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HOSPES AVE
benvinguda

us convidem a un viatge a
l’antiga civilització romana

•junts coneixerem els nostres orígens i 
compartirem la passió per la història

•el passat ens descobrirà nous futurs
•benvinguts al festival romà  

de tarragona!

«Si la història s’ensenyés com a relats, ningú no l’oblidaria .»
Rudyard Kipling 

A començaments de la Segona Guerra Mundial l’armada 
americana va decidir ocupar els edificis del Saint John’s 
College d’Annapolis, a Maryland, per tal d’ampliar les ins-
tal·lacions de la seva acadèmia naval, la qual cosa feia im-
possible l’activitat a les aules en un moment en què les au-
toritats acadèmiques volien posar en marxa un ambiciós 
pla d’estudis centrat en els grans llibres de la humanitat .
 
Com a últim recurs, el rector va enviar a Washington el 
professor que havia dissenyat el pla d’estudis perquè s’en-
trevistés amb James Forrestad, secretari de Marina, que el 
va rebre d’una manera intimidatòria: «Té exactament un 
minut per a convèncer-me de per què no hem d’utilitzar 

els seus edificis per a ajudar l’acadèmia naval en temps de 
guerra .» El professor va treure la seva pipa i la seva petaca . 
Va atacar el tabac a la seva cassoleta i la va encendre . Va fer 
una pipada . Va comprovar que tirava bé . Havien transco-
rregut cinquanta-cinc segons . Aleshores li contestà: «Per-
què sense el que el Saint John’s intenta fer, ara aquest país 
no estaria lluitant contra els nazis .»
 
Aquest professor era Jacob Klein, un filòsof jueu especia-
lista en Plató que, fugint de la bogeria nazi, havia trobat 
refugi als Estats Units . El 1949 va ser nomenat rector del 
Saint John’s . 

Gregorio Luri, Mediterráneo. Del mito a la razón.   
Catàleg de l’exposició



JOSEP FÈLIX BALLESTEROS
Alcalde de Tarragona

El Mediterrani, el nostre mar, té plantejats actualment 
molts problemes i algunes situacions dramàtiques . Els re-
fugiats sirians que fugen d’una guerra que fa massa temps 
que dura; les crisis a Líbia, Tunísia i Egipte, i la crisi eco-
nòmica europea, que afecta més greument els membres 
mediterranis de la Unió . Tot plegat fa que el moment ac-
tual a l’entorn del Mare Nostrum romà, o Gran Verd se-
gons el coneixien els antics egipcis, no sigui precisament 
el millor de la seva història . 

Perquè aquest Mar Blanc dels turcs, o el Gran Mar del 
món jueu, ha estat bressol de les més grans civilitzacions 
de la humanitat . La nostra ciutat, per origen i tradició, 
forma part d’una de les més importants, la civilització 
grecoromana . Però el Mediterrani, que és un mar gairebé 
tancat, sempre va ser un mar obert en termes de cultura i 

civilització . Entendre aquest fet és entendre’ns a nosaltres 
mateixos . O tornem a ser capaços de crear un mar d’en-
contres i cultura, o estarem abocats a un gran desastre . 
Per això serveix la Història, per a plantejar-nos l’origen de 
les coses i, comprenent-les, poder-les canviar .

El festival Tarraco Viva enguany ens proposa, entre altres, 
aquesta gran reflexió: com va ser la relació entre la gran 
civilització de l’antic Egipte i la civilització de tipus hel·le-
nístic de l’Imperi Romà? Un Imperi que si ens l’imaginem 
sencerament romà, no entendrem res del que realment 
era: una unitat política amb una gran diversitat de cul-
tures, llengües, creences i civilitzacions . Esperem que al-
menys la visita al festival pugui contribuir al coneixement 
d’una part de la nostra història i a fer-nos adonar que un 
altre Mediterrani és possible . 

BEGOÑA FLORIA
Tinenta d’alcalde de Festes, Patrimoni i Plans de Mobilitat i Accessibilitat

«Va passar bastant de temps fins que vaig poder veure 
alguna cosa, l’aire calent de l’interior feia que la flama tè-
nue de la llàntia es mogués, però tan aviat com els meus 
ulls s’acostumaren a la llum de l’interior de la cambra, a 
poc a poc va anar apareixent davant meu una estranya i 
meravellosa barreja d’objectes bellíssims i extraordinaris, 
amuntegats els uns damunt dels altres . Naturalment hi 
hagué un cert suspens per a aquelles persones que eren 
presents i que no podien veure res, fins que lord Carnar-
von em preguntà: “Pot veure alguna cosa?” I jo li vaig res-
pondre: “Sí, això és meravellós!”»

Aquestes varen ser les paraules de l’arqueòleg anglès 
Howard Carter en el moment de descobrir, ara fa prop de 
cent anys, la tomba del faraó Tutankamon, el novembre 
de l’any 1922 a la vall dels Reis de l’antiga Tebes d’Egipte . 
Són paraules per a un dels més grans descobriments de 

l’arqueologia mundial, però també són les paraules que 
podem utilitzar quan ens apropem a la gran cultura i ci-
vilització de l’antic Egipte . 

Enguany el festival Tarraco Viva ens proposa un viatge 
d’anada i tornada . De la civilització de l’antiga Roma a la 
civilització de l’antic Egipte . Quina va ser la seva relació? 
Com es van influenciar mútuament? Què va aportar la 
civilització del Nil a la tradició clàssica de la cultura ro-
mana i viceversa? Serà sens dubte un viatge apassionant 
que esperem que ens aporti coses meravelloses, com no 
pot ser d’altra manera, ja que parlarem de dues de les més 
grans civilitzacions de la humanitat . Totes dues sorgides 
al voltant del nostre mar, el Mediterrani . 

Benvinguts al festival Tarraco Viva . Benvinguts a Tarragona .
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EL FESTIVAL DEL 2016

ROMA I EGIPTE

l’encontre de les grans civilitzacions 
clàssiques de la mediterrània

En una pintura sobre tela procedent del complex de Saqqara, 
i que actualment es troba al Museu Pushkin de Moscou, 
podem veure una escena insòlita . Un home jove amb bar-
ba i vestit com un ciutadà romà, amb túnica i toga, està 
envoltat per déus egipcis . A l’esquerra, Osiris, el déu de 
la resurrecció en el més enllà, i a la dreta, abraçant-lo en 
un gest d’acompanyament, Anubis, el déu guardià de les 
tombes . El retratat porta entre les mans un papir, en un 
gest que és gairebé igual que el d’un relleu d’un sarcòfag 
conservat a la necròpolis de Tarragona . 

No podríem trobar una imatge millor que simbolitzés l’en-
contre de dos mons: un, el grecoromà, present a Egipte des 
d’Alexandre el Gran, i l’altre, el de la mil·lenària civilització 
de l’antic Egipte . 

El festival inaugura una nova edició amb una proposta que 
mantindrem els anys vinents . Presentar no només la història 
de l’antiga Roma, sinó l’encontre amb les grans civilitzacions 
del Mediterrani clàssic . A un any de la celebració dels Jocs 
del Mediterrani hem volgut apropar al públic de Tarrago-

na i als nostres visitants una realitat històrica fascinant: el 
Mediterrani com a bressol de grans cultures i civilitzacions 
de la Humanitat .

Aquest any el nostre festival intentarà mostrar-nos alguns 
dels efectes d’aquest encontre . També, per descomptat, ofe-
rirem una mirada a alguns dels aspectes més importants 
de l’Egipte faraònic; d’on venia la seva riquesa, quines eren 
les seves creences… 

Per a anar obrint boca, i com a aperitiu, el festival comença 
amb un debat amb especialistes de les dues civilitzacions . 
Us hem preparat una exposició sobre l’Egipte faraònic amb 
activitats sobre la momificació i altres aspectes de la història 
d’Egipte . Un cicle de conferències centrat en Egipte i la seva 
relació amb Roma ens donarà claus per a entendre algunes 
de les conseqüències d’aquesta relació . 

Finalment, a l’acte de cloenda ens aproparem a una de les 
creacions més fascinants de la trobada entre Roma i Egipte: 
els retrats funeraris del Faium .

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva

PR E SE N TAC IÓ

VEL FUNERARI TROBAT AL FAIUM (EGIPTE)  
Retrat del difunt acompanyat d’Osiris (esquerra) i Anubis (dreta) .  
Museu de Belles Arts Puixkin (Moscou) 
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MIRADES AL FESTIVAL

el fotògraf convidat de l’edició 2015 

Nascut a Barcelona i amb residència a Banyoles, és fotògraf 
professional des de 1992. Premiat per la Unesco, l’OMS, el 
govern mexicà, la fundació World Press Photo, l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques, la Sociedad Geográfica Española i 
posseïdor de cinc guardons FotoPres, entre altres distin-
cions, ha escrit i il·lustrat diversos llibres, entre els quals 
destaquen Catalans, Batecs en un hospita, Fotografía de 
viajes, World’s Great Train Journeys, Banyoles, Verges, El 
futur existeix, David contra Goliat i Foto a foto. També és 
autor de set guies de viatge Traveler de la National Geo-
graphic. Fotògraf de la National Geographic Society des 
de l’any 2001, està especialitzat en fotografia de viatges i 
en fotoperiodisme.

Per raons esportives, el lligam entre Banyoles i algunes 
poblacions de les comarques de Tarragona, com ara Sant 
Carles de la Ràpita o Amposta, és molt gran . Això m’ha 
donat l’oportunitat de gaudir d’algunes estades a Tarragona 
i assaborir una ciutat dotada de l’encant i de la qualitat de 
la vida mediterrània que supera de llarg l’estàndard de la 
majoria de ciutats a peu de mar .

La meva experiència al festival coincideix amb un llibre que 
vaig fer per a la National Geographic sobre la ciutat de Roma . 
Gaudint dels combats de gladiadors a Tarraco Viva, em vaig 
sentir transportat al Coliseu i a altres llocs mítics que havia 
fotografiat poques hores abans, sense cap altra presència 

TINO SORIANO
humana que les cues dels turistes . Impregnat de vivències 
llatines, passejava per Tarragona com un peix a l’aigua .

Quan vaig agafar la càmera per a fer algunes imatges —he 
d’admetre que em va costar molt, perquè l’espectacle era tan 
bonic i amb tantes variacions que em venia més de gust el 
rol d’espectador que no el de fotògraf— vaig tirar pel dret 
amb un dels atansaments que més m’agrada com a profes-
sional: mostrar al públic el que no pot veure, els budells de 
Tarraco Viva . 

Ja amb el meu amic i col·lega Rafael López-Monné ens ha-
víem enfrontat anys abans al mateix repte, quan vam docu-
mentar junts les hostes romanes que desfilaven a la Passió de 
Verges, i ara tenia l’oportunitat d’explorar amb la càmera els 
vestuaris, els passadissos i fins i tot els lavabos on els actors 
es preparen, es concentren i viuen històries d’amor i nervis 
mentre el públic espera que comenci l’espectacle .

Un cop ficat en la matèria, gaudir dels combats a les are-
nes, de la perfecta caracterització dels personatges, de les 
desfilades i de les meravelloses representacions històriques 
que et transporten a una època de la qual encara resten 
moltes reminiscències va ser el premi després d’assaborir 
l’oportunitat d’accedir a les dependències que només els 
fotògrafs, els figurants i els organitzadors coneixen . I ara, 
amb les meves fotos, també el públic podrà veure «l’altra 
cara de Tarraco Viva» .
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ROMA I EGIPTE

una fascinació mediterrània

I

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL

•

diàlegs amb la història

— ACTE INAUGURAL —

EL QUIOSC DE TRAJÀ   
Temple construït per aquest emperador a l’illa de Philae . Es creu que 
va ser destinat a acollir la barca de la deesa Isis . Va ser transportat a 
l’illa d’Agilkia el 1979 per la Unesco, per a salvar-lo de les aigües de 
l’embassament d’Assuan . 
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ROMA I EGIPTE, UNA FASCINACIÓ MEDITERRÀNIA
diàlegs amb la història

AC T E I NAU G U R A L 27

A la cloenda de l’edició de l’any passat, tancàvem el festi-
val amb un nou format: un debat . L’èxit d’aquella cloenda 
ens va portar a pensar que ben bé podríem obrir cada any 
el festival amb un debat sobre el tema principal de cada 
edició . Un aperitiu de tot el que el nostre públic podrà 
veure i sentir durant el festival . Així que enguany us pro-
posem un nou debat amb especialistes de la història i co-
municadors . El debat serà conduït pel director del festival 
i el tema serà, encara que no monogràfic, la relació entre 
dues de les grans cultures que ha vist néixer el nostre mar 
Mediterrani: Roma i Egipte .

August incorporà Egipte com una província romana al 
seu imperi . Com va afectar aquest fet a la mil·lenària ci-
vilització del Nil? Com va influir Egipte en la història de 
Roma? Què tenien en comú i què de diferent totes dues 
civilitzacions? D’aquesta trobada —o n’hauríem de dir to-
pada—, què ens n’ha quedat? 

Parlarem i debatrem sobre aquests temes i alguns altres 
per tal de preparar el públic del festival per a la programa-
ció d’activitats que hem organitzat per a l’edició present . 
Especialistes del món romà i del món egipci ens faran 
més properes aquestes dues civilitzacions mediterrànies .

Participants: 

• Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia, 
Universitat Rovira i Virgili i investigador ICAC

• Enric Calpena, periodista i professor, Universitat 
Ramon Llull

• Luis Manuel Gonzálvez, conservador del Museu 
Egipci de Barcelona

• Jesús Carruesco, professor de Filologia Grega, Uni-
versitat Rovira i Virgili i investigador ICAC

Modera: Magí Seritjol

TEMPLE D’ISIS A PHILAE  
Època ptolemaica . Al fons, el quiosc de Trajà . Illa d’Agilkia, Assuan . 

HORARI Diumenge 15 12 h  
 Idioma: Català

LLOC Fòrum Provincial – Pretori romà. Sala del Sarcòfag 

 

ACCÉS Entrada: 2€  
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 30 min



29

EGIPTE

tres mil anys de civilització

II

EGIPTE I LA SEVA INFLUÈNCIA 

SOBRE ROMA

•

el nil 

— EGIPTE —

SALA HIPÒSTILA DEL TEMPLE DE KHNUM
Època ptolemaica. Esna
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Aquesta cèlebre frase d’Heròdot s’hauria de matisar . Hom 
podria pensar que, efectivament, com que l’antic Egipte era 
regat per aquest gran i llarg riu, el més llarg del món, l’ori-
gen de la seva llegendària prosperitat va ser l’aigua del Nil . 
I no va ser exactament així .

Egipte és un do del Nil, sí, però… els antics egipcis sabien 
que no era el Nil, com a riu, a qui devien la prosperitat, 
sinó a un fenomen que succeïa cada any a finals de la pri-
mavera . La vall del Nil s’inundava amb una crescuda, l’ori-
gen de la qual no van arribar a saber mai . No en sabien el 
perquè, però sí que van aprendre que era previsible . Des 
d’Assuan fins al Delta, els egipcis van crear un sistema de 
control —podríem dir-ne d’informació, millor—, els «ni-
lòmetres», mitjançant el qual podien saber amb setmanes 
d’antelació si la inundació d’aquell any seria poca, massa o 
la justa . I això volia dir destrucció del sistema d’irrigació i 
dels poblats, fam per a la població o abundància i mesos de 
subsistència garantida .

Allò que anomenem Nil és, en realitat, la suma de tres rius: 
el Nil Blanc, que neix al centre d’Àfrica, al riu Kagera i al 
llac Victòria; el Nil Blau, que neix al llac Tana, a Etiòpia, i 
el riu Atbara, que, també procedent d’Etiòpia, fa cap al Nil 
uns tres-cents quilòmetres més amunt de Khartum, el lloc 
on el Nil Blanc i el Blau conflueixen .

El Nil Blanc aportava el vuitanta per cent del cabal durant 
l’estació seca, mentre que durant els mesos de la inunda-
ció, aquesta branca del Nil duia només un deu per cent del 
cabal . Nascut en la zona equatorial, les pluges regulars i 
constants del clima equatorial fan que el Nil sempre por-
ti aigua . Però el responsable de les crescudes anuals del 
Nil eren degudes al Nil Blau . Aquest riu, nascut a la zona 

tropical, patia els efectes de les pluges del monsó, típiques 
d’aquest clima . Així, quan era l’època de les inundacions, 
el Nil Blau aportava prop del setanta per cent del cabal del 
Nil . Finalment, el riu Atbara aportava, durant els mesos de 
la inundació, un vint per cent del cabal total .

Per què era tan important aquest fenomen de la inundació 
del Nil? Deixant de banda que les crescudes del Nil no eren 
cada any iguals, hi havia anys que la crescuda era massa 
gran, de fins a set i vuit metres d’alçada, o bé massa pe-
tita . El fet rellevant és que d’una forma natural la vall del 
Nil es fertilitzava cada any, ja que les crescudes no només 
portaven aigua, sinó llims plens de matèria orgànica: restes 
d’animals, vegetals i terres volcàniques plenes de minerals . 
Era com un miracle: el Nil, amb les seves crescudes, as-
segurava la regeneració de la terra fèrtil i va fer possible 
el sorgiment d’una gran civilització partint de la riquesa 
agrícola que generava aquest fenomen .

Però no tot era obra de la natura . El pagès egipci, ja des 
de l’època predinàstica, va saber comprendre que, perquè 
les inundacions fertilitzessin els camps de conreu, havia de 
crear tot un sistema de dics i canals d’irrigació per a apro-
fitar millor els efectes fertilitzants de les crescudes . En una 
lluita que es repetia anualment, les tasques de reparació de 
canals i dics, el seu manteniment, era un combat perma-
nent . Egipte era una terra privilegiada pel gran riu, però 
sense la feina constant i perseverant dels camperols egipcis 
no hauria existit res de semblant al que ara coneixem com 
la gran civilització de l’antic Egipte .

Després de l’inici de la inundació, que es començava a no-
tar a Assuan cap a mitjans o finals de juny, tardava unes sis 
setmanes a arribar a Memfis i al Delta . A mitjan setembre 
la inundació s’aturava i tot el país quedava sota les aigües 
durant diverses setmanes . Després, a poc a poc, el nivell 
de l’aigua començava a baixar lentament fins al seu mínim 
durant els mesos de maig i juny, quan començava un altre 
cop tot el cicle .

EGIPTE ÉS UN DO DEL NIL
els esforços per domesticar unes crescudes que no sempre eren favorables

EL RIU NIL PROP D’AL KAB
Assuan
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tosoma dipositava els ous a la femta i l’orina, i com que 
els egipcis s’ho feien en qualsevol banda, els ous tornaven 
a contaminar l’aigua i el cicle es repetia . Les hemorràgies 
produïen anèmia, amb la qual cosa hi havia una gran part 
de la població amb cansament i defenses dèbils . 

Els antics egipcis tenien un sentiment de viure en una terra 
privilegiada . I certament així era . Però les seves condicions 
de vida no eren fàcils . Com a totes les poblacions de l’Anti-
guitat, les malalties endèmiques, i, molt especialment, l’ele-
vada mortalitat infantil, comportaven que la societat egíp-
cia tingués una esperança de vida baixa, aproximadament 
d’uns trenta anys —cal no confondre, però, aquest índex 
amb el de longevitat, o edat de senectut; és a dir, a Egipte, 
com a la resta de societats antigues, una part de la població 
arribava a la vellesa— .

Com el seu pare abans que ell, i el seu avi, i el seu besavi, i 
així fins als inicis dels temps, un pagès egipci prepara les se-
ves eines de conreu, esperant la imminent crescuda del gran 
riu que ha estat anunciada pels sacerdots dels temples . Li es-
peren mesos de feina dura i la incertesa de saber si finalment 
enguany no haurà de patir gana, o si el gran riu s’emportarà 
casa seva perquè la crescuda haurà estat massa gran .

Era durant aquests mesos, entre setembre i maig, quan els 
pagesos de l’antic Egipte feien la major part dels seus tre-
balls . Si la crescuda era massa baixa, eren mesos d’esforç per 
a intentar regar com més terrenys millor amb l’ajut de càn-
tirs i molta suor . Per contra, si la crescuda era massa alta, 
eren mesos de lluita per a intentar salvar les seves cases i 
possessions —animals, sobretot— i reparar els dics i canals . 
Si la crescuda era l’adequada, el poc temps lliure que tenien 
el passaven treballant obligatòriament en terres i obres del 
faraó, o del visir o dels sacerdots i funcionaris de l’Estat . 

Les crescudes, però, tenien sempre un efecte positiu . Ne-
tejaven el país de les immundícies que s’havien acumulat 
durant tot un any . Sense un sistema de clavegueram, les 
crescudes significaven l’únic moment de l’any en què es 
podia fer neteja . Tanmateix, les inundacions servien per a 
matar rates, serps i altres bestioles . 

Un altre efecte del contacte permanent dels habitants de la 
vall del Nil, pagesos principalment, era que sovint una gran 
part d’aquesta població quedava infectada d’esquistosomo-
si, unes larves que entraven al cos de la gent i s’instal·laven 
al recte o la bufeta, on maduraven i ponien els ous, la qual 
cosa comportava al portador fortes hemorràgies . L’esquis-

EL NIL
Luxor
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Quan Alexandre el Gran va visitar el temple d’Amon a 
Tebes, va preguntar: «Què és el que causa la crescuda del 
Nil?» Aquesta pregunta no va tenir resposta fins a mitjan 
segle XIX . 

Durant milers d’anys els antics egipcis sabien que li devien 
la seva prosperitat, però mai no van saber la resposta a la 
pregunta d’Alexandre . L’any 66 dC l’emperador Neró va en-
viar una expedició Nil amunt per a intentar esbrinar l’ori-
gen del riu i el perquè del fenomen de les crescudes . 

Sabem per Sèneca, potser l’inductor de l’expedició, ja que 
de jove havia viscut al país del Nil per problemes de salut, 
que l’expedició va ser comandada per dos centurions i que 
van remuntar el Nil Blanc fins a la zona del Sudan anome-
nada Sudd, que significa ‘barrera’ . És una zona pantanosa 
també avui dia i, per tant, infranquejable a l’Antiguitat .

El geògraf, astrònom i matemàtic Claudi Ptolemeu d’Alexan-
dria va escriure una Geografia amb detalls molt interessants, 
com quan dibuixa els dos grans braços del Nil i el seu origen 
en uns grans llacs . Ptolemeu devia recollir la informació del 
cartògraf grec Marí de Tir que explicava la història d’un co-
merciant grec, Diògenes, que viatjà als voltants de l’any 100 
dC des de la costa africana del mar Roig fins a la regió dels 
grans llacs Victòria i Albert .

La notícia de Ptolemeu va ser recollida pels àrabs a l’Edat 
Mitjana, època en la qual es creia que el Nil naixia d’uns 
llacs generats per la neu de les «muntanyes de la Lluna», i 
així es reflecteix en la cartografia medieval en què apareix 
la Geografia de Ptolemeu .

El segle XVII el jesuïta espanyol Pedro Páez, intentant es-
tablir una missió jesuítica, va trobar les fonts del Nil Blau . 
Però aquest fet fou oblidat . L’escocès James Bruce va pu-

blicar, cent cinquanta anys després del jesuïta espanyol, la 
història de la seva troballa sense esmentar la descoberta de 
l’espanyol . Des d’aleshores es començà a sospitar que les 
crescudes anuals del Nil es devien a les pluges monsòni-
ques que cauen a la zona d’Etiòpia i que es precipiten, entre 
altres, al riu Nil Blau . 

Però les fonts del Nil Blanc seguien sense trobar un des-
cobridor . No va ser fins al 1858 que John Hanning Speke, 
explorant el llac Victòria, va proclamar que havia trobat 
les fonts del Nil . Durant anys aquest descobriment va ser 
posat en qüestió . Finalment es comprovà i va ser acceptat 
per la comunitat científica .

El Nil neix en la zona dels grans llacs d’Àfrica central —en 
realitat, una mica més enllà, en els boscos de Tanzània i 
la República de Burundi, segons les dades que tenim avui 
dia— . La seva longitud és tal que si féssim una comparació, 
podríem traçar una línia des de Madrid i entraríem uns 
dos-cents quilòmetres a l’interior de la Xina .

En qualsevol cas, cap riu no va tenir en el món antic —ni 
tan sols el Tíber, que va estar al centre de la civilització ro-
mana— una cosmogonia tan densa, completa i complexa 
com la que va tenir el Nil i la seva crescuda periòdica, ni 
tampoc cap no va arribar a estar tan present en les creen-
ces, ritus i festivals religiosos de la seva pròpia civilització, 
alimentant tant els cultes públics i estatals com la pietat in-
dividual o col·lectiva del poble pla, la dels pagesos egipcis, 
en aquest cas .

Ara fa mig segle, el juny de l’any 1964, va tenir lloc la darre-
ra crescuda del Nil . En aquestes dates es va acabar la pre-
sa Alta d’Assuan, que formaria el llac Nasser . John Feeney 
(1922-2006), un director de documentals, fotògraf i escrip-
tor neozelandès, l’activitat professional del qual es va des-
envolupar principalment al Canadà i a Egipte, fou convidat 

LES FONTS I LA DARRERA CRESCUDA DEL NIL
i l’oblidat pedro páez
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pel ministeri de Cultura d’Egipte a fer un documental so-
bre la que seria la darrera crescuda que inundaria la vall del 
Nil i desaiguaria al mar Mediterrani . Coneixedor del valor 
simbòlic que tindria aquest fet, Feeney va acceptar la invi-
tació i d’aquesta en sorgí un documental de vuitanta-tres 
minuts en format cinemascop titulat Fountains of the Sun1, 
així com un article, gairebé pòstum, en el qual l’autor va 
deixar constància de la seva experiència en aquest treball .

En realitat, Feeney va filmar només l’inici i el progrés de 
la crescuda del Nil Blau al llarg dels 4 .750 km que aquesta 
part del Nil recorre des del seu naixement a les muntanyes 
d’Etiòpia —més enllà del llac Tana— fins a la costa medite-
rrània . El Nil Blau és el veritable responsable de la crescuda 
estacional que entrava cada any a Egipte . Dècades després, 
la nord-americana Virginia Morell faria quelcom semblant . 
Va explorar el tram comprès entre el llac Tana i la frontera 
amb el Sudan, i en va deixar testimoni en un vídeo i en un 
llibre molt interessant que va editar National Geographic 
l’any 1999 —Blue Nile: Ethiopia’s River of Magic and Mis-
tery, trad . Barcelona, 2001— .

José Ramón Aja Sánchez, Aguas mágicas. 
El Nilo en la memoria y la religiosidad del mundo antiguo . 

Editorial Universidad de Cantabria .

[1]El documental de John Feeney es pot visionar a YouTube: Fountains 
of the Sun. River Nile Documentary —versió en àrab amb subtítols en 
anglès— .
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L’ART DE MANAR

política i administració 
en el món romà

III

ROMA I EGIPTE DES DEL PODER

•

faraons i emperadors

LES DEESES ISIS I NEFTIS CORONEN AL FARAÓ.
Temple d’Horus a Edfu, d’època ptolomaica, el més complet 
que es conserva, Assuan.
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La piràmide de Gai Cesti a Roma

La imatge de les piràmides era tan impressionant i estranya 
per a un romà com ho segueix sent per a nosaltres en el 
present . Quan Roma entra en contacte al segle III aC amb 
la ciutat d’Alexandria i la dinastia Làgida que governava 
aleshores Egipte, la civilització egípcia de la vall del Nil ja 
era mil·lenària . Hem de pensar que la gran piràmide del 
faraó Kheops es va construir entre els anys 2600-2500 aC . 
En fi, ja sabeu vosaltres que no hi ha res pitjor que un tu-
rista ric de tornada a casa . El senador Gai Cesti Epul, que 
havia comerciat amb teles orientals, va voler esbalair els 
seus contemporanis de la Roma dels anys 20-10 aC fent-se 
enterrar en una piràmide al costat de la via que comunica-
va Roma amb el port d’Òstia, la més transitada .

Era normal que les famílies senatorials romanes s’ente-
rressin en mausoleus, però sempre de manera turrifor-
me, en túmuls circulars o en forma de petits temples, així 
que la forma geomètrica de la piràmide de Cesti, amb els 
seus trenta metres d’amplada i d’alçada folrada amb pe-
dres blanques de travertí, devia causar sensació a la Roma 
d’aquells anys, durant el mandat de l’emperador August . A 
l’exterior, una inscripció recordava el nom del senador, els 
seus càrrecs de pretor, tribú de la plebs i membre del col·le-
gi sacerdotal dels set sacerdots epulons encarregats de vigi-
lar la correcta execució dels sacrificis . Eren càrrecs menors 
en la carrera política d’un senador de nova fornada que 
mai no va manar una legió ni va governar cap província, 
però malgrat això, necessitava mostrar a tothom la seva 
riquesa i ambició . Per aquest motiu, la inscripció també 
mencionava que la tomba es va construir molt ràpidament, 
en només tres-cents trenta dies, a càrrec dels seus hereus i 
del llibert Pothio, un grec d’Alexandria que probablement 
va ser el responsable de l’obra .

En realitat, el senador Gai Cesti va voler ser enterrat envol-
tat de riquíssims teixits brodats, anomenats atàlics —per 
la dinastia dels reis de Pèrgam—, amb els quals sens dubte 

comerciava, però a Roma un decret dels edils prohibia en-
terrar-se amb luxes innecessaris per tal d’evitar els saquejos 
de tombes . Així que els hereus van vendre les teles i amb 
els guanys edificaren un jardí funerari amb estàtues al vol-
tant de la tomba . Un dels pedestals, trobat de nou al segle 
XVII, ens explica tot l’assumpte .

La fama d’aquesta piràmide ens ha arribat a nosaltres grà-
cies a una casualitat . Quan a Roma es van construir les no-
ves muralles aurelianes a finals del segle III dC, molt a prop 
de la piràmide s’aixecà la porta Ostiense . Es decidí alesho-
res incloure el gran sepulcre com a part de la muralla . Així 
que a diferència d’altres grans mausoleus, que van ser des-
muntats per a aprofitar-ne els blocs o simplement van ser 
arrasats, la piràmide de Cesti ha continuat conservant-se 
intacta des d’aleshores . Una segona inscripció ens informa 
que l’any 1663 el papa Alexandre VII va ordenar excavar al 
seu voltant i va consolidar-ne l’estructura .

La passió pels obeliscs, d’August al papa Sixt V

A la vall del Nil no existien muntanyes de marbre, però 
el granit rosa de les pedreres d’Assuan era un dels millors 
coneguts a l’Antiguitat . Aprofitant la seva qualitat, els egip-
cis es van acostumar a decorar les entrades dels seus tem-
ples amb una cosa que podríem definir com unes enormes 
agulles fetes de pedra i clavades a terra . Ens referim, és clar, 
als obeliscs, llarguíssims blocs monolítics de pedra tallada 
de forma cúbica amb quatre costats plans rematats per una 
punta tallada, com si fos una petita piràmide . Les quatre 
cares dels obeliscs permetien tallar lletanies als déus im-
mortals escrites amb els símbols de l’alfabet jeroglífic, cu-
rosament gravats, i malgrat que ningú que no fos egipci era 
capaç de llegir-los, el seu aspecte resultava impressionant .

Després de la batalla d’Actium i el suïcidi de Cleòpatra i Marc 
Antoni, tot Egipte va passar a ser propietat personal d’Au-
gust . L’emperador va voler, aleshores, que es desmuntessin i 

PIRÀMIDES I OBELISCS A ROMA
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transportessin a Roma diversos obeliscs per tal d’embellir 
la ciutat i recordar el seu poder . Es tractava d’una opera-
ció d’enginyeria en tota regla perquè un obelisc pesava 
centenars de tones . Poder tombar-lo i fer-lo lliscar sense 
trencar-lo ja era complicat, però col·locar-lo, a més, en un 
vaixell sense que aquest s’enfonsés al moment semblava 
una maniobra gairebé impossible . Però utilitzant grues 
i polispastos, grans bastides i tones de sorra per a crear 
talussos, els enginyers romans van ser capaços de solucio-
nar un cop i un altre el desafiament d’aquests transports . 
La tècnica consistia a amuntegar una muntanya de so-
rra al costat de l’obelisc; després, deixar-hi caure a sobre 
l’enorme pedra, i finalment, extraure-la fins que l’obelisc 
quedés tombat i pogués ser arrossegat sobre patinets .

August va fer traslladar a Roma quatre obeliscs diferents . 
Dos de més de catorze metres d’alçada —l’alçada d’una casa 
de quatre pisos— es van situar davant del seu mausoleu, un 
túmul circular gegantí al Camp de Mart . Molt més gran era 
l’obelisc procedent d’Heliòpolis, de vint-i-quatre metres 
d’alçada —una casa de set pisos—, dedicat al déu Ra pel fa-
raó Ramsès II i que es va col·locar de forma majestuosa al 
centre de la barrera central (eurypus) del gran Circ Màxim . 
El quart obelisc, que també procedia d’Heliòpolis i estava 
dedicat pel faraó Psamètic II, va fer una funció molt més sin-
gular: es va utilitzar com a agulla (gnomon) d’un gegantesc 
rellotge de sol instal·lat sobre un terra enllosat entre el mau-
soleu d’August i l’Ara Pacis . Es col·locà una agulla de bronze 
a dalt de l’obelisc i d’aquesta manera el rellotge marcava les 
hores en relació amb els monuments d’August, imatge per-
fecta del naixement d’una nova Edat d’Or per a Roma .

Cadascun d’aquests quatre obeliscs es troba avui dia en un 
lloc diferent . Els dos obeliscs del mausoleu foren retrobats 
al segle XVI i traslladats més tard, un a la plaça del Quirinal, 
davant del palau que serveix de residència al president de la 
República, i el segon a la plaça del turó de l’Esquilí . L’obelisc 
del rellotge de sol augustal presideix avui la plaça de Monte-
citorio, davant del Parlament italià i molt a prop del seu lloc 
original . Per últim, el 1518 el papa Sixt V va fer situar el gran 
obelisc del circ sobre una base a la plaça del Popolo .

Cal·lígula també es va fer portar a Roma des d’Alexandria un 
altre dels obeliscs d’Heliòpolis per a decorar la barrera del 

seu circ a l’altra banda del Tíber, molt a prop del que avui és 
la basílica de Sant Pere . També era un obelisc gegantí de vint-
i-cinc metres d’alçada i tres-centes vint tones de pes, però 
no tenia textos jeroglífics com els anteriors . Plini va deixar 
per escrit que per a traslladar-lo es va haver de construir un 
vaixell especial i que al final del viatge va ser enfonsat al da-
vant del Portus com a cimentació d’un nou far, ja que no se li 
va trobar millor utilitat . Aquest obelisc va ser trobat intacte 
i el 1586 Domènec Fontana va poder traslladar-lo i alçar-lo 
de nou al centre de la plaça de Sant Pere .

L’obelisc egipci de mida més gran a Roma va ser traslla-
dat l’any 357 dC per ordre de Constant, el fill de Constantí, 
juntament amb un segon obelisc, tots dos des d’Alexandria . 
En realitat aquest gegantesc obelisc de trenta-dos metres 
d’alçada —una casa de deu pisos— procedia originària-
ment del temple d’Amon, a Tebes, on l’havien dedicat, se-
gons els seus jeroglífics, als faraons Tutmosis III i Tutmosis 
IV . Es va destinar de nou a Roma per a decorar la barrera 
del Circ Màxim . Trencat en diferents trossos, va ser de nou 
el papa Sixt V qui va ordenar el 1588 col·locar-lo davant 
del palau de Sant Joan del Laterà, per a la qual cosa va reti-
rar l’estàtua eqüestre de Marc Aureli, des d’aleshores col·lo-
cada al turó del Capitoli .

Adrià va portar fins a la seva vil·la de Tívoli un obelisc de 
nou metres per a assenyalar la tomba del seu estimat An-
tínous . Va ser traslladat a Roma per l’emperador Maxenci 
i avui està col·locat al turó del Pincio . Quatre obeliscs més, 
de mides més petites, van ser traslladats en diferents oca-
sions per a decorar el gegantí santuari d’Isis al Camp de 
Mart . Avui els trobem decorant fonts al davant i al costat 
del Panteó, a la plaça Navona o al damunt de les escales 
de la plaça Spagna . Certament, fora d’Egipte, Roma és la 
ciutat que posseeix un nombre més gran d’obeliscs egipcis . 

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedràtic d’Arqueologia (URV) i Investigador de l’ICAC
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A LA RECERCA DE LA SEDA, LES 
PERLES I LA CANYELLA
Roma, Egipte i l’Índia
XERRADA

ADRIÀ I ANTÍNOUS
Sacrifici al Nil
RECREACIÓ HISTÒRICA

LUCI ANNEU SÈNECA
Reflexions abans del suïcidi
RECREACIÓ HISTÒRICA

MARC ANTONI
La fascinació per l’Orient
RECREACIÓ HISTÒRICA

IRAS
Al servei de Cleòpatra
RECREACIÓ HISTÒRICA

JULI CÈSAR, EL CALB
TITELLES ROMANS

SI VIS PACEM, PARA LUDUM
JOCS D’ESTRATÈGIA I SIMULACIÓ SOBRE  
L’ANTIGUITAT

TRES TERRASSES, UN 
MONUMENT
El Fòrum Provincial de Tàrraco
ITINERARI

AMB LA TERCERA MOSSEGADA 
AL COLL 
Vida, amors i mort de Cleòpatra VII, 
última reina d’Egipte
LECTURES DRAMATITZADES

ROMANI PER EXPLORATORES
Coneix els secrets dels espies romans
TALLER

A LA RECERCA DEL TEMPLE D’AUGUST
ITINERARI PER A PÚBLIC FAMILIAR

EGIPTE, EL CORTIJO DE 
L’EMPERADOR AUGUST
XERRADA

CORRUPTA ROMA
La corrupció a l’antiga Roma
XERRADA

MARC ANTONI I CLEÒPATRA
TITELLES ROMANS
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POLÍTICA
índex d’activitats
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— MILITAR —

EL PUNY DE ROMA

les legions romanes  
l’exèrcit més poderós del món

IV

ROMA DES DE L’EXÈRCIT

•

l’estratègia
les tàctiques de les legions

els comandaments · els campaments
les batalles · l’armament...

LEGIO. LEGIONS ROMANES ALTIMPERIALS
Projecte Phoenix Legio VII Gemina (Tarragona)
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a, d — LEGIO. Legions romanes altimperials
Projecte Phoenix Legio VII Gemina (Tarragona) 

b, c — ELS ÚLTIMS LEGIONARIS. L’exèrcit baiximperial 
Septimani Seniores (Tarragona)
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Després de la batalla d’Actium, el futur August es va apro-
piar d’Egipte en nom del Senat i el poble de Roma . Més que 
una província romana, Egipte va esdevenir una propietat 
personal de l’emperador . Cap senador o persona rellevant 
de Roma podia anar a Egipte sense el permís previ del 
Cèsar regnant . Al capdavant de la província August no hi 
va posar un senador, sinó un cavaller amb el títol de prae-
fectus Aegypti . Aquest va ser la màxima autoritat d’Egipte, 
i va tenir sota el seu comandament totes les tropes de les 
legions i auxiliars aquarterades a la província . En els se-
gles següents, molts egipcis van servir en aquestes unitats, 
destinats tant a Egipte mateix com en altres localitats de 
províncies més llunyanes —Aràbia o Síria, per exemple— .

Egipte proveí Roma de gra i altres aliments durant diversos 
segles, i fou segurament la província de la qual depenia 
en gran part el subministrament de menjar a l’urbs . No és 
estrany que l’arribada de «la flota d’Alexandria» als ports 
d’Itàlia —a Puteoli, especialment— fos rebuda amb una fes-
ta popular . Significava que durant uns mesos no hi hauria 
gana . Altres productes que produïa Egipte i que arribaven 
després de mesos de navegació entre Alexandria i els ports 
d’Itàlia eren l’oli, el lli i tints per a la fabricació de tèxtils . Un 
altre producte molt utilitzat a tot l’Imperi i que era en gran 
part un monocultiu egipci va ser el papir . Com que no era 
car com el pergamí, aquest vegetal utilitzat en la fabricació 
de paper va ser durant segles el material on es guardava 
gran part de la informació administrativa, judicial i del 
saber de tot l’Imperi . És clar que també podia servir per 
a embolicar peix o verdures en els mercats de les ciutats…

Durant les primeres dècades del segle XX, arqueòlegs 
nord-americans de la Universitat de Michigan van ex-
cavar localitats de l’actual oasi del Faium, a Egipte . Espe-
cialment una petita localitat anomenada Karanis . Una de 
les troballes més notables va ser una col·lecció de papirs, 
escrits la majoria en llengua grega però també en llatí . Al-
guns d’aquests papirs són cartes de legionaris procedents 
d’aquesta localitat destinats lluny de casa i que escrivien 
amb enyorança i sentiment les seves famílies . Es té constàn-

cia d’almenys cinc-centes famílies d’aquesta zona d’Egipte 
que eren ciutadans romans . Casats amb dones egípcies 
o gregues, constituïren un exemple de barreja d’orígens, 
llengües i cultures que van saber conviure i prosperar en 
l’antiga i rica terra negra d’Egipte .

Us convidem a la lectura d’una d’aquestes cartes, concre-
tament la d’un legionari romà que feia el servei militar a 
Bosrà —actual Síria— a la seva família de Karanis .

«Apolinari a la seva senyora mare Tasucari, moltes salu-
tacions . Abans que res prego per la vostra salut . El que 
jo desitjo és saludar-vos amb bona salut […] i vida […] . 
Sempre que us recordo no menjo, ni bec, sinó que ploro… 
Dono les gràcies a Serapis i a la bona fortuna perquè, men-
tre tots treballen tot el dia picant pedra, jo, com un príncep, 
passejo sense fer res . He rebut diners i volia enviar-vos 
un regal des de Tir, i com que no m’heu contestat no vaig 
tenir prou confiança en ningú per la llargada del camí . 
Aquí els vestits, el banús, la mareperla i la mirra són barats . 
Per això us suplico, senyora meva […] que estigueu feliç i 
contenta, ja que aquí va tot bé, i si vosaltres us afligiu, jo em 
sento trist . Us prendreu la molèstia de pregar al meu amic 
d’Alexandria que a través seu m’enviï el lli? Perquè aquí no 
n’hi ha i fa moltíssima calor . Us prego que li digueu a la 
meva senyora Júlia que no pateixi si s’assabenta que esteu 
allunyada de mi . Prego als déus poder saludar-vos amb 
salut, i si recupereu l’acord [?] amb els Pluto, prego que 
m’escriviu sense retard sobre la vostra salut perquè estigui 
més tranquil . Saludeu a Júlia, la meva senyora germana 
Serapide, l’àvia Sambatis, Eroté, Ptolemeu el petit […], el 
germà, Amoni i els seus fills, Betes, Deó i Ptolas, Ptolemeu . 
Climent va venir amb el que és seu . Salutació a tots a la casa . 
Prego per la vostra salut i alegria . Meueir 25 . Lliureu-la a 
Tasucari, la meva mare i a Júlia .»

Sabino Perea Yébenes  
«Ejército y vida cotidiana en el Egipto romano»,  

Sautuola (núm . XII) . Santander, 2006 .

LLUNY DE CASA
carta d’un legionari romà d’origen egipci
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AUGUSTUS IMPERATOR ET DEUS
El culte a August a la fi de l’Imperi
RECREACIÓ HISTÒRICA

DE RE MILITARI
Lucius i Marius, soldats de Roma
RECREACIÓ HISTÒRICA

EXERCITUS.  
Legions romanes altimperials
RECREACIÓ HISTÒRICA

PRINCIPIA
El cor del campament romà

RECREACIÓ HISTÒRICA 

LLUNY DE LA TERRA NEGRA
Legionaris egipcis a l’exèrcit romà

RECREACIÓ HISTÒRICA 

ELS ÚLTIMS LEGIONARIS 
RECREACIÓ HISTÒRICA

VINE, VEU I VIU... EL FESTIVAL
Fes de LEGIONARI D’AUGUST
TALLER

VINE, VEU I VIU... EL FESTIVAL
Fes de LEGIONARI BAIXIMPERIAL
TALLER

MILITAR
índex d’activitats
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PRODERE ALIQUID MEMORIAE: 
Secrets d’un centurió
JOC DE DESCOBERTA

TORMENTA
Artilleria de les legions romanes
RECREACIÓ HISTÒRICA

LA LEGIÓ PERDUDA
El somni de Trajà
XERRADA

DEL CARRO DEL FARAÓ  
AL CARRO DEL TRIOMF DE CÈSAR
XERRADA

EQUI EQUITESQUE PRO ROMA
La cavalleria i el cavall a Roma
RECREACIÓ HISTÒRICA

PETER CONNOLLY I LA GUERRA 
A GRÈCIA I ROMA
PRESENTACIÓ

LES LESGIONS BAIXIMPERIALS
RECREACIÓ HISTÒRICA

LEGIO
Evolució de l’armament i vida quotidiana dels 
legionaris a través de la seva història
RECREACIÓ HISTÒRICA

ELS ÚLTIMS LEGIONARIS. L’exèrcit baiximperial 
Septimani Seniores (Tarragona)
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LES ARTS I LA 
CIÈNCIA

enamorats de la 
bellesa i la saviesa

V

ROMA I EGIPTE DES DE LA CULTURA

•

la música · la pintura · el teatre 
l’escriptura · la literatura 

la medicina 

— CULTURA —

TOMBA DE RAMOSE
Luxor
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a — DOMI MAECENATIS. A casa de Mecenes  
Aula teatre URV (Tarragona)

c — MÀSCARES ROMANES
MV Arte (Tarragona)

b — ELS RETRATS DEL FAIUM. Taller de pintura romana .  
MV Arte (Tarragona)

d — MÒMIA EGIPCIA AL MUSEU BRITÀNIC

T
st
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MÒMIES
de la tomba al museu passant per la farmàcia

Ocupen les vitrines de museus i col·leccions de tot el 
món . Potser són les icones més fascinants de la civilitza-
ció egípcia i encara que ens pugui semblar estrany, l’atrac-
ció del món sencer cap a elles va començar molt abans 
de la dècada dels vint del segle passat, molt abans de la 
troballa de la tomba de Tutankamon o que Boris Karloff 
es cobrís de benes per a terroritzar-nos des de Hollywood . 
Corria el segle V aC quan el geògraf i historiador grec 
Heròdot ens parlava, com a primer europeu, de les mò-
mies i la cultura de l’Egipte faraònic . Així doncs, el savi 
d’Halicarnàs va ser el primer a explicar-nos els rituals fú-
nebres egipcis que degueren sorprendre un hel·lè de la 
seva època . 

Els antics egipcis les anomenaven sah, i va haver de 
ser Plini el Vell —aquesta enciclopèdia errant del món 
romà— qui ens llegués la paraula mumia, si bé és cert 
que la feia servir per a descriure un producte negre, pro-
vinent de Pèrsia, d’interessants propietats que nosaltres 
coneixem com a betum . Pel que sembla aquest produc-
te dens, viscós, que brollava de forma natural a Orient, 
va ser molt apreciat per les seves poderoses virtuts . Van 
ser nombrosos els metges de l’Antiguitat i l’Edat Mitja-
na —Dioscòrides (segle I dC) o Ibn Sina (segle XI dC), 
per exemple— que l’esmenten en els seus tractats com a 
remei per a infinitat de mals, com ara l’epilèpsia, ècze-
mes, febres… La mumia era el paracetamol de tot bon 
metge . Per aquesta raó aviat tot el continent europeu es 
va llançar a comprar-lo, en tals quantitats i durant tant 
de temps que arribaria a encarir-se i fins i tot a escassejar . 

Per sort sempre hi ha algú atent a les necessitats del mer-
cat . A Egipte aviat van descobrir que disposaven d’una 
cosa que podia alimentar la demanda europea de betum: 
les restes mortals dels seus avantpassats . Estaven oxidats, 
coberts de resines, lli i olis —que havien perviscut des 
de l’Antiguitat— i presentaven una aparença i textura bi-
tuminosa . Fins llavors, els professionals dedicats a l’ofici 
més antic d’Egipte —el de saquejador de tombes— s’ha-
vien interessat només pels tresors i riqueses que amaga-

ven . A partir de llavors, les mateixes restes mortals van 
adquirir valor . El difunt va passar a ser un recurs més a 
explotar i les primeres mòmies van arribar a Europa com 
una miraculosa medicina!

La necessitat creixent d’aquestes restes va fer que, ja al se-
gle XIII, morts sense identificar o delinqüents executats 
fossin momificats toscament per a ser venuts a l’estran-
ger . Aquesta estafa, que podríem anomenar com la de la 
«falsa mòmia», es va seguir practicant fins al segle XVIII 
en alguns racons del Caire . No hi va haver farmaciola de 
noble o rei que es preés sense una reserva de Mumia se-
pulchorum .

Potser l’ús més bell de la pols de mòmia va ser el que li va 
donar la indústria del color . Molent mòmies s’arribava a 
obtenir un pigment color marró intens que tenia la pro-
pietat de no esquerdar-se en quedar sec . El seu ús es va 
estendre per tot el món al segle XVIII i fins al XIX, quan 
va caure en desús, no sense abans horroritzar algun artis-
ta o altre com Monet, que, en descobrir l’origen d’aquest 
color, va córrer a enterrar els seus tubs de pintura «marró 
de mòmia» al jardí . Ja ho sabeu, sempre cal llegir bé les 
etiquetes .

Per increïble que sembli, l’ús comercial d’éssers momifi-
cats no es va limitar a la medicina, o al color . Una mòmia 
és molt més que un cos assecat amb sals i cobert de resi-
nes i olis . No oblidem les benes . Més de deu quilos de lli 
cobreixen de mitjana una mòmia humana . I el lli sempre 
va ser un teixit molt preuat .

Quan semblava que ja no es podia fer res més amb una 
mòmia, van arribar a Egipte els primers turistes . Homes 
aventurers, en plena era del colonialisme, amb ganes de 
recórrer el curs fluvial a la recerca dels vestigis d’una ci-
vilització tan antiga . Poques coses satisfan més un guia 
que veure gaudir els seus turistes . A Egipte, una manera 
de convertir aquestes visites en una experiència inobli-
dable consistia a organitzar una expedició arqueològica 
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per als rics viatgers occidentals i propiciar un «veritable» 
descobriment arqueològic —amb mòmia inclosa, per des-
comptat— .

Per a això s’havia de preparar un forat i omplir-lo d’una o 
diverses mòmies —segons pressupost, se suposa— . Poc im-
portava que fossin autèntiques o falses, l’important era que 
l’intrèpid client, després d’una cerca guiada pels organitza-
dors, fes l’espectacular descobriment . Un dels més insignes 
arqueòlegs afeccionats que va viure així la seva experiència 
a Egipte va ser un jove Eduard VII d’Anglaterra, quan enca-
ra era príncep de Gal·les . 

És a dir, les mòmies, que havien estat fetes per a preservar 
el cos del difunt, van començar veient com eren despu-
llades dels seus rics aixovars fúnebres per a, més tard, ser 
mòltes i venudes com a medicina, pigment o fins i tot des-
embenades per a convertir el seu teixit en un bon souvenir . 
Per sort, durant el segle XIX l’Estat egipci va legislar per a 
protegir l’espoli de les mòmies i, avui dia, s’han convertit 
en un valuós patrimoni que ens miren des de l’interior 
d’una vitrina, a uns pocs centímetres de nosaltres, però 
des de milers anys de distància .

Julio Villar, Argos Tarragona

ARS MEDICA. L’art de la medicina a l’antiga Roma
Thaleia (Tarragona)
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CULTURA, CIÈNCIA, ART
índex d’activitats
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APICIUS
El gastrònom de l’Antiguitat

RECREACIÓ HISTÒRICA

NICOLAU DAMASCÉ
El preceptor dels fills de Cleòpatra

RECREACIÓ HISTÒRICA

DOMI MAECENATIS
A la casa de Mecenes necessiten nous actors 
RECREACIÓ HISTÒRICA

LA MEDICINA A L’IMPERI ROMÀ
L’herència del saber d’antigues cultures

RECREACIÓ HISTÒRICA

JEROGLÍFICS
Cal·ligrafia egípcia antiga

TALLER

ARS CARACTERIA
L’art de gravar lletres a la pedra

XERRADA-DEMOSTRACIÓ

PUBLI OVIDI NASÓ
Poeta de l’amor, del déus i de l’exili

XERRADA

MUSIVARIA
Mosaics romans

TALLER

LES HORES DEL DIA I DE 
LA NIT DELS ROMANS
Construeix un rellotge de sol romà

TALLER

THOT
L’obelisc de l’escriptura

TALLER

LES CARTES DE VINDOLANDA
L’art d’esciure en cursiva romana

TALLER

GEODÈSIA I TOPOGRAFIA 
A L’ANTIGUITAT
Mesures astronòmiques
XERRADA

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

XERRADA

MÚSICA A L’ANTIGA ROMA
CONCERT

LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA 
A L’ANTIGUITAT
Des d’Egipte fins a l’hel·lenisme

XERRADA

TEATRE POPULAR ROMÀ
Titelles, poesia priàpica i pantomima

PRESENTACIÓ

PASSEJADES ARQUEOLÒGIQUES, 
EL TEATRE DE TÀRRACO
ITINERARI ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT

DE MUSICA
La música a l’antiga Roma

CONCERT

RECUPERAR EL COLOR PERDUT
Policromia a l’època romana

EXPOSICIÓ

VEUS DE L’EGIPTE ROMÀ
Un retrat d’identitats al país del Nil

XERRADA



— RELIGIÓ —
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EL MÉS ENLLÀ

una societat religiosa, 
supersticiosa i molt tolerant

VI

ROMA I EGIPTE DES DE LA RELIGIÓ

•

déus · divinitats · supersticions 
creences · ritus · misteris 

els funerals · la momificació 

ISIS I OSIRIS
Relleus a l’interior del temple d’Horus a Edfu, Assuan
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a  — ESCULPTURA DEL SACERDOT KA-APER  
Museu Egipci del Caire 

b — RETRAT D’ARTEMIDOR
Grup de retrats del Faium. British Museum

d  — DE LA MÍMESI A LES 3D
Taller de dibuix i representació del volum a l’antiguitat clàssica. MV Arte 
(Tarragona) 

c — FUNUS, El món de la mort a l’antiga Tàrraco
Nemesis ARQ (Tarragona). Restes arqueològiques del Parc Central
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Just per sota d’on hi ha el cor del bon Artemidor i en 
un grec mal escrit, apareix un missatge: «Ἀρτεμιδῶρε 
εὐψύχει», és a dir, ‘Artemidor, bona sort’ . Probablement va 
ser escrit pels mateixos artesans que van decorar la seva 
mòmia, per encàrrec dels seus familiars, que li desitjaven 
bons auguris en el trànsit cap a l’altra vida . Esperaven que 
succeís el renaixement esperat i, per tant, que el seu ésser 
estimat aconseguís la immortalitat .

Per als antics egipcis l’èxit de la resurrecció residia que 
després de la mort el cos es trobés de nou amb el ba —
quelcom semblant a l’esperit—, i per a això era impres-
cindible no només conservar el cos físic, sinó també els 
òrgans i els sentits funcionals . Amb aquest objectiu es 
va desenvolupar la tècnica de la momificació i tot un se-
guit de rituals religiosos al seu voltant, com l’anomenada 
«obertura de la boca», el significat de la qual era preci-
sament despertar una altra vegada els sentits —veure-hi, 
sentir-hi, el gust, la parla . . .— .

Directament associada a aquestes necessitats es va desen-
volupar la tècnica del retrat artístic, però no com el conce-
bem avui . Es tractava d’un retrat en vida que responia a un 
objectiu pràctic, funcional: un retrat pensat per a la mort . 
El raonament que va donar origen a aquestes pràctiques 
venia de lluny . Així, per exemple, a l’Imperi antic va ser 
molt habitual l’aplicació d’ulls de vidre a les escultures, so-
bretot durant la dinastia quarta i cinquena —a mitjan ter-
cer mil·lenni aC— . El propòsit no sembla que fos decora-
tiu, sinó molt pràctic: que el difunt recuperés la visió en el 
més enllà . D’aquesta manera, el sacerdot Ka-aper —també 
anomenat Sheikh el-Balad, ‘l’alcalde del poble’, a causa de 
la semblança amb el contemporani al seu descobriment— 
va veure de nou la llum fa quatre mil cinc-cents anys i la 
seva escultura en fusta, conservada al museu del Caire, en 
certa manera encara la segueix «veient» .

El grau de verisme en l’escultura segueix impressio-
nant-nos . El representat no només havia de tenir uns ulls 
bonics i creïbles, sinó que aquests havien de funcionar . 

Els ulls de vidre que s’han trobat a les escultures de la 
quarta i cinquena dinastia són, de fet, lents convexes com 
les de les ulleres de corregir la presbícia . Allotjades a la 
conca ocular, amb l’ajuda d’un bronze com a parpelles, i 
encastades en una calcària o alabastre, les lents eren po-
lides en vidre de roca amb una perfecció tal que avui dia 
segueixen tenint les seves propietats intactes .

Artemidor va viure al Faium, un oasi creat pels faraons 
tebans gràcies a la canalització que portava l’aigua de les 
crescudes del Nil al llac Moeris . Com ell, molts egipcis, 
ciutadans de l’Imperi Romà, que van viure al voltant de 
la rodalia d’aquest petit paradís entre els segles I i III dC 
continuaven enterrant-se segons els ritus egipcis . Però els 
nous temps van portar un canvi substancial en una tradi-
ció mil·lenària que s’havia mantingut inalterada: encarre-
gar un retrat en vida per a incorporar-lo a la seva mòmia 
quan arribés el moment .

Pintat en taules fines de fusta, sobre llenç o modelat en 
cartonatge o guix, els retrats del Faium estan plens de 
vida i recullen la tradició del retrat romà d’època republi-
cana de les imagines maiorum, de la mà d’artistes grecs . 
En aquest cas, la seva finalitat era incorporar-se a l’espai 
ritual religiós egipci .

Va ser en vida quan Artemidor devia encarregar el seu . 
És a dir, va poder gaudir-ne veient-lo penjat d’una paret 
de l’atri de casa seva o de la dels seus pares, ressaltat amb 
un marc decorat . En el moment de la seva defunció, els 
embalsamadors van retirar el retrat del marc i el van in-
corporar al sarcòfag . Aquest devia ser exhibit temporal-
ment a l’atri familiar, en un tipus d’armaria dissenyat per 
a allotjar una mòmia . Més tard, en ser enterrat —proba-
blement al costat d’altres familiars—, el retrat va adquirir 
tot el seu sentit, conjuntament amb el seu cos embalsa-
mat, com a cofres de l’ànima . És a dir, el retrat era con-
cebut com un objecte necessari per al culte d’Osiris, que 
adquiria veritable utilitat en ser enterrat, tal com marcava 
la tradició egípcia .

BONA SORT, ARTEMIDOR
l’art al servei de la immortalitat
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MÒMIA
El viatge al més enllà

RECREACIÓ HISTÒRICA

D’OSIRIS A SERAPIS
El poder crea els seus déus

RECREACIÓ HISTÒRICA

SOPANT A LES PORTES DEL DUAT
El banquet funerari

RECREACIÓ HISTÒRICA-DEGUSTACIÓ

OFFICINA PHILACTERIA
Protegim-nos amb un amulet

TALLER

DE MÒMIES I ROMANS
ENIGMA NOCTURN

RELIGIÓ, MITES, CREENCES
índex d’activitats

117

117

118

118

118

119

119

119

120

TOLERÀNCIA RELIGIOSA 
ROMANA VS. INTOLERÀNCIA 
CRISTIANA ALS TEMPLES DE L’ALT 
EGIPTE: ARRELS I PETJADES
XERRADA

FUNUS
El ritual de la mort

RECREACIÓ HISTÒRICA

UN ESCULAPI MAL ENTÈS
Els déus egipcis Isis i Serapis a Empúries i Tàrraco

XERRADA

SIT TIBI TERRA LEVIS  
Una mirada a les restes arqueològiques
VISITA COMENTADA

És la lluentor dels ulls d’Artemidor la mateixa lluentor de 
Sheikh el-Balad? Els ulls de Sheikh el-Balad estan pensats 
per a ser funcionals; no obstant això, els d’Artemidor són 
només aparença, l’aparença buscada per una nova plàsti-
ca: la grega, realista i naturalista . Amb això es perseguia 
la tranquil·litat de la família, que l’havia de contemplar 
durant un temps a l’atri per a anar-se’n acomiadant a poc 
a poc i no oblidar els seus trets durant un temps llarg de 
dol . Aquesta és l’evolució artística i cultural que va tenir 
lloc a Egipte .

Artemidor va poder observar el seu retrat com un mortal 
temorós de l’oblit, i reconèixer que en la lluentor dels seus 
ulls jeu la seva immortalitat . Potser fins i tot va arribar a 
adonar-se que aquesta mateixa sensació generaria el seu 
retrat a qui fos que l’arribés a contemplar en el futur . L’es-
piritualitat egípcia es fon així amb el concepte d’immor-
talitat romana basada en el rostre i el nom .

Jesús Mendiola, MV Arte

MÒMIA. El viatge al més enllà
Assajos de la repesentació MV Arte i Argos Tarragona

61R E L IG IÓ
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— VIDA QUOTIDIANA —

VIURE AL DIA

la vida quotidiana i el lleure 
a les ciutats romanes

VII

ROMA DES DEL DIA A DIA

•

el menjar · el vi 
la moda · la vida al carrer 

els comerciants · els bombers 
l’artesania · els jocs · el món dels 

gladiadors 

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. Fes de gladiador
Instituto Ars Dimicandi (Itàlia)
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a — LA CUINA DE VENUS. Taller de cuina romana
Kuan Um. Gastronomia i història (L’Hospitalet de Llobregat)

c — AD GLORIAM VENERIS. Prostitució femenina a Roma
Viviana de Salvador i Marta Antolín. Thaleia (Tarragona)

b — LA PIRÀMIDE DE KHEFREN. La segona gran piràmide de la zona  
de Gizeh

d — MUNERA GLADIATORA. El món dels gladiadors 
Ars Dimicandi (Itàlia)
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UNA IMATGE FALSA I UNA RECOMANACIÓ
esclaus, obrers, pagesos i escribes a egipte

“… la Gran Piràmide en plena construcció, al bell mig 
d’un altiplà buit, es comença a aixecar el que durant milers 
d’anys serà l’edifici més alt del món . Una muntanya artificial 
d’immenses pedres tallades, arrastrades amb esforç, suor 
i moltes fuetejades per una miríada de pobres esclaus, la 
suor dels quals va deixant un rastre entre la pols que els 
cobreix , mentre pugen per la rampa camí de les altures . Els 
viatges es succeeixen  i els accidents s’acumulen, les morts 
no s’aturen; però res atura als caporals, que s’esforcen en 
mostrar-se diligents davant la mirada atenta del sobirà, el 
qual observa de ben a prop l’escena . 

No obstant, per mes que la podem veure en tot tipus de pel-
lícules i il·lustracions és una imatge completament …falsa!  
Hem de desfer-nos d’ella immediatament, per que, pensessin 
el que pensessin Herodot i Diodor  Sícul, la faraònica no 
era una societat esclavista . Havia esclaus? Sí, però en tant 
escàs nombre que eren econòmicament insignificants . A 
Egipte, el treball era remunerat .” (pàg . 107)

José Miguel Parra
La vida cotidiana en el antiguo Egipto

La esfera de los libros

Permeteu-me descriure aquella altre feina tan dura: la del 
pagès . Quan l’aigua està plena rega (els camps) i manté en 
bon estat les construccions . Es passa el dia tallant els estris 
pel conreu de la civada i per la nit trenant cordes . Fins i tot 
a l’hora del migdia (del dinar?) també està dedicat al tre-
ball del camp . S’ha d’equipar, per les seves anades al camp, 
com si fos un guerrer . 

La terra resseca s’estén davant d’ell i (malgrat això) surt 
per a recuperar el domini de la colla . No ho recupera fins 
passats molts dies i després de seguir les petjades dels pas-
tors . Retorna dirigint-la i ha de  traçar el camí a través dels 
camps . A l’alba, es posa a treballar ben aviat, però (la colla) 
no està en el seu lloc i ha de cercar-la durant tres dies i la 

troba (enfonsada al fang) Però no troba cap pell amb ells 
(cap dels animals), per que els xacals els han devorat…/… 

L’escriba atraca a la vora del riu . Determina quins impos-
tos s’han de pagar, acompanyat per lacais amb bastons i 
nubis amb vares . Diuen; Treu la civada!, però no n’hi ha i 
el colpegen violentament (al pagès) . El lliguen i el llencen 
a una bassa . L’han submergit, està calat fins els ossos, han 
lligat a la seva adona en la seva presencia i han encadenat 
els seus fills . Els seus veïns els abandonen, han fugit . Es la 
fi; no hi ha civada . Si ets prudent, fes-te escriba .

Papir Lansing (British Museum)
Citat per T.G.H. James a 

El pueblo egipcio . Ediciones Critica

Els darrers anys del regnat del faraó Ramsès III la situació 
d’Egipte no era gens favorable . Les fronteres patien atacs 
constants dels pobles enemics, l’economia era molt ines-
table i la corrupció dels alts funcionaris era habitual . En 
aquest context, l’anomenat Papir de la Vaga de Torí i al-
gunes inscripcions trobades en òstracon—fragments de 
ceràmica— ens informen de la primera vaga documenta-
da de la història que va tenir lloc l’any 1166 aC .

«Any 29, segon mes de la segona estació, dia 10 . Aquest 
dia el grup va creuar els cinc murs de la necròpolis, cri-
dant: “Tenim gana!” […] i es van asseure d’esquena al 
temple de Tuthmosis III al límit dels camps conreats .[ . . .] 
Hem arribat a aquest lloc per causa de la fam i de la set, 
per la manca de roba, de peix, d’hortalisses . Escriviu-ho 
al Faraó, el nostre bon senyor, i escriviu-ho al Visir, el 
nostre superior . Feu-ho perquè puguem viure! [ . . .] No 
ens n’anirem . Digueu als vostres superiors, quan estiguin 
amb els seus acompanyants, que certament no hem creu-
at els murs a causa només de la fam, sinó que hem de fer 
una acusació important, perquè certament s’estan come-
tent crims en aquest lloc del Faraó .»
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ARTEMÍSIA
La germana d’Hermionê

RECREACIÓ HISTÒRICA

A PVLTES VSQVE AD LOTVM
De les farinetes al lotus

TALLER-DEGUSTACIÓ

FAST-FOOD A LA ROMANA 
Fes-te la teva tapa

TALLER-DEGUSTACIÓ

HABEMUS PRANDIUM
Cuina romana

TALLER-DEGUSTACIÓ

HABEMUS COENAM 
El sopar dels romans

TALLER - DEGUSTACIÓ

EL MÓN DELS GLADIADORS 
A L’ANTIGA ROMA 

RECREACIÓ HISTÒRICA

PARDUS
La vida quotidiana d’un gladiador

RECREACIÓ HISTÒRICA

AMPHITHEATRUM
Els amfiteatres a l’Imperi Romà

XERRADA

MUNERA GLADIATORA
El món dels gladiadors

RECREACIÓ HISTÒRICA

VINE, VEU I VIU... EL FESTIVAL
Fes de GLADIADOR 

TALLER

AD GLORIAM VENERIS
La prostitució femenina a Roma

RECREACIÓ HISTÒRICA

EXCUBITORIUM COHORS VIGILES
El primer cos de bombers a Roma 

VISITA DE RECREACIÓ HISTÒRICA

L’OLI QUE VA IL·LUMINAR UN IMPERI
TALLER - DEGUSTACIÓ

GRAFITS ROMANS
Parets que parlen 

XERRADA-DEMOSTRACIÓ

LUCERNAE 
Llànties romanes
TALLER

LUDI
JOCS ROMANS

CORNELIUS I AEMILIA
Amfitrions de Tàrraco 

VISITA TEATRALITZADA

PASSEJANT PER TÀRRACO
Un passeig familiar pels espais Patrimoni Mundial

ITINERARI

JUGUEM COM JUGAVEN ELS 
NENS I NENES ROMANS
TALLER, JOCS I ALTRES ACTIVITATS

CARRERS, CASES I BOTIGUES
La vida en una ciutat romana

XERRADA

LA CERVESA A L’ANTIC EGIPTE
Beguda o aliment?

TALLER-DEGUSTACIÓ

GLADIATOR
El gran dia de les lluites de gladiadors
RECREACIÓ HISTÓRICA

CEDANT ARMA TOGAE
El vestit en època romana

RECREACIÓ HISTÓRICA

VIDA QUOTIDIANA, LLEURE
índex d’activitats
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AD GLORIAM VENERIS. Prostitució femenina a Roma
Thaleia (Tarragona)
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— FIRES I  TROBADES —
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VIII

ESPAI DE TROBADA

l’encontre entre el públic, 
especialistes i programadors

TARRACO VIVA I ELS PROFESSIONALS

•

museus de la romanitat  
i del món clàssic · empreses  

i especialistes en divulgació 
històrica · programadors · artesans 

especialitzats en el món romà… 

ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN
Fira Internacional de Museus i Jaciments d’Època Romana
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a — ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN
Fira Internacional de Museus i Jaciments d’Època Romana

c — TABERNA LIBRARIA
Espai dedicat al llibre. Gremi de Llibreters de Tarragona

b — ARTIFEX
Artesans i artesania al món romà

d — FORUM TARRACO
Fira d’empreses de divulgació del patrimoni

5 FIRES DE DIVULGACIÓ HISTÒRICA ROMANA
roma als museus del món, forum tarraco, artifex, taberna libraria i nundinae

71F I R E S I  T ROBA DE S

Tarraco Viva s’ha convertit, al llarg de més de deu anys, en 
un punt privilegiat de trobada entre el públic i els profes-
sionals de la divulgació històrica del món romà, així com 
entre els mateixos experts i els programadors culturals 
interessats en la història i la cultura clàssica . La trobada 
de museus i jaciments romans compta amb participació 
internacional i la presència de programadors és una prova 
clara de la dinamització econòmica que genera el món de 
la cultura i la divulgació .

ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN
XIV Fira Internacional de Museus i Jaciments d’Època 
Romana

Museus, centres d’interpretació, parcs arqueològics de 
diferents països europeus i publicacions d’història parti-
cipen a 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 .Un 
espai per informar-se, dels indrets amb llegat romà, cer-
car contactes i informació i planificar activitats i viatges 
culturals i també poder intercanviar informació sobre 
el treball i les realitats de museus i institucions amb les 
seves aportacions a l’àmbit de la divulgació històrica .

NUNDINAE
IX Fira de Programadors

Cada cop més, els grups de reconstrucció i difusió histò-
rica representen una fórmula seriosa i didàctica de dina-
mització del patrimoni històric i de divulgació del conei-
xement de la història antiga, i Tarraco Viva s’ha convertit 
en un autèntic aparador per a molts grups, entitats, em-
preses i persones que es dediquen a la divulgació històri-
ca 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 . 
Informació i inscripció: oficina@tarracoviva.com

FÒRUM TÀRRACO
XVII Fira de Productes, empreses i associacions de 
divulgació històrica romana

Empreses de guies, d’arqueologia, grups de recreació his-
tòrica, associacions pel patrimoni i altres ens donaran in-
formació sobre els seus productes relacionats amb l’antiga 
Roma i la seva història .

ARTIFEX
Artesans i artesania al món romà

Artesans que creen rèpliques arqueològiques d’originals 
trobats en excavacions, així com demostracions pràcti-
ques de fabricació de materials, ens donaran l’oportunitat 
d’apropar-nos al món del treball preindustrial . Es duran a 
terme alguns tallers pràctics .

TABERNA LIBRARIA
Espai dedicat al llibre

El Gremi de Llibreters de Tarragona ens ofereix tots els 
seus fons bibliogràfics perquè puguem gaudir de la his-
tòria antiga també a casa . Llibres per a adults, per a in-
fants 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 . 

HORARI Divendres 27 de 17 h a 21 h 
 Dissabte 28 de 10 h a 14.30 h / de 17 h a 21 h  
 Diumenge 29 de 10 h a 14.30 h

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai



— DIVULGACIÓ AUDIOVISUAL —
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HISTÒRIA EN 
IMATGES

divulgació històrica 
audiovisual

IX

TARRACO VIVA I ELS DOCUMENTALS

•

cicles de documentals  
arqueològics · festivals 

especialitzats

TEMPLE DE DEIR EL BAHARI O TEMPLE D’HAPSETSUTA   
Luxor



DIVULGACIÓ HISTÒRICA AUDIOVISUAL 

74

IX CICLE DE DOCUMENTALS ARQUEOLÒGICS

Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa 
en itinerancia

Organitza: Institut d’Arqueologia Clàssica de Catalunya 
(ICAC) amb col·laboració amb el Festival de Cinema Ar-
queològic del Bidasoa (FICAB) i el Museo Romano de 
Oiasso (Irún) .

Projecció de documentals arqueològics d’aquest prestigiós 
festival, a la sala d’actes de l’ICAC . Passis entre setmana 
en horari de tarda .

L’ANTIGUITAT EN IMATGES

VI Cicle d’audiovisuals arqueològics i històrics

Col·laboren: FICAB – ICAC 

Es projectaran documentals i audiovisuals sobre el món 
antic que han estat produïts per museus, festivals, centres 
arqueològics i institucions públiques i privades . A la sala 
d’actes de l’Antiga Audiència . Passis entre setmana, de  
19 h a 21 h .

Dilluns 16 i 23 de maig

19.00 h Petra, la capital del desert (VOS castellà) 
 Premi a la divulgació científica FICAB 2015

20.00 h A la recerca de Djehuty: entre mòmies, tombes i 
 jeroglífics (VO castellà)
 Premi del jurat del FICAB 2015 

80’

90’

26’

55’

Dimecres 18 i 25 de maig

19.00 h Quan els egipcis navegaven pel mar Roig   
 (VOS castellà)   
 
20.30 h Els vaixells cosits de Kerala (VOS castellà)

Dijous 19 i 26 de maig

19.00 h Els secrets del Coliseu (VOS castellà)  
 Premi del públic del FICAB 2015     

20.30 h Trepitjant la pols del faraó (VOS castellà) 

IDIOMA VO Versió Original / VOS Versió Original Subtitulada

LLOC Antiga Audiència – Sala d’actes

ACCÉS Lliure, limitat a l’aforament de l’espai 
 Activitat recomanada a partir de 12 anys

17.00 h Presentació del cicle de documentals 
17.10 h  Quan els egipcis navegaven pel mar Roig  
 (VOS castellà)   
18.40 h Pausa 
18.50 h Trepitjant la pols del faraó (VOS castellà) 
19.20 h Kheops redescobert (VOS castellà) 

Dimecres 25 de maig

Dijous 26 de maig
17.00 h Els misteris d’Alexandria (VOS castellà)              
18.15 h Pausa  
18.30 h  Un viatge als secrets de la momificació (VO castellà) 
18.40 h Els enigmes de l’esfinx (VOS castellà) 

Divendres 27 de maig

17.00 h Els vaixells cosits de Kerala (VOS castellà) 
17.30 h A la recerca del faraó perdut (VOS castellà) 
18.20 h Pausa  
18.30 h A la recerca de Djehuty: entre mòmies,  
 tombes i jeroglífics (VO castellà)

LLOC ICAC, Plaça d’en Rovellat, s/n

ACCÉS Lliure, limitat a l’aforament de l’espai 
 Activitat recomanada a partir de 12 anys

85’

34’

90’

76’

26’
52’

55’

7’
59’

34’
52’
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MUSEUS

les propostes dels 
museus per al festival

X

TARRACO VIVA I ELS MUSEUS

•

jornades de portes obertes
visites teatralitzades
activitats per a nens

escenificació de textos clàssics

— MUSEUS —

CARMEN SAECULARE, Ludi Scaenici (Itàlia) 
Sala del Sarcòfag, Torre del Pretori, Museu d’Història de Tarragona
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a — CAIUS BAEBIUS (Alex Manríquez) Torre del Pretori.  
Museu d’Història de Tarragona

c — MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

b — MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

d — MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

HORARI Dissabte 28 10 h (castellà) / 11.30 h (català)

LLOC Museu Bíblic Tarraconense. C/ de les Coques, 1-C

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 1 h

79

5 MUSEUS DIRECTAMENT IMPLICATS AMB EL FESTIVAL

El festival Tarraco Viva és la festa de la Història i els museus 
s’hi sumen amb jornades de portes obertes i programant 
activitats diverses, sovint especialment adreçades als infants, 
els veritables hereus de la nostra cultura clàssica . 

MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA

El Museu d’Història de Tarragona farà jornades de portes 
obertes els dos caps de setmana del festival .

Visita comentada .

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

El Museu Bíblic Tarraconense, fundat l’any 1930, ofereix 
jornades de portes obertes i una visita guiada que ajuda 
el públic a contextualitzar històricament i culturalment la 
Bíblia i els seus valors transcendents . 

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE 
TARRAGONA - MNAT
Entrada gratuïta a tots els centres dependents del MNAT: 
Museu Nacional Arqueològic, Museu i Necròpolis Pale-
ocristians “El món de la mort a Tàrraco”, Vil·la romana 
dels Munts (Altafulla) i Vil·la romana de Centcelles 
(Constantí), en els horaris habituals . 

També es podrà visitar, al MNAT (plaça del Rei, 5), les 
exposicions temporals “Redescobrint Centcelles” i “La 
moneda en època d’August” . 

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

Visita lliure a l’exposició permanent del museu .

HORARIS Divendres 20 i 27 de 15 a 20.30 h 
 Dissabte 21 i 28 de 9 a 20.30 h  
 Diumenges 22 i 29 de 9 a 14.30 h

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai 
 No es podrà fer la visita als recintes en el moment en  
 què s’estiguin fent activitats del festival 

HORARI Dissabte 28 de 10 h a 13 h / de 17 h a 20 h 

LLOC Museu Bíblic Tarraconense. C/ de les Coques, 1-C

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai

DATA Dimecres 18, dissabte 28 i diumenge 29

LLOC Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
HORA Dissabte: de 9.30 a 18 h - diumenge: de 10 a 14 h
LLOC Museu i Necròpolis Paleocristians 
HORA Dissabte: de 9.30 a 13.30 h - 15 a 18 h - diumenge: de 10 a 14 h
LLOC Vil·la romana dels Munts 
HORA Dissabte: de 10 a 13.30 h - 15 a 18 h - diumenge: de 10 a 14 h
LLOC Vil·la romana dels Centcelles
HORA Dissabte: de 10 a 13.30 h - 15 a 18 h - diumenge: de 10 a 14 h

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai

HORARI Divendres 13 de 10 h a 14 h / de 16 h a 19 h   
    (16è aniversari del museu)
 Dimecres 18 de 10 h a 14 h / de 16 h a 19 h   
   (dia internacional dels museus) 
 Tots els caps de setmana de maig horaris especials: 
 Dissabte 21 fins a les 23 h (nit dels museus) 
 Divendres 27 fins a les 22 h

LLOC Museu del port. Refugi 2 Moll de Costa

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai

M U SE U S
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MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

A la seu del Museu d’Història de Cambrils podreu visitar 
l’exposició permanent «Cambrils, els orígens» .

HORARI Dissabte 14 de 11 h a 14 h / de 17 h a 20 h 
 Diumenge 15 de 11 h a 14 h 
 Dissabte 21 de 11 h a 14 h / de 17 h a 20 h   
 Diumenge 22 de 11 h a 14 h

LLOC Museu Molí de les Tres Eres. 

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai

Durant la visita a la Vil·la romana de la Llosa podreu 
descobrir in situ l’aplicació virtual gratuïta Imageene, 
compatible amb dispositius amb sistemes iOS (Apple) i 
Android (Samsung, Nokia, HTC…) .  

HORARI Dissabte 14 de 17 h a 20 h 
 Diumenge 15 de 11 h a 14 h

LLOC Vil·la romana de la Llosa. 

ACCÉS Lliure Limitat a l’aforament de l’espai

81M U SE U S

MUSEUS
índex d’activitats

124

124

124

125

125

125

126

126

126

127

MUSA – MEDUSA
ACTIVITAT ESCÈNICA

LES DONES DE TÀRRACO 
ITINERARI PEL MNAT

PASSA UN MATÍ DE TEATRE!
TALLER

OPUS FIGULI
Taller sobre ceràmica i terra sigillata

TALLER

RE-VIURE
TALLER

CAIUS I FAUSTINA US 
CONVIDEN A LA VIL·LA
VISITA TEATRALITZADA

US PORTEM A L’HORTUS! 
TALLER

MANS A L’OBRA!
Construcció i decoració al món romà
TALLER

MODUS OPERANDI
Els oficis entorn de la construcció i 
la decoració en el món romà
TALLER

ASTÈRIX I OBÈLIX CONTRA CÈSAR 
PROJECCIÓ CINEMATOGRÀFICA

IN PORTUM NAVIGARE 
Els oficis del port en època romana
CONFERÈNCIA

TIBERIUS, COMERCIANT 
PEL MARE NOSTRUM
VISITA TEATRALITZADA

ANEM A FER UNA MÒMIA!
TALLER

LA RUTA DELS PRIMERS 
CRISTIANS DE TÀRRACO
AUDIOVISUAL 

ELS AMULETS PERDUTS  
DE CLEÒPATRA
JOC DE PISTES

127

127

128

128

128

EXCUBITOTIUM COHORS VIGILES. El primer cos de bombers a Roma. 
Thaleia (Tarragona). Circ romà de Tàrraco, Museu d’Història de Tarragona



— ACTE DE CLOENDA —
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XI

ELS RETRATS DEL FAIUM
MV Arte (Tarragona)

MIRADES 
D’ETERNITAT

els retrats del faium

LA CLOENDA DE LA XVIII EDICIÓ

•

el retrat romà · el més enllà 
 el sincretisme religiòs
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T
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“A la sala seixanta-dos del British Museum de Londres hi 
ha una mòmia egípcia trobada per Sir William M . Flin-
ders Petrie l’any 1888 a la zona de Hawara (Egipte) . Té 
la característica que a la zona del rostre no hi ha una 
màscara simbòlica, sinó el veritable retrat del personatge 
momificat . Un retrat fet a la manera romana i amb una 
inscripció: «Artemidor, adéu!» .

Tant la inscripció com el retrat ens commouen profunda-
ment . Potser perquè la seva mirada ve del passat però es-
tranyament ens interpel·la en el present . És un retrat d’un 
home jove, d’entre divuit i vint-i-un anys . Vesteix una 
túnica a la manera romana i porta una corona de llorer 
al cap feta amb pa d’or . A la resta del cos es representen 
divinitats egípcies: Anubis, Isis, Neftis i Osiris . El retrat es 
va datar entre els anys 100 i 120 de la nostra era .

S’han trobat unes dues mil mòmies com aquesta d’Arte-
midor amb els retrats fets a la manera romana, i encara 
que se’ls coneix com els retrats del Faium, la seva proce-
dència està situada per tot Egipte .

Es tracta d’alguns dels retrats d’individus més antics que 
coneixem de l’Antiguitat . Retrats en el seu sentit modern, 
com una representació exacta, o que vol ser-ho, d’una 
persona real en la seva condició humana, ni divina ni rè-
gia . 

En la pintura tradicional egípcia mai no es veia el ros-
tre complet dels retratats, perquè la vista frontal obria la 
possibilitat del seu oposat . L’anomenat «perfil egipci» de 
les pintures i els relleus era una manera de mantenir un 
«perfil d’eternitat» en els retratats, que així mantenien el 
vincle entre la vida en aquest món i la vida en el més enllà . 

Mentrestant, els retrats del Faium mostren dones, infants 
i homes vistos de cara o de tres quarts . És un format que 
ens recorda les nostres fotografies per als carnets d’iden-
titat i el passaport . La seva frontalitat i la potència de les 
seves mirades fa d’aquests retrats quelcom que ens com-
mou .

En paraules de John Berger, «els retrats del Faium toquen 
una ferida similar d’una forma similar . Els rostres pintats 
són, també, defectuosos i més valuosos que el rostre vi-
vent, assegut allí, al taller del pintor, on regna l’aroma de 
cera d’abella fosa . Defectuosos perquè evidentment estan 
fets a mà . Més preuats perquè la mirada pintada està con-
centrada sencera en la vida que sap que un dia perdrà . I, 
per tant, ens miren fixament, els retrats del Faium, com 
els desapareguts del nostre segle» .

HORARI Diumenge 29: 18 h
  Idioma: Català

LLOC Sala August del Palau de Congressos de Tarragona

ACCÉS Entrada: 2€ 
 Activitat per a majors de 12 anys

DURADA 1 h

MIRADES D’ETERNITAT
els retrats del faium

RETRAT DEL FAIUM  
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  AC T E I NAU G U R A L

DEBAT 

DIÀLEGS AMB LA HISTÒRIA: ROMA I EGIPTE, 
UNA FASCINACIÓ MEDITERRÀNIA 

HORARI dg-15  12 h  
 Idioma: Català

LLOC Fòrum Provincial – Pretori romà. Sala del Sarcòfag  

ACCÉS Entrada: 2 €. Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1h 30 min

PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S

NOU

OFICINA FESTIVAL TARRACO VIVA 

El festival s’obre enguany amb un debat 
sobre la relació entre dues de les grans 
cultures que ha vist néixer el nostre mar 
Mediterrani: Roma i Egipte .

August incorporà Egipte com una provín-
cia romana al seu imperi . Com va afectar 
aquest fet a la mil·lenària civilització del 
Nil? Com va influir Egipte en la història 
de Roma? Què tenien en comú i què de 
diferent totes dues civilitzacions? D’aquesta 
trobada —o n’hauríem de dir topada—, què 
ens n’ha quedat?

Parlarem i debatrem sobre aquests temes i 
alguns altres per tal de preparar el públic 
del festival per a la programació d’activitats 
que hem organitzat per a l’edició present . 
Especialistes del món romà i del món egipci 
ens faran més properes aquestes dues civi-
litzacions mediterrànies .

Participants: 
• Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic 

d’Arqueologia, Universitat Rovira i 
Virgili i investigador ICAC

• Enric Calpena, periodista i professor, 
Universitat Ramon Llull

• Luis Manuel Gonzálvez, conserva-
dor del Museu Egipci de Barcelona

• Jesús Carruesco, professor de Filolo-
gia Grega, Universitat Rovira i Virgili 
i investigador ICAC

 
Modera: Magí Seritjol, director del festi-
val Tarraco Viva . 
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HORARI dm-17 i 24  18.30 h (cat) / 19.30 h (cast) 
 dc-18 i 25  18.30 h (cast) / 19.30 h (cat) 
 dj-19 i 26  18.30 h (cat) / 19.30 h (cast) 
 dv-20 i 27  18.30 h (cast) / 19.30 h (cat) 
 ds 21  11 h (cast) / 12 h (cat) / 13 h (cast) / 18.30 h (cat) / 19.30 h (cast) 
 dg 22  11 h (cat) / 12 h (cast) / 13 h (cat) 
 ds 28  11 h (cast) / 12 h (cat) / 13 h (cast)

LLOC Fòrum Provincial – Pretori romà. Plaça del Rei s/n

ACCÉS Entrada: 3 €. Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 45 min

  E G I P T E

VISITA COMENTADA 

KEMET, LA TERRA NEGRA 
Homes, déus i faraons 

NOU

Al capdamunt de tota la terra i dels homes 
hi havia la figura del faraó . Tota la socie-
tat egípcia s’organitzava al voltant de la 
jerarquia; el faraó dalt de tot, els visirs, els 
governadors territorials, els sacerdots dels 
temples, els funcionaris estatals i locals, i a 
sota els autèntics protagonistes de la his-
tòria, els pagesos i treballadors, aguantant 
sobre les seves espatlles el pes de tota la 
construcció .

Des del faraó fins al més humil dels egip-
cis compartien una creença general: que 
aquesta vida té una continuació després de 
la mort . El resultat: un art funerari riquís-
sim que han fet i segueixen fent les delícies 
dels arqueòlegs . 

  E G I P T E

OFICINA TARRACO VIVA – ARGOS, 
TARRAGONA – MV ARTE

Us proposem un viatge per a conèixer mi-
llor l’antic Egipte, guiant-vos per la nostra 
exposició . Us introduirem en el marc físic 
únic de la vall del Nil per a poder entendre 
com funcionava una de les primeres grans 
civilitzacions de l’Antiguitat . Descobrirem 
els déus i cultes amb els quals el poble 
egipci explicava el seu entorn natural i la 
seva manera d’entendre’l . I també podreu 
conèixer com s’organitzava el país, amb 
els pagesos, artesans, funcionaris, escribes 
i el faraó .

I per acabar, una activitat curiosa: recons-
truirem junts el procés de la momificació 
amb la nostra mòmia .

HORARI dm-17 a dv-27 9.30 h / 11.30 h 

LLOC Fòrum Provincial - Pretori  
 romà  
 Plaça del Rei s/n

ACCÉS Reservat grups escolars de 8 a  
 16 anys 
 Inscrip: oficina@tarracoviva .com

DURADA 1 h 15 min

VISITA COMENTADA – TALLER ESCOLAR

DÉUS, FARAONS I MÒMIES 
A L’ANTIC EGIPTE

NOU

OFICINA FESTIVAL – ARGOS TARRAGONA

 
 
Els antics egipcis eren molt conscients del 
privilegi que tenien vivint a la vall del Nil . 
Envoltats de deserts i del mar Mediterrani al 
nord, era un país ben protegit de possibles 
invasions i atacs exteriors . Però la seva ve-
ritable fortalesa era un fet del qual els antics 
egipcis no van saber trobar mai la causa: les 
inundacions anuals del riu Nil .

Cada any, pels vol de juny, el riu inundava 
la vall i l’omplia de llims orgànics i minerals . 
Cada any el riu Nil fertilitzava la terra negra 
d’Egipte i la feia molt més rica i productiva . 
D’aquesta riquesa els antics egipcis en van 
fer una civilització amb una cultura del tre-
ball, d’organització i tot un món de creences  
religioses que encara avui dia ens meravellen .

  E G I P T E

VISITA COMENTADA

LA DEL JONC I L’ABELLA
Egipte, el país de les dues terres

ARGOS TARRAGONA

HORARI dg-29 11 h (cat) / 12 h (cast) 
  13 h (cat)

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà  
 Plaça del Rei s/n

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 45 min

Quan els romans van convertir Egipte 
en una província més del seu vast imperi, 
allà ja feia més de tres mil anys que exis-
tia la civilització faraònica . Si bé no era ja 
l’imperi que havia estat en temps passats, 
encara era una de les zones més riques del 
Mediterrani, l’autèntic graner de Roma . El 
seu poble esperava, any rere any, la cres-
cuda del curs d’aigua més llarg del món, 
que nosaltres anomenem Nil —del grec 
Neilos— i que per als egipcis senzillament 
era el riu . Per a acostar-nos-hi i conèixer 
millor com era la vida a la riba del Nil, com 
s’organitzava l’Estat egipci i com morien 
els pobladors de l’Alt i el Baix Egipte us 
proposem aquest recorregut guiat per les 
seves dues terres, la del jonc i l’abella .

NOU
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  E G I P T E

XERRADA

SOBRE LA BELLESA DE 
CLEÒPATRA I ALTRES 
MITES EGIPCIS

XERRADA

LA HISTÒRIA COMENÇA 
A EGIPTE
Això ja existia en temps dels faraons

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO  CATEDRÀTIC 
D’ARQUEOLOGIA I INVESTIGADOR DE L’ICAC 
(UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, TARRAGONA)

JOSÉ MIGUEL PARRA  
DOCTOR EN HISTÒRIA ANTIGA 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID)

Cleòpatra no s’assemblava gens físicament 
a Elizabeth Taylor . Tampoc el bufó però 
fluix Richard Burton s’assemblava gens 
a un homenot tan baronívol i rude com 
Marc Antoni, un militar criat als cam-
paments . Les imatges a les monedes ens 
els mostren tots dos amb claredat . Marc 
Antoni era un gegant de cara tosca i Cleò-
patra una dona lletja, de nas aguilenc . El 
seu atractiu, reconegut per tothom, no era 
el seu físic, sinó el seu caràcter, la seva ex-
trema cultura —parlava diferents idiomes 
de l’època correctament— i una sensualitat 
sofisticada, apresa en una vida de refina-
ments cortesans . Ai, les pel·lícules! 

Dones maltractades pels seus marits que 
presenten una denúncia davant el tribunal 
corresponent? Violència domèstica . Treba-
lladors que rebien assistència mèdica de 
l’Estat quan pateixen algun tipus d’accident 
laboral? Seguretat Social . Astuts funciona-
ris que s’aprofiten de la seva posició i exi-
geixen diners per fer la seva feina? Suborn . 
Treballadors que van a la vaga perquè no 
cobren el seu salari? Vaga . 

Més d’un quedarà sorprès en saber que 
estem parlant de l’antic Egipte i no de suc-
cessos de les darreres notícies . Aquest és 
el món d’una sorprenent modernitat que 
podrem conèixer en aquesta xerrada .

HORARI dm-17 19.30 h 
 Idioma: Català

LLOC Antiga Audiència  
 Plaça del Pallol, 3

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 15 min

HORARI ds-28 20.30 h 
 Idioma: Castellà    

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Sala del sarcòfag  
 Plaça del Rei s/n

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

  E G I P T E

NOU NOU
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HORARI ds-21 12 h 
 Idioma: Català 

LLOC Volta del Pallol 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

  E G I P T E

XERRADA

L’EGIPTE ROMÀ
Una província singular

ALBERT ANGLÈS  
EXCAVADOR A VINDOLANDA (REGNE UNIT) I 
ESTUDIÓS DEL MÓN ROMÀ

Egipte va ser annexionat a Roma amb 
l’ascensió d’August l’any 30 aC i es va con-
vertir en una província imperial sota el 
control directe de l’emperador a través d’un 
prefecte . També va heretar un important 
substrat grec de la llarga època ptolemaica . 
L’Egipte romà, situat estratègicament i ple 
de recursos, aigua i terres fèrtils, va exercir 
un paper crucial dins de l’Imperi Romà, 
no només en termes d’estratègia política, 
econòmica i militar, sinó també com a part 
d’un discurs cultural complex que incloïa 
un procés d’aculturació i canvi d’identi-
tats, patrons d’ús de llenguatge i creences 
religioses i de gestió de l’agricultura i el 
comerç .

NOU

  E G I P T E

XERRADA

OBJECTES D’ÈPOCA 
ROMANA AL MUSEU 
EGIPCI DE BARCELONA
La trobada de dues cultures

LUIS MANUEL GONZÁLVEZ  
CONSERVADOR DEL MUSEU EGIPCI, BARCELONA

L’any 30 aC Egipte va passar a formar part 
del poderós Imperi Romà; una civilització 
mil·lenària enfront del ni absolut dels nous 
amos de gran part del món . Per la seva im-
portància estratègica i la seva riquesa agrí-
cola, el país del Nil va ser, des del primer 
moment, una peça molt valuosa dins de la 
maquinària imperial, fins al punt de rebre 
un tracte especial en els aspectes polític i 
administratiu . Amb les obres pròpies de les 
dues tradicions que van conviure a Egipte, 
n’hi figuren d’altres que mostren clarament 
un peculiar fenomen de simbiosi cultural 
que va donar lloc a creacions úniques: 
terracotes, monedes, mòmies d’animals 
sagrats, llenços funeraris i, sobretot, els 
famosos retrats del Faium són alguns dels 
objectes del Museu Egipci de Barcelona 
amb els quals tractarem alguns dels as-
pectes més significatius de l’Egipte romà .

HORARI dc-25 20.30 h  
 Idioma: Castellà 

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Sala del Sarcòfag 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

NOU

  E G I P T E

XERRADA

LA CRESCUDA DEL NIL I  
LES SEVES FONTS 
L’antic enigma d’un riu que podia 
atorgar fam o abundància

JOSÉ LULL  
EGIPTÒLEG  
(UNIVERSITAT AUTÒNOMA, BARCELONA)

És coneguda l’afirmació d’Heròdot que 
«Egipte és un do del Nil», una realitat que 
sembla innegable en un país envoltat de 
deserts . Però sense la «domesticació» del 
riu i del seu cabal mitjançant canals i es-
tanys, els antics egipcis no haurien pogut 
aprofitar el valuós recurs de l’aigua .

L’arribada de la inundació del Nil, a ini-
cis de l’estiu, era un esdeveniment molt 
important, i els egipcis tenien un enorme 
interès a mesurar l’alçada a la qual arribava, 
ja que l’abundància o la fam en depenia . 
Però més enllà de l’aspecte econòmic, so-
cial i religiós que els egipcis associaven al 
riu, des de l’Antiguitat hi va haver un gran 
interès a conèixer no només les seves fonts, 
sinó també a comprendre per què el seu 
cabal era màxim coincidint precisament 
amb els secs, assolellats i calorosos mesos 
d’estiu .

HORARI ds-28 12 h  
 Idioma: Castellà

LLOC Volta del Pallol

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

NOU

  P OL Í T IC A

XERRADA

A LA RECERCA DE LA SEDA, 
LES PERLES I LA CANYELLA
Roma, Egipte i l’Índia

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO  
CATEDRÀTIC D’ARQUEOLOGIA (UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI) I INVESTIGADOR DE L’ICAC

Des que l’exèrcit d’Alexandre Magne arribà 
a la vall del riu Indo —actual Pakistan— el 
segle IV aC, el trànsit de vaixells per l’oceà 
Índic va ser cada cop més freqüent . Els 
segles I aC i I dC els comerciants d’Itàlia 
es dirigien a Alexandria, pujaven pel Nil, 
travessaven el desert fins al port de Bere-
nice, al mar Roig, i des d’allà s’embarcaven 
en direcció a les costes de l’Índia i l’illa de 
Ceilan —actual Sri Lanka— . Portaven vins 
a l’Índia i s’enduien a canvi els productes 
més luxosos, exòtics i exquisits: seda de la 
Xina, perles, canyella… Coneixem alguns 
dels seus noms i també les seves aventures 
molts segles abans dels viatges de Marco 
Polo .

HORARI dv-20 19.30 h  
 Idioma: Castellà

LLOC Antiga Audiència 
 Plaça del Pallol, 3 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 15 min

NOU
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  P OL Í T IC A

RECREACIÓ HISTÒRICA 

ADRIÀ I ANTÍNOUS
Sacrifici al Nil

HORARI dv-20 24 h (cat)  
 dv-27 24 h (cat) 
 ds-28 24 h (cast)

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Sala del Sarcòfag   
 Plaça del Rei, s/n

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

  P OL Í T IC A

RECREACIÓ HISTÒRICA

LUCI ANNEU SÈNECA
Reflexions abans del suïcidi

AGUSTÍ FERRÉ

«He sabut per persones dignes de la meva 
confiança que has traït la meva causa, 
rebent i enviant cartes als enemics de la 
meva persona . Em repugna anomenar-te 
les proves i els testimonis que t’acusen . Per 
la teva dignitat i per la seguretat de l’Estat, 
t’ho ordeno: talla’t les venes .»

Quan Luci Anneu Sèneca va rebre aquesta 
ordre de Neró no podria fer altra cosa que 
somriure davant les ironies del destí . El 
preceptor rebent la medicina del seu propi 
deixeble . 

HORARI dv-20 19 h (cat)  
 ds-21 11 h (cat) / 19 h (cast) 
 dg-22 11 h (cast) 
 dv-27 19 h (cat) 
 ds-28 11 h (cat) / 19 h (cast) 
 dg-29 11 h (cast)

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Terrassa sala Gòtica 

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 14 anys

DURADA 40 min

PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S

NEMESIS ARQ (TARRAGONA) 

NOU NOU

Diu Plutarc a De Iside et Osiride: «El Nil i 
tota forma d’humitat és emanació d’Osiris .» 
L’última setmana del mes de choiak de l’any 
130, durant un viatge pel Nil en la barcassa 
que transporta l’emperador Adrià i el seu 
jove amic Antínous, es produeix un succés 
aparentment inesperat: Antínous cau al 
riu i s’ofega . Aquest succés té lloc a prop 
d’Hermòpolis, ciutat dedicada a la divinitat 
egípcia Hermes-Thot .

Immediatament després de la seva mort, 
el jove és deïficat i es crea el nou culte ofi-
cial a Antínous, acompanyat d’una nova 
iconografia per a aquest nou déu . Sorprèn 
la rapidesa en la instauració d’aquest nou 
culte, fet que va suscitar ja en la seva època 
tota una sèrie d’interrogants . 
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  P OL Í T IC A

RECREACIÓ HISTÒRICA

IRAS  
Al servei de Cleòpatra 

ASSUMPTA MERCADER 

Iras, la fidel serventa de Cleòpatra, ens ex-
plica el que ha estat la seva vida al costat 
de la reina . Ens vol fer saber com ha viscut 
els amors, les ambicions, les victòries i les 
derrotes de la seva senyora . Amb ella sa-
brem quins eren els seus secrets de bellesa 
i les seves armes de seducció, i, sobretot, 
com va poder una reina egípcia sacsejar 
el cor de dos romans tan importants com 
Juli Cèsar i Marc Antoni . Iras, amb el seu 
tarannà senzill i prudent, parlarà dels 
grans moments de Cleòpatra però també 
ens donarà detalls del seu dia a dia .

  P OL Í T IC A

TITELLES ROMANS

JULI CÈSAR, EL CALB

GENOVESA, NARRATIVES 
TEATRALS (TARRAGONA)

Juli Cèsar, el calb relata, d’una manera di-
vertida i visual, la vida, els rumors i les 
intrigues entorn d’aquest famós personatge, 
així com els afers que el van dur a passar 
un temps a Egipte i els fets extraordinaris 
que, finalment, van convulsar Roma i van 
capgirar la història per sempre .

HORARI ds-28 11.30 h (cat) / 18.30 h (cast) 
 dg-29 11.30 h (cat)

LLOC Jardins del Camp de Mart 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 45 min

HORARI dv-20 20 h (cat) 
 ds-21 12 h (cat) / 20 h (cast) 
 dg-22 12 h (cast)    
 dv-27 20 h (cat) 
 ds-28 12 h (cat) / 20 h (cast) 
 dg-29 12 h (cast)

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Terrassa sala Gòtica

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 40 min

NOU NOU

  `P OL Í T IC A

RECREACIÓ HISTÒRICA

MARC ANTONI 
La fascinació per l’Orient

JOAN GIBERT

Quan va saber el contingut del testament 
de Juli Cèsar, va tenir una de les més grans 
decepcions . També és una ironia de la 
història que un nét seu —Claudi— i un 
besnét —Cal·lígula— arribessin al tron 
imperial .

HORARI dv-20 21 h  
 ds-21 13 h / 21 h 
 dg-22 13 h 
 dv-27 21 h 
 ds-28 13 h / 21 h 
 dg-29 13 h    
 Idioma: Català

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Terrassa sala Gòtica 

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 40 min

  P OL Í T IC A

JOCS D’ESTRATÈGIA I SIMULACIÓ SOBRE  
L’ANTIGUITAT

SI VIS PACEM, PARA LUDUM

ASSOCIACIÓ SI VIS PACEM, 
PARA LUDUM (TARRAGONA)

L’activitat consisteix a posar a disposició 
del públic diversos jocs de taula ambien-
tats en l’Antiguitat i el món romà perquè 
la gent pugui aprendre història tot jugant . 
Els participants estaran acompanyats en tot 
moment per membres de l’associació, que 
els introduiran tant en les instruccions del 
joc com en el seu context històric .

 HORARI ds-21 11 h a 13.30 h / 16 h a 20.30 h  
 dg-22 11 h a 13.30 h 
 dv-27 16 h a 20.30 h 
 ds-28 11 h a 13.30 h /16 h a 20.30 h 
 dg-29 11 h a 13.30 h 
 Idioma: Català / Castellà

LLOC Antiga Audiència, Porxos

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys  
 (8, si van acompanyats)

DURADA 4 h 30 min
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  P OL Í T IC A

ITINERARI

TRES TERRASSES, UN 
MONUMENT 
El Fòrum Provincial de Tàrraco

MIQUEL BLAY (TARRAGONA)

En el darrer terç del segle I dC a la ciutat 
de Tàrraco es va edificar el conjunt monu-
mental més imponent construït mai a la 
ciutat, tant romana com posterior i fins als 
nostres dies . Encaixat entre el recinte de les 
muralles i salvant el desnivell del terreny, la 
Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tàrraco, va 
construir una de les places més grans del 
món romà, un recinte de culte imperial i 
un circ . Durant segles i des d’aquest espai, 
es va administrar la província Hispania 
Citerior o Tarraconensis (que abastava més 
de la meitat de la Península Ibèrica) . Mar-
bres d’importació de les pedreres imperials 
de Carrara, columnes, capitells, els millors 
materials per un conjunt monumental que 
volia representar l’orgull i la integració ple-
na de la ciutat a l’Imperi de Roma .

HORARI ds-21 19 h (cat) 
 ds-28 19 h (cast)

LLOC Inici : Pla de la Seu 
 Itinerari per la Part Alta

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 

  P OL Í T IC A

LECTURES DRAMATITZADES

AMB LA TERCERA  
MOSSEGADA AL COLL 
Vida, amors i mort de Cleòpatra VII

ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA

Quan parlem d’Egipte i Roma, és inevita-
ble pensar en l’última reina de la dinastia 
dels Ptolemeus, Cleòpatra VII, amant de 
Juli Cèsar i de Marc Antoni . Però només 
va ser això? Una simple amant? Des de 
l’Antiguitat l’hem volguda veure com un 
personatge excèntric i pertorbador, ruïna 
d’emperadors —diuen que va embruixar 
Marc Antoni— i primera vampira d’Oc-
cident que, malgrat tot, va preferir suïci-
dar-se a veure’s ultratjada com a presonera 
d’August . El seu gest: una tercera mosse-
gada al coll .

HORARI dv-20 i 27 18.30 h 
 ds-21 i 28 18.30 h  
 Idioma: Català

LLOC Volta del Pallol

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 40 min

NOU
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  P OL Í T IC A

ITINERARI PER A PÚBLIC FAMILIAR

A LA RECERCA DEL 
TEMPLE D’AUGUST

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

Un itinerari dinamitzat que reconstrueix 
les principals hipòtesis d’investigació que 
s’han dut a terme els últims anys referents 
al temple d’August . Es tracta d’intro-
duir-nos, d’una manera amena, al mètode 
de treball dels arqueòlegs i historiadors per 
a conèixer un dels principals edificis de la 
ciutat de Tàrraco .

HORARI ds-28  10 h (cast) / 12 h (cat) 
  17 h (cast) / 19 h (cat) 
 dg-29  10 h (cat) / 12 h (cast)

LLOC Inici: Pla de la Seu 
 Itinerari: Antiga Audiència –  
 Maqueta, plaça del Rei – MNAT

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 1 h 20 min

  P OL Í T IC A

XERRADA

EGIPTE, EL CORTIJO DE 
L’EMPERADOR AUGUST

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO CATEDRÀTIC 
D’ARQUEOLOGIA I INVESTIGADOR DE 
L’ICAC (UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI)

Després del suïcidi de la reina d’Egipte, 
les legions d’August ocuparen, sense re-
sistència, la vall del Nil . Egipte va passar a 
ser una propietat personal de l’emperador . 
Era seu, no de Roma, i l’administrava com 
volia, mitjançant llegats . Era una nació d’alt 
valor estratègic, ja que cada any la flota 
d’Alexandria portava fins al golf de Nàpols 
una part de la collita de gra egipci i Roma 
no va tornar a passar gana . Als temples 
d’Egipte, August és representat com un 
nou faraó . Els egipcis de l’època romana 
vivien encara tancats en la seva tradició 
mil·lenària i els seus costums ancestrals .

HORARI dm-24 19.30 h    
 Idioma: Castellà

LLOC Antiga Audiència – Sala d’actes 
 Plaça del Pallol, 3

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 15 min

NOU

  P OL Í T IC A

TALLER

ROMANI PER  
EXPLORATORES 
Coneix els secrets dels espies romans

APRÈN TARRAGONA MATERIAL ELABORAT 
I CEDIT PEL CAMP D’APRENENTATGE 
DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Durant una estona et sentiràs com un 
espia romà . Sabràs com es passaven els 
missatges secrets i quins trucs feien servir 
per a despistar l’enemic . Amb la canya i la 
tinta, a cops invisible, escriuràs en un codi 
desconegut per a la resta sobre superfícies 
estranyes .

HORARI dv-27 18.15 h (cat) / 19.30 h (cast) 
 ds-28 10.15 h (cast) / 11.30 h (cat) 
  12.45 h (cast) / 17.00 h (cat) 
  18.15 h (cast) / 19.30 h (cat) 
 dg-29 10.15 h (cast) / 11.30 h (cat)  
  12.45 h (cast) 

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Activitat infantil, de 5 a 12 anys

DURADA 1 h

NOU

  P OL Í T IC A

XERRADA

CORRUPTA ROMA
La corrupció a l’antiga Roma

PEDRO ÁNGEL FERNÁNDEZ VEGA 
HISTORIADOR (GOVERN DE CANTÀBRIA) 

HORARI dg-29 10 h 
 Idioma: Castellà   

LLOC Volta del Pallol 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

NOU

Estudi sobre els orígens de la corrupció a 
Occident a partir dels primers documents 
en llengua llatina . Els historiadors romans 
ho relacionaven amb l’arribada dels grans 
botins procedents del món hel·lenístic .

Amb l’or i la plata en grans quantitats, 
arribà a Roma, també, una etapa d’inten-
sa confrontació política . Mentrestant, la 
cultura grega entrava a dojo en la societat, 
tant en la literatura com en el teatre, el circ 
i la vida quotidiana .

Grans contingents d’esclaus hel·lenopar-
lants s’integraven en una societat dinàmica, 
on prosperava una classe empresarial i de 
negocis en connivència amb la classe polí-
tica . La lluita contra la corrupció emergeix 
llavors amb força i amb el suport popular 
en el si d’una etapa políticament agitada .
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TITELLES ROMANS

MARC ANTONI I CLEÒPATRA 

GENOVESA, NARRATIVES 
TEATRALS (TARRAGONA) 

Sabies que a l’antiga Roma i a les ciutats 
més importants de l’Imperi hi havia tite-
lles? Era una forma d’explicar històries 
que a tothom li semblava prou divertida… 
com ho és ara, oi? En aquesta obra podràs 
conèixer una de les històries més famoses 
de l’Antiguitat i t’explicaran qui era Marc 
Antoni i com va ser que va conèixer la 
reina d’Egipte, Cleòpatra .

HORARI dv-20 10 h 
 Idioma: Català

LLOC Vila-rodona, columbari romà

ACCÉS Reservat als alumnes del CEIP  
 Vila-rodona

DURADA 40 min

RECREACIÓ HISTÒRICA

AUGUSTUS IMPERATOR 
ET DEUS
El culte a August a la fi de l’Imperi

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)

Durant l’Imperi Romà, les manifestacions 
religioses vénen fixades des del poder cen-
tral seguint un calendari on es relacionen 
detalladament totes les festes institucionals 
que cal celebrar i a qui cal honorar en cada 
cas . Aquest calendari és l’anomenat Feriale 
Duranum .

Però si un culte destaca per sobre dels 
altres, aquest és el que, dos-cents anys 
després, encara es rendeix al creador de 
l’Imperi . Dos-cents anys després encara 
crema la flama del pare . Encara crema la 
flama d’August .

HORARI ds-21 22.30 h (cat) 
 ds-28 22.30 h (cast)

LLOC Volta del Pallol

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 1 h



  M I L I TA R
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RECREACIÓ HISTÒRICA

PRINCIPIA.  
El cor del campament romà

PROJECTE PHOENIX - LEGIO VII GEMINA  
(TARRAGONA)

Situats al centre del campament i enfront 
del praetorium —habitatge del cap de la 
Legió—, tenien normalment una porta 
monumental que donava a un gran pati 
amb columnes, gairebé sempre pavimen-
tat . Tancava el pati la basilica, lloc per a 
demostracions i actes oficials . Al centre 
i al fons del complex trobaríem l’aedes o 
sacellum, que contenia els signa militaria 
o emblemes de la Legió; l’aquila, els vexi-
lia, la imago, etc . Aquest espai funcionava 
com a templum, on s’exhibien i es rendia 
culte a les imatges dels emperadors i altres 
divinitats romanes . 

HORARI ds-28 10.30 h (cast) / 11 h (cat)
  17.30 h (cat) / 18 h (cast) 
 dg-29 10.30 h (cat) / 11 h (cast)

LLOC Jardins del Camp de Mart 
 Campament

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 7 anys

DURADA 30 min

  M I L I TA R

RECREACIÓ HISTÒRICA

EXERCITUS. 
Legions romanes altimperials

PROJECTE PHOENIX - LEGIO VII GEMINA  
(TARRAGONA)

El pas de la República a l’Imperi va ser, 
en gran part, acompanyat i provocat pels 
canvis a l’exèrcit romà . La progressiva pro-
fessionalització dels legionaris i la seva de-
pendència directa envers els seus generals 
van crear una societat fortament milita-
ritzada . 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 .

HORARI ds-28 12 h (cast) / 19 h (cat)
 dg-29 12 h (cast)

LLOC Jardins del Camp de Mart   
 Esplanada

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 30 min

   M I L I TA R

RECREACIÓ HISTÒRICA

DE RE MILITARI
Lucius i Marius, soldats de Roma

JOSEP M. PIÑOL, ALBERTO ESPARZA 
THALEIA. (GRUP DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA)

Lucius i Marius són dos soldats veterans de 
la XIII Gemina, legió que va acompanyar 
Cèsar en el seu pas pel Rubicó . Amics des 
de molt joves, han lluitat junts en grans ba-
talles, però ara estan separats per les seves 
idees polítiques . Lucius s’ha llicenciat de 
l’exèrcit amb honors després de la batalla 
de Filipos; Marius segueix en actiu ocu-
pant el lloc d’optio i somia a convertir-se 
en centurió .

HORARI ds-21 11.30 h (cat) / 12.30 h (cast) 
 dg-22 11.30 h (cast) / 12.30 h (cat)

LLOC Circ romà

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 40 min

  M I L I TA R

RECREACIÓ HISTÒRICA 

LLUNY DE LA TERRA 
NEGRA
Legionaris egipcis a l’exèrcit romà

MAGÍ SERITJOL  
PROJECTE PHOENIX - LEGIO VII GEMINA 
(TARRAGONA)

S’han trobat nombroses cartes de legio-
naris procedents d’Egipte enrolats en les 
legions romanes . Els seus continguts ens 
parlen de l’enyorança de la terra d’Egipte, 
de les seves famílies, del seu menjar i fins 
i tot dels seus vestits . Són cartes plenes 
d’emocions que posen l’accent en la vida 
diària de fa dos mil anys .

HORARI dv-27 22 h (cat)
 ds-28 22 h (cast)   

LLOC Jardins del Camp de Mart 
 Campament

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys 

DURADA 1 h

NOU
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RECREACIÓ HISTÒRICA 

ELS ÚLTIMS LEGIONARIS
TALLER

VINE, VEU I VIU… EL FESTIVAL. 
Fes de LEGIONARI D’AUGUST 

SEPTIMANI SENIORES  
(TARRAGONA)

RICARDO CAGIGAL – JANO, 
RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTÀBRIA)

Com a resultat de les successives adap-
tacions a la situació de crisi constant del 
segle III dC i de les reformes de Dioclecià 
i Constantí, ja al segle IV, l’exèrcit tardo-
romà sembla, a primera vista, radicalment 
diferent de l’exèrcit romà altimperial que 
tots tenim present com a exèrcit romà per 
excel·lència . Descobrirem el com i el per-
què de tots aquests canvis a partir de l’ex-
plicació de la indumentària, l’equipament i 
l’armament dels seus soldats . Reproduiran 
diferents moviments militars de defensa 
i d’atac utilitzats en època tardoromana, 
com l’atac en forma de tascó o la maniobra 
defensiva en fulkon .

Saps com anaven vestits els legionaris a 
l’època del primer emperador de Roma? I 
les armes que duien, com eren? Ja feien la 
formació del testudo quan volien defen-
sar-se de l’atac de l’enemic? Tot això i més 
us ho explicaran en aquest taller, on, a més, 
podreu emprovar-vos alguna peça de les 
que portaven els legionaris del segle I aC .

HORARI ds-28 13 h (cat) / 20 h (cast)  
 dg-29 13 h (cast) 

LLOC Jardins Camp de Mart 
 Esplanada

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 30 min

HORARI ds-28 11 h / 12 h / 18 h / 19 h 
 dg-29 11 h / 12 h 
 Idioma: Castellà
LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 3 €  
 Recomanada a partir de 10 anys 

DURADA 40 min
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RECREACIÓ HISTÒRICA

TORMENTA
Artilleria de les legions romanes

IBER. ARQUEOLOGIA, PATRIMONI 
I TURISME (TARRAGONA)

PROJECTE PHOENIX - LEGIO VII GEMINA  
(TARRAGONA)

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

Tot i que varen ser els exèrcits grecs els qui 
van inventar la majoria dels artefactes de 
l’artilleria antiga, no hi ha dubte que les le-
gions romanes van saber utilitzar-les amb 
molta eficàcia . Setges com els de Masada o 
Alèsia ens demostren com n’eren, d’eficaços, 
els romans a l’hora de fer servir tots els 
coneixements tècnics per a aplicar-los a 
les seves necessitats militars .

HORARI ds-21 11 h (cast) / 12.30 h (cat) 
 dg-22 11 h (cat) / 12.30 (cast)  
 ds-28 11 h (cast) 12.30 h (cat) 
 dg-29 11 h (cat) / 12.30 (cast)

LLOC Muralles. Punt d’inici: portal  
 del Roser

ACCÉS Entrada: 2 €  
 Recomanada per a públic familiar

DURADA 50 min

HORARI ds-28 12:30 h (cast) / 19.30 h (cat) 
 dg-29 12:30 h (cast)

LLOC Jardins Camp de Mart 
 Esplanada 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai  

DURADA 30 min

JOC DE DESCOBERTA

PRODERE ALIQUID  
MEMORIAE: 
Secrets d’un centurió 

NOU

  M I L I TA R

TALLER

VINE, VEU I VIU… EL FESTIVAL. 
Fes de LEGIONARI BAIXIMPERIAL 

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA)

Mira aquests legionaris, no van vestits 
igual que els imperials, oi? I les seves ar-
mes 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 arma-
ment . En aquest taller no només veuràs i 
escoltaràs les diferències, sinó que podràs 
provar-les! 

HORARI ds-28 10 h / 11 h / 12 h / 17 h / 
  18 h / 19 h 
 dg-29 10 h / 11 h / 12 h 
 Idioma: Català / Castellà

LLOC Jardins del Camp de Mart 
 Campament baiximperial

ACCÉS Entrada: 3 €  
 Activitat infantil, de 6 a 12 anys

DURADA 30 min

  M I L I TA R

XERRADA 

LA LEGIÓ PERDUDA 
El somni de Trajà

SANTIAGO POSTEGUILLO, ESCRIPTOR 
I PROFESSOR, UNIVERSITAT JAUME I

L’any 53 aC, el cònsol Cras creuà l’Eufrates 
per a conquerir Orient, però el seu exèrcit 
va ser destruït a Carrhae . Una legió sen-
cera va caure presonera dels parts . Ningú 
no sap ben bé què va passar amb aquella 
legió perduda . Cent cinquanta anys des-
prés, Trajà està a punt de tornar a creuar 
l’Eufrates . Els parts esperen a l’altra riba . 
Les tropes del Cèsar dubten . Temen acabar 
com la legió perduda . Però Trajà no té por 
i emprèn la campanya militar més gran de 
Roma, cap a la victòria o el desastre .

HORARI dv-27 19.30 h     
 Idioma: Castellà 

LLOC Antiga Audiència – Sala d’actes.  
 Plaça del Pallol, 3

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai   
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 15 min

NOU
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RECREACIÓ HISTÒRICA

EQUI EQUITESQUE  
PRO ROMA 
La cavalleria i el cavall a Roma

XERRADA 

DEL CARRO DEL FARAÓ 
AL CARRO DEL 
TRIOMF DE CÈSAR

ALA AUGUSTA (TARRAGONA)

COL·LABORA: CLUB HÍPIC JULIVERT

FERNANDO QUESADA, 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

La cavalleria a l’exèrcit romà va tenir un 
paper important en activitats d’exploració 
i persecució de l’enemic . Però bona part 
del contingent de cavalleria l’aportaven els 
pobles aliats de l’Imperi .

En aquesta activitat es mostraran les ca-
racterístiques de la cavalleria romana, les 
tècniques de muntada i lluita, l’ús de la 
cadira de banyes, la morfologia dels cavalls 
antics i la consideració del cavall com a 
animal de prestigi .

Un dels moments més importants de la 
vida d’un victoriós magistrat romà podia 
ser la celebració d’un triomf, una complexa 
cerimònia que commemorava una gran 
victòria militar . El vencedor recorria una 
Roma dempeus, muntat en un carro tirat 
per cavalls . La simbologia i la importància 
d’aquest tipus de vehicle cerimonial es re-
munta, retrocedint en el temps, fins al món 
etrusc, la colonització grega i l’expansió 
orientalitzant, l’Edat del Bronze i l’època 
dels faraons egipcis, quan un nou tipus de 
vehicle acabat d’inventar es va convertir, a 
més d’una icona i símbol de poder, en una 
arma de guerra decisiva .

HORARI ds-28 13.30 h (cat) / 20.30 h (cast) 
 dg-29 13.30 h (cast)

LLOC Jardins del Camp de Mart 
 Esplanada

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 

DURADA 30 min

HORARI ds-28 18.30 h     
 Idioma: Castellà  

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Sala del Sarcòfag 
 Plaça del Rei, s/n

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai   
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

NOU NOU
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  M I L I TA R   M I L I TA R

RECREACIÓ HISTÒRICA

LES LEGIONS BAIXIMPERIALS

SEPTIMANI SENIORES (TARRAGONA) RICARDO CAGIGAL – JANO 
RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTÀBRIA)

Un Estat que ja no pot pagar els seus sol-
dats està abocat a la desintegració . Veurem 
com les antigues legions altimperials es 
van veure obligades a adequar-se als nous 
temps: el final de l’Imperi Romà .

Plantarem un petit campament amb una 
tenda i hi col·locarem els estris bàsics de 
l’exèrcit . S’explicarà l’evolució de l’arma-
ment i panòplia de l’exèrcit legionari des de 
l’època altrepublicana, el final de la repú-
blica, l’època del principat d’August, l’època 
altimperial i fins a l’època tardoromana 
al final de l’Imperi . S’explicaran i duran 
a terme els moviments d’instrucció amb 
ordre en llatí i algunes tàctiques bàsiques 
de combat .

HORARI dg-22 18 h  
 Idioma: Català 

LLOC Platja d’Altafulla   
 Parc Varomar, Altafulla

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 45 min 

HORARI ds-21 i 28 12 h  
 Idioma: Castellà 

LLOC Parc Central – Restes   
 arqueològiques 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 1 h 

  M I L I TA R

PRESENTACIÓ

PETER CONNOLLY I LA 
GUERRA A GRÈCIA I ROMA

ALBERTO PÉREZ (COEDITOR DE 
DESPERTAFERRO EDICIONES) 
FERNANDO QUESADA (UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID)

Desperta Ferro Ediciones té el plaer de 
presentar La guerra a Grècia i Roma, 
l’obra ja clàssica del mestre Peter Connolly 
(1935-2012), historiador i arqueòleg expert 
en tecnologia i cultura militar i il·lustrador 
de primer ordre . 

Es tracta d’una visió panoràmica del món 
clàssic que combina un detallisme en la 
representació i l’anàlisi de les panòplies, 
fortificacions o vaixells amb la narració 
de les campanyes, les seves estratègies i 
tàctiques . Tot revisat i actualitzat segons 
els darrers coneixements de la investigació 
històrica .

HORARI ds-28 19.30 h     
 Idioma: Castellà

LLOC Fòrum  provincial - Pretori  
 romà - Sala del Sarcòfag  
 Plaça del Rei, s/n

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 

DURADA 30 min

NOU

RECREACIÓ HISTÒRICA

LEGIO
Evolució de l’armament i vida quotidiana 
dels legionaris a través de la història

  C U LT U R A

RECREACIÓ HISTÒRICA

APICIUS
El gastrònom de l’Antiguitat

ALEX MANRÍQUEZ

«Llengües de flamenc rosa, cervells de 
rossinyol… Quines bacanals… Com 
oblidar aquella en què es van menjar cinc 
mil llengües de flamenc rosa i cervells de 
rossinyol…

Apicius, Marcus Gavius Apicius era el meu 
nom . Vaig néixer l’any 731 ab urbe condita 
i vaig viure sota els governs dels empera-
dors August i Tiberi . Vaig ser un ric pa-
trici per gràcia dels meus pares . A la seva 
mort, vaig heretar la no gens menyspreable 
quantitat de cent milions de sestercis . Amb 
aquesta fortuna em vaig disposar a gaudir 
de la vida . Em vaig dedicar en cos i ànima 
a la meva gran passió: el menjar .»

HORARI dv-20 18 h (cat)  
 ds-21 11 h (cat) / 18 h (cast) 
 dg-22 11 h (cast) 
 dv-27 18 h (cat)  
 ds-28 11 h (cat) / 18 h (cast) 
 dg-29 11 h (cast)

LLOC Muralles – Terrassa Minerva

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 40 min

NOU
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  C U LT U R A

RECREACIÓ HISTÒRICA 

DOMI MAECENATIS
A la casa de Mecenes 
necessiten nous actors

ZONA ZÀLATA – AULA TEATRE URV  
(TARRAGONA)

Vols ser un actor de la companyia teatral de 
Mecenes? Potser hauràs de fer una prova . 
Vols deixar de ser esclau i accedir a una 
vida més tranquil·la? Potser faries bé de 
venir a la casa de Mecenes i fer un mos 
amb el primer pantomim! Una possibili-
tat de veure com funciona una companyia 
de teatre a la Tàrraco romana en època 
d’August . 

HORARI ds-21 22 h (cat) 
 dv-27 22 h (cat)
 ds-28 22 h (cast)

LLOC ds-21 Castell de Falset  
 dv-27 i ds-28 Muralla - espai  
 August

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 14 anys

DURADA 50 min

  C U LT U R A

RECREACIÓ HISTÒRICA

NICOLAU DAMASCÉ.
El preceptor dels fills de Cleòpatra

CARLES ALCOY

 «Sóc, vaig ser, per infortuni seu i de tots 
els qui el vam conèixer i més gran des-
gràcia encara, si això és possible, dels 
ignorants del seu afecte, amic de Nicolau 
de Damasc . Jo, Tiberi Claudi Balbili, vaig 
conèixer-lo quan ell ja era gran, quan de la 
biblioteca no en restava gairebé res . Quan, 
exiliat de la seva vellesa, gaudia d’un ostra-
cisme plaent . D’aleshores ençà jo no he fet 
altra cosa que malmenar unes restes més 
pròpies d’una acadèmia de províncies re-
motes i bàrbares que les despulles hereves 
de la construcció de coneixement més gran 
que mai hi ha hagut .»

HORARI dv-20 20 h (cat)  
 ds-21 13 h (cat) / 20 h (cast) 
 dg-22 13 h (cast) 
 dv-27 20 h (cat) 
 ds-28 13 h (cat) / 20 h (cast) 
 dg-29 13 h (cast)

LLOC Muralles – Terrassa Minerva

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 40 min

NOU
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XERRADA-DEMOSTRACIÓ

ARS CARACTERIA
L’art de gravar lletres a la pedra

TALLER

JEROGLÍFICS
Cal·ligrafia egípcia antiga

RICARDO V. PLACED (OSCA)RICARDO V. PLACED (OSCA)

A l’antiga Roma hi havia escoles on s’ins-
truïen els lapicides . Ens endinsarem en 
el treball d’aquests cal·lígrafs de la pedra 
a partir de l’anàlisi de la capital augustal 
esculpida a la Res Gestae Divi Augusti .

Sessions d’escriptura jeroglífica egípcia a 
partir dels signes monoconsonàntics . Es 
farà un recorregut per quatre escriptures: 
jeroglífica —sagrada—, hieràtica —sacer-
dotal—, demòtica —popular— i copta .

HORARI ds-28 13 h     

 dg-29 13 h  

 Idioma: Castella

LLOC Mur del Fòrum provincial –  
 Casa Sefus 
 Baixada del Roser, 7

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 45 min

HORARI ds-28 10 h 
 dg-29 10 h
 Idioma: Castellà

LLOC Antic Ajuntament   
 C/ Major, 39

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 30 min

NOU

  C U LT U R A

RECREACIÓ HISTÒRICA

LA MEDICINA A 
L’IMPERI ROMÀ
L’herència del saber d’antigues cultures

DR. MIQUEL SANCHÍS  
THALEIA. (GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA)

A mesura que l’Imperi Romà s’expandia pel 
Mediterrani anava incorporant tot el saber 
que li semblava útil dels pobles conquerits 
per a poder fer prosperar, d’aquesta mane-
ra, la seva societat . Aspectes com l’art, les 
religions, la guerra, les diverses tècniques 
arquitectòniques es varen enriquir així… 
i, com no podia ser d’altra manera, fins i 
tot la medicina . Una d’aquestes cultures 
que dominaren l’art de la medicina fou 
l’antic Egipte .

HORARI ds-28 11 h (cat) / 13 h (cast) 

LLOC Antiga Audiència – Sala d’actes 
 Plaça del Pallol, 3

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Recomanada a partir de 7 anys

DURADA 1 h   

NOU

  C U LT U R A

XERRADA

PUBLI OVIDI NASÓ
Poeta de l’amor, dels déus i de l’exili

JUAN GONZÁLEZ SOTO PROFESSOR DE 
LITERATURA HISPÀNICA (TARRAGONA)

A la tardor de l’any 9 dC, Publius Ovidius 
Naso s’està a l’actual illa d’Elba amb el seu 
amic Aurelius Cotta Maximum . Allí rep 
una notícia terrible: l’emperador Octavius 
Augustus el desterra a la llunyana ciutat 
de Tomis, molt a prop de l’actual ciutat de 
Constança, a Romania, a la zona oest del 
mar Negre, una zona anomenada Ponto 
Euxino . A la ciutat de Tomis, als confins 
del món llavors conegut, mor —segons 
informa, ja al segle IV, Jeroni d’Estridó— 
l’any 17 dC, després de vuit anys de deste-
rrament, i allí està sepultat . 

HORARI dv-20 i 27 19.30 h 
 ds-21 i 28 19.30 h  

 Idioma: Castellà

LLOC Volta del Pallol

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 40 min
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  C U LT U R A

TALLER

MUSIVARIA
Mosaics romans

RICARDO CAGIGAL – JANO 
RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTÀBRIA)

La musivaria era una tècnica constructiva 
que permetia decorar una superfície, nor-
malment un terra o una paret . Consistia a 
tallar petits trossos, en forma de cubs, de 
materials com ara pedra, marbre o vidre . 
En aquest taller utilitzarem materials si-
milars als reals, pel que fa a la seva mida, 
i coneixerem qui eren i com treballaven 
les musivarius, alhora que aprendrem a 
fer servir les seves tècniques . 

HORARI dv-27 19 h  
 ds-28 11 h / 12 h / 13 h /  
  17 h / 18 h / 19 h 
 dg-29 11 h / 12 h / 13 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Jardins del Camp de Mart 

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 45 min

  C U LT U R A

TALLER

LES HORES DEL DIA I DE 
LA NIT DELS ROMANS
Construeix un rellotge de sol romà 

RICARDO CAGIGAL – JANO 
RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTÀBRIA)

Els romans entenien que el dia, dies, i la 
nit, nox, eren dos moments diferents, que 
no pertanyien a un mateix significat uni-
tari, com ho pot ser avui per a nosaltres; a 
més, tenien representacions de divinitats 
diferents . Roma estava influenciada pels 
grecs, egipcis, hebreus i babilonis respecte 
d’aquesta separació del dia i la nit, que, en 
resum, essent aquests dos períodes antagò-
nics, resultaven complementaris . 

HORARI dv-27 20 h  
 ds-28 10.30 h / 12 h / 17 h  
  18.30 h / 20 h  
 dg-29 10.30 h / 12 h 

 Idioma: Castellà

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Activitat per a majors de 12 anys

DURADA 1 h
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TALLER

LES CARTES DE  
VINDOLANDA
L’art d’escriure en cursiva romana 

XERRADA-DEMOSTRACIÓ

GEODÈSIA I TOPOGRAFIA 
A L’ANTIGUITAT
Mesures astronòmiques  

ALBERT ANGLÈS – IVANA BAÑÓ ISAAC MORENO ENGINYER 
D’OBRES PÚBLIQUES

Vindolanda és sens dubte un dels indrets 
més significatius dins l’Imperi Romà, a 
la frontera septentrional de la Britannia 
romana, no només per les extraordinàries 
troballes de materials inusuals —fusta, cuir, 
vímet—, sinó per les famoses tauletes en 
fusta descobertes des dels anys setanta, que 
han donat una nova visió del món romà, 
ja sigui quant a aspectes socials de la vida 
a la frontera o quant a l’escriptura mateixa .

Hiparc de Nicea va calcular la grandària 
de la Lluna i la seva distància a la Terra . 
Sseguint el mètode d’Aristarc, va dibuixar 
la silueta de la Lluna i de l’ombra de la 
Terra en diverses fases de l’eclipsi . Suposant 
que el Sol es trobava molt allunyat de la 
Terra i de la Lluna, l’ombra que projectava 
de la Terra tenia, exactament, la mateixa 
grandària de les mans . També va calcular 
la mida del Sol i la seva distància respecte 
de la Terra .

Higini Gromàtic va calcular el nord as-
tronòmic a partir de l’ombra projectada 
per un gnòmon al llarg del dia . També es 
parlarà de la geodèsia antiga i la formació 
de mapes per a les grans obres públiques .

HORARI ds-28 10.30 h (cast) / 12 h (cat) 
  18 h (cat) / 19.30 (cast)
 dg-29 10.30 h (cat) / 12 h (cast)

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 50 min

HORARI ds-28 10.30 h 
 dg-29 10.30 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Muralla – Terrassa  
 Entrada portal Roser

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 

NOU NOU

  C U LT U R A

TALLER

THOT
L’obelisc de l’escriptura

IBER ARQUEOLOGIA, PATRIMONI 
I TURISME (TARRAGONA)

Activitat manual que consistirà a construir 
un mòbil retallable de cartolina que re-
presenta un obelisc . S’explicarà què era un 
obelisc, la funcionalitat que tenia i com es 
decorava . A les cares d’aquest obelisc hi 
haurà paraules, lletres, símbols i jeroglífics 
que ens permetran aprendre aspectes de 
l’escriptura de l’Antiguitat, tant romana 
com egípcia . Algunes d’aquestes paraules 
les hauran de completar els nens per a 
practicar l’escriptura i aprendre tant les 
lletres i numerals romans com els símbols 
dels jeroglífics egipcis i les seves equivalèn-
cies amb les lletres actuals . 

HORARI dv-27 18 h (cat) / 19 h (cast) 
 ds-28 10.30 h (cast) / 12 h (cat)  

  17 h (cast) / 19 h (cat)   

 dg-29 10.30 h (cat) / 12 h (cast)

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 6 a 12 anys

DURADA 1 h

NOU

XERRADA

LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA 
A L’ANTIGUITAT 
Des d’Egipte fins a l’hel·lenisme
    C U LT U R A

XERRADA

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

PERE NAVARRO (UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI)

Encara parlem llatí, una mica evolucionat 
però llatí al cap i a la fi . Ara bé, per què uti-
litzem el mot cavall si en llatí es diu equs? 
Com 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? En aquesta activitat, que no us 
deixarà indiferents, descobrireu l’evolució 
que va afectar la llengua llatina i que la va 
convertir en un variat mosaic lingüístic: 
les llengües romàniques .

HORARI ds-21 10 h
 dg-22 10 h 
 Idioma: Català

LLOC Volta del Pallol 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h
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  C U LT U R A

CONCERT

MÚSICA A L’ANTIGA ROMA

LUDI SCAENICI  (ITÀLIA)

HORARI dv-20 22 h    
 dv-27 22 h
 Idioma: Castellà

LLOC Amfiteatre romà

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 

  C U LT U R A

ISAAC MORENO ENGINYER 
D’OBRES PÚBLIQUES

HORARI dg-29 12 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Volta del Pallol 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 

NOU

A l’antiga Roma la música formava part de 
la vida quotidiana tant en les cerimònies 
públiques com en les privades . Per a les 
investidures i les funcions dels magistrats 
romans eren indispensables les trompetes, 
i per a nombrosos actes religiosos, com 
les processons dels sacerdots salis, el cul-
te de la Magna Mater i de les Bachanalia, 
era indispensable l’acompanyament dels 
músics . També era comú veure i sentir els 
músics en els espectacles públics, sobretot 
als teatres i odèons, on es feien autèntics 
concerts . En l’àmbit privat, moments tan 
especials com els casaments eren ideals per 
a la contractació de bons músics

Enguany podrem sentir els sons de l’antiga 
Roma en un indret privilegiat: l’amfiteatre 
romà de Tàrraco . Una bona ocasió per a 
gaudir de la música antiga i de l’antic Me-
diterrani .

Egipte i la seva influència en els grans 
trigonòmetres grecs . La primera instru-
mentació topogràfica . La física i la trigo-
nometria aplicada . La formació de mapes 
i els grans assoliments de l’enginyeria hi-
dràulica antiga . L’aigua a Mesopotàmia i a 
l’Indo Mohenjo-Daro (Pakistan) . L’aigua 
del Nil i la irrigació del Faium . El canal 
intramars dels faraons, el primer «canal 
de Suez» . Els primers abastiments d’aigua 
coneguts . Les canonades i les latrines de 
Cnossos de fa 4 .000 anys i el clavegueram 
d’Hagia Triada, que encara funciona avui 
dia . Canonades babilòniques de Nippur .

Els canals medes i grecs, el d’Athos i el 
Diolkos de Corint . L’abastiment de Per-
sèpolis per Darios i el d’Atenes per Pisístrat .
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ITINERARI ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT 

PASSEJADES 
ARQUEOLÒGIQUES, EL 
TEATRE DE TÀRRACO 

JOAN GÓMEZ PALLARÈS  
DIRECTOR DE L’ICAC 

ORGANITZA INSTITUT CATALÀ 
D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC) 
ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS DE 
LLENGÜES CLÀSSIQUES (APLEC)

Activitat adreçada a alumnat de llatí, grec 
i cultura clàssica d’ESO i Batxillerat dels 
centres d’ensenyament de Secundària i Ba-
txillerat de Catalunya . Es farà una sessió 
introductòria a l’ICAC i, tot seguit, una 
passejada pràctica pel teatre romà .

El dia 27 es farà el lliurament dels premis 
Odissea de difusió del món clàssic per a 
alumnes d’ESO i Batxillerat que promou 
l’APLEC .

HORARI dv-20 11 h  
 dv-27 11 h 
 Idioma: Català

LLOC ICAC i Teatre romà

ACCÉS Reserva prèvia a l’ICAC  
 activitats@icac .cat 
 Abans del 30 d’abril

DURADA 2 h 

HORARI ds-21  20.30 h  
 Idioma: Castellà

LLOC Vila-rodona, columbari

ACCÉS Entrada: 5 € 
 (conjunta amb l’activitat Funus,  
 el ritual de la mort) 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 45 min 

  C U LT U R A

CONCERT

DE MUSICA
La música a l’antiga Roma

LUDI SCAENICI (ITÀLIA)

NOU

Dels instruments antics destaquen els de 
vent, i així ho constaten molts escrits de Ci-
ceró, Quintilià, Varró, Livi, Sèneca, Horaci, 
Ovidi i molts altres . De la importància ad-
quirida pels músics d’aquests instruments 
en tenim constància per una vaga duta a 
terme pels tibicines de Roma l’any 309 aC 
que va paralitzar tota l’Administració pú-
blica, ja que eren essencials per a l’acom-
pliment de molts rituals públics . Molts 
dels emperadors van sentir una autèntica 
passió per la música . Suetoni ens diu que 
Neró va contractar una claca de més de 
cinc mil persones perquè aplaudissin en 
els seus concerts . Adrià cantava i tocava la 
cítara . Luci Ver va portar de Síria, després 
de la guerra contra els parts, músics de 
corda i vent . Còmmode cantava . Elagàbal 
cantava, dansava i declamava acompanyat 
de la tíbia i tocava la tuba i l’òrgan .

PRESENTACIÓ

TEATRE POPULAR ROMÀ
Titelles, poesia priàpica  
i pantomima
 

JOAN PASCUAL – ENRIC GARRIGA  
AUTORS

HORARI dj-26 19 h  
 Idioma: Català

LLOC Campus Catalunya URV – Sala  
 de Juntes

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 45 min

  C U LT U R A

NOU

Aquest volum de Teatre popular romà vol 
ser la memòria d’aquests darrers deu anys 
dedicats a l’estudi i reconstrucció dels gè-
neres populars del teatre romà: els titelles 

—amb dos espectacles—, la reconstrucció 
d’un frons scænæ de mida gairebé natural 

—amb tres comèdies de Plaute—, les farses 
priàpiques —dos espectacles, les nostres 
primeres pantomimes, encara sense sa-
ber-ho!— i una trilogia de comèdies ba-
sades en la pantomima, amb pantomima 
priàpica i danses pírriques incloses .

Un llibre per a gaudir i aprofundir en el 
teatre popular romà, un recorregut pel seu 
potencial i la seva realitat . Un procés d’ar-
queologia teatral per a reflexionar sobre 
els nostres referents culturals i la nostra 
realitat escènica .

HORARI Del 4 al 29 de maig 
 dl a dv  10 h a 14 h 
  15 h a 18 h 
 ds  10 h a 14 h 
  15 h a 19 h 
 dg i fst  10 h a 14 h 
 Inauguració: dc-4  18 h  
 Idioma: Català

LLOC Patronat de Turisme –   
 Espai Turisme 
 c/ Major 37

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

  C U LT U R A

EXPOSICIÓ

RECUPERAR EL 
COLOR PERDUT
Policromia a l’època romana

MV ARTE (TARRAGONA)

Per abandó, les agressions humanes i la de-
gradació natural, la imatge de l’Antiguitat 
ens ha arribat incompleta, sobretot pel que 
fa a l’escultura: manca de braços, cames, 
caps, etc . L’afectació més important, però, 
ha estat la manca de color . Podem assegu-
rar, a partir de les proves arqueològiques 
i documentals, que les escultures i baixos 
relleus de l’Antiguitat estaven policromats 
per tal d’aconseguir el desitjat naturalisme . 
Quan van preguntar a Praxíteles, el famós 
escultor, quina de les seves escultures li 
agradava més, va dir que qualsevol, sempre 
que estigués policromada per Nícies, el 
millor pintor de l’època . 

RECREACIÓ HISTÒRICA

ARTEMÍSIA
La germana d’Hermionê

HORARI ds-28  10 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Volta del Pallol

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 

HORARI dv-20  19 h (cat)  
 ds-21  12 h (cat) / 19 h (cast) 
 dg-22  12 h (cast) 
 dv-27  19 h (cat) 
 ds-28  12 h (cat) / 19 h (cast) 
 dg-29  12 h (cast)

LLOC Muralles – Terrassa Minerva

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 40 min 
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XERRADA

VEUS DE L’EGIPTE ROMÀ 
Un retrat d’identitats al país 
del Nil

Des de l’arribada del primer dels Pto-
lemeus a Egipte, l’any 323 aC, fins a la 
conquesta àrab de la llavors província ro-
mana d’Egipte, el 641 dC, el grec va ser la 
llengua de l’elit que dominà políticament, 
socialment i culturalment el país del Nil . 
Durant més d’un mil·lenni va conviure 
amb la llengua dels conquerits —la llen-
gua autòctona i els seus diversos sistemes 
d’escriptura— i també amb la llengua de 
nous conquerits —primer amb els romans; 
després, encara que prohibida oficialment, 
amb els àrabs— . La documentació en pa-
pir ha deixat nombrosos testimonis de 
les seves avinences i desavinences, que 
contribueixen, de manera molt valuosa, a 
dibuixar les diferents identitats d’un Egipte 
multicultural a través dels segles .

Som a Arsinoe, l’antiga ciutat de Per-Sobek, 
que venera el cocodril, situada prop del 
llac Moeris . Allí trobem Artemísia, la ger-
mana borda d’Hermionê, la Gramatikê, la 
gran mestra… la que la va ensenyar a llegir 
i a escriure . Artemísia, mig grega i mig 
egípcia, és una dona del seu temps, sola, 
que es fa càrrec de la família i del negoci . A 
través de les vivències d’aquest personatge, 
que hauria pogut ser , reconeixerem la vida 
quotidiana d’un Egipte divers, multicultu-
ral, ple de contrastos, on les cultures i les 
religions se sobreposen en capes i generen 
un sincretisme ple de matisos . 

KARME GONZÁLEZALBERTO NODAR  
DOCTOR EN FILOLOGIA CLÀSSICA 
(UNIVERSITY OF OXFORD)

NOU NOU
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TALLER-DEGUSTACIÓ 

HABEMUS PRANDIUM
Cuina romana

TALLER-DEGUSTACIÓ 

FAST-FOOD A LA ROMANA
Fes-te la teva tapa

Migdia; el taverner de la caupona ha mar-
xat a l’amfiteatre i no tornarà fins més tard . 
Però com que ha deixat el dinar mig prepa-
rat, entrarem a la seva culina i ens el farem 
nosaltres mateixos . Esperem que no tingui 
la barra de cobrar-nos el servei .

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

DOMUS APICIUS (TARRAGONA) DOMUS APICIUS (TARRAGONA)

HORARI ds-28 12.30 h 
 dg-29 12.30 h 
 Idioma: Català / Castellà / Francès

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 6 anys

DURADA 1 h 

HORARI ds-28 14 h 
 dg-29 14 h 
 Idioma: Català / Castellà / Francès

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 20 € 
 Recomanada a partir de 6 anys

DURADA 1 h 30 min 

NOU

HORARI dv-27  19 h (cat)  
 ds-28  11 h (cast) / 13 h (cat) 
  17 h (cat) / 19 h (cast) 
 dg-29  11 h (cat) / 13 h (cast)

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 7 anys

DURADA 1 h 

  V I DA QU OT I DIA NA

TALLER-DEGUSTACIÓ

A PVLTES VSQVE 
AD LOTVM
De les farinetes al lotus

Egipte va fascinar Roma en molts aspectes . 
També en el de l’alimentació . A banda de 
ser un dels graners de l’Estat romà, les 
menges exòtiques també van seduir els 
habitants de tot arreu de l’Imperi . Autors 
com Ateneu, un grec que va viure a Egipte 
el segle III dC, o d’altres de més antics, ens 
donen una visió del que podria haver estat 
el món de la cuina en aquell moment . 

KUAN UM! GASTRONOMIA I HISTÒRIA 
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

NOU

  V I DA QU OT I DIA NA

TALLER-DEGUSTACIÓ 

HABEMUS COENAM
El sopar del romans

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

DOMUS APICIUS (TARRAGONA)

HORARI dv-27 21 h 
 ds-28 21 h 
 Idioma: Català / Castellà / Francès

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 20 € 
 Recomanada a partir de 6 anys

DURADA 1 h 30 min 
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RECREACIÓ HISTÒRICA

EL MÓN DELS GLADIADORS 
A L’ANTIGA ROMA

RECREACIÓ HISTÒRICA

PARDUS
La vida quotidiana d’un gladiador

Un cop més, el festival tindrà activitats a 
Altafulla, on els gladiadors faran la seva 
demostració sobre les diferents armes i 
les tècniques de combat, tal com feien a 
l’Imperi Romà .

ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITÀLIA) TARRACO LVDVS (TARRAGONA)

HORARI dg-22 17 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Platja d’Altafulla –  
 Parc Voramar (Altafulla)

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 7 anys

DURADA 45 min 

HORARI dv-20 20 h (cat) 
 dv-27 20 h (cast)

LLOC Amfiteatre romà

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 

NOU

Reviurem la vida de Pardus, un gladiador 
documentat en un instrumentum d’ivori 
conservat al Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya, vinculat al municipium d’Emporiae . 
Per la proximitat de la troballa és possi-
ble que lluités a l’amfiteatre de Tarragona . 
Així, hem volgut retre homenatge a Pardus 
recreant el que hauria pogut ser la seva 
vida diària en un ludus proper a Tàrra-
co; l’entrenament al qual estava sotmès, 
l’alimentació i el tracte mèdic que podia 
rebre o les seves creences religioses . En 
aquest recorregut pel món dels munera 
gladiatoria ens aproparem a altres perso-
nalitats vinculades als espectacles públics, 
entesos com a esdeveniments de masses 
que requerien una habilitació, preparació 
i finançament previ per part d’unes elits 
locals que actuaven com a evergetes del 
municipi . 
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RECREACIÓ HISTÒRICA

MUNERA GLADIATORA
El món dels gladiadors

TALLER

VINE, VEU I VIU… EL FESTIVAL
Fes de GLADIADOR
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Grup de reconstrucció especialitzat en la 
recerca i reconstrucció de l’armament i 
les tècniques de combat dels gladiadors 
romans . Ofereixen una demostració espe-
cialitzada i científica molt allunyada de la 
visió que ens n’ha donat el cinema .

Els gladiadors eren admirats i celebrats 
pels romans . Alguns van acabar sent ve-
ritables «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 gladiadors, ara 
podreu fer-ho amb aquesta activitat, on 
us convertireu en aquells personatges de 
l’antiga Roma . 

ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITÀLIA) ISTITUTO ARS DIMICANDI (ITÀLIA)

HORARI ds-21 17 h 
 dg-22 11 h 
 ds-28 17 h 
 dg-29 11 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Amfiteatre romà

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 7 anys

DURADA 1 h 15 min 

HORARI ds-21 i 28  10 h / 11 h /  
   12 h / 13 h  
 Idioma: Castellà

LLOC Amfiteatre romà

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 30 min 

  V I DA QU OT I DIA NA

XERRADA

AMPHITHEATRUM
Els amfiteatres a l’Imperi Romà

Una introducció a l’amfiteatre de Tàrraco, 
els seus usos, la seva evolució històrica i 
els seus detalls més rellevants, en el con-
text general dels espais similars a l’Imperi 
Romà .

HORARI ds-21 22 h (cat)  
 ds-28 22 h (cast)

LLOC Amfiteatre romà

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 15 min

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO 
CATEDRÀTIC D’ARQUEOLOGIA 
(UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI)

  V I DA QU OT I DIA NA

RECREACIÓ HISTÒRICA

AD GLORIAM VENERIS
Prostitució femenina a Roma

Dues prostitutes, Lidé i Friné, estan en-
frontades, però unides al mateix temps per 
una professió que les porta a ser turpes 
persones, és a dir, persones sense cap tipus 
de drets en la societat romana . No importa 
si ets una meretriu de luxe o vens el teu 
cos per dos asos . A l’hora de la veritat són 
dues dones soles i rebutjades per tothom . 

VIVIANA DE SALVADOR, MARTA ANTOLÍN 
THALEIA. (GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA)

HORARI dv-20  22 h (cat) / 23 h (cast) 
 ds-21  22 h (cast) / 23 h (cat)

LLOC Circ romà

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 16 anys

DURADA 45 min 
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VISITA DE RECREACIÓ HISTÒRICA

EXCUBITORIUM COHORS 
VIGILES 
El primer cos de bombers a Roma

La forma constructiva de les ciutats roma-
nes, sobretot la gran capital, Roma, i ma-
terials emprats com la fusta, eren factors 
perillosos per a la propagació d’incendis 
devastadors . Van ser dos incendis en època 
d’August —un l’any 23 aC i un altre l’any 
6 aC— i el de l’any 64, en la de Neró, que 
van transformar completament les orde-
nances de la ciutat i es va legitimar el cos 
de bombers .

HORARI dv-20 19 h (cat) / 20 h (cast) 
 ds-21 19 h (cast) / 20 h (cat) 
 dv-27 19 h (cat) / 20 h (cast)  
 ds-28 19 h (cast) / 20 h (cat)

LLOC Circ romà

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Recomanada a partir de 8 anys

DURADA 50 min

HORARI ds-28 10.30 h / 17 h 
 dg-29 10.30 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Patronat de Turisme -   
 Espai Turisme 
 C/ Major, 37

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h 30 min

TALLER-DEGUSTACIÓ

L’OLI QUE VA IL·LUMINAR 
UN IMPERI

L’oli és, sens dubte, un dels grans produc-
tes de la dieta mediterrània . Actualment 
l’utilitzem sobretot com a producte gas-
tronòmic . A l’antiga Roma, però, el seu ús 
més important no era com a aliment sinó 
com a combustible per a les llànties, és a 
dir, era l’equivalent a la nostra energia elèc-
trica per a il·luminar les cases i els espais 
de vida quotidiana . Tanmateix, el seu ús 
a l’Antiguitat estava lligat a la conserva-
ció dels aliments i a productes d’estètica 
i medicinals .

BENITO BÁGUENA (CARIÑENA, SARAGOSSA)THALEIA. (GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA)

  V I DA QU OT I DIA NA
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TALLER

LUCERNAE
Llànties romanes

TALLER SIGILLUM (CALAHORRA, LA RIOJA)

Sovint s’associa l’oli amb el consum ali-
mentari, però a l’Antiguitat el seu ús 
fonamental era el d’il·luminar les cases . 
El sistema més utilitzat com a llum a les 
llars van ser les llànties de ceràmica . Són 
milers i milers els fragments i peces que 
apareixen en qualsevol excavació . Són, 
per això, elements imprescindibles en la 
datació d’objectes arqueològics .

  V I DA QU OT I DIA NA

JOCS ROMANS

LUDI

APRÈN TARRAGONA  
MATERIAL ELABORAT I CEDIT PEL CAMP 
D’APRENENTATGE DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Enguany tindrem al nostre abast uns nous 
jocs que ens aproparan als entreteniments 
que tenien els nens de fa dos mil anys . 
Com ells, podrem practicar l’equilibri, la 
punteria, la força i, sobretot, el fet de saber 
compartir el temps lliure i els objectes amb 
els altres infants .

HORARI dv-27 19 h 
 ds-28 10.30 h / 12.30 h / 17 h / 19 h 
 dg-29 10.30 h / 12.30 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 10 anys

DURADA 1 h 15 min 

HORARI dv-27 17 h a 20.30 h 
 ds-28 10 h a 14.30 h / 17 h a 20.30 h 
 dg-29 10 h a 14.30 h

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Activitat infantil, de 4 a 10 anys 

HORARI dv-27 19 h  
 ds-28 19 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Mur del Fòrum provincial –  
 Casa Sefus 
 Baixada del Roser, 7

ACCÉS Entrada: 3 € 
 Recomanada a partir de 14 anys

DURADA 45 min

  V I DA QU OT I DIA NA

XERRADA-DEMOSTRACIÓ 

GRAFITS ROMANS
Parets que parlen

RICARDO V. PLACED (OSCA)

Petita selecció d’escrits que són les veus 
dels antics habitants de la civitas . Unes 
veus que encara avui ens parlen, després 
de dos segles d’història . A partir de les pin-
tades, inscripcions i incisions, els habitants 
de l’Imperi van deixar escrit o dibuixat a 
les parets el que pensaven, el que els ins-
pirava, com vivien i com eren .

CÒDOL EDUCACIÓ (TARRAGONA)

  V I DA QU OT I DIA NA

VISITA TEATRALITZADA

CORNELIUS I AEMILIA
Amfitrions de Tàrraco

A l’espai del Fòrum de la Colònia, Cornelius 
i Aemilia —personatges reals documentats 
a principis del segle II dC— recorren el 
recinte arqueològic amb l’objectiu de pro-
moure la civilització, els costums i la colò-
nia romana i incorporar nous habitants a la 
ciutat . Una divertida immersió en la vida 
quotidiana de la ciutat romana a través del 
joc dramàtic i les darreres tecnologies de 
realitat virtual creades per Digivisión-Ima-
geen per a descobrir com batega el cor de 
Tàrraco! I vosaltres, sabríeu viure com uns 
autèntics romans?

HORARI ds-28 10.15 h (cast) / 12 h (cat)  
  17 h (cast) / 18.30 h (cat) 
 dg-29 10.15 h (cat) / 12 h (cast)

LLOC Fòrum de la Colònia 
 C/ Lleida, s/n

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Recomanada a partir de 6 anys

DURADA 1 h 30 min 

NOU
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AURIGA (SERVEIS CULTURALS)

  V I DA QU OT I DIA NA

ITINERARI

PASSEJANT PER TÀRRACO 
Un passeig familiar pels espais 
Patrimoni Mundial

Seguint les passes d’en Lucius coneixerem 
com era la ciutat de Tàrraco a la seva 
època, com estava construïda la muralla, 
quins eren els seus déus preferits, què feia 
al Fòrum, si preferia els espectacles del circ 
o els de l’amfiteatre…

Un passeig per a un públic familiar pels 
espais Patrimoni Mundial .

HORARI ds-21 10 h (cast) / 12 h (cat)
 dg-22 10 h (cat) / 12 h (cast)

LLOC Punt d’inici: escales Antiga  
 Audiència 
 Plaça del Pallol, 3 
 Itinerari: maqueta, muralla, pla  
 de la Seu, plaça del Fòrum, circ  
 (exterior) i amfiteatre

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Recomanada a partir de 6 anys

DURADA 1 h 30 min

CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA

  V I DA QU OT I DIA NA

TALLER I JOCS

JUGUEM COM JUGAVEN ELS 
NENS I NENES ROMANS 

Un matí dedicat als escolars de Tarragona 
i d’altres localitats per a introduir-los en 
la cultura clàssica a través de tallers i jocs 
romans, molts dels quals han perdurat en 
el temps .

HORARI dj-19 9.15 h a 12.45 h 

LLOC Jardins del Camp de Mart 

ACCÉS Informació i reserves:  
 Camp d’Aprenentatge de  
 Tarragona
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TALLER-DEGUSTACIÓ

LA CERVESA A L’ANTIC  
EGIPTE 
Beguda o aliment? 

RECREACIÓ HISTÒRICA

GLADIATOR
El gran dia de les lluites de gladiadors

HORARI ds-28 12.30 h / 19 h 
 dg-29 12.30 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Patronat de Turisme -   
 Espai Turisme    
 C/ Major, 37

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 18 anys

DURADA 1 h 15 min

HORARI ds-21 19 h 
 dg-22 12 h 
 ds-28 19 h 
 dg-29 12 h 
 Idioma: Castellà

LLOC Parc Central – Restes   
 arqueològiques 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 1 h 
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PILAR LÓPEZ ENÒLOGA URV 
(CARIÑENA, SARAGOSSA)

RICARDO CAGIGAL – JANO 
RECREACIONES HISTÓRICAS (CANTÀBRIA)

Els orígens de la cervesa des de l’anti-
ga Mesopotàmia, Egipte i el món grec i 
romà . L’elaboració i emmagatzematge de 
la cervesa a l’Antiguitat, i la seva vinculació 
a la cultura, la medicina, la cosmètica, la 
festa i la religió . Però, de manera especial, 
es parlarà de la cervesa a l’antic Egipte: el 
seu ús com a aliment i com a moneda de 
pagament als obrers constructors de les 
piràmides, la seva elaboració domèstica 
feta per les dones i els mestres cervesers a 
les fàbriques de cervesa dels temples, el seu 
consum habitual a les llars i a les cases de 
cervesa—anomenades cabarets— així com 
l’ús als ritus d’ofrena als déus . Tot seguit, 
un tastet de dues cerveses de reconstrucció 
arqueològica experimental de l’antic Egipte, 
que vindran acompanyades de dues tapes 
egípcies i de pans de cervesa .

Els espectacles esportius romans, gaire-
bé sempre sagnants, encara que no ne-
cessàriament mortals, es duien a terme 
en espais públics, com l’amfiteatre, teatres, 
circs o places públiques —fòrums— ben 
condicionats . Les lluites dels venatores 

—gladiadors entrenats a lluitar contra les 
feres salvatges—, les execucions i les cruci-
fixions de condemnats al migdia donaven 
pas a les lluites per parelles de famosos 
i veterans gladiadors, amb novios —no-
vells— amb ànsies de fama i fortuna .

Es faran explicacions i demostracions de 
cadascuna de les habilitats dels diferents 
gladiadors .

NOU
NOU

  V I DA QU OT I DIA NA

XERRADA

CARRERS, CASES I BOTIGUES
La vida en una ciutat romana

HORARI dm-17 19.30 h
 Idioma: Català

LLOC Vila-rodona, Casal

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 50 min

MAGÍ SERITJOL

La LexIulia Municipalis regulava l’amplada 
i la neteja de les voreres —era preceptiu 
que ho fessin els veïns—, i posteriorment 
altres lleis regularien les alçàries dels 
edificis i la seguretat viària, així com els 
sorolls . Les lleis proposaven, però els ho-
mes disposaven; l’ocupació de voreres era 
habitual, la neteja era quelcom discret, els 
edificis s’ensorraven per la mala qualitat 
dels materials i l’excés d’alçària . Ciutats 
sorolloses, plenes de brutícia i perilloses, 
sí . Però també ciutats plenes d’activitats 
comercials, polítiques, religioses, etc . Ciu-
tats plenes de vida .

  V I DA QU OT I DIA NA

TALLER

CEDANT ARMA TOGAE
El vestit en època romana

HORARI dm-24 18 h

LLOC El Corte Inglés – Sala Àmbit  
 Cultural 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 1 h 

NEMESIS ARQ (TARRAGONA)

NOU
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  R E L IG IÓ

RECREACIÓ HISTÒRICA 

D’OSIRIS A SERAPIS
El poder crea els seus déus

HORARI dj-19 22 h (cat) 
 dv-20 22 h (cast) 
 dj-26 22 h (cat) 
 dv-27 22 h (cast)

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Sala del Sarcòfag 

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

HORARI dv-20 21.30 h (cat) 
 dv-27 21.30 h (cast)

LLOC Volta del Pallol

ACCÉS Entrada: 5 € 
 Recomanada a partir de 16 anys

DURADA 50 min

  R E L IG IÓ

RECREACIÓ HISTÒRICA 

MÒMIA
El viatge al més enllà

Quan la mort arribava a una llar de l’antic 
Egipte, es deia que el difunt havia anat a 
reunir-se amb el seu ka . Des d’aquell mo-
ment, i durant un mínim de setanta dies, 
s’engegava el complex procés de la momifi-
cació . Familiars, sacerdots, embalsamadors, 
benes, resina, olis, perfums, sang i fetge 
eren necessaris per a convertir el cadàver 
en un sah, una mòmia, i aconseguir que 
el mort pogués completar el seu viatge a 
la ultratomba . Només així podia arribar 
fins al Judici d’Osiris i aconseguir la seva 
immortalitat . Us convidem a presenciar el 
fascinant procés i els rituals que seguien 
a la mort per a aconseguir que el difunt 
renaixés en el més enllà .

Alexandre el Gran va conquerir Egipte i va 
posar en comunicació dues cultures molt 
diferents, l’egípcia i la grega, que havien 
de conviure en una ciutat de nova planta, 
Alexandria . Per a aquesta ciutat es va crear 
una nova divinitat tutelar, Serapis, que re-
unia trets de les dues religions .

ARGOS TARRAGONA - MV ARTE

COL·LABORA: RIOS-HERVIA, SERVEIS FUNERARIS

NEMESIS ARQ (TARRAGONA) 

NOU NOU

Cedant arma togae significa, en llatí, ‘que 
les armes deixin pas a les togues’ . És a dir, 
que la peça de roba pròpia dels ciutadans 
romans, la toga, tingui preferència sobre 
la guerra i s’imposi el diàleg i la pau . Com 
en totes les societats civilitzades, el vestit 
forma part del que és quotidià i marca di-
ferències entre les persones: per sexe, per 
edat, per professió i, sobretot, per estatus .

 Aquesta activitat està adreçada a un públic 
familiar que participarà de les explicacions, 
tot servint com a model de les diferents pe-
ces de roba que els anirem emprovant . Així, 
el discurs sobre el vestit en època romana 
s’anirà desenvolupant mentre s’emproven 
aquests vestits a les persones que participin 
en el taller .
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  R E L IG IÓ

ENIGMA NOCTURN

DE MÒMIES I ROMANS

HORARI dv-27 21 h
 Idioma: Català

LLOC Circ romà

ACCÉS Lliure 
 inscripció a www .tarragonajove .org 
 Recomanada per a joves 14 a 30 anys

DURADA 1 h 30 min

SERVEI MUNICIPAL TARRAGONAJOVE 
– AURIGA, SERVEIS CULTURALS – 
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA 

A la batalla d’Actium, Octavi derrota les 
tropes de Marc Antoni i Cleòpatra, que 
acabaran suïcidant-se a Alexandria . Egip-
te passarà a ser província romana, amb la 
qual cosa es convertirà en el gran rebost 
de cereals de Roma . Supereu les proves 
d’aquest enigma nocturn i endinseu-vos 
en les profunditats de l’Egipte romà .

Els enigmes nocturns són una proposta 
d’oci alternatiu per a joves que, a partir 
d’un format competitiu en petits grups, 
intenten resoldre un misteri o enigma 
per mitjà de la investigació, la deducció, 
la recerca… El recinte monumental del 
Circ de Tàrraco es convertirà en l’escenari 
de l’enigma on s’enfrontaran dues grans 
civilitzacions, Roma i Egipte . Quina en 
sortirà vencedora, al final de l’enigma?

NOU

  R E L IG IÓ

TALLER 

OFFICINA PHILACTERIA
Protegim-nos amb un amulet

HORARI dv-27 18.15 h (cat) / 19.30 h (cast) 
 ds-28 10.15 h (cast) / 11.30 h (cat) 
  12.45 h (cast) / 17 h (cat) 
  18.15 h (cast) / 19.30 h (cat) 
 dg-29 10.15 h (cast) / 11.30 h (cat) 
  12.45 h (cast)

LLOC Jardins del Camp de Mart

ACCÉS Entrada: 2 € 
 Activitat infantil, de 5 a 12 anys

DURADA 1 h

Com que els romans eren molt supers-
ticiosos, procuraven portar sempre al 
damunt algun objecte protector contra el 
mal d’ull i les forces malignes . Per tal que 
no tinguis cap ensurt inesperat, en aquest 
taller et podràs fabricar algun dels amulets 
que feien servir els nostres avantpassats al 
llarg de la vida .

APRÈN TARRAGONA (MATERIAL ELABORAT 
I CEDIT PEL CAMP D’APRENENTATGE 
DE LA CIUTAT DE TARRAGONA) 

NOU

  R E L IG IÓ

RECREACIÓ HISTÒRICA-DEGUSTACIÓ 

SOPANT A LES PORTES 
DEL DUAT
El banquet funerari

HORARI ds-21 21.30 h (cat) 
 ds-28 21.30 h (cast)

LLOC Antic Ajuntamen 
 C/ Major, 39 

ACCÉS Entrada: 25 € 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 2 h

Els funerals a l’antic Egipte no podien aca-
bar de millor manera . Després de deixar la 
mòmia dins la seva tomba, els sacerdots, 
familiars i amics es reunien al voltant d’una 
taula . Allà menjaven, bevien, cantaven i 
ballaven per a demostrar que, lluny de 
viure pels morts, als egipcis els encantava 
la vida . A través d’aquest banquet veureu 
com es vestien, perfumaven i guarnien 
els egipcis, el que els agradava menjar i 
beure i com era el paper de la dona en 
aquella societat . I ho farem com ells, al 
voltant d’una taula, on els podreu veure i 
on també podreu sopar .

ARGOS TARRAGONA - MV 
ARTE - RESTAURANT ALMOSTA - 
CERVESERIA LES CLANDESTINES

COL·LABORA: LAURA@LOLA ATELIER

NOU

  R E L IG IÓ

XERRADA

TOLERÀNCIA RELIGIOSA 
ROMANA VS. INTOLERÀNCIA 
CRISTIANA A L’ALT EGIPTE

HORARI dc-18 20.30 h  
 Idioma: Castellà

LLOC Fòrum Provincial – Pretori  
 romà. Sala del Sarcòfag

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

JOSÉ RAMÓN AJA , PROFESSOR D’HISTÒRIA 
ANTIGA (UNIVERSIDAD DE CANTABRIA)

NOU

Els cristians, tant durant l’etapa de la 
clandestinitat com, sobretot, després, no 
formaven, precisament, un grup de gent 
tolerant . Per a ells, el fet religiós fou, so-
bretot, un motiu d’afirmació i de distinció 
extrema respecte d’altres grups o comu-
nitats religioses —paganes, jueves o fins i 
tot altres de cristianes de diferents creen-
ces— als quals considerava enemics, com-
petidors o heretges . L’eliminació d’aquest 
enemic, la victòria sobre ell, la destrucció 
dels seus santuaris i objectes sagrats, fins 
i tot l’intent de la seva conversió religio-
sa, eren considerades tasques i objectius 
inexcusables . A diferència del que succeïa 
amb les religions antigues, la conversió al 
cristianisme implicava per a l’individu 
l’obligació de renunciar a les seves creences 
i pràctiques anteriors . 

HORARI ds-21 21.30 h 
 Idioma: Català 

LLOC Vila-rodona, columbari 

ACCÉS Entrada: 5 € 
 (conjunta amb DE MUSICA .   
 La música a l’antiga Roma) 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 45 min

  R E L IG IÓ

RECREACIÓ HISTÒRICA 

FUNUS
El ritual de la mort

Els diferents grups humans han creat me-
canismes per a superar situacions pertor-
badores com la mort . Així, la creença en 
una vida ultraterrenal reemplaça la realitat 
per una altra de diferent en la qual el di-
funt podrà gaudir d’una nova vida . La reli-
gió romana no presta gaire atenció a aquest 
punt, tot i que sí que tracta l’existència dels 
esperits dels avantpassats, els manes . Els 
romans poden mostrar-se escèptics respec-
te al més enllà, però si sunt manes (‘per si 
existeixen els manes’) fan el ritual funerari 
respectant estrictament totes les normes i 
tradicions . En cas contrari, podria succeir 
que el difunt es veiés privat d’un plàcid 
repòs i es convertís en una ànima errant .

NEMESIS ARQ (TARRAGONA) 
– LUDI SCAENICI (ITÀLIA)
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  R E L IG IÓ

XERRADA 

UN ESCULAPI MAL ENTÈS
Els déus egipcis Isis i Serapis 
a Empúries i Tàrraco

HORARI dc-18 19.30 h  
 Idioma: Català

LLOC El Corte Inglés – Sala Àmbit  
 Cultural

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

El 1909, en iniciar-se les excavacions ar-
queològiques a la ciutat grega d’Empúries, 
va aparèixer una gran estàtua grega con-
siderada del déu de la medicina, Esculapi . 
No obstant això, nous estudis sobre la 
seva iconografia i el context de la troballa 
han permès assegurar que es tracta d’un 
conjunt d’escultures relacionat amb els 
déus d’Alexandria Isis i Serapis, patrons 
de la navegació i de la salut . Van ser déus 
molt famosos en època romana i també 
van tenir un temple a Tàrraco, sota l’actual 
ermita del Loreto .

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO CATEDRÀTIC 
D’ARQUEOLOGIA I INVESTIGADOR DE 
L’ICAC (UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI) 

NOU

PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S
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  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L

DOCUMENTAL

ELS SECRETS DEL  
COLISEU

DOCUMENTAL

A LA RECERCA DE 
DJEHUTY: ENTRE MÒMIES, 
TOMBES I JEROGLÍFICS

GRAN PREMI DEL FESTIVAL FICAB 2015 

DIRECCIÓ: JAVIER TRUEBA I JOSÉ LATOVA

PRODUCCIÓ: HOFERICHTER MADRID 
SCIENTIFIC FILMS. ESPANYA, 2015.

IDIOMA: CASTELLÀ

PREMI ESPECIAL DEL PÚBLIC 
DEL FESTIVAL FICAB 2015

DIRECCIÓ: PASCAL CUISSOT

PRODUCCIÓ: ARTE FRANCE, ZED, NOVA-
WGBH, PROVIDENCE PICTURES. FRANÇA, 2014.

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

HORARI dj-19 i 26  19 h

LLOC Antiga Audiència

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 1 h 25 min

HORARI dl-16 i 26  20 h  
 dv-27  18.30 h

LLOC dl-16 i 26 Antiga Audiència 
 dv-27  ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 55 min

NOU NOU

«A la recerca de Djehuty» explica el des-
envolupament de tretze campanyes d’exca-
vació arqueològica a Egipte centrades en 
la tomba de Djehuty, supervisor del tresor 
de la reina Hatshepsut, la primera dona 
faraona . Els seus rostres i noms van ser 
esborrats sistemàticament fa 3 .500 anys 
per a impedir el seu record . Avui, un equip 
internacional, dirigit per José Manuel Ga-
lán, restaura la seva memòria investigant 
la necròpolis de Dra-Abu al-Naga, a Luxor . 
La tomba de Djehuty i el seu impressionant 
Llibre dels Morts són el punt de partida per 
a una aventura plena de nous personatges, 
valuoses troballes, descobriments insòlits i 
imatges inèdites del treball científic sobre 
el terreny .

Sembla mentida que sobre el Coliseu, una 
de les grans joies arquitectòniques de la 
Roma antiga, es puguin afegir encara no-
ves informacions . En aquest documental 
es fa un exercici exhaustiu que renova el 
coneixement sobre aquest monument, 
que s’ha considerat sempre un exemple 
del millor geni artístic i constructiu de 
l’Imperi Romà . Arqueòlegs i historiadors 
uneixen les seves forces per a la recerca de 
l’arquitectura i l’ús d’aquesta eina mediàtica 
del poder imperial . Construït el segle I dC 
per l’emperador Vespasià per a legitimar 
el poder de la nova dinastia, el Coliseu va 
disposar de recursos il·limitats per a seduir 
el poble de Roma .

  R E L IG IÓ

VISITA COMENTADA 

SIT TIBI TERRA LEVIS 
Una mirada a les restes  
arqueològiques

HORARI ds-21 11 h (cat) / 18 h (cast)  
  20 h (cat) 
 dg-22 11 h (cast) 
 ds-28 11 h (cast) / 18 h (cat)  
  20 h (cast) 
 dg-29 11 h (cat)

LLOC Parc Central – Restes   
 arqueològiques

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai 
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

Des dels primers temps els romans van le-
gislar que el món dels morts, la necròpolis, 
era sempre extramurs, i Tàrraco, com a 
ciutat romana, no n’és una excepció . El 
conjunt funerari a la vora del Francolí és 
un dels més importants del Mediterrani . 
Un bon lloc per a comprendre com en 
aquest suburbi romà el món dels vius i el 
dels morts compartien espai . Us convidem 
a fer un recorregut per les restes arqueolò-
giques del Parc Central per a conèixer de 
prop el món de la mort, els seus rituals, 
les creences, el dol, els enterraments, les 
màscares fúnebres i els retrats en els temps 
de Roma i com aquests van canviar amb 
l’arribada del cristianisme .

ARGOS TARRAGONA

NOU

  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L

DOCUMENTAL

PETRA, LA CAPITAL 
DEL DESERT

PREMI A LA DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA, FICAB 2015 

DIRECCIÓ: OLIVIER JULIEN

PRODUCCIÓ: ARTE FRANCE, ZED, 
PROVIDENCE PICTURES. FRANÇA, 2014.

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

HORARI dl-16 i 23  19 h 

LLOC Antiga Audiència

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 80 min

NOU

La ciutat de Petra, que fou la capital d’un 
riquíssim regne, el dels nabateus, no deixa 
d’oferir-nos nous descobriments . Situada 
als confins de tres deserts, el d’Aràbia, el 
de Síria i el de Nègueb, fou absorbida a 
l’inici de l’era cristiana per l’Imperi Romà . 
En aquest període es va dotar d’un seguit 
de monuments excavats a la pedra, fet que 
li va donar una personalitat única . Des-
prés es va abandonar, va quedar en mans 
dels beduïns i va desaparèixer fins al seu 
redescobriment durant el segle XIX . Però 
com es mostrarà en aquest documental, 
Petra s’inscriu en un context cultural més 
ampli que ens permet entendre moltes de 
les seves peculiaritats .
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  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L   DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L

DOCUMENTAL

QUAN ELS EGIPCIS 
NAVEGAVEN PEL MAR ROIG

DOCUMENTAL

TREPITJANT LA POLS 
DEL FARAÓ

DIRECCIÓ: STÉPHANE BÉGOIN

PRODUCCIÓ: ARTE SOMBRERO 
& CO. FRANÇA, 2009.

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

DIRECCIÓ: ROMUALDS PIPARS

PRODUCCIÓ: FILM STUDIO GILDE. 2005. 

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

HORARI dc-18 i 25 19 h 
 dc-28   17.10 h

LLOC dc-18 i 25 Antiga Audiència 
 dc-28   ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 90 min

HORARI dj-19 i 26  19 h  
 dc-25  18.50 h

LLOC dj-19 i 26 Antiga Audiència 
 dc-25   ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 34 min

A l’Imperi Nou de l’antic Egipte, l’única 
dona que va regnar, la faraona Hatshepsut, 
va promoure un seguit d’expedicions de 
caràcter comercial al llunyà país del Punt . 
Al seu temple de Deir el-Bahari s’han con-
servat tot de relleus amb imatges d’expe-
dicions navals, gràcies als quals un equip 
d’arqueòlegs ha aconseguit construir una 
rèplica d’un vaixell egipci de l’any 1500 
aC . Però el veritable repte sorgeix en el 
moment de navegar amb el vaixell expe-
rimental .

Per primera vegada a la història de la 
conservació del patrimoni cultural mun-
dial, una expedició científica letona està 
treballant al temple de Karnak, a Egipte, 
emprant les tècniques més actuals: l’escàner 
làser tridimensional . El nou mètode con-
tribuirà a millorar l’explotació del temple 
i farà possible restaurar amb precisió les 
parts desaparegudes . La pel·lícula recull la 
feina quotidiana de l’expedició .

PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S
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  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L

DOCUMENTAL

UN VIATGE ALS SECRETS 
DE LA MOMIFICACIÓ

DOCUMENTAL

ELS MISTERIS D’ALEXANDRIA

DIRECCIÓ: THIERRY RAGOBERT

PRODUCCIÓ: GEDEON 
PROGRAMMES. FRANÇA, 2002.

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

DIRECCIÓ: MARÍA LUZ MANGADO

PRODUCCIÓ: UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA. ESPANYA, 2010.

IDIOMA: CASTELLÀ

HORARI dj-26 18.30 h

LLOC ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 7 min

HORARI dj-26 17 h

LLOC ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 76 min

Avui, els arqueòlegs segueixen excavant 
el cor d’un dels més colossals centres 
urbans de l’Antiguitat . La ubicació del 
Cesarió, que ordenà construir Cleòpatra 
en honor a Marc Antoni, o les luxoses 
vil·les que s’estenien per la via Canòpica, 
són alguns dels projectes de recerca que es 
desenvolupen avui a Alexandria, on cada 
rei va voler construir sempre més, més 
bell i més majestuós . Pot una ciutat, que 
va dissenyar Alexandre Magne i va veure 
morir Cleòpatra, deixar de ser grandiosa? 
Aquest documental ens trasllada dos mil 
anys enrere per a intentar donar resposta 
a aquestes qüestions .

La momificació d’animals, considerats 
divinitats a l’antic Egipte, va suposar 
noves pràctiques d’embalsamament, que 
han estat descobertes per un equip d’in-
vestigadors de la Universidad de Navarra 
mitjançant l’aplicació de les tecnologies 
més avançades .

  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L

DOCUMENTAL

KHEOPS REDESCOBERT 
(KHÉOPS RÉVÉLÉ)

DIRECCIÓ: FLORENCE TRAN

PRODUCCIÓ: GEDEON 
PROGRAMMES. FRANÇA, 2008. 

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

HORARI dc-25 19.20 h

LLOC ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 52 min

De les Set Meravelles de l’Antiguitat, les 
piràmides de Gizeh són les úniques que 
han sobreviscut fins als nostres dies . La 
més alta, la piràmide de Kheops, és al 
mateix temps la més enigmàtica de totes 
les construccions faraòniques . L’arquitec-
te francès Jean-Pierre Houdin presenta 
una nova investigació, basada en noves 
tecnologies, que reexamina la piràmide 
de Kheops i aporta una hipòtesi revolu-
cionària sobre el seu sistema constructiu .

  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L

DOCUMENTAL

ELS ENIGMES DE L’ESFINX

DIRECCIÓ: GARY GLASSMAN, 
CHRISTINE LEGOFF

PRODUCCIÓ: ARTE FRANCE, TELFRANCE, 
PROVIDENCE PICTURES. FRANÇA, 2010.

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

HORARI dj-26 18.40 h

LLOC ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 59 min

L’esfinx de Gizeh, que representa el faraó 
Khefren, és un dels monuments més em-
blemàtics de l’antic Egipte . Però encara són 
moltes les preguntes sense respondre: qui 
va construir aquest colossal lleó amb cap 
d’home? Com? Per què? Dos egiptòlegs 
reconeguts, Zahi Hawass i Mark Lehner, 
intentaran resoldre l’enigma .
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  DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L   DI V U L G AC IÓ AU DIOV I SUA L

DOCUMENTAL

ELS VAIXELLS COSITS 
DE KERALA

DOCUMENTAL

A LA RECERCA DEL 
FARAÓ PERDUT

DIRECCIÓ: RAYMOND COLLET

PRODUCCIÓ: CENTRE D’ETUDES 
ALEXANDRINES. EGIPTE, 2012.

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

DIRECCIÓ: PIERRE STINE

PRODUCCIÓ: GEDEON PROGRAMMES FRANCE 
3, DISCOVERY CHANNEL, NHK. FRANÇA, 2003.

IDIOMA: FRANCÈS AMB 
SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ

HORARI dc-18 i 25 20.30 h   
 dv-27  17 h

LLOC dc-18 i 25 Antiga Audiència 
 dv-27   ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 26 min

HORARI dv-27 17.30 h

LLOC ICAC

ACCÉS Lliure  
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 52 min

Els primers vaixells de taules cosides 
es remunten a l’Antiguitat . A Egipte, fa 
4 .500 anys, aquesta tècnica va permetre 
construir el vaixell solar del faraó Kheops, 
un navili de 43,50 metres d’eslora . Com 
conèixer i entendre aquest procés d’execu-
ció? Com estudiar el saber fer dels fusters 
de l’Antiguitat i les seves eines? Avui dia 
se segueixen construint vaixells cosits 
de manera tradicional a diverses regions 
del món, entre altres a l’estat de Kerala, 
a l’Índia, cosa que permet comparar la 
seva fabricació actualment amb les fonts 
arqueològiques .

Fa 4 .000 anys, quatre reis egipcis van desa-
parèixer sense deixar rastre . Aquest docu-
mental recrea la història d’aquesta desapa-
rició a través del descobriment d’una nova 
necròpolis situada al sud de Saqqara que 
podria contenir valuosos indicis .

PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S
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  M U SE U S   M U SE U S

ITINERARI PEL MNAT

LES DONES DE TÀRRACO
TALLER

PASSA UN MATÍ DE TEATRE!

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

Una proposta per a fer de manera autò-
noma, a través d’un itinerari senyalitzat 
per les sales permanents del MNAT, per a 
apropar-nos en aquesta ocasió a les dones 
de Tàrraco . Un itinerari que es posarà en 
marxa per a celebrar la nit dels museus .

Descobriu el teatre de Tàrraco, com era, 
quins espectacles s’hi duien a terme i com 
es feien . Us podreu convertir en actors ro-
mans per a representar una síntesi d’una 
comèdia de Plaute i crear la vostra pròpia 
màscara teatral .

HORARI ds-21 de 22 h a 1 h

LLOC Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona 
 Plaça del Rei, 5 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

HORARI ds-28 11 h 
 dg-29 11 h

LLOC Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona 
 Plaça del Rei, 5 

ACCÉS Activitat gratuïta 
 Places limitades . Reserva prèvia   
 MNAT

  M U SE U S

ACTIVITAT ESCÈNICA 

MUSA – MEDUSA

DIRECCIÓ: ISABEL PANOSA

PRODUCCIÓ: MNAT

Una activitat escènica que té com a fina-
litat posar en relleu una sèrie de peces 
emblemàtiques del patrimoni arqueològic 
de Tàrraco, exposades al Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, i aprofundir en 
el significat d’uns personatges mitològics 
rellevants de la tradició cultural greco-
romana i la seva herència: Medusa i les 
Muses .

HORARI dc-18 21.30 h

LLOC Museu Nacional Arqueològic  
 de Tarragona  
 Plaça del Rei, 5 

ACCÉS Activitat gratuïta 
 Places limitades . Reserva prèvia   
 MNAT

  M U SE U S

TALLER

OPUS FIGULI:
Taller sobre ceràmica i terra sigillata 

ARNAU TRULLÉN,ARQUEÒLEG I CERAMÒLEG 
DEL TALLER ARSFICTILIS. ARTESANIA I PATRIMONI

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

La ceràmica és un element imprescindible 
per al coneixement del món romà . La te-
rra sigillata es considera la primera gran 
producció europea amb un sistema d’ela-
boració de qualitat, poc cost i producció 
massiva . 

Un taller pràctic on coneixerem el procés 
de la seva elaboració: fabricació del mot-
lle, tornejat del vas, punxons decoratius, 
siglat, etc .

HORARI ds-21 10 h / 12 h 
 dg-22 10.30 h / 12.30 h

LLOC Museu i Necròpolis   
 Paleocristians 
 Av . Ramón y Cajal, 84

ACCÉS Activitat gratuïta 
 Places limitades . Reserva prèvia  
 MNAT

DURADA 1 h 30 min
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  M U SE U S   M U SE U S

TALLER

RE-VIURE 
VISITA TEATRALITZADA

CAIUS I FAUSTINA US 
CONVIDEN A LA VIL·LA 

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

Convertits en investigadors, seguireu les 
pistes que ens van deixar els arqueòlegs 
que van excavar la necròpolis paleocris¬-
tiana . Visitareu diferents departaments 
que us assessoraran i podreu recuperar els 
noms, l’aspecte físic, les creences o, fins i 
tot, les aficions d’alguns habitants que van 
residir a l’antiga Tàrraco . Una activitat per 
a conèixer com era la vida a la ciutat ro-
ma¬na, a partir de les creences i tradicions 
entorn de la mort .

Una oportunitat per a gaudir d’una visita 
guiada a la vil·la romana dels Munts, en 
companyia dels qui van ser-ne els pro¬pie-
taris el segle II dC, el duumvir de Tàrraco, 
Caius Valerius Avitus, i la seva esposa, 
Faustina . Us mostraran com era la vida 
en una propietat al voltant de Tàrraco en 
una proposta molt participativa .

HORARI dg-29 11 h 

LLOC Museu i Necròpolis   
 Paleocristians 
 Av . Ramón y Cajal, 84

ACCÉS Activitat gratuïta 
 Places limitades . Reserva prèvia  
 MNAT

HORARI ds-28 10.30 h  
 dg-29 10.30 h

LLOC Vil·la romana dels Munts 
 Passeig del Fortí, s/n (Altafulla)

ACCÉS Vil·la romana dels Munts 
 Places limitades . Reserva prèvia   
 MNAT

PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S



  M U SE U S   M U SE U S

TALLER 

MANS A L’OBRA!
Construcció i decoració al món romà

TALLER

MODUS OPERANDI
Els oficis entorn de la construcció 
i la decoració en el món romà

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

Activitat adreçada als grups escolars per al 
coneixement de les tècniques constructives 
i decoratives d’època romana d’una manera 
participativa .

Una aproximació als diferents oficis rela-
cionats amb la construcció i la decoració 
d’edificis entorn de Centcelles, que n’és un 
magnífic exemple . El treball sobre la pedra, 
la preparació dels diferents materials que 
intervenen en la construcció, la realització 
dels mosaics, la decoració escultòrica… 
Un conjunt de propostes participatives 
per a conèixer les tècniques constructives 
i decoratives d’època romana a Centcelles .

HORARI dv-27 9.30 h / 15 h

LLOC Vil·la romana de Centcelles 
 C/ Afores, s/n (Constantí) 

ACCÉS Grup escolar 
 Reserva prèvia MNAT

HORARI ds-28 11 h 
 dg-29 11 h

LLOC Vil·la romana de Centcelles 
 C/ Afores, s/n (Constantí)

ACCÉS Activitat gratuïta 
 Places limitades . Reserva prèvia   
 MNAT

  M U SE U S

TALLER

US PORTEM A L’HORTUS! 

ORGANITZA: MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)

Voleu conèixer com eren els jardins i els 
horts romans? Voleu saber quines espècies 
s’hi plantaven i quins usos tenien? Us pro-
posem que vingueu a l’hortus experimental 
de la vil·la romana dels Munts, on podreu 
conèixer de primera mà com eren, quines 
espècies s’hi cultivaven i quines tasques 
s’hi feien .

HORARI ds-28 11 h  
 dg-29 11 h

LLOC Vil·la romana dels Munts 
 Passeig del Fortí, s/n (Altafulla)

ACCÉS Vil·la romana dels Munts 
 Places limitades . Reserva prèvia   
 MNAT

126

  M U SE U S

PROJECCIÓ CINEMATOGRÀFICA

ASTÈRIX I OBÈLIX 
CONTRA CÈSAR 

ORGANITZA: MUSEU DEL 
PORT DE TARRAGONA

La Gàl·lia ha estat conquerida per Juli 
Cèsar… però encara li queda un petit in-
dret, el poblet on viuen l’Astèrix i l’Obèlix . 
Veient els problemes que té el recaptador 
d’impostos per a cobrar-los, serà el mateix 
emperador, en persona, qui s’acostarà al 
poblet per a esbrinar-ne el motiu .

HORARI ds-21 17.30 h 

LLOC Museu del Port 
 Refugi 2 Moll de Costa

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 2 h
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  M U SE U S   M U SE U S

CONFERÈNCIA

IN PORTUM NAVIGARE 
Els oficis del port en època romana

VISITA TEATRALITZADA

TIBERIUS, COMERCIANT 
PEL MARE NOSTRUM 

PATRICIA TERRADO (UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI)

AURIGA, SERVEIS CULTURALS (TARRAGONA)

COL·LABORA: DO TARRAGONA

Un port romà era molt més que un conjunt 
d’infraestructures que servien per a enca-
bir els vaixells i rebre mercaderies . Sovint 
pensem en magatzems, dics i molls, però 
no parem atenció a les persones que hi 
treballaven i que s’encarregaven de dur a 
terme tot el procés comercial des del mo-
ment en què les mercaderies arribaven a 
port fins que es venien als establiments . 
Veurem qui eren els estibadors, els pro-
pietaris dels magatzems, com es controla-
ven les càrregues de les embarcacions i el 
procés de transport per via marítima . Un 
viatge a través de la feina dels treballadors 
del port que ens aproparà una mica més a 
com era el seu dia a dia .

El comerciant de Tàrraco Tiberius Clau-
dius Amiantus ens explicarà de primera mà 
com era el comerç del vi en època romana 
i quines característiques i perills tenia la 
navegació pel Mare Nostrum . Que Neptú 
i les nereides ens siguin favorables!

Els participants (adults) podran degustar 
una copa de vi de la DO Tarragona .

HORARI dc-25 19 h 

LLOC Museu del Port 
 Refugi 2 Moll de Costa

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 1 h

PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S

HORARI dv-27 21 h (cat) 
 ds-28 13 h (cast) 
 dg-29 13 h (cat) 

LLOC Àmbit port romà – Museu del  
 Port de Tarragona 

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai
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  M U SE U S   M U SE U S

AUDIOVISUAL 

LA RUTA DELS PRIMERS 
CRISTIANS DE TÀRRACO

JOC DE PISTES

ELS AMULETS PERDUTS 
DE CLEÒPATRA

ASSOCIACIÓ CULTURAL ST. FRUCTUÓS 
I CENTRE TARRACONENSE EL SEMINARI

COL·LABORA: PATRONAT MUNICIPAL DE 
TURISME DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, 
MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE, MUSEU DIOCESÀ 
DE TARRAGONA, MUSEU D’HISTÒRIA DE 
TARRAGONA, MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC 
DE TARRAGONA, CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA, FACULTAT DE TURISME 
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ORGANITZA: MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS 

COL·LABORA: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
BARRI DE LA LLOSA I ANTENA DEL CONEIXEMENT 
DEL CAMPUS EXTENS DE LA URV A CAMBRILS

Tarragona és una de les ciutats hispàniques 
més riques en cultura material paleocris-
tiana . Aquest audiovisual presenta de 
manera sintètica el ric patrimoni histo-
riogràfic i arqueològic de la Tàrraco dels 
primers cristians amb un recorregut pels 
seus monuments i jaciments principals, 
com l’amfiteatre i la seva basílica visigòtica, 
la necròpolis, les basíliques paleocristianes 
del riu Francolí o el conjunt tardoromà 
de la vil·la de Centcelles . Un audiovisual 
al servei de la ruta dels primers cristians 
de Tàrraco .

Activitat familiar a l’aire lliure que con-
sisteix en un joc de pistes en el qual els 
participants hauran de localitzar cada pista 
distribuïda prèviament per la vil·la romana 
de la Llosa de Cambrils . En total seran sis 
pistes enllaçades que portaran a localitzar 
uns amulets provinents d’Alexandria que 
un viatger romà va amagar fa segles a la 
vil·la .

HORARI ds-14 10.30 h (cast) / 12 h (cat)

LLOC Vil·la romana de la Llosa

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

HORARI dj-26 19.30 h (cat) / 20.30 (cast)  
  21 h (ang)

LLOC Centre Tarraconense Seminari  
 de Tarragona  
 C/ Sant Pau, 2

ACCÉS Lliure 
 Limitat a l’aforament de l’espai

DURADA 1 h

NOUNOU

  M U SE U S

TALLER

ANEM A FER UNA  
MÒMIA!  

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE 
– ARQUEONET CULTURA

Conduït per l’empresa Arqueonet i el mu-
seu mateix, els assistents, simulant ser sa-
cerdots egipcis, tindran l’oportunitat d’in-
troduir-se en el món de les civilitzacions 
antigues practicant la momificació d’un 
faraó, tot extraient-ne els òrgans, col·lo-
cant-los en vasos canopis i llegint frag-
ments del llibre dels morts . A continuació, 
com autèntics egiptòlegs, coneixeran l’ori-
gen de l’escriptura egípcia i s’emportaran 
a casa el seu nom en jeroglífic, utilitzant 
els mateixos materials que feien servir els 
escribes: papir, tinta i càlams .

HORARI ds-28 10 h (cat) / 11.30 (cat) 
  17 h (cat) / 18.30 (cast) 

LLOC Museu Bíblic Tarraconense 
 C/ de les Coques, 1-C

ACCÉS Inscripció: Museu Bíblic  
 Tarraconense  
 977 25 18 88 –  
 museu .biblic@arqtgn .cat   
 Entrada: 6 €, a adquirir al museu

DURADA 1 h 30 min

NOU

  AC T E DE C L OE N DA

RECREACIÓ HISTÒRICA

MIRADES D’ETERNITAT 
Els retrats del Faium 

CREACIO DE: MV ARTE, ARGOS TARRAGONA I PROJECTE PHOENIX  
PER AL FESTIVAL TARRACO VIVA 2016 

Els coneguts com a retrats del Faium  
(Egipte) constitueixen la col·lecció de re-
trats d’individus més antics que coneixem 
de l’Antiguitat . Retrats en el seu sentit mo-
dern, com una representació exacta, o que 
vol ser-ho, d’una persona real en la seva 
condició humana, ni divina ni règia . 

En la pintura tradicional egípcia mai no es 
veia el rostre complet dels retratats, perquè 
la vista frontal obria la possibilitat del seu 
oposat . Els retrats del Faium mostren do-
nes, infants i homes vistos de cara o de tres 
quarts . És un format que ens recorda les 
nostres fotografies per als carnets d’iden-
titat i el passaport . La seva frontalitat i la 
potència de les seves mirades fa d’aquests 
retrats quelcom que ens commou .

HORARI dg-29 18 h 
 Idioma: Català

LLOC Sala August del Palau de Congressos de Tarragona 
 C/ Arquitecte Rovira, 2 

ACCÉS Entrada: 2 €  
 Recomanada a partir de 12 anys

DURADA 1 h

129PRO G R A M A D’ AC T I V I TAT S

En paraules de John Berger, «els retrats del 
Faium toquen una ferida similar d’una for-
ma similar . Els rostres pintats són, també, 
defectuosos i més valuosos que el rostre 
vivent, assegut allí, al taller del pintor, on 
regna l’aroma de cera d’abella fosa . Defec-
tuosos perquè evidentment estan fets a mà . 
Més preuats perquè la mirada pintada està 
concentrada sencera en la vida que sap 
que un dia perdrà . I, per tant, ens miren 
fixament, els retrats del Faium, com els 
desapareguts del nostre segle» .

NOU
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LES ACTIVITATS SEGONS ELS FORMATS

ACTE INAUGURAL
DIÀLEGS AMB LA HISTÒRIA: ROMA I EGIPTE, UNA 
FASCINACIÒ MEDITERRÀNIA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  25 

ACTE CLOENDA
MIRADES D’ETERNITAT  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  83

ACTIVITAT ESCÈNICA
MUSA-MEDUSA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  124

ACTIVITAT ESCOLAR

DÉUS, FARAONS I MÒMIES A L’ANTIC EGIPTE    .   .   .   .  90

AUDIOVISUAL

PETRA, LA CAPITAL DEL DESERT   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  121
A LA RECERCA DE DJEHUTY  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   120
QUAN ELS EGIPCIS NAVEGAVEN PEL MAR ROIG .    .    .   121
ELS VAIXELLS COSITS DE KERALA  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   123
ELS SECRETS DEL COLISEU   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  120
TREPITJANT LA POLS DEL FARAÓ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  121
KHEOPS REDESCOBERT  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  122
ELS MISTERIS D’ALEXANDRIA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  122
UN VIATGE ALS SECRETS DE LA MOMIFICACIÓ  .   .   .  122
ELS ENIGMES DE L’ESFINX .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   123
A LA RECERCA DEL FARAÓ PERDUT  .    .    .    .    .    .    .    .    .   123
LA RUTA DELS PRIMERS CRISTIANS DE TÀRRACO  .   .  128
ASTERIX I OBÈLIX CONTRA CÈSAR   .   .   .   .   .   .   .   .   .  127

CONCERT

MÚSICA A L’ANTIGA ROMA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 
DE MUSICA . La música a l’antiga Roma   .   .   .   .   .   .   .   .   .  108 

EXPOSICIÓ
CAMBRILS, ELS ORÍGENS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  80
RECUPERAR EL COLOR PERDUT  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   109

FIRA

NUNDINAE. IX Fira de programadors  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  71
ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN . XIV Edició    .   .   .   .   .   .  71
FÒRUM TARRACO . XVII Fira d’empreses de divulgació  .   .  71
TABERNA LIBRARIA. Llibreria  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  71
ARTIFEX. Fira d’artesans de rèpliques arqueològiques   .   .   .  71

GASTRONOMIA

TARRACO A TAULA . Plats de recreació romana   .   .   .   .   .  157

ITINERARI 
A LA RECERCA DEL TEMPLE D’AUGUST   .   .   .   .   .   .   .  96
PASSEJANT PER TÀRRACO  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  115 
TRES TERRASSES, UN MONUMENT .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   95

JOCS DE DESCOBERTA I D’ESTRATÈGIA
PRODERE ALIQUID MEMORIAE  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   100 
ELS AMULETS PERDUTS DE CLEÒPATRA  .   .   .   .   .   .   .  128 
DE MÒMIES I ROMANS . Enigma nocturn  .    .    .    .    .    .    .    .   118 
SI VIS PACEM, PARA LUDUM  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  95

LECTURA DRAMATITZADA 
AMB LA TERCERA MOSSEGADA AL COLL    .   .   .   .   .   .  95

PRESENTACIÓ  
TEATRE POPULAR ROMÀ: TITELLES , POESIA PRIÀPICA I 
PANTOMIMA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  108 
PETER CONNOLLY I LA GUERRA A GRÈCIA I ROMA    .  102

RECREACIÓ HISTÒRICA
APICIUS . El gastrònom de l’Antiguitat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  103
NICOLAU DAMASCÉ, preceptor dels fills de Cleòpatra   .   .  103
DOMI MAECENATIS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  103 
LA MEDICINA A L’IMPERI ROMÀ  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   104
AUGUSTUS IMPERATOR ET DEUS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  97
DE RE MILITARI . Lucius i Marius, dos soldats de Roma   .   .  98
EXERCITUS. Legions romanes alt imperials .    .    .    .    .    .    .    .   98
PRINCIPIA. El cor del campament romà  .   .   .   .   .   .   .   .   .  98
LLUNY DE LA TERRA NEGRA    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  99
ELS ÚLTIMS LEGIONARIS . L’exèrcit baiximperial .    .    .    .    .   99
TORMENTA . Artilleria de les legions romanes   .   .   .   .   .   .  100
EQUI EQUITESQUE PRO ROMA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  101
LES LEGIONS BAIXIMPERIALS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  102
LEGIO  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   102
ADRIÀ I ANTÍNOUS. Sacrifici al Nil  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   93
LUCI ANNEU SÈNECA . Reflexions abans del suïcidi    .   .   .  93
IRAS . Al servei de Cleòpatra   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  94
MARC ANTONI . La fascinació per l’Orient .    .    .    .    .    .    .    .   94
JULI CÈSAR, EL CALB . Titelles romans   .   .   .   .   .   .   .   .   .  94
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MÒMIA . El viatge del més enllà  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   117
D’OSIRIS A SERAPIS . El poder crea els seus déus  .   .   .   .   .  117
FUNUS .  El ritual de la mort   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  119
MARC ANTONI I CLEÒPATRA . Titelles romans  .   .   .   .   .  97
ARTEMÍSIA . La germana d’Hermionê  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  109
EL MÓN DELS GLADIADORS A L’ANTIGA ROMA   .   .   .  111
PARDUS . Vida quotidiana d’un gladiador .    .    .    .    .    .    .    .    .   111
MUNERA GLADIATORA . El món dels gladiadors  .    .    .    .    .   112
AD GLORIAM VENERIS . Prostitució femenina a Roma    .   .  113
EXCUBITORIUM COHORS VIGILES   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  113
GLADIATOR . El gran dia de les lluites de gladiadors  .   .   .   .  116
CEDANT ARMA TOGAE. El vestit en època romana .    .    .    .   117 
SOPANT A LES PORTES DEL DUAT . El banquet funerari   .  118

TALLER

JEROGLÍFICS . Cal·ligrafia egípcia antiga  .    .    .    .    .    .    .    .    .   104
MUSIVARIA . Taller de mosaics romans    .   .   .   .   .   .   .   .   .  105
LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS . . . .    .    .   105
THOT . L’obelisc de l’escriptura .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   106
LES CARTES DE VINDOLANDA .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   106
VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL . Fes de legionari baiximperial 100
VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL . Fes de legionari d’August   .  99
ANEM A FER UNA MÒMIA!  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   128
OPUS FIGULI . Ceràmica i terra sigillata   .   .   .   .   .   .   .   .   .  125
PASSA UN MATÍ DE TEATRE  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  124
MANS A L’OBRA! Construcció i decoració al món romà  .   .  126
MODUS OPERANDI .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   126
RE-VIURE . Creences i rituals a l’entorn de la mort a Tàrraco  125
US PORTEM A L’HORTUS!    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  126
ROMANI PER EXPLORATORES    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  96
OFFICINA PHILACTERIA . Protegim-nos amb un amulet    .  118
A PVLTES VSQVE AD LOTVM . De les farinetes al lotus   .   .  110
VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL . Fes de GLADIADOR  .   .   .  112
LUCERNAE . Taller de llànties romanes  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  114
LUDI . Jocs romans .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   114
JUGUEM COM JUGAVEN ELS NENS I NENES ROMANS  .  115

TALLER-DEGUSTACIÓ

FAST-FOOD A LA ROMANA . Fes-te la teva tapa   .   .   .   .   .  110
HABEMUS PRANDIUM. Cuina romana   .   .   .   .   .   .   .   .   .  110
HABEMUS COENAM. Cuina romana   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  111
L’OLI QUE VA IL·LUMINAR UN IMPERI  .   .   .   .   .   .   .   .  113
LA CERVESA A L’ANTIC EGIPTE . Beguda o aliment?  .   .   .  116

VISITA COMENTADA

PASSEJADES ARQUEOLÒGIQUES: El teatre de Tàrraco   .  108
KEMET, LA TERRA NEGRA . Homes, déus i faraons .    .    .    .   90
LA DEL JONC I L’ABELLA . Egipte, el país de les dues terres .   91

SIT TIBI TERRA LEVIS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  120

VISITA LLIURE

PORTES OBERTES A TOTS ELS RECINTES MHT  .   .   .   .  79
PORTES OBERTES AL MUSEU D’HISTÒRIA DE  
CAMBRILS I A LA VIL .LA DE LA LLOSA .    .    .    .    .    .    .    .   80
PORTES OBERTES AL MUSEU BÍBLIC .    .    .    .    .    .    .    .    .   79
PORTES OBERTES AL MUSEU DEL PORT  .   .   .   .   .   .   .  79
PORTES OBERTES MNAT .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  79
PORTES OBERTES MNAT A LA VIL·LA DE CENTCELLES 79
PORTES OBERTES MNAT A LA VIL .LA DELS MUNTS   .  79

VISITA TEATRALITZADA

TIBERIUS . Comerciant pel Mare Nostrum    .   .   .   .   .   .   .   .  127
CAIUS I FAUSTINA US CONVIDEN A LA SEVA VIL .LA   .  125
CORNELIUS I AEMILIA. Amfitrions de Tàrraco    .   .   .   .   .  115

XERRADA

PUBLI OVIDI NASÓ . Poeta de l’amor, dels déus i de l’exili   .  105
IN RUSTICAM ROMANAM LINGUAM   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107
LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA A L’ANTIGUITAT   .   .   .   .   .  107
VEUS DE L’EGIPTE ROMÀ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  109
SOBRE LA BELLESA DE CLEÒPATRA I ALTRES MITES  
EGIPCIS  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   91
LA HISTÒRIA COMENÇA A EGIPTE .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   91
LA CRESCUDA DEL NIL I LES SEVES FONTS  .    .    .    .    .    .   92
L’EGIPTE ROMÀ . Una provÍncia singular   .   .   .   .   .   .   .   .  92
OBJECTES D’ÈPOCA ROMANA AL MUSEU EGIPCI DE 
BARCELONA    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  92
LA LEGIÓ PERDUDA . El somni de Trajà    .   .   .   .   .   .   .   .  101
DEL CARRO DEL FARAÓ AL DEL TRIOMF DE CÈSAR   .  101
IN PORTUM NAVIGARE . Els oficis del port en època romana 127
A LA RECERCA DE LA SEDA, LES PERLES I LA  
CANYELLA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  93
EGIPTE, EL CORTIJO DE L’EMPERADOR AUGUST  .   .   .  96
CORRUPTA ROMA . La corrupció a l’antiga Roma .    .    .    .    .   97
TOLERÀNCIA RELIGIOSA ROMANA vs . INTOLERÀNCIA 
CRISTIANA ALS TEMPLES DE L’ALT EGIPTE: ARRELS I 
PETJADES  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   119
UN ESCULAPI MAL ENTÈS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  119
AMPHITHEATRUM . Els amfiteatres a l’Imperi romà  .    .    .    .   112
CARRERS, CASES I BOTIGUES   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  116

XERRADA DEMOSTRACIÓ

GEODÈSIA I TOPOGRAFIA A L’ANTIGUITAT    .   .   .   .   .  106
ARS CARACTERIA . L’art de gravar lletres a la pedra   .   .   .   .  104
GRAFITS ROMANS . Parets que parlen    .   .   .   .   .   .   .   .   .  114



Grup escolar

Acte inaugural

HORES Diumenge 15 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22

9.30 DÉUS, FARAONS I 
MÒMIES 

DÉUS, FARAONS I 
MÒMIES 

DÉUS, FARAONS I 
MÒMIES 

DÉUS, FARAONS I 
MÒMIES 

11.00 KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

11.30
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 

12.00
DIÀLEGS AMB LA 

HISTÒRIA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA

13.00 KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

18.30 KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

19.30 KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

KEMET, LA TERRA 
NEGRA

20.30

TOLERÀNCIA  
RELIGIOSA  

ROMANA vs. 
INTOLERÀNCIA 

CRISTIANA

 

22.00   MÒMIA   MÒMIA

24.00 ADRIÀ I ANTÍNOUS

Visita comentada Recreació històrica

Xerrades

LA PROGRAMACIÓ DELS ESPAIS

HORES Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29

9.30 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 

11.00
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
LA DEL JONC I 

L’ABELLA

11.30
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 
DÉUS, FARAONS I 

MÒMIES 

12.00
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
LA DEL JONC I 

L’ABELLA

13.00
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
LA DEL JONC I 

L’ABELLA

18.30
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA

DEL CARRO DEL 
FARAÓ AL CARRO 

DEL TRIOMF DE 
CÈSAR

19.30
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA
KEMET, LA TERRA 

NEGRA

PETER CONNOLLY 
I LA GUERRA A 
GRÈCIA I ROMA

20.30
OBJECTES D’ÈPO-
CA ROMANA AL 
MUSEU EGIPCI 

DE BARCELONA

LA HISTÒRIA CO-
MENÇA A EGIPTE

22.00   MÒMIA   MÒMIA

24.00 ADRIÀ I ANTÍNOUS ADRIÀ I ANTÍNOUS

L A PRO G R A M AC IÓ DE L S E SPA I S134

fòrum provincial - pretori romà

135



HORES Divendres 27 TARDA

17.00 

ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN (17 a 21 h)

FORUM TARRACO (17 a 21 h)

ARTIFEX (17 a 21 h)

TABERNA LIBRARIA (17 a 21 h)

LUDI (17 a 20 .30 h)

18.00

THOT. L’obelisc de l’escriptura

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies (18,15h)

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet (18,15h)

19.00

LUCERNAE. Taller de llànties romanes

A PVLTES VSQVE PHILACTERIA. De les farinetes al lotus

MUSIVARIA. Mosaics romans

THOT. L’obelisc de l’escriptura

19.30
ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet

20.00 LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

21.00 HABEMUS COENAM. Cuina romana

22.00 LLUNY DE LA TERRA NEGRA. Legionaris egipcis a l’exèrcit romà

els jardins del camp de mart

LA PROGRAMACIÓ DELS ESPAIS

Recreacions

Taller

HORES Dissabte 28 TARDA

17.00 

ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN (17 a 21 h)

FORUM TARRACO (17 a 21 h)

ARTIFEX (17 a 21 h)

TABERNA LIBRARIA (17 a 21 h)

LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

LUCERNAE. Taller de llànties romanes

THOT. L’obelisc de l’escriptura

ROMANI PER EXPLORATORES Coneix els secrets dels espies 

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet 
MUSIVARIA. Taller de mosaics romans

A PVLTES VSQVE AD LOTUM. De les farinetes al lotus

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

17.30 PRINCIPIA. El cor del campament romà

18.00

PRINCIPIA. El cor del campament romà

MUSIVARIA. Taller de mosaics romans

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI D’AUGUST

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

LES CARTES DE VINDOLANDA. L’art d’escriure en cursiva romana

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies (18 .15h)

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet (18 .15h)

18.30
JULI CÈSAR, EL CALB. Titelles romans

LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

 19.00

EXERCITUS. Legions romanes altimperials

A PVLTES VSQVE AD LOTUM. De les farinetes al lotus

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

THOT. L’obelisc de l’escriptura

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI D’AUGUST

LUCERNAE. Taller de llànties romanes

MUSIVARIA. Taller de mosaics romans

19.30

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet

LES CARTES DE VINDOLANDA. L’art d’escriure en cursiva romana

TORMENTA. Artilleria de les legions romanes

20.00
LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

ELS ÚLTIMS LEGIONARIS. L’exèrcit baiximperial 

20.30 EQUI EQUITESQUE PRO ROMA. La cavalleria i el cavall a Roma

21.00 HABEMUS COENAM. Cuina romana

22.00 LLUNY DE LA TERRA NEGRA. Legionaris egipcis a l’exèrcit romà
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HORES Dissabte 28 MATÍ

10.00 

ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN (10 a 14,30 h)

FORUM TARRACO (10 a 14 .30 h)

ARTIFEX (10 a 14 .30 h)

TABERNA LIBRARIA (10 a 14 .30 h)

LUDI (10 a 14 h)

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

ROMANI PER EXPLORATORES Coneix els secrets dels espies (10,15h)

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet (10,15h)

10.30

PRINCIPIA. El cor del campament romà

LES CARTES DE VINDOLANDA. L’art d’escriure en cursiva romana

THOT. L’obelisc de l’escriptura

LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

LUCERNAE. Taller de llànties romanes

11.00

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

PRINCIPIA. El cor del campament romà

MUSIVARIA. Taller de mosaics romans

A PVLTES VSQVE PHILACTERIA. De les farinetes al lotus

11.30

JULI CÈSAR, EL CALB. Titelles romans 

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet

12.00

EXERCITUS. Legions romanes altimperials

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI D’AUGUST

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

MUSIVARIA. Taller de mosaics romans

LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

LES CARTES DE VINDOLANDA. L’art d’escriure en cursiva romana

THOT. L’obelisc de l’escriptura

12.30

FAST-FOOD A LA ROMANA. Fes-te la teva tapa

LUCERNAE. Taller de llànties romanes

TORMENTA. Artilleria de les legions romanes

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies (12,45h)

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet (12,45h)

13.00

A PVLTES VSQVE AD LOTUM. De les farinetes al lotus

MUSIVARIA. Mosaics romans

ELS ÚLTIMS LEGIONARIS. L’exèrcit baiximperial

13.30 EQUI EQUITESQUE PRO ROMA. La cavalleria i el cavall a Roma

14.00 HABEMUS PRANDIUM. Cuina romana

Fires

Activitats i tallers infantils

Gastronòmiques

HORES Diumenge 29 MATÍ

10.00 

ROMA ALS MUSEUS DEL MÓN (10 a 14,30 h)

FORUM TARRACO (10 a 14 .30 h)

ARTIFEX (10 a 14 .30 h)

TABERNA LIBRARIA (10 a 14 .30 h)

LUDI (10 a 14 h)

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies (10,15h)

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet(10,15h)

10.30

PRINCIPIA. El cor del campament romà

LES CARTES DE VINDOLANDA. L’art d’escriure en cursiva romana

THOT. L’obelisc de l’escriptura

LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

LUCERNAE. Taller de llànties romanes

11.00

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

PRINCIPIA. El cor del campament romà

MUSIVARIA. Taller de mosaics romans

A PVLTES VSQVE PHILACTERIA. De les farinetes al lotus

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI D’AUGUST

11.30

JULI CÈSAR, EL CALB. Titelles romans 

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet

12.00

EXERCITUS. Legions romanes altimperials

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI D’AUGUST

VINE, VEU I VIU EL FESTIVAL. FES DE LEGIONARI BAIXIMPERIAL

MUSIVARIA. Taller de mosaics romans

LES HORES DEL DIA I DE LA NIT DELS ROMANS

LES CARTES DE VINDOLANDA. L’art d’escriure en cursiva romana

THOT. L’obelisc de l’escriptura

12.30

FAST-FOOD A LA ROMANA. Fes-te la teva tapa

LUCERNAE. Taller de llànties romanes

TORMENTA. Artilleria de les legions romanes

ROMANI PER EXPLORATORES. Coneix els secrets dels espies (12,45h)

OFFICINA PHILACTERIA. Protegim-nos amb un amulet (12,45h)

13.00

A PVLTES VSQVE AD LOTUM. De les farinetes al lotus

MUSIVARIA. Mosaics romans

ELS ÚLTIMS LEGIONARIS. L’exèrcit baiximperial

13.30 EQUI EQUITESQUE PRO ROMA. La cavalleria i el cavall a Roma

14.00 HABEMUS PRANDIUM Cuina romana



amfiteatre romà

HORES Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29

10.00 
VINE, VEU I VIU 

EL FESTIVAL.
FES DE  

GLADIADOR

VINE, VEU I VIU 
EL FESTIVAL.

FES DE  
GLADIADOR

11.00
VINE, VEU I VIU 

EL FESTIVAL.
FES DE  

GLADIADOR

MUNERA  
GLADIATORA

VINE, VEU I VIU 
EL FESTIVAL.

FES DE  
GLADIADOR

MUNERA  
GLADIATORA

12.00
VINE, VEU I VIU 

EL FESTIVAL.
FES DE  

GLADIADOR

VINE, VEU I VIU 
EL FESTIVAL.

FES DE  
GLADIADOR

13.00
VINE, VEU I VIU 

EL FESTIVAL.
FES DE  

GLADIADOR

VINE, VEU I VIU 
EL FESTIVAL.

FES DE  
GLADIADOR

17.00 MUNERA  
GLADIATORA

MUNERA  
GLADIATORA

20.00
PARDUS. 

La vida quotidiana 
d’un gladiador

PARDUS. 
La vida quotidiana 

d’un gladiador

22.00
LA MÚSICA A 

L’ANTIGA ROMA.
Conacert

AMPHITHEA-
TRUM

LA MÚSICA A 
L’ANTIGA ROMA.

Concert

AMPHITHEA-
TRUM

Recreacions

Enigma nocturn

Taller

Xerrades

mur de fòrum provincial sefus

HORES Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29

13.00 
ARS CARACTERIA.  

L'art de gravar 
lletres a la pedra

ARS CARACTERIA.  
L'art de gravar 

lletres a la pedra

19.00
GRAFITS  

ROMANS. Parets 
que parlen

GRAFITS  
ROMANS. Parets 

que parlen

Xerrades-demostracions

LA PROGRAMACIÓ DELS ESPAIS

circ romà

HORES Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Divendres 27 Dissabte 28

11.30 
DE RE MILITARI. 

Lucius i Marius, dos 
soldats de Roma

DE RE MILITARI. 
Lucius i Marius, dos 

soldats de Roma

12.30
DE RE MILITARI. 

Lucius i Marius, dos 
soldats de Roma

DE RE MILITARI. 
Lucius i Marius, dos 

soldats de Roma

19.00
EXCUBITORIUM 

COHORS VIGILES. 
El primer cos de 
bombers a Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 

El primer cos de 
bombers a Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 

El primer cos de 
bombers a Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 

El primer cos de 
bombers a Roma

20.00
EXCUBITORIUM 

COHORS VIGILES. 
El primer cos de 
bombers a Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 

El primer cos de 
bombers a Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 

El primer cos de 
bombers a Roma

EXCUBITORIUM 
COHORS VIGILES. 

El primer cos de 
bombers a Roma

21.00
DE MÒMIES I 

ROMANS . 
Enigma nocturn

22.00
AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitució 
femenina a Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitució 
femenina a Roma

23.00
AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitució 
femenina a Roma

AD GLORIAM VE-
NERIS. Prostitució 
femenina a Roma
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volta del pallol

HORES Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29

10.00 
IN RUSTICAM 

ROMANAM LIN-
GUAM. 

IN RUSTICAM 
ROMANAM LIN-

GUAM. 
VEUS DE L’EGIPTE 

ROMÀ
CORRUPTA 

ROMA 

12.00
L’EGIPTE ROMÀ. 

Una província 
singular

LA CRESCUDA 
DEL NIL I LES 
SEVES FONTS

LA CIÈNCIA I 
LA TÈCNICA A 
L’ANTIGUITAT

18.30
AMB LA TERCERA 

MOSSEGADA AL 
COLL

AMB LA TERCERA 
MOSSEGADA AL 

COLL

AMB LA TERCERA 
MOSSEGADA AL 

COLL

AMB LA TERCERA 
MOSSEGADA AL 

COLL

19.30 PUBLI OVIDI 
NASÓ

PUBLI OVIDI 
NASÓ

PUBLI OVIDI 
NASÓ

PUBLI OVIDI 
NASÓ

21.30 D’OSIRIS A  
SERAPIS. 

AUGUSTUS  
IMPERATOR

ET DEUS

D’OSIRIS  
A SERAPIS

AUGUSTUS 
IMPERATOR

ET DEUS

Lectures dramatitzades

parc central

HORES Dissabte 21 Diumenge 22 Dissabte 28 Diumenge 29

11.00 SIT TIBI TERRA 
LEVIS  

SIT TIBI TERRA 
LEVIS 

SIT TIBI TERRA 
LEVIS 

SIT TIBI TERRA 
LEVIS 

12.00 LEGIO GLADIATOR LEGIO GLADIATOR

18.00
SIT TIBI TERRA 

LEVIS 
SIT TIBI TERRA 

LEVIS 

19.00 GLADIATOR GLADIATOR

20.00 SIT TIBI TERRA 
LEVIS 

SIT TIBI TERRA 
LEVIS 

LA PROGRAMACIÓ DELS ESPAIS

Recreacions

Xerrades

Visita comentada

Cloenda

patronat de turisme: espai turisme

HORES Dissabte 28 Diumenge 29

10.30 
L’OLI QUE VA 

IL·LUMINAR UN 
IMPERI

L’OLI QUE VA 
IL·LUMINAR UN 

IMPERI

12.30
LA CERVESA A 

L’ANTIC EGIPTE. 
Beguda o aliment?

LA CERVESA A 
L’ANTIC EGIPTE. 
Beguda o aliment?

17.00
L’OLI QUE VA 

IL·LUMINAR UN 
IMPERI

19.00
LA CERVESA A 

L’ANTIC EGIPTE. 
Beguda o aliment?

L A PRO G R A M AC IÓ DE L S E SPA I S

palau de congressos - sala august

HORES Diumenge 29

18.00 MIRADES D’ETERNITAT. 
Els retrats del Faium

el corte inglés

HORES Dimecres 18 Dissabte 28

18.00 
CEDANT ARMA 

TOGAE.  
El vestit en època 

romana

19.30 UN ESCULAPI MAL 
ENTÈS. 

antic ajuntament

HORES Dissabte 21 Dissabte 28 Diumenge 29

10.00 
JEROGLÍFICS. 

Cal·ligrafia egípcia 
antiga

JEROGLÍFICS. 
Cal·ligrafia egípcia 

antiga

21.30
SOPANT A LES 
PORTES DEL 

DUAT

SOPANT A LES 
PORTES DEL 

DUAT
 

141140
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antiga audiència (sala d’actes)

HORES Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20

11.00 

13.00

19.00 PETRA, LA CAPI-
TAL DEL DESERT

QUAN ELS EGIP-
CIS NAVEGAVEN 
PEL MAR ROIG

ELS SECRETS DEL 
COLISEU

19.30
SOBRE LA BELLE-

SA DE CLEÒPA-
TRA I ALTRES 

MITES EGIPCIS

A LA RECERCA 
DE LA SEDA, 

LES PERLES I LA 
CANYELLA

20.00
A LA RECERCA 
DE DJEHUTY.

Entre mòmies, tom-
bes i jeroglífics

20.30 ELS VAIXELLS 
COSITS KERALA

TREPITJANT LA 
POLS DEL FARAÓ

antiga audiència (porxos)

HORES Dissabte 21 Diumenge 22 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29

11 a 
13.30   

SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

16 a 
20.30

SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

LA PROGRAMACIÓ DELS ESPAIS

Documentals històrics i arqueològics

antiga audiència (entrada)

HORES Dissabte 21 Diumenge 22

10.00 

PASSEJANT PER 
TÀRRACO. Un 

passeig familiar pels 
espais Patrimoni 

Mundial

PASSEJANT PER 
TÀRRACO. Un 

passeig familiar pels 
espais Patrimoni 

Mundial

12.00

PASSEJANT PER 
TÀRRACO. Un 

passeig familiar pels 
espais Patrimoni 

Mundial

PASSEJANT PER 
TÀRRACO. Un 

passeig familiar pels 
espais Patrimoni 

Mundial

HORES Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 Dissabte 28

11.00 
LA MEDICINA A 
L’IMPERI ROMÀ. 

L’herència del saber 
d’antigues cultures

13.00
LA MEDICINA A 
L’IMPERI ROMÀ. 

L’herència del saber 
d’antigues cultures

19.00 PETRA, LA CAPI-
TAL DEL DESERT

QUAN ELS EGIP-
CIS NAVEGAVEN 
PEL MAR ROIG

ELS SECRETS DEL 
COLISEU

19.30
EGIPTE, EL 

CORTIJO DE 
L’EMPERADOR 

AUGUST

LA LEGIÓ PER-
DUDA.

El somni de Trajà

20.00
A LA RECERCA 
DE DJEHUTY.

Entre mòmies, tom-
bes i jeroglífics

20.30 ELS VAIXELLS 
COSITS KERALA

TREPITJANT LA 
POLS DEL FARAÓ

Recreacions

Xerrades

Visita comentada

Jocs d’estratègia i simulació

Itinerari
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fórum provincial - pretori romà - sala gòtica - terrasa

HORES Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29

11.00 LUCI ANNEU 
SÈNECA

LUCI ANNEU 
SÈNECA

LUCI ANNEU 
SÈNECA

LUCI ANNEU 
SÈNECA

12.00 IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

13.00
MARC ANTONI.  
La fascinació per 

l’Orient

MARC ANTONI. 
La fascinació per 

l’Orient

MARC ANTONI. 
La fascinació per 

l’Orient

MARC ANTONI. 
La fascinació per 

l’Orient

19.00 LUCI ANNEU 
SÈNECA

LUCI ANNEU 
SÈNECA

LUCI ANNEU 
SÈNECA

LUCI ANNEU 
SÈNECA

20.00 IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

IRAS. Al servei de 
Cleòpatra

21.00
MARC ANTONI. 
La fascinació per 

l’Orient

MARC ANTONI. 
La fascinació per 

l’Orient

MARC ANTONI. 
La fascinació per 

l’Orient

MARC ANTONI. 
La fascinació per 

l’Orient

muralles (portal del roser)

HORES Dissabte 21 Diumenge 22 Dissabte 28 Diumenge 29

11.00 
PRODERE ALIQUID 

MEMORIAE . 
 Secrets d’un centurió

PRODERE ALIQUID 
MEMORIAE.  

 Secrets d’un centurió

PRODERE ALIQUID 
MEMORIAE.  

 Secrets d’un centurió

PRODERE ALIQUID 
MEMORIAE.  

 Secrets d’un centurió

12.30
PRODERE ALIQUID 

MEMORIAE.  
 Secrets d’un centurió

PRODERE ALIQUID 
MEMORIAE.  

 Secrets d’un centurió

PRODERE ALIQUID 
MEMORIAE.  

 Secrets d’un centurió

PRODERE ALIQUID 
MEMORIAE.   

 Secrets d’un centurió

Xerrades-demostracions

LA PROGRAMACIÓ DELS ESPAIS

Recreacions

Joc de descoberta

muralles (espai minerva)

HORES Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29

11.00 
APICIUS.  

El gastrònom de 
l’Antiguitat

APICIUS.  
El gastrònom de 

l’Antiguitat

APICIUS.  
El gastrònom de 

l’Antiguitat

APICIUS.  
El gastrònom de 

l’Antiguitat

12.00
ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

13.00
NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

18.00
APICIUS.  

El gastrònom de 
l’Antiguitat

APICIUS.  
El gastrònom de 

l’Antiguitat

APICIUS.  
El gastrònom de 

l’Antiguitat

APICIUS.  
El gastrònom de 

l’Antiguitat

19.00
ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

ARTEMÍSIA.  
La germana  
d’Hermionê

20.00
NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

NICOLAU DAMASCÉ. 
 Preceptor dels fills de 

Cleòpatra 

muralles (portal del 
roser - terrasa entrada)

muralles (portal del 
roser - espai august)

HORES Dissabte 28 Diumenge 29

10.30 
GEODÈSIA I  

TOPOGRAFIA A 
L’ANTIGUITAT 

GEODÈSIA I  
TOPOGRAFIA A 
L’ANTIGUITAT

HORES Divendres 27 Dissabte 28

22.00 DOMI MAECENATIS DOMI MAECENATIS
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HORES Dissabte 28 Diumenge 29

10.15 
 CORNELIUS I  

AEMILIA.  
Amfitrions de 

Tàrraco

 CORNELIUS I  
AEMILIA.  

Amfitrions de 
Tàrraco

12.00
 CORNELIUS I  

AEMILIA.  
Amfitrions de 

Tàrraco

 CORNELIUS I  
AEMILIA.  

Amfitrions de 
Tàrraco

17.00
 CORNELIUS I  

AEMILIA.  
Amfitrions de 

Tàrraco

18.30
 CORNELIUS I  

AEMILIA.  
Amfitrions de 

Tàrraco

HORES Dissabte 21 Dissabte 28 Diumenge 29

10.00 
A LA RECERCA 

DEL TEMPLE 
D’AUGUST

A LA RECERCA 
DEL TEMPLE 

D’AUGUST

12.00
A LA RECERCA 

DEL TEMPLE 
D’AUGUST

A LA RECERCA 
DEL TEMPLE 

D’AUGUST

17.00
A LA RECERCA 

DEL TEMPLE 
D’AUGUST

19.00

A LA RECERCA 
DEL TEMPLE 

D’AUGUST

TRES TERRASSES, 
UN MONUMENT

TRES TERRASSES, 
UN MONUMENT

ager - prioratager - altafullaager - vila-rodona

HORES Diumenge 22

17.00 
EL MÓN DELS 
GLADIADORS

A L’ANTIGA 
ROMA

18.00 LES LEGIONS 
BAIXIMPERIALS

HORES Dimarts 17 Divendres 20 Dissabte 21

10.00 
MARC ANTONI 
I CLEOPATRA 
Titelles romans

19.30 CARRERS, CASES I 
BOTIGUES

20.30
DE MUSICA.  

La música a l’antiga 
Roma

21.30 FUNUS.  
El ritual de la mort

HORES Dissabte 21

22.00 

DOMI  
MAECENATIS.  

A la casa de 
Mecenes

necessiten nous 
actors

Xerrades

pla de la seu fòrum de colonia

Recreacions

Itinerari

Visita teatralitzada
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SERVEI D’ATENCIÓ AL VISITANT

HOSPES AVE
La porta de benvinguda al festival

Oficina del Festival:
- Casa Sefus . Plaça del Pallol, s/n, 43003 Tarragona
 Tel. 977 29 61 37 ext . 7715 oficina@tarracoviva .com

Horari d’atenció a l’Oficina del Festival: 
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h (ex-
cepte els dies 27, 28 i 29) .

Horari d’atenció a l’estand HOSPES AVE 
(situat a l’entrada del Camp de Mart):
• Divendres 27, de 16 h a 21 h 
• Dissabte 28: de 9 .30 h a 21 h 
• Diumenge 29: de 9 .30 h a 14 .30 h
Durant aquests dies no es podran atendre trucades ni 
correus electrònics .

El Servei d’Atenció al Visitant ofereix:
• Informació de les activitats del festival: horaris 

i localització de les activitats, accessibilitat, espais 
monumentals, etc .

• Atenció a grups: orientació i gestió de la visita de 
grups d’estudiants, associacions, empreses, etc .

• Atenció personalitzada: per a qualsevol consulta, 
dubte, suggeriment, etc . que puguin necessitar les 
persones assistents al festival .

• Atenció i acollida als programadors inscrits a la 
fira per a professionals NUNDINAE.

ACCÉS I ENTRADA A LES ACTIVITATS

L’accés a les activitats de Tarraco Viva de lliure accés o 
amb entrada de pagament està especificat en el progra-
ma en cadascuna de les activitats . Per a totes les activi-
tats amb entrades, caldrà adquirir-les a partir de 4 anys 
(inclosos) .

L’edat recomanada és la que suggereix el Festival, a títol 
orientatiu, tenint en compte els continguts de l’activitat . 
Només en el cas d’activitats en les quals s’indica l’accés 
a partir de 16 i 18 anys caldrà tenir aquesta edat per a 
poder accedir a l’acte .

Venda d’entrades:
- INTERNET, al web del festival (www .tarracoviva .com)
- TAQUILLA : casa Sefus,  Plaça del Pallol

HASHTAG FESTIVAL: #TarracoViva2016 .

149SE RV E I D’ AT E NC IÓ A L V I SI TA N T

BACCHANALIA. El retorn de Bacus
Nemesis ARQ (Tarragona)
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ELS ESPAIS DEL FESTIVAL

FÒRUM PROVINCIAL – PRETORI ROMÀ 

Aquest espai serà on es faran la major part de les activitats 
al voltant de la cultura egípcia: visites comentades a l’ex-
posició divulgativa, recreacions històriques i conferències . 

CAMP DE MART

El darrer cap de setmana, divendres 27, dissabte 28 i diu-
menge 29, és el de les fires i trobades: Roma als Museus 
del Món (museus i jaciments romans), Forum Tarraco 
(empreses de divulgació del patrimoni), Nundinae (fira de 
programadors) i Artifex (demostracions dels artesans de 
rèpliques de peces arqueològiques) . En aquest mateix espai 
tenen lloc les activitats de recreació històrica relacionades 
amb el món militar: les legions . Aquí, a més, podreu rea-
litzar tallers de diversos temes pensats per a petits i grans i 
assistir a les presentacions de les darreres novetats editorials 
de temàtica clàssica a la Taberna Libraria .

ESPAIS PATRIMONI MUNDIAL

Bona part de les activitats del Festival es desenvolupen en 
espais declarats Patrimoni Mundial: Amfiteatre, Fòrum Pro-
vincial – Pretori romà, Circ, Muralles i Fòrum de la Colònia .

L’AGER

El festival té una profunda vocació de territori i reivin-
dica les relacions de l’urbs amb seu ager . Des de fa anys 
se celebren activitats a Constantí (a la vil·la romana de 
Centcelles, Patrimoni Mundial), a Altafulla (davant la vil·la 
romana dels Munts, Patrimoni Mundial) i a Cambrils (a la 
vil·la romana de la Llosa), i Priorat (a Falset i a Porrera) . A 
aquests municipis afegim en aquesta edició Vila-rodona, on 
podrem gaudir d’algunes activitats al magnífic columbari 
romà durant el primer cap de setmana del Festival .

CONTACTES MUSEUS
MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA
Tel . 977 24 22 20 (matins) / mht@tarragona .cat

·Muralles: Tel . 977 24 57 96
·Fòrum Provincial - Pretori romà: Tel . 977 22 17 36 
·Circ romà: Tel . 977 23 01 71
·Fòrum de la Colònia: Tel . 977 24 25 01 
·Amfiteatre romà: Tel . 977 24 25 79 
·Aqüeducte de les Ferreres

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE 
TARRAGONA - MNAT
· Tel . 977 25 15 15 (de dill . a div . de 8 a 15h) 
· Tel . 977 23 62 09 (de dimarts a diumenges)
· www .mnat .cat / mnat@gencat .cat

·Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (pl . del Rei, 5) 
Tel . 977 23 62 09
·Teatre romà (c/ Sant Magí, 1) Tel . 977 25 15 15 / 977 23 62 09

·Museu i Necròpolis Paleocristians (av . Ramón y Cajal, 84) 
Tel . 977 21 11 75
·Vil·la romana dels Munts (pg . del Fortí, s/n . Altafulla)
Tel . 977 65 28 06
·Vil·la romana de Centcelles (Afores, s/n . Constantí)
Tel . 977 52 33 74

MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE
· Carrer de les Coques, 1 / Tel . 977 25 18 88
· museu .biblic@arquebisbattarragona .cat

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
· Refugi 2, moll de Costa / Tel . 977 25 94 00 ext . 4422 
· museuport@porttarragona .cat

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS 
· Museu Molí de les Tres Eres, Via Augusta, 1 (Cambrils)
· Tel . 977 794 528
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ESPAIS TARRACO VIVA 2016

TARRAGONA

1 . JARDINS DE CAMP DE  
 MART

Av . Catalunya

2 . MURALLES ROMANES *
Portal del Roser

3 . MURALLES ROMANES *
Passeig de Torroja

4 . CASA SEFUS
Baixada del Roser, 5

5 . MUR FÒRUM  
 PROVINCIAL

Baixada del Roser, 7

6 . VOLTA DEL PALLOL * 
 Plaça del Pallol

7 . ANTIGA AUDIÈNCIA
Plaça del Pallol, 3

8 . ANTIC AJUNTAMENT
C/ Major, 39

9 . PATRONAT DE TURISME -  
 Espai Turisme 
 C/ Major, 37

10 . PLA DE LA SEU 
(Plaça davant Catedral)

11 . MUSEU BÍBLIC   
 TARRACONENSE

C/ de les Coques, 1C

12 . EL SEMINARI Centre   
 Tarraconense

C/ St . Pau, 4

 

13 . ICAC. Institut Català   
 d’Arqueología Clàssica

Plaça Rovellat, s/n

14 . MNAT Museu Nacional   
 Arqueològic de Tarragona

Plaça del Rei, 5

15 . FORUM PROVINCIAL -  
 PRETORI ROMÀ

Pl . del Rei, s/n

16 . CIRC ROMÀ * 
 Rambla Vella

17 . AMFITEATRE ROMÀ *
Vial de W . J . Bryant

18 . PALAU DE CONGRESSOS  
 DE TARRAGONA

C/ Arquitecte Rovira, 2

19 . FÒRUM DE LA COLÒNIA
C/ Lleida, s/n

20 . MUSEU DEL PORT
Refugi, 2 . Moll de Costa 

21 . MUSEU I NECRÒPOLIS  
 PALEOCRISTIANS

MNAT . Av . Ramón y Cajal, 84

22 . PARC CENTRAL
Av . Cardenal Vidal 
i Barraquer, 15 

23 . EL CORTE INGLÉS
Rambla President Luis 
Companys, 7

24 . CAMPUS CATALUNYA URV
Avenida Catalunya, 35

AGER TARRACONENSIS

CAMBRILS 
25 . MUSEU DEL MOLÍ DE   
 LES TRES ERES - Museu  
 d’Història de Cambrils  
 
26 . VIL·LA ROMANA DE LA  
 LLOSA 

CONSTANTÍ
27 . VIL·LA ROMANA DE   
 CENTCELLES *

MNAT . Afores, s/n .

ALTAFULLA
28 . PLATJA D’ALTAFULLA  
 Parc Voramar 
 
29 . VIL·LA ROMANA ELS   
 MUNTS *

MNAT . Pg . del Fortí, s/n .

PRIORAT
30 . CASTELL DE FALSET

VILA-RODONA 
31 . COLUMBARI ROMÀ 
32 . EL CASAL

 

 Accesible
 Accesible amb dificultat 
 Espais declarats 
 Patrimoni Mundial

AGER TARRACONENSIS
CAMBRILS
CONSTANTÍ
ALTAFULLA
PRIORAT: FALSET 
VILA-RODONA

Altafulla

Constantí

Cambrils

Tarragona

PRIORAT

Vila-Rodona

Falset
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Espais

13
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ACTIVITAT ESPAI PROGRAMAT ESPAI ALTERNATIU

AMPHITHEATRUM - Els amfiteatres a l’Imperi Romà Amfiteatre romà Fòrum Provincial - Pretori romà

APICIUS - El gastrònom de l’Antiguitat Muralles – Terrassa Minerva Muralles – Cos de Guàrdia

NICOLAU DAMASCÉ - Preceptor dels fills de Cleòpatra Muralles – Terrassa Minerva Muralles – Cos de Guàrdia

ARTEMÍSIA - La germana d’Hermionê Muralles – Terrassa Minerva Muralles – Cos de Guàrdia

MUNERA GLADIATORA - El món dels gladiadors Amfiteatre romà Auditori Camp de Mart

DOMI MAECENATIS - A la casa de 
Mecenes necessiten nous actors

Muralles – Espai August Antiga Audiència

GRAFITS ROMANS - Parets que parlen Mur Fòrum Provincial – Sefus Antic Ajuntament

MÚSICA A L’ANTIGA ROMA Amfiteatre romà A les 23 h al Fòrum Provincial – 
Pretori romà . Sala del Sarcòfag

LA HISTÒRIA DE MARC ANTONI I 
CLEÒPATRA - Titelles romans

Vila-rodona – columbari romà Vila-rodona – Casal

DE MUSICA - La música a l’antiga Roma Vila-rodona – columbari romà Vila-rodona – Casal

FUNUS - El ritual de la mort Vila-rodona – columbari romà Vila-rodona – Casal

En cas que l’organització del festival hagi de suspendre alguna activitat de pagament, podreu reclamar el retorn de la seva entrada presencialment a la taquilla del Teatre 
Metropol o per correu electrònic a l’Oficina oficina@tarracoviva.com durant els 15 dies posteriors al festival .

EN CAS DE PLUJA

EMPRESES DE GUIATGE

ARGOS, SERVEIS CULTURALS
· reservas@argostarragona .eu / Tel . 977 101 800

ITINERE
· itinere@turismedetarragona .com / Tel . 977 239 657

TARRAGONA GUIDE BUREAU
· tgb@turismotarragona .com / Tel . 977 248 866

NEMESIS ARQ (Tarragona)
· nemesisarq@hotmail .com / Tel . 977 249 107 - 619 767 950

BETTATUR
· bettast@tinet .fut .es - info@bettatur .com / Tel . 977 244 324

ARRELS
· arrel@arrel .net / Tel . 657 716 471



Preu menú: 25 € / 35 € .

Oferta i informació als mateixos  
establiments participants .

Del 13 al 29 de maig

ALMOSTA
c/ Ventallols, 13
Tel . 977 22 27 42 
www .almosta .cat

ARES REST
c/ Arc de St . Bernat
Plaça del Fòrum, 3
Tel . 977 22 29 06

COCVLA (Hotel Urbis Centre)
Plaça Corsini
Tel . 977 24 01 16

EL CORTIJO
c/ Rebolledo, 27
Tel . 977 22 48 67

TARRACO A TAULA 
xix jornades gastronòmiques romanes

Restaurants associació Tarraco a Taula
L’associació Tarraco a Taula ofereix durant els dies del festi-
val Tarraco Viva una oferta gastronòmica que ens permetrà 
degustar els sabors de l’antiga Roma . Recuperant, i de vega-
des actualitzant, receptes de plats romans extrets de textos 
de l’època com el llibre De re coquinaria, d’Apici (el famós 
gastrònom de l’època d’August i Tiberi), hom podrà consta-
tar les similituds i les diferències amb la cuina d’avui dia, tot 
fent un viatge en el temps a través del paladar .

EL LLAGUT
c/ Natzaret, 10
Tel . 977 22 89 38

EL TERRAT
c/ Pons d’Icart, 19
Tel . 977 24 84 85
www .elterratrestaurant .com

ENTRECOPES
c/ Cavallers, 12
Tel . 977 24 37 56

EL PALAU DEL BARÓ
C/ Santa Anna, 3
Tel . 977 24 14 64
www .palaudelbaro .com

PLATS DE RECREACIÓ ROMANA
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SADOLL RESTAURANT
c/ Talavera, cant . Mercè, 1
Tel . 977 24 44 04
www .sadollrestaurant .com

TXAR3 VERD
Pla de la Seu, 5
Tel . 977 22 20 33 / 620 17 58 50
www .txar3verd .cat

ALHAMBRA
Carrer Estanislau Figueres, 51
Tel . 977 217 571



PATROCINADORS I COL·LABORADORS

ORGANITZA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA (ÀREA DE FESTES, PATRIMONI I PLANS DE MOBILITAT)

COL·LABORADORS

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS (EMT)

RENFE - ADIF

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

ARQUEOLÓGICO DEL BIDASOA (FICAB)

MUSEU DE OIASSO (IRUN)

MUSEU EGIPCI DE BARCELONA

AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AJUNTAMENT DE FALSET

AJUNTAMENT DE VILA-RODONA
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