatges reals, a entendre els recursos 
tècnics que van fer possibles els pro-
veïments d’aigua més impressionants 
de l’antiguitat .

Època/cultura: Roma
Any: 2013
Durada: 57 min .
País de producció: Espanya
Territori: Espanya
Idioma: castellà
Direcció: Digivision 
Producció: Muñiz, José Antonio 
FICAB XIV (2014)

INVESTIGACIONS 
EN AIGÜES PROFUNDES:  
EL TRESOR DE L’ILLA DE BATZ

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

DOCUMENTAL

METELLINUM,  
TRESORS AL DESCOBERT

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

DOCUMENTAL

Coincidint amb l’obertura 
al públic del teatre romà 

de Medellín (Badajoz), es va rodar 
aquest documental en què es plasma 
la troballa, les excavacions, i la restau-
ració i la museïtzació posteriors per a 
convertir el conjunt en un jaciment 
visitable . Per a això comptarem amb 
el testimoniatge dels seus protagonistes: 
arqueòlegs, veïns i institucions . Aquest 
procés, que va durar quatre dècades, 
va aconseguir treure a la llum una de 
les joies del patrimoni extremeny, que 
va canviar el dia a dia del municipi de 
Las Vegas Altas .

Època/cultura: Roma
Any: 2013
Durada: 36 min .
País de producció: Espanya
Territori: Espanya
Idioma: castellà
Direcció: Gutiérrez, Eduardo 
Producció: Canal Extremadura TV 
FICAB XVIII (2018) 

En el segon lliurament d’aques-
ta sèrie que explora el fons ma-

rí per trobar vaixells enfonsats, les pros-
peccions dutes a terme pel DRASSM 
(Departament d’Investigacions Arque-
ològiques Subaquàtiques i Submarines 
de França) condueixen els arqueòlegs 
a l’illa de Batz, la regió francesa de la 
Bretanya, on es va trobar un derelicte 
romà amb un carregament de més de 
800 lingots d’estany . Per mitjà d’un es-
tudi exhaustiu de la tipologia i la dis-
posició dels lingots, s’obté una valuosa 
informació sobre el comerç de l’estany 
els segles iii i iv dC .

Època/cultura: Roma
Any: 2017
Durada: 25 min .
País de producció: França
Territori: França
Idioma: francès
Direcció: Depardieu, Guilain 
Producció: Gedeon Programmes 
FICAB XVIII (2018)

NOU NOUNOU
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ENGINYERIA ROMANA: 
AQÜEDUCTES II

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

DOCUMENTAL

BOBADELA ROMANA: 
SPLENDIDISSIMA 
CIVITAS

SEGUINT LES 
NOSTRES PETJADES: 
EL VIATGER GAL·LOROMÀ

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

DOCUMENTAL DOCUMENTAL

No se sap el nom exacte de 
la ciutat romana que hi havia 

a la Bobadela actual, a Portugal, però 
sí que els romans la van batejar com a 
splendidissima civitas, és a dir, «ciutat 
esplèndida» . Fundada durant el mandat 
de l’emperador August, tenia alguns dels 
espais i edificis característics d’una ciutat 
romana: el fòrum, l’amfiteatre on tenien 
lloc les lluites de gladiadors . Aquests es-
pais públics monumentals reflectien la 
importància de la ciutat, capital d’un dis-
tricte administratiu i d’un vast territori .

Època/cultura: Roma
Any: 2018
Durada: 20 min .
País de producció: Portugal
Territori: Portugal
Idioma: portuguès
Direcció: Lamy, Rui Pedro 
Producció: Arqueohoje 
FICAB XVIII (2018)

Amb l’arribada dels romans, 
a la Gàl·lia es produeix un 

gran desenvolupament dels mitjans 
de transport que modificarà profunda-
ment la societat: els productes circulen, 
però també ho fan la informació, les 
creences i la tecnologia . Els viatgers, 
portadors de les novetats, participen 
activament en la unitat i la riquesa de 
la civilització gal·loromana .

Època/cultura: Roma
Any: 2018
Durada: 26 min .
País de producció: França
Territori: França
Idioma: francès
Direcció: Molia, Agnès i
Laville, Nathalie 
Producció: Tournez s´il vous plait 
FICAB XVI (2016) 

Un dels camps en què va des-
tacar més el talent dels antics 

romans va ser el de l’enginyeria aplicada 
a la construcció d’obres públiques . El 
proveïment d’aigua de les ciutats va fer 
que s’haguessin de desenvolupar sofis-
ticades tècniques i d’aixecar aqüeductes 
que podien arribar a recórrer desenes de 
quilòmetres . També havien d’adaptar el 
traçat del canal que transportava l’aigua 
a les irregularitats topogràfiques del ter-
reny, amb la qual cosa van aconseguir 
solucions arquitectòniques que avui 
encara sorprenen .

Època/cultura: Roma
Any: 2018
Durada: 50 min .
País de producció: Espanya
Territori: Espanya
Idioma: castellà
Direcció: Muñiz, José Antonio 
Producció: Digivision, 
Structuralia i RTVE 
FICAB XVIII (2018)

NOU NOU NOU

INVESTIGACIONS 
EN AIGÜES PROFUNDES:  
LA PISTA DEL VI

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC
FICAB EN ITINERÀNCIA  

DOCUMENTAL

La sèrie d’investigacions en ai-
gües profundes recull les explo-

racions arqueològiques subaquàtiques 
més capdavanteres que ha desenvolupat 
el DRASSM (Departament d’Investiga-
cions Arqueològiques Subaquàtiques i 
Submarines de França) . La profunditat 
a què són alguns derelictes impedeix la 
immersió, de manera que el Departa-
ment utilitza robots per a prospectar, 
localitzar i identificar vaixells enfon-
sats d’èpoques molt diverses . És el cas 
d’aquest derelicte d’època romana amb 
un carregament d’àmfores, que aporta 
una informació interessant sobre les ru-
tes de navegació i el comerç a l’antiguitat .

Època/cultura: Roma
Any: 2017
Durada: 26 min .
País de producció: França
Territori: França
Idioma: francès
Direcció: Depardieu, Guilain 
Producció: Gedeon Programmes 
FICAB XVIII (2018)

EL BANQUET ROMÀ

KUANUM! GASTRONOMIA I HISTÒRIA  
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

GASTRONOMIA ROMANA

De les escombraries a taula

Les escombraries no enganyen! 
L’anàlisi de les restes de con-

sum ens ofereix, amb molta veracitat, 
la possibilitat de saber què menjaven 
els nostres avantpassats romans i quins 
aliments devien ser una part important 
de la seva dieta . 

Però per a saber com era la cuina roma-
na, l’arqueogastronomia s’ha de servir 
d’altres estudis i disciplines com l’ar-
queobiologia, la iconografia, les anàlisis 
i les tipologies de vaixelles i recipients 
de cuina i emmagatzematge . També són 
importants els documents escrits, llibres 
d’agrònoms, de medicina, de literatura, 
i les receptes que s’han conservat fins 
avui, encara que en gran part de manera 
parcial i molt poques vegades de manera 
detallada .

Aquest taller ofereix la possibilitat 
d’acostar-se a l’arqueogastronomia a 
la vegada que es reconstrueixen plats 
deliciosos . 

FAST-FOOD A LA ROMANA

DOMUS APICIUS 
(TARRAGONA)

GASTRONOMIA ROMANA

Què podríem trobar en un local de men-
jar ràpid romà? En aquest taller ens po-
drem preparar una tapa «a la romana» 
nosaltres mateixos . Si parem atenció als 
ingredients, a la preparació i als condi-
ments que ens expliquin, aprendrem a 
fer-nos-la a casa .

NOU NOU
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HABEMUS COENAM

DOMUS APICIUS 
(TARRAGONA)

GASTRONOMIA ROMANA

El sopar dels romans
TÀRRACO A TAULA

RESTAURANTS ASSOCIACIÓ 
TARRACO A TAULA

GASTRONOMIA ROMANA

ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FÒRUM DE DIVULGACIÓ

XVII Fira de Museus i 
Jaciments d’Època Romana

Museus, centres d’interpretació, parcs 
arqueològics de diferents països eu-
ropeus i publicacions d’història par-
ticipen en la fira internacional Roma 
als Museus del Món per tal de donar 
a conèixer al visitant de Tarraco Viva 
l’immens llegat de la civilització de 
l’antiga Roma . 

Es tracta d’un espai per a informar-se 
dels indrets amb llegat romà, cercar 
contactes i informació i planificar acti-
vitats i viatges culturals, i també po-
der intercanviar informació sobre el 
treball i les realitats de museus i ins-
titucions amb les seves aportacions a 
l’àmbit de la divulgació històrica .

Som a la casa d’Apici,  però hem entrat 
per un dels llocs més interessants: la 
cuina . Les cuineres ens han obert les 
portes i ens ensenyaran què preparen 
per al seu senyor . Això sí, les haurem 
d’ajudar . En tot cas, el que és segur és 
que soparem!

Dins la cuina, els romans eren uns 
grans tècnics i els agradava experi-
mentar . A Roma, l’arribada de tradi-
cions gastronòmiques de tots els in-
drets de l’Imperi facilitava la barreja 
i la síntesi de tècniques i sabors . Era, 
de fet, una cuina intercultural . El gust 
per les combinacions de dolç i salat de 
la cuina catalana és, de fet, herència 
de la cuina romana . 

Durant els dies del festival Tarra-
co Viva, l’associació Tàrraco a Taula 
ofereix una oferta gastronòmica pen-
sada per a evocar els sabors de l’anti-
ga Roma . El llibre De re coquinaria, 
d’Apici (el famós gastrònom de l’èpo-
ca d’August i Tiberi) és una de les 
fonts que s’utilitzen per a recuperar 
receptes, o actualitzar-les, amb l’ob-
jectiu d’oferir un viatge en el temps a 
través del paladar . 

ARTÍFEX

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FÒRUM DE DIVULGACIÓ

Artesans de rèpliques 
arqueològiques

FÒRUM TARRACO

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FÒRUM DE DIVULGACIÓ

XX Fira d’Empreses de 
Divulgació del Patrimoni

Artesans que creen rèpliques arqueo-
lògiques d’originals trobats en excava-
cions, així com demostracions pràc-
tiques de fabricació de materials, ens 
donaran l’oportunitat d’apropar-nos al 
món del treball preindustrial . Es du-
ran a terme alguns tallers pràctics .

Empreses de guies, d’arquelogia, grups 
de recreació històrica, associacions pel 
patrimoni i altres entitats ofereixen 
formació sobre els seus productes rela-
cionats amb l’antiga Roma i la seva 
història .

NUNDINAE

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA

FÒRUM DE DIVULGACIÓ

XII Fira de Programadors

Cada cop més, els grups de recons-
trucció i difusió històrica representen 
una fórmula seriosa i didàctica de di-
namització del patrimoni històric i de 
divulgació del coneixement de la his-
tòria antiga, i Tarraco Viva s’ha con-
vertit en un autèntic aparador per a 
molts grups, entitats, empreses i per-
sones que es dediquen a la divulgació 
històrica del món antic . 

La fira Nundinae ofereix la possibilitat 
de gaudir de les jornades; conèixer i 
contactar amb els diferents grups de 
reconstrucció i programar activitats . 

Inscripció prèvia: 
oficina@tarracoviva .com
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TABERNA LIBRARIA

GREMI DE LLIBRETERS 
DE TARRAGONA 

FÒRUM DE DIVULGACIÓ

Llibreria
ANEM AL FÒRUM! JUGUEM COM JUGAVEN 

ELS NENS I NENES 
DE TÀRRACO

ARGOS TARRAGONA CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA

ACTIVITAT ESCOLAR ACTIVITAT ESCOLAR

Un viatge al cor 
de la ciutat romana

NOU

Inscripció prèvia:
Camp d’Aprenentatge de Tarragona

Inscripció prèvia: 
oficina@tarracoviva .com

Tot va començar com un mer-
cat, un punt de trobada . Però 

aviat la cosa es va anar complicant . Els 
temples amb els seus déus i altars, els sa-
cerdots i sacerdotesses omplien la plaça . 
També els funcionaris i els magistrats 
controlaven i governaven la ciutat . I els 
ciutadans, lliberts i esclaus s’hi passe-
javen per veure què s’hi tramava, què 
es deia, o quina era la darrera estàtua 
que s’hi havia posat . Prepareu-vos per 
a posar-vos a la pell de tots ells!

Activitat adreçada a tots els escolars 
del Tarragonès de 5è d’educació pri-
mària . La reserva s’ha de fer infor-
màticament al CdA . Prèviament, fem 
una reunió a la Delegació Territorial 
d’Ensenyament amb tots els direc-
tors i directores de les escoles per a 
informar-los i donar-los els materials 
necessaris .

El Gremi de Llibreters de Tarrago-
na ofereix els seus fons bibliogràfics 
perquè puguem gaudir de la histò-
ria antiga també a casa: llibres per a 
adults, per a infants i joves . Novel·la 
històrica, assaig, literatura i història 
de l’antiguitat a l’abast de tothom amb 
el producte més antic i millor per a la 
divulgació: els llibres .

CONVERTIU-VOS EN  
ROMANS PER UN DIA!

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

INTINERARI INFANTIL

Ja sabeu de quina família romana sou? 
Resoleu les pistes, trobeu el vostre nom, 
observeu els objectes, vestiu-vos com 
els habitants de Tàrraco i transfor-
meu-vos en una família romana! Per 
mitjà d’un joc en família, descobrirem 
com era la gent que va viure a Tàrraco 
fa dos mil anys .

PRODERE ALIQUID  
MEMORIAE

IBER. ARQUEOLOGIA, 
PATRIMONI I TURISME  
(TARRAGONA)

INTINERARI INFANTIL

Secrets d’un centurió

M . Lucreci Peregrí, centurió de la Legio 
I Minervia i de la II Cyrenaica, arriba a 
Tàrraco a la seva vellesa per a optar a 
les magistratures urbanes i tenir un fi-
nal tranquil de la seva vida . Però la seva 
estada a la ciutat amaga un altre secret: 
tal com li havia explicat el seu pare, i a 
aquest el seu avi, i així de generació en 
generació, un avantpassat de la família 
havia participat en la construcció de les 
muralles de Tàrraco i les campanyes a 
Hispània, i sap que hi ha un petit tresor 
familiar amagat en algun punt de les 
muralles que mai ningú no ha estat 
capaç de trobar . 

Mitjançant aquesta història fictícia o 
punt de partida, proposem un recor-
regut guiats per M . Lucreci Peregrí 
per les muralles: explicarem la seva 
construcció, la tècnica constructiva, els 
elements que les conformen, les torres, 
les poternes . . .

IX PASSEJADA  
ARQUEOLÒGICA PEL  
TEATRE ROMÀ DE TÀRRACO

APLEC - ICAC - MNAT

ACTIVITAT ESCOLAR

Inscripció prèvia:   
correu .aplec@gmail .com

Activitat adreçada a alumnat de llatí, grec 
i món clàssic de 4t d’ESO i batxillerat en 
el marc del Festival Romà de Tarragona, . 
Es tracta d’una segona fase de prova del 
projecte «Arrel: Aplicació de jocs serio-
sos en entorns col·laboratius per a la 
transmissió del patrimoni cultural de 
Catalunya», RecerCaixa-2015 (ACUP-
Obra Social «la Caixa»), projecte realitzat 
per l’ICAC i la UAB . L’activitat és gratu-
ïta i consta de dues parts: a) activitats 
prèvies a l’escola: plataformes Kahoot i 
Sketchfab, i b) passejada pel Teatre Romà 
de Tarragona provant l’aplicació Arrel . 
El projecte té com a objectiu crear un 
prototipus de plataforma de jocs se-
riosos orientat als centres docents in-
teressats en l’aprenentatge del patrimoni 
cultural . Arrel dona protagonisme a l’es-
tudiant com a agent descobridor actiu i 
no pas com a espectador receptor, i vol 
potenciar les habilitats d’aprenentatge 
en el camp de les humanitats .
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DELECTOSELUDI ELS JOCS ROMANS  
DELS PETITS

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA
ANS EDUCACIÓ

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA 
ANS EDUCACIÓ

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA
ANS EDUCACIÓ

TALLER INFANTILJOCS INFANTS JOCS INFANTS

Diverteix-te com un romàJocs romans

Durant una bona estona ens 
entretindrem amb els jocs que 

agradaven més als infants de fa dos mil 
anys . En aquella època, el que era més 
habitual era que els amics es trobes-
sin al carrer per a divertir-se plegats i 
pensar entremaliadures, enmig de l’en-
renou de la ciutat . Tanmateix, també hi 
havia alguns infants que simplement es 
distreien a distreure’s a casa, acompa-
nyats dels germans . 

Com ells, jugarem amb les joguines que 
els permetien competir en jocs grupals 
o per parelles, per tal de demostrar la 
seva força, punteria, equilibri o intel·li-
gència . Podràs estirar la corda, fer ser-
vir les xanques i els cèrcols o fer curses 
de sacs, i també disposaràs de taulers, 
daus, ossets i fitxes per a demostrar les 
teves habilitats en els jocs d’atzar i de 
precisió . No deixarem que marxis sense 
endur-te una joguina romana que tu 
mateix faràs .

Ens acostarem jugant als entreteni-
ments que tenien els infants de fa dos 
mil anys . Com ells, podrem practicar 
l’equilibri, la punteria, la força i, sobre-
tot, saber compartir el temps lliure i els 
objectes amb els altres infants .

Ludi vol dir ‘joc’ . Coneixeu el tres en 
ratlla? I els daus? I les bitlles? Aquests 
jocs, com molts d’altres, no són inven-
cions de fa poc . Fa segles i segles que els 
infants hi juguen —i els adults, també . 
De fet, molts dels jocs i dels elements 
per a jugar que tenim encara avui són 
els mateixos que feien servir els infants 
romans per a divertir-se i passar l’estona . 

Els infants romans jugaven a qualsevol 
lloc, al carrer, a casa, en un jardí, a l’in-
terior, a l’exterior, on fos! I tenien jocs 
per a tot . Molts eren jocs per a com-
partir, per a divertir-se amb els altres, 
per a demostrar habilitats . I una cosa 
és segura: els seus jocs no necessita-
ven ni pantalles ni bateries, ni endolls .

NOU

LES ESTRELLES 
DE PTOLOMEU

SEXTO MARIO
PATRIMONIO Y EDUCACIÓN
(CÓRDOBA)

 TALLER INFANTIL

És una activitat preferent-
ment nocturna, encaminada 

a conèixer les constel·lacions tal com 
les coneixien els antics romans, constel-
lacions que, en gran part, conserven el 
nom que els van posar les civilitzacions 
grega i romana . 

En aquest taller convidem els partici-
pants a elaborar el seu propi sistema 
solar segons el sistema geocèntric de 
Ptolomeu .

LA FONA BALEAR

LLUÍS PONS LIVERMORE

 TALLER INFANTIL

Crea la teva pròpia fona

L’arma característica dels 
balears era la fona o bassetja . 

Segons els autors clàssics, a les batalles 
els menorquins duien tres fones trena-
des amb espart o cànem: una de llarga 
distància a la cintura, una de curta al 
cap o al coll, i una de mitjana distància 
a la mà . 

La fona és una de les armes més anti-
gues de la humanitat . El seu origen està 
lligat als pastors i a la caça . Un dels mi-
llors tiradors del món t’ensenyarà diver-
sos tipus de fones i projectils, t’ajudarà 
a trenar la teva pròpia fona i a disparar 
amb la tècnica balear . 

EL CALENDARI ROMÀ

SEXTO MARIO
PATRIMONIO Y EDUCACIÓN
(CÓRDOBA)

TALLER INFANTIL

Preguntar al passat permet 
trobar respostes del present . 

La cultura romana ens va aportar no 
solament una llengua, sinó també 
molts costums i maneres d’enten-
dre el món que de vegades oblidem: 
des de l’origen del mes bixest fins als 
noms dels dies de la setmana, passant 
pels estris d’escriure, etc . En aquest ta-
ller, els participants coneixeran l’origen 
del calendari romà i en faran un que 
podran fer servir a casa .

NOU NOU NOU
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FES DE LEGIONARI  
BAIXIMPERIAL

SEPTIMANI SENIORES
(TARRAGONA)

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

 TALLER INFANTILTALLER INFANTIL

FES DE LEGIONARI  
D’AUGUST

JOIERIA TALAIÒTICA

NURARQ: MENORCA, 
ARQUEOLOGIA I CULTURA

 TALLER INFANTIL

Descobreix els 
seus ornaments

Els legionaris romans van ser una de 
les forces d’infanteria pesada més po-
deroses de la història . La seva efectivitat 
i les seves tàctiques van assolir un alt 
grau de desenvolupament, i el seu nivell 
d’organització és només comparable als 
exèrcits d’època moderna . Saps com es 
reclutaven els legionaris? Com anaven 
vestits? Quin equip portaven en època 
del primer emperador de Roma? Saps 
com era la seva vida en el campament? 
Com van arribar a ser l’exèrcit més for-
midable de l’antiguitat? Vols conèixer 
com entrenaven la instrucció i les tàc-
tiques de batalla? 

Et vols allistar a l’exèrcit d’època d’Au-
gust? No ho dubtis, fes-ho . Tot això i 
molt més t’ho explicarem en el nostre 
taller . Et podràs vestir com un autèntic 
legionari del segle i aC, viuràs el seu 
món des de dins, desfilaràs i partici-
paràs com un més en un contuberni, 
la unitat bàsica de l’exèrcit romà, co-
mandada per un oficial . Allista-t’hi en 
el nostre taller . 

Mira aquests legionaris, no van vestits 
igual que els imperials, oi? I les seves 
armes tampoc no són ben bé iguals . 
Com tots els exèrcits del món, les ar-
mes s’anaven perfeccionant i els romans 
incorporaven els canvis que milloraven 
el seu armament . En aquest taller no 
només veuràs i escoltaràs les diferèn-
cies, sinó que també podràs provar-les! 

Com anaven vestits els talaiò-
tics? Es posaven ornaments i 

joies? Les feien ells mateixos o també 
venien de fora? En aquest taller, els 
infants confeccionaran un collaret o 
un braçalet que imiti els ornaments 
personals d’època talaiòtica i púnica a 
les illes Balears . Per a fer aquestes peces 
de joieria disposaran d’escopinyes i de 
denes, que hauran de pintar imitant les 
denes púniques de pasta de vidre . Amb 
els dos elements es faran un collar o un 
braçalet, que es podran emportar a casa 
un cop acabi el taller . 

Per a fer el taller es mostrarà una sèrie 
de rèpliques d’objectes d’època talaiòtica 
i púnica als infants, per tal que vegin de 
primera mà ornaments i altres objectes 
que s’utilitzaven en aquells temps . 

NOU

L’ESCRIPTURA 
QUOTIDIANA A ROMA

ALBERT ANGLÈS, EXCAVADOR                        
A VINDOLANDA (REGNE UNIT)
IVANA BAÑÓ,  PÈRIT CALÍGRAF

TALLER INFANTIL

La antiga cursiva romana

CRIS SALOM
CICLE LA PEÇA DEL MES · MHT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

LA LLÀNTIA PÚGIL

El primer dimecres de cada 
mes, a les sis de la tarda, un 

tècnic de Patrimoni Històric fa la pre-
sentació corresponent al cicle «La peça 
del mes . Quan els objectes parlen» . La 
peça triada es posa en context, s’ex pli-
ca el moment històric a què correspon, 
com va ser descoberta, el seu significat 
i totes les característiques que posen 
en relleu el seu valor històric . L’acte és 
gratuït i obert a tothom .

Aquest mes de maig, la peça escollida és 
la llàntia Púgil, un exemplar de llàntia 
romana . Els petits objectes quotidians 
ens fan més propera la vida de cada 
dia d’èpoques remotes . Aquest curiós 
exemplar de llàntia romana, a banda 
de representar com a tema decoratiu 
la lluita de dos púgils, és fet amb una 
tècnica molt particular i poc freqüent 
en època romana: el vidratge .

L’antiga cursiva romana es va emprar 
durant els tres primers segles de la nos-
tra era, i segurament, fins i tot abans . 
Encara que l’escriptura en majúscules, 
la capital quadrada, es va difondre ex-
tensament dins l’Imperi atès el seu estil 
més formal i homogeni (inscripcions 
públiques o privades i sovint en suports 
duradors com la pedra), la cursiva ro-
mana va ser emprada d’una forma més 
freqüent i informal del que hom suposa 
per a l’escriptura del dia a dia . S’escrivia 
més ràpidament i en diferents suports, 
sovint peribles (òstracons, papirs, tau-
letes de cera o de fusta) . 

Es pot definir com una cursiva no lli-
gada, de tipus majúscula i, de vegades, 
difícil de llegir . En aquest taller, a part 
de fer una breu presentació inicial de 
l’escriptura romana, dels seus tipus i 
suports, els participants tindran l’opor-
tunitat de poder practicar la cursiva 
antiga amb càlams en tauletes de fusta 
i altres suports, com fa dos mil anys .

MUSIVARIA /
FES UN MOSAIC

RICARDO CAGIGAL
JANO RECREACIONES HISTÓRICAS  
(CANTÀBRIA)

TALLER INFANTIL

Mosaics per a nens i nenes

En aquest taller coneixerem els mate-
rials utilitzats a l’època i les tècniques 
necessàries per a realitzar un senzill 
però vistós mosaic romà . Ens podrem 
emportar a casa el resultat del nostre 
treball com a joves musivaris, com una 
petita obra d’art .

NOU
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LA NINA D’IVORI

ASSOCIACIÓ CULTURAL ST. FRUCTUÓS 
MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

Al llarg de la història, la nostra ciutat 
ha estat escenari de grans troballes ca-
racteritzades per la importància tant 
arqueològica com artística . Algunes 
d’aquestes peces s’han convertit en 
autèntiques icones locals . És el cas de 
l’anomenada nina d’ivori . 

Aquesta petita figura tallada en ivori és 
una peça més d’un gran trencaclosques 
que ens explica com era el món funerari 
a l’antiga Roma . 

Des de l’Associació Cultural Sant Fruc-
tuós, ens disposem a explicar per mitjà 
d’aquest emblemàtic element com era 
un enterrament en època romana . L’ac-
tivitat es desenvolupa a la necròpolis 
paleocristiana del Francolí, espai on va 
ser trobada la nina .

Història d’un enterrament 
EX PRAEDIS 
AD VENATORES

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)
MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

De perseguits a caçadors

Activitat inspirada en la representació 
de la cacera (venatio) que es conserva 
a la cúpula de la sala circular de Cent-
celles . El mosaic presenta vuit escenes 
en què s’identifiquen la preparació, 
la persecució d’uns cérvols, la cacera 
d’un porc senglar, el retorn victoriós a 
casa i un personatge principal envoltat 
d’acompanyants .

Alguns investigadors han interpretat 
aquest monument com una vil·la ina-
cabada que va esdevenir mausoleu im-
perial de Constant (fill de l’emperador 
Constantí el Gran, assassinat l’any 350 
dC), com la vil·la residencial d’un bisbe 
o un espai de representació d’una rica 
vil·la senyorial . 

També es valora i s’exposa una darrera 
teoria que interpreta Centcelles com 
l’àrea central del campament militar del 
comes Hispaniarum Asterius, personat-
ge enviat per l’emperador Honori cap al 
420 dC a fi de recuperar Hispània per a 
la causa imperial d’Occident .

LA PINTURA NÈMESI 

JORDI ABELLÓ 
CICLE HISTÒRIES AMAGADES · MHT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

L’útima imatge que veien els  
gladiadors abans de sortir a l’arena

Visitarem a l’amfiteatre el lloc 
on era la pintura de Nèmesi, 
apareguda en una galeria sub-

terrània l’any 1952, i n’explicarem el sig-
nificat . Es creu que aquesta pintura for-
mava part d’un santuari on s’adreçaven 
els gladiadors i els caçadors abans de 
pujar a l’arena per tal d’encomanar-se 
a la deessa i demanar-li sort en el com-
bat . En alguns casos devia ser la dar-
rera imatge que veien abans de morir .

NOU

MNAT
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

ACTIVITATS DELS MUSEUS

DEL FÒRUM AL TEATRE
Una passejada  
per la vida de Tàrraco

Us plantegem una propos-
ta per a conèixer com era la 

vida a l’antiga Tàrraco visitant dos dels 
espais essencials de tota ciutat roma-
na: el Fòrum de la Colònia i el Teatre .                 
Al fòrum es duien a terme les activitats 
econòmiques, polítiques i religioses 
de la ciutat i es podien contemplar les 
representacions dels seus ciutadans 
il·lustres . El teatre era un dels edificis 
d’espectacles on confluïa lleure i negoci 
i on queda reflectida la importància de 
Tàrraco en l’organització de l’Imperi .

OPUS FIGULI

ARNAU TRULLÉN 
ART FICTILIS
MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

Taller de ceràmica 
i terra sigillata

JOAN GIBERT I FERMÍ FERNANDES 
ERTARTEATRE
MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

CÒNSOLS DE ROMA

La ceràmica és un element impres-
cindible per al coneixement del món 
romà . La terra sigillata es considera la 
primera gran producció europea amb 
un sistema d’elaboració de qualitat, poc 
cost i producció massiva .

En aquesta activitat coneixerem l’ade-
quació dels processos de fabricació per 
a optimar recursos i adaptar-se a les 
modes . Serà un taller pràctic en què 
veurem i viurem el procés d’elabora-
ció: fabricació del motlle, tornejament, 
punxons decoratius, siglatge, etc .

El Teatre recupera la seva fun-
ció original, dos mil anys des-

prés, amb aquesta representació teatral .
Marc Antoni (Joan Gibert) i Octavi  
August (Fermí Fernandes) van coinci-
dir en moltes ocasions durant la seva 
vida, però tenim la sensació que mai 
no van poder parlar amb prou tran-
quil·litat .Van ser dues personalitats 
molt oposades amb una cosa en comú: 
voler sempre el millor per a la seva ido-
latrada Roma .

En aquesta ficció, ens imaginem 
aquests «cònsols de Roma» ja deslliu-
rats de les limitacions humanes i amb 
tot el temps de l’eternitat per a poder 
exposar les seves visions diferents so-
bre l’urbs, i, per extensió, sobre el món .  
La conversa parla d’amor, de morts, de 
l’austeritat o del luxe, de la política, de 
l’ànima . . ., i de la ficció i la realitat que 
només podem veure i sentir al teatre .

NOU NOU
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CAIUS I FAUSTINA  
ET CONVIDEN A LA VI·LA

MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

VIATJA A TÀRRACO

MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

EL TEATRE ROMÀ  
DE TÀRRACO

Convertits en exploradors, descobri-
rem, des dels àmbits de l’exposició 
TARRACO/MNAT, com era la ciutat 
de Tàrraco al segle II dC, com eren els 
seus edificis, les seves cases, la seva gent 
i els seus costums: una oportunitat per 
a fer, després de quasi dos mil anys, un 
viatge a Tàrraco!

Amb el format d’una visita teatralitzada, 
en Caius i la Faustina, els senyors de 
la vil·la romana dels Munts, ens guia-
ran pel que havia estat casa seva i ens 
mostraran els aspectes més interessants 
i curiosos de la seva residència: les se-
ves estances, el seu funcionament, les 
tasques que s’hi feien . . ., i com era la 
vida en aquest entorn privilegiat . Teniu 
una ocasió única per a conèixer la vida 
en una vil·la de l’entorn de Tàrraco .

El Teatre ha estat objecte d’unes obres 
d’adequació i museïtzació de l’espai 
per a donar-hi valor i integrar-lo en 
el circuit de visita dels equipaments 
patrimonials de la ciutat de Tàrraco . 
En la visita comentada coneixereu el 
Teatre romà i el seu entorn, i podreu 
recórrer la recreació de la càvea, feta 
amb una estructura lineal de ferro que, 
per una banda, evoca la potent graderia 
que havia tingut el Teatre en època ro-
mana i fa comprensible al visitant la 
dimensió del monument, recuperant 
la geometria original, i, per una altra, 
dialoga amb les restes .

TIBERIUS, 
COMERCIANT PEL 
MARE NOSTRUM

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

El comerciant de Tàrraco Tiberius 
Claudius Amiantus ens explicarà de 
primera mà com era el comerç del vi 
en època romana i quines caracterís-
tiques i perills tenia la navegació pel 
Mare Nostrum . 

Que Neptú i les nereides ens siguin 
favorables!

Durant l’activitat hi haurà degustació 
de vi, elaborat a la manera romana .

Per primera vegada, aquesta activitat 
teatralitzada es farà, conjuntament, 
al Museu Arqueològic de Tarragona 
(Tinglado 4) i al Museu del Port de 
Tarragona .

L’ODISSEA

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
TALEIA CULTURA

Dibuix en transformació  
entorn del poema d’Homer

ACTIVITATS DELS MUSEUS

Un espectacle d’il·lustració en 
transformació amb el dibui-

xant Joma i música en directe de Marc 
Egea . Es narra d’una manera planera i 
pròxima alguns dels episodis més èpics 
del cèlebre poema d’Homer . 

L’espectacle permet seguir el fil de les 
aventures d’Ulisses des de Troia fins 
a Ítaca .

LES ESTRUCTURES  
ROMANES DEL MUSEU 
BÍBLIC TARRACONENSE

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

ACTIVITATS DELS MUSEUS

El Museu Bíblic s’ubica en l’espai 
oriental del recinte de culte imperial 
presidit pel temple d’August . A l’inte-
rior del Museu i al seu subsòl hi ha les 
restes dels murs perimetrals d’aquest 
gran recinte, les fonamentacions de 
l’exedra oriental i de la columnata dels 
porticats . Per mitjà d’una maqueta, 
reconstruccions virtuals i una visita 
guiada, els visitants podran conèixer 
aquest magnífic conjunt arqueològic i 
comprendre com ha evolucionat durant 
vint segles d’història .

NOU
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MUSEUS DE TARRAGONA

ACTIVITATS DELS MUSEUS

CONSTEL·LACIÓ  
DELS MUSEUS

MNAT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

NIT DELS MUSEUS

MNAT - MUSEU DEL PORT

ACTIVITATS DELS MUSEUS

PETITA NIT 
DELS MUSEUS

Activitat conjunta entre el Museu del 
Port de Tarragona i el Museu Arqueolò-
gic de Tarragona (Tinglado 4) adreçada 
al públic familiar, en què es podran 
escoltar simultàniament històries del 
nostre passat romà, i al mateix temps 
podreu descobrir com es representaven 
al Teatre .

Amb motiu de la quinzena edició de la 
Nit dels Museus, el MNAT us ofereix 
recórrer de manera gratuïta l’exposició 
de síntesi TARRACO/MNAT, en un 
horari ben especial, de 22 a 1 de la nit .

Per mitjà d’una àmplia selecció de 
més de dues-centes peces arqueològi-
ques de diverses tipologies, l’exposició 
TARRACO/MNAT presenta l’essència 
d’una ciutat romana, Tàrraco, i de la col-
lecció d’un museu centenari, el MNAT . 
És una proposta cultural per a descobrir 
de manera diferent espais i col·leccions .

Visita guiada nocturna pels museus i 
institucions culturals de la ciutat de 
Tarragona, que obren les portes durant 
la Nit dels Museus . La ruta s’estructu-
ra a partir d’un concepte de caràcter 
universal que fa de nexe entre les dife-
rents institucions . Cada centre tria una 
peça que ajuda a explicar el concepte 
escollit i en dona una visió particular 
i diferent de la dels altres . En aquesta 
ocasió, el nexe d’unió de la ruta és «Els 
museus com a eixos culturals . El futur 
de les tradicions» .

MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

ACTIVITATS DELS MUSEUS

JORNADES DE PORTES 
OBERTES AL MUSEU 
D’HISTÒRIA DE TARRAGONA 

Entrada gratuïta a tots els centres de-
pendents del MHT: 

• MURALLES
Av . Catalunya, s/n . Tel . 977 24 57 96

• FÒRUM PROVINCIAL, Pretori romà:
Plaça del Rei, s/n . Tel . 977 22 17 36

• CIRC ROMÀ:
Rambla Vella, 2 . Tel . 977 23 01 71

• FÒRUM DE LA COLÒNIA
C . Lleida, s/n . Tel . 977 24 25 01

• AMFITEATRE ROMÀ
Vial de W . J . Bryant . Tel . 977 24 25 79

• AQÜEDUCTE DE LES FERRERES

Informació: 
Tel . 977 24 22 20
mht@tarragona .cat

MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

ACTIVITATS DELS MUSEUS

JORNADES DE PORTES 
OBERTES AL MNAT

Entrada gratuïta a tots els centres de-
pendents del MNAT: 

· TINGLADO  4 
 Moll de Costa del Port 

· MUSEU I NECRÒPOLIS  
 PALEOCRISTIANS   
 Av . Ramón y Cajal, 84

· VIL·LA ROMANA DELS MUNTS   
 Pg . del Fortí, s/n . Altafulla

· CONJUNT MONUMENTAL 
 DE CENTCELLES  
 C . Afores, s/n . Constantí

Durant les obres d’adequació del Mu-
seu Arqueològic a la plaça del Rei, el 
MNAT presenta una exposició de sín-
tesi de la història de Tàrraco a les ins-
tal·lacions del moll de Costa del port .

Per a ampliar informació i fer reserves:
Tel . 977 25 15 15
www .mnat .cat / mnat@gencat .cat

JORNADES DE PORTES 
OBERTES AL MUSEU  
D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

AGER CAMBRILS / ACTIVITATS MUSEUS

Portes obertes a: 

· EL MOLÍ DE LES TRES ERES 

· LA TORRE DE L’ERMITA 

· LA VIL·LA ROMANA  
 DE LA LLOSA 

· LA TORRE DEL PORT

Accés lliure en l’horari habitual .

Informació: 
Tel . 977 79 45 28 
mhc .cambrils@altanet .org
www .cambrils .cat/museu
Molí de les Tres Eres, 
Via Augusta, 1 (Cambrils)
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EL JACIMENT IBÈRIC 
DEL CASTELL 
DE VILAFORTUNY

ABSIS PATRIMONI CULTURAL
MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

AGER CAMBRILS / CONFERÈNCIA

Conferència de Cédric Galli-
and i Enric Vilalta d’Absis . És 

una primera oportunitat de conèixer 
els resultats dels treballs arqueològics 
portats a terme l’any 2018 per Absis 
en el marc d’un projecte urbanístic 
al voltant del Castell de Vilafortuny .

ELS MISTERIS DE 
DE DIONÍS-BACUS

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS
NEMESIS ARQ  (TARRAGONA)

AGER CAMBRILS / RECREACIÓ

A la vil·la romana de la Llosa, 
a Cambrils, es va recuperar un 

lampadari de bronze que representa la 
figura del déu Bacus adolescent . En un 
ambient domèstic refinat, com devia 
ser aquesta vil·la, les al·lusions al déu 
del vi es podrien vincular al consum 
d’aquesta beguda . Amb tot, cal fer es-
ment que la religió dionisíaca va ser 
àmpliament coneguda i seguida arreu 
de l’Imperi . 

Es tractava d’una religió pública, amb 
festivitats com la Vinàlia . Ara bé, si 
una persona volia aprofundir en 
aquest culte per a considerar-se ini-
ciat en els misteris dionisíacs podia 
fer un ritu secret basat en el mite de la 
divinitat . En aquests rituals, molt des-
coneguts, hi intervenien personatges 
reals i mitològics, i l’aspirant, sovint 
encara un infant, havia de superar 
proves dures per a poder obtenir el 
grau d’iniciat .

NOU NOU

GLADIADORS

TARRACO LVDVS
(TARRAGONA)

AGER ALTAFULLA / RECREACIÓ

Les estrelles de l’antiguitat

Una vegada més, el festival tindrà ac-
tivitats a Altafulla, on els gladiadors 
faran la seva demostració explicant 
les diferents armes i les tècniques 
de combat, tal com ho feien en l’època 
de l’Imperi Romà .

SACRA PRIVATA

THALEIA

AGER VILA-RODONA / RECREACIÓ

Els rituals de la llar

La vida d’un ciutadà romà era marca-
da per actes rituals, des del naixement 
fins a la mort, actes amb els quals es 
procurava integrar la ciutat dins la ci-
vitas . Moltes vegades era necessària la 
intervenció de testimonis que donaven 
força social a aquests actes . 

Oferirem quatre rituals relacionats amb 
la vida dels infants d’ençà que són ac-
ceptats a casa del seu pare fins que en 
surten per a convertir-se en adults . Tots 
es portaven a terme davant de l’altar de 
la llar, el lararium . Aquest era col·locat 
a l’atri i contenia les figures de tots els 
déus protectors de la casa i de la família . 

Us ho explicarem per mitjà de dues 
famílies, la Pòrcia, una de les més im-
portants de la República i de l’Imperi, 
entre els membres de la qual trobem el 
famós Cató, i la Metel·la .

MAGÍ SERITJOL
DIRECTOR DEL FESTIVAL

AGER VILA-RODONA / XERRADA

Es fa de dia . És l’hora prima . 
Som en algun carrer d’alguna 

ciutat romana, potser la nostra Tàrraco . 
Per cert, el carrer se l’anomenava via, 
el barri, vicus, i els qui vivien en un 
mateix carrer o barri eren vicini: d’aquí 
la nostra paraula veïns . Algun borratxo 
que s’ha quedat adormit al carrer es 
desperta a poc a poc . D’altres no es 
despertaran mai més i els recolliran els 
libitinarii, els serveis funeraris . Si ningú 
no els paga el funeral, seran llençats 
a un abocador dels afores de la ciutat .

A poc a poc, els carrers s’ompliran de 
gent i d’activitats . Els clients són dels 
primers . Sense subsidi d’atur ni segu-
retat social, els ciutadans més pobres 
buscaven la protecció de gent rica i 
poderosa . D’aquí ve la nostra paraula 
clientelisme . A canvi d’alguna moneda o 
menjar, cada dia havien d’anar a saludar 
el patronus . Era la salutatio matutina . 

NOU

HISTÒRIES DE L’OLIMP

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

AGER VILA-RODONA / ACTIVITAT ESCOLAR

Sabeu quins són els dotze 
treballs d’Hèrcules?, com va 

vèncer Perseu la temible Medusa?, per 
què era impossible l’amor entre Apol·lo 
i Dafne?, o com va ser el rapte de Plutó 
a Prosèrpina? 

A partir de la narració de diferents 
mites en què els déus, els herois i els 
monstres són els protagonistes, inten-
tarem resoldre totes aquestes preguntes .

NOU

VIURE EN UNA CIUTAT  
ROMANA. Un dia i una nit 
en una ciutat romana
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COMITIA

ACTE DE CLOENDA

PROJECTE PHOENIX · NEMESIS · THALEIA · LUDI SCAENICI

Les eleccions en les ciutats romanes

Qui serà el nou alcalde? O més 
ben dit, qui seran els nous al-

caldes? Perquè a les ciutats romanes, els 
alcaldes (duoviri) es triaven de dos en 
dos, igual que els regidors (aediles) i els 
tinents d’alcalde d’hisenda (quaestores) . 
El que sí que era segur és que l’alcal-
de sortint no podia repetir, ja que era 
prohibit per la Lex municipalis de cada 
ciutat . Havien de passar uns anys perquè 
es pogués presentar una altra vegada . 

Cada any es triaven i es canviaven tots 
els càrrecs municipals . Qui podia ser 
candidat a alcalde o a regidor d’un 
ajuntament? D’entrada, havia de ser 
home  —les dones n’eren excloses—, 
haver nascut lliure (ingenui) o haver 
nascut fill d’un exesclau alliberat (li-
bertus), tenir més de vint-i-cinc anys 
d’edat, no tenir condemnes judicials 
pendents, no tenir deutes, no exercir 
una professió infame com la de gladi-
ador o lanista (empresari de l’amfitea-
tre) i sobretot, sobretot, tenir molts de 
diners! De fet, només els rics es podien 

presentar a les eleccions, atès que calia 
dipositar una fiança per a ser candidat, 
i no era simbòlica . Un cop acabat el 
mandat, l’alcalde sortint havia de passar 
comptes amb l’ajuntament i, si s’havia 
desviat del pressupost, el que tocava 
se li descomptava de la fiança inicial .

La campanya electoral tampoc no era 
barata . El candidat havia de pagar 
«empreses de publicitat electoral» que 
pintaven els missatges acordats a les 
parets . També havia de pagar dinars 
populars i repartir alguns diners entre 
els possibles votants . Si era triat, no 
solament no rebria cap sou, sinó que 
dels seus diners havia de pagar també 
alguns dels ludi públics, l’equivalent a 
les nostres festes majors . 

Ser alcalde era una càrrega pesada, 
però malgrat tot devia compensar, 
perquè era infreqüent que no hi ha-
gués candidats . Sigui pels honors que 
comportava, sigui per la possibilitat de 
prosperar en un futur immediat pels 

NOU contactes fets —les portes giratòries 
actuals—, ser alcalde de la teva ciutat 
era un orgull .

Malgrat les deficiències, el sistema 
de govern de les ciutats romanes va 
funcionar molt bé durant alguns se-
gles . L’equilibri entre el poder central 
de l’emperador a Roma i l’autonomia 
de les ciutats va crear una època de 
prosperitat com no s’havia conegut mai .
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