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INTRODUCCIÓ

Des de petita  he estat  molt  influenciada per part  de la 
meva família pel món antic. La raó és que el meu pare és 
arqueòleg i gairebé des que vaig néixer anava amb ell i la 
meva mare a les excavacions. Fa set o vuit anys, durant 
unes  jornades  de  Tarraco  Viva, em  van  portar  a 
presenciar una lluita de gladiadors a l'amfiteatre. Això em 
va sorprendre molt, ja que estava acostumada únicament 
a veure les restes dels monuments tal com han quedat. Al 
veure llavors una lluita real va fer que m’interessés la raó 
del perquè aquelles persones feien aquests actes i tenia 
curiositat per saber més d’aquella gent que havia viscut a 
Tarragona fa tants anys. 
El  que  m’agradaria  aconseguir  amb  aquest  treball  es 
conèixer  i  donar  a  conèixer  el  patrimoni  que  tenim  a 
Tarragona, i com influeixen unes jornades de divulgació 
històrica romana que cada vegada més s’estenen per tot el 
món. 
Durant  dues  setmanes,  Tarragona  es  transforma  en 
l’antiga  capital  de  la  Hispània  Citerior  amb  tot  tipus 
d’actes  diferents,  desfilades  de  legionaris,  gladiadors, 
menjar,  vida  quotidiana,  enterraments,  casaments, 
tribunals de justícia, botigues de reproduccions i fins i tot 
una  fira  de  museus  que  mostra  moltes  experiències 
didàctiques de tot tipus. 
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La metodologia que seguiré serà la de buscar informació 
a l’hemeroteca en els articles relacionats amb les jornades 
i  en  els  fulls  de  programes  de  cada  any.  A  part 
entrevistaré Magí Seritjol, tècnic del Museu d’Història de 
Tarragona  i  organitzador  de  les  jornades.  Per  trobar 
dades sobre els grups de reconstrucció històrica buscaré a 
Internet les pàgines del grup.
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1. EL PATRIMONI I ELS MUSEUS. 
CONSERVAR, PROTEGIR, 
INVESTIGAR, DIVULGAR

La ciutat de Tarragona és hereva de l’antiga Tàrraco, una 
ciutat romana de gran importància que va ser la capital 
de la província Hispànica tarraconense. Per aquesta raó 
tant  a  la  ciutat  com  a  les  seves  rodalies  es  conserven 
grans  monuments  d’aquesta  època:  muralles,  temples, 
amfiteatre,  teatre,  circ,  aqüeducte,  grans mansions...  La 
gent de Tarragona estem acostumats a la seva presència 
però  també  hem  d’assumir  la  responsabilitat  del  seu 
manteniment  i  la  seva  conservació.  L’any  2000  la 
UNESCO  va  incloure  els  monuments  romans  de 
Tarragona  a  la  llista  de  monuments  considerats 
patrimoni de la humanitat (World Heritage)1

A partir del segle XIX la gent de Tarragona es va fer més 
conscient  de  la  importància  de  protegir  i  conservar 
aquestes restes. Inicialment es tractava sobretot de peces 
artístiques  com  estàtues,  mosaics,  elements 
arquitectònics  (capitells,  frisos)  i  làpides  romanes  que 

1 AQUILUÉ J., DUPRÉ J., MASSÓ J. i RUIZ DE ARBULO J. (1991) Tarraco. 
Guia Arqueològica, Tarragona: Ed. El Mèdol. Sobre els monuments romans 
de Tarragona i la declaració de la UNESCO es poden consultar les pàgines  
web del Museu d’Història de Tarragona (www.museutgn.com) i del Museu 
Nacional Arqueològic (www.mnat.cat). 
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van ser guardades al nou Museu Arqueològic creat l’any 
1868.2  
El  Diccionari  de  la  Llengua  Catalana  de  l’Institut 
d’Estudis  Catalans  defineix  “museu”  com  el  lloc  on  es 
guarden i s’exposen col·leccions d’obres d’art,  d’història 
natural, d’objectes d’interès, curiositats, etc. amb finalitat 
cultural.  Segons  la  definició  del  ICOM  (International  
Countcil Of Museums) el museu és una institució al servei 
de la societat que sobretot conserva i exposa amb finalitat 
d’estudi, educació i lleure3.  Però les restes monumentals 
d’un circ romà instal·lat al mig de la ciutat no poden ser 
traslladades  a  un  museu.  D’alguna  manera  el  que  es 
tracta  d’aconseguir  a  Tarragona  és  viure  amb  aquests 
monuments  de  l’antiguitat  sense  que  les  nostres 
necessitats  de  ciutat  moderna  amb  pisos,  pàrquings, 
instal·lacions elèctriques etc. signifiquin la destrucció de 
les antiguitats.  
A  l’interior  del  museu les  peces  d’art  estan  protegides, 
catalogades,  estudiades  i  presentades  al  públic  d’una 
forma  entenedora.  Però  això  no  sempre  és  fàcil 
d’aconseguir. Normalment quan visitem un museu veiem 
obres d’art diverses que ens agraden o no però no acabem 
d’entendre ben bé per què servien i quin era el seu lloc en 
l’antiguitat.  Des  del  1960  els  organismes  culturals 
internacionals  intenten  que  els  museus  serveixin  al 
coneixement  humà  i  no  només  per  al  seu  gaudiment 
estètic.  Per aquesta raó la gent que treballa als museus 
ha  intentat  als  darrers  anys  desenvolupar  idees  per 
apropar el llegat natural i cultural al públic visitant i crear 

2 SADA P. i MASSÓ, J., (1997) “El Museo Arqueológico de Tarragona: un 
siglo y medio de historia”. La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo  
del marco institucional de la arqueològia en España. Malaga. P. 149-162.
3 ZUBIAUR, F.J. (2004) Curso de museología, Gijón: Ediciones Trea p.307.
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un  museu  dinàmic.  Les  obres  d’art  o  els  grans 
monuments no només han de ser apreciats estèticament 
sinó  sobretot  entesos  dins  de  la  seva  funció  i  la  seva 
història.  Ja no es parla d’obres d’art sinó de patrimoni 
cultural, de conjunt d’elements mobles i immobles que un 
país,  en  aquest  cas  Catalunya,  considera  testimonis 
significatius i importants de la seva història. 
Els  museus  tenen  avui  en  dia  una  gran  varietat  de 
destinataris,  tant  nens  d’escola  com  joves,  adults, 
persones  grans,  investigadors,  experts  i  inexperts.  El 
museu  es  considera  el  lloc  ideal  per  aconseguir  una 
educació patrimonial com donar a conèixer el patrimoni a 
la  població,  conscienciar  la  població  per  contribuir  a 
preservar-lo  i  proporcionar  a  la  població  el  goig  de  la 
contemplació  i  comprensió  del  valor  i  significat  del 
patrimoni.  
Així  doncs,  avui  en dia  un museu té també una funció 
pedagògica  on  hi  ha  d’haver  un  equip  directiu  que 
desenvolupi  una  funció  educadora.  El  museu  es 
transforma llavors en una aula de cultura. 
El  museu,  en  primer  lloc,  ha  de  tenir  uns  elements 
informatius en la presentació dels seus objectes i suports 
per a la informació. Podem classificar aquests elements 
en:  informació  escrita,  informació  complementària, 
informació audiovisual i informació exterior. Aquests són 
els  elements  directament  informatius  en la  presentació 
d’un objecte.
La  informació  escrita  és  aquella  que  trobem  dins  del 
museu  amb  la  informació  general  d’alguna  cosa  que 
serveix al visitant per saber què és el que està veient i la 
informació en conjunt que proporciona dades en relació a 
tots els objectes de la sala o col·lecció. S’ha de preveure 
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doncs quanta quantitat de lectura és capaç de suportar un 
visitant  i  reduir-ne  la  informació  a  la  necessària  i 
específica. També s’ha de preveure la informació mòbil, 
aquella que el visitant pot emportar-se, com són les guies, 
publicacions, etc. 
La informació complementària és aquella que ens ajuda a 
una millor  comprensió  dels  objectes.  Aquests  elements 
poden ser mapes, fotografies, gràfics, dibuixos, esquemes, 
etc. Tots aquests elements han d’ajudar a la visualització 
de l’objecte que estem observant. 
La  informació  audiovisual  comprèn  les  projeccions  de 
diapositives  sincronitzades  amb  so  o  música  i  les 
projeccions  sobre  pantalla  amb  suports  òptics  de 
memòria CD-ROM o DVD. La informació exterior és tot 
aquell material que emet un museu a un destinatari que 
no pot ser visitant. Es tracta de publicacions, anuncis o 
presentacions. També hem de tenir en compte el que es 
consideren elements indirectament informatius, és a dir, 
que  condicionen  la  visió  i  la  comprensió  de  les  peces 
exposades. Aquests elements són tres; el tipus de edifici 
on  se  situa  el  museu,  la  instal·lació  museogràfica  i  els 
espais  no  pròpiament  expositius  (vestíbul,  cafeteria, 
botiga, WC).
Els museus avui en dia tenen departaments de didàctica 
que estan pensats per desenvolupar idees de manera que 
qualsevol visitant, sobretot els nens dels col·legis,  puguin 
gaudir  de  les  visites.  La  visita  al  museu  per  part  dels 
col·legis  ha d’anar  precedida d’un treball  previ  a classe 
abans  de  la  visita  que  permeti  al  professor  relacionar 
aquesta visita amb el seu pla d’estudis. En segon lloc, la 
visita no pot ser mai únicament la visió de les peces sinó 
que  ha  de  incloure  activitats  concretes  que  obliguin 
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l’alumne a  participar-hi.  Per  exemple,  per  entendre  un 
mosaic  romà  podem  fer  un  petit  taller  i  construir 
nosaltres  mateixos peça a  peça el  nostre  propi  mosaic. 
Una altra possibilitat és la de crear un full didàctic que 
l’alumne ha de contestar com si es tractés d’un treball a 
classe. En tercer lloc, un cop a l’escola aquests fulls o les 
activitats fetes al museu hauran de ser posades en comú o 
corregides. 
La  visita  dels  adults  al  museu  és  ben  diferent. 
Normalment es tracta d’una activitat de plaer, de simple 
distracció i lògicament el grau d’interès serà molt variat. 
El museu doncs haurà d’oferir diferents possibilitats per 
als diferents tipus de visitants. Les peces exposades per 
exemple hauran de disposar d’informació escrita suficient 
però  mai  excessiva.  El  visitant  potser  voldrà  veure  un 
audiovisual  que li  proporcioni  un resum del  que podrà 
veure  al  museu  o  bé  contractar  un  guia  específic  que 
l’acompanyi  en  la  seva  visita  donant-li  tot  tipus 
d’explicacions. És a dir que el museu ha de proporcionar 
als  seus  visitants  una  oferta  diversificada  que  doni  la 
possibilitat d’escollir el tipus de visita a realitzar. 
Les persones grans representen avui en dia un col·lectiu 
social de gran importància. Molt actives i interessades per 
les manifestacions culturals, sovint de forma més intensa 
que els adults, però que presenten  problemes específics 
de mobilitat i de visió, que han de ser tinguts en compte. 
Per  exemple  les  escales,  que  són  uns  dels  principals 
problemes per a la visita al museu del col·lectiu de la gent 
gran. 
Avui en dia també té molta importància el col·lectiu de 
persones amb necessitats educatives especials a causa de 
les seves minusvàlues (invidents, paraplègics, nens amb 
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síndrome de Down). El museu haurà també de tenir en 
compte  aquests  col·lectius  a  l’hora  de  planificar-ne  les 
exposicions i activitats.
Un museu no pot ser mai un lloc estàtic. Ara bé, resulta 
evident que les peces exposades no es poden moure de 
qualsevol manera. La fórmula tradicional per introduir al 
discurs expositiu del museu una mica de varietat són les 
exposicions temporals. Cada museu organitza una o dues 
vegades  l’any  una exposició  sobre  un  tema monogràfic 
que  permet  desenvolupar  un  aspecte  de  les  seves 
col·leccions  o  col·laborar  amb  altres  institucions.  Si 
l’exposició té èxit es pot convertir en itinerant i iniciar un 
recorregut per diferents museus.

Vista interior del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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2. NOVES INICIATIVES PER 
DIFONDRE EL PATRIMONI

Des dels anys 80 són diverses les iniciatives per intentar 
apropar als ciutadans el patrimoni conservat als museus. 
La primera idea seria que el lloc més oportú per difondre 
aquest  patrimoni  és  el  carrer.  És  a  dir  que  el  museu 
hauria  de buscar  formes per abandonar el  seu edifici  i 
apropar-se a la gent. Una fórmula que està tenint un gran 
èxit  és  treure profit  de les  festes populars  arrelades  en 
diferents  poblacions  per  realitzar  festivals,  trobades  i 
mercats ambientats en el passat. Comentarem tot seguit 
dos exemples d’aquestes actuacions: el mercat medieval 
de Montblanc i  les  festes de Cartaginesos i  Romans de 
Cartagena. 

2.1. El mercat medieval a Montblanc

El  1987  la  gent  de  Montblanc  va  voler  recuperar  la 
tradició  de  Sant  Jordi.  Joan  Amades  havia  escrit  al 
Costumari Català que el lloc on Sant Jordi va matar el 
drac  era  la  mateixa  vila  de  Montblanc.4 En  un 
començament era només un complement de les festes i 

4 AMADES J. (2005), Costumari Català, 5 Vol., Barcelona: Salvat Edicions. 
(Primera edició 1952)
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fires de Sant Maties, però a causa de la gran acceptació es 
decidí crear l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant 
Jordi  amb  l’objectiu  de  promoure  la  realització  d’actes 
lúdics i culturals centrats a l’entorn de l’edat mitjana i de 
la  llegenda  de  Sant  Jordi5. A  la  vila  de  Montblanc 
l’existència  de fires i  mercats  està  documentada des de 
l’any 1281.
Durant  dues  setmanes  els  carrers  i  places  de  la  vila 
llueixen  els  colors  de  les  quatre  cases  més  nobles  i  la 
muralla i les torres s’adornen amb banderes senyorials. 
Els actes principals són el Dracum Note (Arribada de les 
forces del mal), el mercat medieval, el macroespectacle de 
la  representació  de  la  llegenda  de  Sant  Jordi,  el  sopar 
medieval i el concurs de joglars. Durant tots aquests dies 
els soldats fan guàrdia a les portes de la muralla i fora de 
la ciutat s’hi instal·la un campament militar.
De tots aquests actes el més conegut i que ha estat imitat 
a  altres  poblacions,  com  per  exemple  la  mateixa 
Tarragona,  és  el  mercat  medieval  instal·lat  a  la  plaça 
Major i als carrers principals de la vila. Aquest mercat és 
una fidel reconstrucció de com eren els mercats a l’edat 
mitjana.  Podem  trobar-hi  el  mateix,  tot  tipus  de 
productes  artesanals  com  herbes,  pastissos,  formatges, 
olis,  verdures,  mels  i  embotits.  També  trobem  els 
artesans fent la seva feina i mostren la seva destresa fent 
cistells,  teixits  o  peces  de  vidre.  Una  part  important 
d’aquests  mercats  medievals  era  la  fira  de  bestiar  amb 
aviram,  porcs,  bous,  cavalls,  rucs,  etc.  L’ambient  del 
mercat és animat per joglars que amb les seves bromes 
capten l’atenció del públic mentre que els titellaires i els 
malabaristes entretenen els més petits. 

5 www.montblancmedieval.org. 
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Durant aquestes dues setmanes tota la vida de la vila de 
Montblanc  gira  entorn  a  la  festa  medieval.  D’aquesta 
manera el patrimoni històric d’aquesta vila envoltada de 
muralles  es  converteix  realment  en  una  festa  popular 
assumida i viscuda per tots els habitants que al  mateix 
temps és converteix en un important reclam turístic.

2.2. Les festes de cartaginesos i 
romans

A les  terres  de València  i  la  comunitat  murciana  estan 
molt  arrelades  les  festes  de  moros  i  cristians 
commemorant  la  fundació  o  la  conquesta  de  diferents 
pobles o ciutats. Amics o companys de feina formen un 
grup  que  es  disfressa  d’una  unitat  determinada  de 
l’exèrcit  musulmà o  cristià  i  desfilen pels  carrers  de  la 
ciutat  amb gran rebombori de música i trets a l’aire de 
pólvora.  Una batalla  farà  finalment  que un dels  grups, 
normalment el cristià, sigui el guanyador. Malgrat tot els 
uns i els altres es desafien per al proper any. Un concurs 
designa quin és el grup més ben guarnit o que desfila de 
forma més original. Aquestes festes de “moros i cristians” 
se  celebren  des  de  fa  molt  temps  i  presenten  moltes 
variacions  en funció  de  les  diferents  ciutats.  Potser  les 
més conegudes siguin les d’Alcoi.
Aquesta tradició va fer que l’any 1990 els grups de festes 
de  la  ciutat  de  Cartagena  decidissin  crear-ne  una  de 
pròpia  ambientada  en  la  fundació  de  la  ciutat  pels 
cartaginesos. Rememoren esdeveniments com la fundació 
de la ciutat  pel  general  Asdrúbal,  la  sortida d’Hanníbal 
cap a Itàlia o la gran batalla per la conquesta de la ciutat 
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per part del general romà Publi Corneli Escipió l’any 209 
aC.
De  la  mateixa  manera  que  en  les  festes  de  “moros  i 
cristians”  les  diferents colles  es  transformen en unitats 
dels exèrcits musulmans i cristians, a Cartagena els grups 
d’amics trien un símbol i uns vestits ambientats de forma 
fidedigna  al  segle  III  aC.  Durant  10  dies  de  la  segona 
quinzena del mes de setembre se celebren diversos actes 
teatrals  com  les  Núpcies  del  general  Hanníbal  amb  la 
princesa  ibera  Himilce,  l’Oracle  a  la  Deessa  Tanit  o 
l’arribada d’Escipió a la ciutat. Però el centre de la festa el 
formen les desfilades de les 25 agrupacions cartagineses 
amb noms com “Discipulos de Eshmunt”, “Navegantes de 
Bomilcar”,  o “Príncipes de Mastia” i les 25 agrupacions 
romanes  oposades   a  les  primeres,  amb noms com els 
“Vigiles  de  Cartago-Nova”,  “Adoradores  de  Venus  y 
dioses  del  Olimpo”,  “La  legión  de  Cayo  Lelio”  o  las 
“Amazonas de Capadocia”6.
Als  afores  de  la  ciutat  es  forma  un  gran  campament 
imitant la Fira d’Abril sevillana on tots els grups tenen les 
seves casetes on es pot beure quelcom i continuar la festa 
al llarg de tota la nit. 
Malgrat  que  aquestes  festes  de  Cartagena  potencien 
sobretot  el  seu  aspecte  lúdic,  cal  reconèixer  que  els 
tècnics de patrimoni de la ciutat i del Museu Arqueològic 
de  Cartagena  han  fet  una  feina  molt  important 
d’informació i suport científic per als diferents grups i per 
al desenvolupament dels diferents actes de la festa. 

6 El llistat de tots aquests grups, incloent una fotografia dels seus vestits i  
una  petita  història  es  poden  consultar  a  la  pàgina  web 
http://servicios.laverdad.es/fiestas/carthagineses-y-romanos-
2006/suscr/nec37.htm
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3. ELS GRUPS DE 
RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA 

D'EUROPA

Reenactment o  el  que  en  català  seria  “tornar  a 
representar”  és  el  terme  anglès  que  s’utilitza  per 
anomenar  una  nova  activitat  relacionada  amb  el 
patrimoni  històric  que  consisteix  a  representar  d’una 
manera el  més fidel  possible  una activitat  determinada 
del  món  antic  o  medieval.   Es  tracta  d’una  tradició 
diferent que la que representen les festes de Montblanc o 
Cartagena però que combinades formarien l’ideal de com 
podem gaudir i a la vegada entendre el nostre patrimoni.
La  reconstrucció  històrica  va  sorgir  als  països 
anglosaxons com Gran Bretanya i Alemanya després de la 
Segona  Guerra  Mundial,  impulsada  per  aficionats  a  la 
història.  Consisteix  en  un  grup  de  persones  que 
s’organitzen amb grups i que d’una manera molt rigorosa 
després  de documentar-se  bé,  reconstrueixen fidelment 
objectes arqueològics, batalles, cerimònies, etc. Gràcies a 
la seriositat  que hi ha dins dels grups són una valuosa 
eina  divulgativa  que  col·laboren  habitualment  amb 
museus,  jaciments  arqueològics  i  llocs  històrics.  No  és 
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estrany  trobar  dins  d’aquests  grups  historiadors, 
arqueòlegs i aficionats a la història7. 
Dins d’aquesta activitat de la reconstrucció històrica hem 
de destacar la feina del professor Marcus Junkelmann de 
la  Universitat  de  Munic.  Escriptor  de  nombroses obres 
dedicades  als  exèrcits  romans  i  la  seva  història, 
Junkelmann  va  ser  pioner  a  realitzar  experiments 
arqueològics reconstruint de forma científica i exhaustiva 
com  devien  ser  les  armadures,  armes  i  tàctiques  del 
legionaris romans i dels gladiadors8.
Al  nostre  país  les  demostracions  de  reconstrucció 
històrica estan encara en un segon pla i no se’ls ha donat 
tota la  importància  que haurien de tenir.  Des de fa un 
temps,  però,  la  reconstrucció  històrica  ha  evolucionat 
d’una  manera  molt  important  a  Espanya  i  han  sorgit 
molts  grups  de  reconstrucció  d’orígens  diversos.  A 
continuació,  com  a  exemples  d’aquests  grups  de 
reconstrucció  històrica,  presento  un petit  resum de  les 
activitats de quatre grups de diferents  països i activitats: 
els legionaris romans de l’Ermine Street Guard al País de 
Gal·les, els legionaris romans de la Cohors I Germanorum 
de  Hannover,  els  gladiadors  del  grup  Ars  Dimicani  de 
Bèrgam, i els tarragonins Projecte Phoenix.

7 Sobre aquests grups es pot trobar molta informació i també links d’accés a 
la plana web del grup Projecte Phoenix:
www.tinet.org/~masefe/cat/legio00.html 
8 Sobre les seves activitat i la seva producció científica es pot consultar la 
seva plana web  www.junkelmann.de
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Ermine Street Guard (Gloucester, 
Regne Unit)

Foto: www.erminestreetguard.co.uk

Nom del grup: Ermine Street Guard
Nacionalitat: Gloucester, País de Gal·les, UK
Any de creació: 1972

Causes de la creació i impulsors: Es tracta d’una societat 
dedicada  a  la  investigació  de  l’exèrcit  romà  i  a  la 
reconstrucció  de  l’armadura  romana  i  de  l’equip  dels 
legionaris.  Els  impulsors  van  ser  unes  persones 
interessades  per  l’estudi  del  món  antic  però  no 
necessàriament  professionals  ni  universitaris.  Van 
comptar amb l’ajuda de Russel Robinson,  investigador 
de la Royal Armoury de Londres. La societat té el caràcter 
de societat benèfica des de 1988 i es financia a través de 
visites  educatives,  donacions  particulars  i  actuacions 
programades com a grup de reconstrucció.

21

http://www.erminestreetguard.co.uk/


Tipus  d’activitats:  Inicialment  el  grup  consistia 
únicament  en  una  unitat  de  legionaris  amb  les  seves 
armes però a poc a poc es van anar afegint nous elements, 
per  exemple  la  reconstrucció  exacta  d’una  tenda  de 
campanya feta  amb pell  de  cabra  per  a  vuit  homes,  la 
creació de diverses catapultes i d’una unitat de cavalleria. 
Recrea una unitat de legionaris d'època Flàvia assentada 
a  Caerleon  (jaciment  arqueològic  prop  de  Newport, 
Gal·les).
Col·laboració  (TV,  diaris,  llibres): Col·laboren  amb 
museus i jaciments arqueològics, fins i tot són habituals 
col·laboradors de documentals televisius realitzats per la 
BBC o History  Chanel.  Aquest  grup va ser  el  primer a 
desenvolupar el que avui en dia s’entenen com a grup de 
reconstrucció  històrica.  L’espectacle  consisteix  en  la 
reconstrucció  teatralitzada  de  diverses  activitats 
comentades per un narrador (una marxa, l’entrenament 
del legionari, un combat, la vida al campament, etc.) i en 
acabar els membres individualment donen explicacions al 
públic assistent, especialment als infants que poden tocar 
les  peces  de  l’equip  o  provar-se-les.  Les  seves 
reconstruccions  són  molt  rigoroses  i  amb  una  fidelitat 
espectacular difícil de superar.  

Cohors I Germanorum (Hanover, 
Alemanya)

Nom del grup: Cohors I Germanorum
Nacionalitat: Hannover, Alemanya
Any de creació: 1993
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Causes  de  la  creació  i  impulsors:  Es  tracta  d’un  grup 
d’estudi del vestuari i armament de les tropes instal·lades 
al Limes del Rin impulsat per F. Wiedemann i W. Pollack. 
Tipus  d’activitats:  Aquest  grup  està  especialitzat  en  la 
reconstrucció  del  vestuari  i  armament  de  les  tropes 
auxiliars.  És  a  dir,  no dels  legionaris  romans sinó dels 
aliats que combatien amb ells. Aquests homes s’enrolaven 
per un període de 20 anys i al final rebien al llicenciar-se 
la ciutadania romana i se’ls donava una parcel·la de terra 
per al seu conreu. 

Ars Dimicani (Bergam, Itàlia)

Nom del grup: Ars Dimicandi
Nacionalitat: Bèrgam, Itàlia
Any de creació: 1998
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Causes  de  la  creació  i  impulsors:  És  una  associació 
creada  per  Dario  Battaglia  després  de  la  seva 
col·laboració amb el grup alemany del professor Marcus 
Junkelmann. 
Tipus  d’activitats:  Aquest  grup  s’ha  especialitzat  en  la 
creació d’un col·legi de gladiadors reconstruint totes les 
disciplines,  provocators,  tracis,  mirmillons,  secutores  i 
retiaris, les seves armes i el tipus de combats. 
Col·laboració  (TV,  diaris,  llibres): Aquest  grup  ha 
efectuat  nombrosos  espectacles  didàctics  amb  relació 
amb museus i parcs arqueològics.  

Associació Projecte Phoenix 
(Tarragona, Espanya)

Nom del grup: Associació Projecte Phoenix 
Nacionalitat: Tarragona, Catalunya,  Espanya
Any de creació: 2000
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Causes de la creació i impulsors: Aquest grup va ser creat 
per  Magí  Seritjol,  tècnic  del  Museu  d’Història  de 
Tarragona i pel seu germà. L’objectiu era el mateix dels 
grups  que  hem  descrit  abans:  reconstruir  d’una  forma 
fidel  diferents  aspectes  de  la  societat  i  l’exèrcit  romà i 
presentar-los al públic d’una forma lúdica i entenedora. 
Des de  l’any  2005 aquest  grup s’ha consolidat  com un 
dels  més nombrosos  i  amb més  qualitat  dels  grups  de 
reconstrucció romana d’Europa. 
Tipus  d’activitats:  Organització  de  les  activitats  de  les 
jornades Tarraco Viva. Reconstrucció d’una unitat militar 
romana la Legio VII Gemina, funcionament de l’arxiu del 
governador  provincial,  desenvolupament  d’una  Pompa 
Triumfalis,  reconstrucció  d’unes  eleccions  municipals, 
reconstrucció  d’un  grup  de  topografia  romana  amb els 
seus instruments. 
Col·laboració (TV, diaris, llibres): A part de l’organització 
de Tarraco Viva aquest grup fa presentacions dels seus 
tallers de reconstrucció en altres  jornades organitzades 
per museus o jaciments arqueològics. 

* * *
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Com  veiem  els  grups  de  reconstrucció  històrica  tenen 
orígens molt diversos. Sorgeixen sempre per l’entusiasme 
d’un  grup  d’amics,  coneguts  o  companys  envers  el 
patrimoni  i  al  mateix  temps  per  una  necessitat  dels 
museus i jaciments arqueològics per fer que la gent pugui 
entendre i a la vegada sentir el que s’amaga darrere de les 
pedres. 
Aquests  grups  no  pretenen  normalment  obtenir  un 
benefici  econòmic  de  la  seva  activitat,  tot  el  contrari, 
preparar el material i reproduir els objectes és una feina 
normalment molt i molt costosa. Un uniforme complert 
de legionari  amb casc,  armadura,  escut,  espasa i  llança 
pot costar entre 4.000 i 5.000 €. Només la reproducció 
fidedigna d’un casc de legionari costa 1.000 €9. Els grups 
compten  normalment  amb  subvencions  de  les 
institucions  públiques  i  quan  actuen  fora  de  les  seves 
poblacions  cobren  unes  quantitats  que  els  permeten 
assumir l’allotjament i els viatges.
Un cas a part és el format pels gladiadors del grup Ars 
Dimicandi que es poden ja considerar com una activitat 
professional concreta, equivalent a un petit grup teatral 
amb un nucli de membres que es poden guanyar la vida 
amb la seva activitat, amb actuacions repartides al llarg 
de l’any en diferents països.

9 GOSÁLBEZ.  C  (1999)  “Los  grupos  de  reconstrucción,  la  sensación  de 
'Tarraco Viva'”, Diari de Tarragona, 16-05-1999, p.19
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4. TARRACO VIVA. ELS INICIS

L’any 1998 la ciutat de Tarragona havia presentat la seva 
candidatura  perquè els  seus monuments romans fossin 
reconeguts Patrimoni de la Humanitat.   Dins d’aquesta 
candidatura l’Ajuntament de Tarragona va buscar noves 
iniciatives  per  difondre  el  valor  patrimonial  d’aquestes 
restes i la seva valoració dins de la vida quotidiana de la 
ciutat.  L’interès de la candidatura de Tarragona no era 
tant la importància dels seus monuments, ja que moltes 
altres  ciutats  d’origen  romà  també  els  conserven,  sinó 
sobretot  la  forma  com  la  ciutat  conviu  amb  aquests 
monuments sense renunciar a totes les necessitats d’una 
ciutat moderna. 
L’alcalde  de  Tarragona  va  encarregar  a  Magí  Seritjol, 
tècnic del Museu d’Història de Tarragona, un projecte de 
dinamització  cultural10.  D’aquesta  forma  va  néixer 
Tàrraco  a  Taula,  l’origen de les  jornades  que més tard 
serien Tarraco Viva. 
Es tractava simplement de convèncer alguns restaurants 
de  la  ciutat  de  poder  oferir  menús  i  plats  fets  “a  la 
romana”  com una forma d’entendre  la  romanitat  de  la 
ciutat.  Aquesta iniciativa va anar acompanyada d’un cicle 
de  conferències  sobre  el  menjar  dels  romans  i  visites 
comentades als museus. 

10  Informació facilitada pel mateix Magí Seritjol a l’entrevista que vam tenir  
al Museu d’Història de Tarragona al juliol.
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A poc a poc aquesta forma de viure la romanitat va anar 
creixent els anys següents. Van ser convidats els primers 
grups de reconstrucció històrica i al mateix temps sorgien 
a la ciutat altres grups com el projecte Phoenix, Thaleia... 
que varen també organitzar i desenvolupar espectacles de 
reconstrucció  històrica  i  visites  comentades  als 
monuments enteses com a petites obres de teatre on uns 
personatges explicaven una història que tingués a veure 
amb el monument en què es representava. 

4.1. El primer any: Tarraco a Taula 
1998

Després de les gestions personals de Magí  Seritjol amb 
diferents  comerços  i  institucions  de  la  ciutat  es  varen 
adherir  a  la  nova  idea  de  celebrar  una  setmana  de 
“romanitat”. Va tenir lloc entre els dies 11 i 17 de maig de 
1998,  una  època  de  l’any  en  què  Tarragona,  amb 
l’arribada  del  bon  temps,  s’omple  de  visitants  d’altres 
llocs. 
Quatre  restaurants  de  la  ciutat  van preparar  una carta 
complerta amb plats d’inspiració romana. El client podia 
doncs escollir entre una oferta  variada de plats de noms 
molt estranys que recordaven d’una manera o d’una altra 
plats autèntics d’època romana que coneixem  a través de 
l’obra  del  gastrònom  romà  Marcus  Gavius  Apicius11. 
Altres  bars  i  cafeteries  de  la  ciutat  es  van  afegir  a  la 
iniciativa  incorporant  a  les  seves  cartes  alguns  plats 
d’època romana. El mateix varen fer onze pastisseries i 

11  Del  Re,  A.  (Ed.)  (2006):  De re coquinaria.  Antología de recetas de la  
Roma Imperial de Marco Gavio Apicio, Barcelona.
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fleques  de  la  ciutat.  Fins  i  tot  una  carnisseria  i  una 
pollastreria varen oferir embotits preparats a la romana.
L’Associació  de  Venedors  del  Mercat  Central  va 
proporcionar una de les parades del  mercat com a punt 
d’informació sobre aquestes jornades. La societat Amics 
de  Tarragona  va  organitzar  un  sopar  romà  on  els 
participants havien d’anar vestits de romans. 
Totes  aquestes  activitats  van  ser  complementades  amb 
una  exposició  sobre  peces  arqueològiques  relacionades 
amb la cuina i l’alimentació romanes que va organitzar el 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. També es van 
realitzar dues conferències a càrrec del Museu d’Història 
de Tarragona sobre gastronomia i societat romana12.

4.2. Tarraco Viva 1999

L’èxit  de  les  jornades  Tàrraco  a  Taula  van  fer  que 
l’Ajuntament  de  Tarragona  prengués  la  decisió  de 
potenciar aquesta iniciativa augmentant-ne el pressupost. 
Durant  l’any  1998 un grup d’amics  tarragonins  dirigits 
pels  germans  Seritjol  van  començar  a  pensar  en  la 
possibilitat  de  crear  un grup de reconstrucció  històrica 
com els que existien en altres països. Per aquesta raó es 
va pensar que Tarraco Viva 1999 l’activitat central de les 
noves jornades Tàrraco a Taula havia de ser una trobada 
de grups de reconstrucció històrica romana13. 
Entorn  a  aquesta  idea  es  va  anar  preparant  un  nou 
programa d’activitats i les jornades van canviar de nom. A 

12 Veure en Annex 1 el programa i els noms dels establiments adherits.
13 GOSÁLBEZ.  C  (1999):  Los  grupos  de  recontrucción,  la  sensación  de 
Tarraco Viva, Diari de Tarragona, 16-05-1999. Pag 19
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partir d’aleshores s’anomenarien jornades Tarraco Viva, 
un  nom  que  expressava  amb  claredat  l’esperit  que  els 
animava:  entendre  els  monuments  romans  mitjançant 
activitats  de  reconstrucció  històrica.  La  idea  anava  per 
tant  més  enllà  de  les  festes  medievals  que  ja  hem 
comentat abans i era també ben diferent de les festes que 
des de 1990 es venien celebrant a Cartagena. El projecte a 
Tarragona  era  bàsicament  de  difusió  i  no  de  festa, 
l’objectiu principal era entendre el patrimoni. 
Les jornades es van celebrar del 14 al 23 de maig de 1999. 
Com hem explicat  l’activitat  central  va ser “Història en 
acció”,  una trobada de grups de reconstrucció històrica 
romana  en  la  qual  van  participar  la  Legio  II  Augusta 
(Gran  Bretanya),  la   Legio  X  Gèmina  (Holanda),  la 
Família Gladiatoria (Hongria) i  la Legio IV Macedònica 
(Cantabria).  Es  tractava  doncs  de  tres  grups  de 
reconstrucció  relacionats  amb  l’exèrcit  romà  i  un  grup 
que  reconstruïa  les  lluites  de  gladiadors.  Aquestes 
activitats es van concentrar al Camp de Mart, uns jardins 
amb  capacitat  suficient  perquè  la  gent  pogués  seguir 
còmodament les desfilades. 
Com  a  segona  activitat  es  van  tornar  a  celebrar  les 
jornades de reconstrucció gastronòmica romana amb el 
nom  de  Tàrraco  a  Taula.  Hi  van  participar  27 
establiments diferents.
Es va decidir també obrir una fira de productes semblant 
a les que s’oferien a les festes medievals.  Va sorgir així 
Fòrum  Tàrraco:  un  seguit  d’estands  que  oferien 
productes de difusió relacionats amb la cultura romana: 
reproducció  de  peces,  llibres,  petits  tallers  etc.  Els 
museus de la ciutat van recolzar aquestes jornades amb 
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exposicions i activitats diverses, incloent-hi jornades de 
portes obertes i la inauguració d’un nou audiovisual14. 
A més de tot això es van fer activitats molt diverses com 
una demostració d’art floral d’inspiració romana, un altra 
d’encunyacions de monedes i per ambientar el Camp de 
Mart  es  va  construir  un  termopolium,  és  a  dir,  un 
autèntic  bar  romà.  En  últim  lloc  es  van  celebrar 
conferències i un petit festival de pel·lícules sobre Roma, 
l’anomenat  “Peplum”.  L’èxit  de  les  jornades  va  ser 
notable  i  molts  ajuntaments  van  demanar-ne 
informació15.

4.3. Tarraco Viva 2000

L’Ajuntament  de  Tarragona sabia  que l’any  2000 seria 
decisiu per a l’objectiu que els monuments romans de la 
ciutat poguessin ser declarats patrimoni de la humanitat. 
Els inspectors enviats per la UNESCO visitaven la ciutat i 
tot es decidiria en una reunió que es faria a Austràlia el 
mes  de  desembre.  Les  jornades  Tarraco  Viva  es 
convertien així en un eina important a tenir en compte 
per a la candidatura de Tarragona. El seu pressupost es 
va duplicar fins a arribar als 14 milions de pessetes16. El 
nombre de visitants s’anava incrementant.17

14 Vegeu a l’Annex 1 el  programa d’activitats  que he consultat a  Tàrraco 
Viva;  1999.  Tàrraco  Viva  1es.  Jornades  de  divulgació  de  la  cultura  i  la 
civilització  d’època  romana.  Full  de  programació.  Museu  d’Història  de 
Tarragona, Patronat de Turisme de Tarragona. 
15 GOSÁLBEZ.  C  (1999):  El  eco  de  “Tarraco  Viva”  se  extiende  a  toda 
Catalunya, Diari de Tarragona, 19-05-1999, pag 18.
16 SANS, S(2000) Tarragona revivirá en mayo el esplendor de su pasado 
romano, La Vanguardia, 12-04-2000, pag 3
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Representació del grup Ludi Scaenici (Col·lecció pròpia)

Les jornades es van celebrar una vegada més al mes de 
maig del 2000 del dia 18 al 28. Igual que l’any anterior 
varen girar entorn a quatre activitats diferents: Tàrraco a 
Taula,  les  III  jornades  de  reconstrucció  gastronòmica 
romana; Història en acció, la II trobada internacional de 
grups de reconstrucció històrica romana, Fòrum Tàrraco, 
la  II  Fira  de  productes  de  divulgació  i  marxandatge 
d’època romana i les activitats culturals organitzades pels 
museus  de  la  ciutat  que  aquest  any  van  oferir  una 
exposició  amb  reconstruccions  de  la  antiga  Roma 
dibuixats per Peter Connolly. Per segon any consecutiu es 

17 GOSÁLBEZ. C(2000) Tarraco Viva atraerá a la ciudad a un importante 
número de visitantes, Diari de Tarragona, 7-05-2000, pag 10; BELLMUNT. 
C  (2000)  60.000  personas  asisten  a  los  actos  de  Tarraco  Viva,  Diari  de 
Tarragona, 29-05-2000, pag 8. En realitat el nombre de visitants aquest any 
va ser de 28.000 persones segons ens diu BARRERA en un article del any  
seguent que citarem a la nota 24
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va celebrar  un petit  festival  amb pel·lícules  del  cinema 
“Peplum”18. 
Aquest any hem d’assenyalar les primeres actuacions del 
grup Tàrraco Nostra que va escenificar  a l’antic  pretori 
romà  diversos  actes  de  la  vida  quotidiana  de  l’antiga 
Tàrraco.  També  va  actuar  a  Tarragona  per  primera 
vegada  el  grup  italià  Ludi  Scaenici  que  va  oferir  un 
concert  de música  romana amb instruments  de  l’època 
reproduït de forma fidel19. 

4.4. Tarraco Viva 2001

El novembre de l’anterior any finalment l’objectiu s’havia 
aconseguit.  El  comitè  del  patrimoni  mundial  de  la 
UNESCO  en  la  seva  reunió  anual  celebrada  a  Cairns, 
Austràlia,  decidia reconèixer els monuments romans de 
Tarragona20. Ara es tractava que la ciutat fos conscient de 
la  importància  d’aquesta  nominació  que  feia  que  el 
nombre de turistes  i  visitants  s’incrementés  de manera 
notable.  L’empresa  Halcón  Viajes  va  introduir  al  seu 
catàleg un paquet per visitar la Tarragona romana21. Les 
jornades  Tarraco  Viva  havien  complert  la  seva  missió 
però al mateix temps s’havia demostrat que es tractava 

18 Vegeu a l’Annex 1 el  programa d’activitats  que he consultat  a  Tàrraco 
Viva; 2000. Tàrraco Viva 2es Jornades de divulgació històrica romana. Full 
de programació. Museu d’Història de Tarragona
19  M. Ll. (2000) Els concerts de música romana antiga, una de les principals 
novetats de la segona edició de Tarraco Viva, El punt, 12-04-2000, pag 6.
20 RUIZ DE ARBULO, J (2003): Arqueología urbana en Tarragona, Boletin 
de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, num 10, pag 37. La llista del 
monuments es pot a veure a  www.tinet.org/~patrimhu
21  GOSÁLBEZ. C (2001) Las jornadas Tarraco a Taula buscan consolidarse 
en la cuarta edición, Diari de Tarragona, 13-05-2001, pag 18
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d’una iniciativa positiva i que cridava força l’atenció, així 
doncs  es  va  decidir  mantenir-les  i  si  era  possible 
diversificar-ne encara més l’oferta22. 
Les dates de realització varen ser del 18 al 27 de maig. 
Història  en  acció,  la  tercera  trobada  internacional  de 
grups de reconstrucció històrica, va tenir com a convidats 
especials el grup anglès de l’Ermine Street Guard, el més 
antic  i  conegut  d’entre  els  grups  europeus  d’aquesta 
especialitat, amb el seu espectacle de legionaris romans. 
Al seu costat  va actuar també la Família Gladiatoria de 
Vàc (Hongria)  mostrant  els  diferents tipus de combats. 
Però aquest any s’ha de destacar la presència de dos nous 
grups de la regió, el grup de la ciutadella de Calafell, que 
revivia  exemples  de  la  vida  dels  ibers,  i,  sobretot,  la 
primera gran actuació de l’associació tarragonina Projecte 
Phoenix-Legio VII Gemina dels germans Seritjol que van 
presentar  “Imperium  et  Concilium”  una  mostra  del 
govern d’una província romana23. 
Aquest any per primera vegada l’aula de teatre de la URV 
va presentar una obra de teatre romà. Es va escollir una 
obra còmica,  La farsa de Pappus de l’autor  Plaute.  Les 
conferències  organitzades  pel  Museu  Nacional 
Arqueològic  i  el  Museu  d’Història  de  Tarragona  varen 
tenir aquest any com a convidat especial el Museo della 
Civilitzà Romana. Al igual que els anys anteriors es van 
celebrar  concerts  de  música  romana  a  càrrec  del  grup 
Ludi Scaenici, les IV jornades gastronòmiques Tàrraco a 

22 GERHARD. F (2001): Tarragona reviu l’esplendor romana. El Periódico, 
18-05-2001, pag 55 
23 Vegeu a l’Annex 1 el programa d’activitats que he consultat a  Tàrraco 
Viva; 2001. Tàrraco Viva 3es Jornades de divulgació històrica romana. Full 
de programació. Museu d’Història de Tarragona
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Taula amb participació de tretze establiments i tallers  i 
jocs a càrrec del camp d’aprenentatge de Tarragona. 
Una  altra  novetat  d’aquest  any  2001  va  ser  l’activitat 
Tàrraco Nostra a càrrec del grup Nemesis de difusió del 
patrimoni cultural. Aquest grup va organitzar visites als 
monuments  a  càrrec  de  personatges  que  mitjançant 
petites escenes explicaven aspectes de la vida quotidiana 
de  l’antiga  Tàrraco  com  per  exemple  unes  noces  o  un 
enterrament.  Aquest  any  2001  el  pressupost  de  les 
jornades va ser de 17 milions de pessetes i el nombre de 
visitants va arribar als 30.00024.

24 BARRERA. M (2001): Tarraco Viva espera 30.000 visitants”. El Punt, 25-
05-2001, pag 3
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5. TARRACO VIVA. LA 
CONSOLIDACIÓ COM UNES 

JORNADES DE REFERÈNCIA 
EUROPEA

Després de cinc anys consecutius les jornades de Tarraco 
Viva s’havien consolidat i havien mostrat la seva utilitat25. 
Durant  la  setmana  de  celebració  la  ciutat  notava 
l’arribada de nous visitants i resultava difícil trobar lloc 
als  diferents  espectacles  amb  entrada.  Per  aquesta  raó 
podem considerar que a partir del any 2002 Tarraco Viva 
s’havia ja convertit en unes jornades de referència.26

5.1. Tarraco Viva 2002

Les jornades d’aquest any es van celebrar del 16 al 26 de 
maig. Igual que els anys anteriors van girar entorn a la IV 
trobada internacional de grups de reconstrucció històrica, 
les V jornades gastronòmiques Tàrraco a Taula i la IV fira 
Fòrum Tàrraco de productes de divulgació històrica27. 
25 BARRERA M (2002) Les jornades Tarraco Viva s’expandeixen i tindran 
activitats a Girona, Saragossa i Barcelona, El Periódico, 9-03-2002, pag 6
26 GOSÁLBEZ.  C(2002):  Tàrraco  Viva  captará  público  en  Aragón  y 
Catalunya, Diari de Tarragona, 9-03-2002. Pag. 8
27 Vegeu a  l’Annex 1  el  programa d’activitats  que he consultat  a Tàrraco 
Viva; 2002. Tàrraco Viva IV Jornades de divulgació històrica romana. Full de 
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Aquest  any  es  van  presentar  una  sèrie  important  de 
novetats. El grup anglès Ermine Street Guard va actuar 
per  segona  vegada  i  van  portar  com  a  nou  atractiu 
catapultes romanes que van bombardejar amb melons les 
muralles  de  la  ciutat  des  del  Camp  de  Mart.  El  grup 
tarragoní Legio VII Gemina va actuar aquest any al costat 
del  grup  anglès  amb  nous  equipaments  d’una  gran 
qualitat tècnica que mostraven que s’havia convertit ja en 
un  grup  consolidat.  Però  potser  la  novetat  més 
espectacular d’aquest any 2002 va ser la primera actuació 
del grup italià Ars Dimicandi que va portar a Tarragona 
tota una sèrie d’espectacles relacionats amb les lluites de 
boxa i de gladiadors al món romà28.
Una altra novetat important va ser la participació de la 
fundació “La Caixa” a les jornades que va organitzar un 
cicle de conferències i recitals sobre la poesia a l’antiga 
Roma. Al mateix temps el Col·legi d’Enginyers també va 
organitzar  un cicle  de conferències.  El  mateix  va fer  el 
Museu  del  Port  de  Tarragona,  el  Museu  d’Història  de 
Tarragona  i  el  Museu  Nacional  Arqueològic,  que  van 
oferir  exposicions  i  jornades  de  portes  obertes  als 
diferents monuments.
L’oferta per a escolars també va augmentar, per una part 
el Camp d’Aprenentatge va continuar organitzant els seus 
tallers  sobre  com  jugaven  les  nenes  i  nens  romans; 
l’empresa  Itinere  va  organitzar  visites  guiades  als 
monuments i l’empresa Nemesis va muntar tallers per a 
escolars i visites guiades amb escenificacions de la vida 
quotidiana a l’antiga Tàrraco. 

programació. Museu d’Història de Tarragona.
28 GOSÁLBEZ. C (2002): Tarraco Viva mostrará como eran las luchas de 
púgiles en época romana. Diari de Tarragona, 28-04-2002, pag 13
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El  grup  Ludi  Scaenici  va  continuar  oferint  el  seu 
espectacle de música i dansa amb el nom de Roma-Amor. 
El  grup  tarragoní  Projecte  Phoenix  va  reconstruir  al 
Pretori romà el funcionament dels arxius romans i del seu 
personal.  Com en anys anteriors el  Termopolium o bar 
romà instal·lat  al  Camp de Mart  amb la seva oferta  de 
begudes i tapes a la romana va ser una de les atraccions. 
La premsa de Barcelona es va fer ressò de l’èxit  de les 
jornades29.

5.2. Tarraco Viva 2003

Les jornades del 2003 van succeir durant els dies 5 i 18 de 
maig. Aquest any continua marcat per la consolidació de 
les jornades i la seva projecció internacional.  Al mateix 
temps les activitats del grup Projecte Phoenix-Legio VII 
es prolonguen al llarg de l’any i converteixen aquest grup 
en pioners en la reconstrucció històrica d’època romana 
de tot Espanya30.
L’organització  de  les  jornades  va  ser  cada  vegada  més 
complicada per tal d’evitar les aglomeracions. 
El  Museu  d’Història  va  haver  d’instaurar  un  sistema 
d’entrades per als diferents espectacles de manera que la 
gent  podia  retirar-les  gratuïtament  o a  preus  simbòlics 
per  tal  de  controlar-ne  d’alguna  manera  l’assistència31. 
Les  principals  novetats  d’aquest  any  2003  van  ser  la 

29 MOR.  A  (2002):  Tarragona  regresa  a  Tarraco,  La  Vanguardia,  19-05-
2002, pag 3
30 GOSÁLBEZ.  C  (2003):  El  grup  tarraconense  primero  de  España  en 
recontrucción romana, Diari de Tarragona, 6-01-2002, pag 8
31 GOSÁLBEZ. C (2003): Tarraco Viva incrementa la oferta y crea nuevos 
espacios para las jornadas, Diari de Tarragona, 22-02-2003, pag 20
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realització  d’una  Pompa  Triumphalis  al  passeig  de  les 
muralles,  la  recreació  d’un  enterrament  paleocristià  i 
sobretot el muntatge al Camp de Mart d’una gran carpa 
per  celebrar  la  primera  fira  de  museus  i  monuments 
arqueològics d’època romana32. 

Representació de la Pompa Trimphalis

32 Vegeu a l’Annex el programa d’activitats que he consultat a Tàrraco Viva; 
2003.  Tàrraco  Viva  V  Jornades  de  divulgació  històrica  romana.  Full  de 
programació. Museu d’Història de Tarragona.
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Com ja resulta tradicional el plat fort de les jornades va 
ser la V trobada internacional de grups de reconstrucció 
històrica  romana,  de  nou  amb  els  anglesos  del  grup 
Ermine  Street  Guard  i  els  tarragonins  de  l’Associació 
Projecte  Phoenix  i  el  grup  Ibercalafell.  Al  seu  costat 
l’institut Ars Dimicandi va presentar de nou l’espectacle 
de lluites de gladiadors a l’antiguitat que, aquest any per 
primera  vegada,  es  van  tornar  a  celebrar  a  l’arena  del 
mateix  amfiteatre.  Com  dèiem  abans  una  novetat 
d’aquest  any  va  ser  la  representació  de  una  desfilada 
triomfal  al  passeig  de  les  Muralles  a  càrrec  del  grup 
Projecte Phoenix. L’espectacle celebrat a la nit incloïa la 
desfilada  del  general  en  el  seu  carro  tirat  per  cavalls 
seguit  dels  legionaris  que  en  tornaven  victoriosos. 
Aquesta representació va ser molt aplaudida per tothom 
que la va presenciar33.
L’aula de teatre de la URV va representar de nou escenes 
teatrals  d’autors  romans,  aquest  any  van  ser  les  farses 
atel·lanes,  petites  obres  crítiques  amb  els  autors 
disfressats  de  personatges  grotescs  amb  grans  fal·lus 
penjants. Les activitats del Museu Nacional Arqueològic i 
del  Museu  d’Història  van  continuar  amb  exposicions  i 
tallers.  Com  també  ho  van  fer  les  visites  guiades 
teatralitzades  i  els  tallers  per  a  escolars  dels  grups 
Nemesis i Thaleia. La fundació “La Caixa” va col·laborar 
de nou amb un cicle de conferències sobre poesia llatina i 
un recital de fragments de l’Enèida de Virgili. Al mateix 
temps es va ampliar el cicle de conferències del Col·legi 
d’Enginyers també als de metges, advocats i arquitectes 
sota el tema comú dels oficis a l’antiga Roma.

33 GOSÁLBEZ. C (2003): Regresan los gladiadores y las legiones, Diari de 
Tarragona, 16-03-2003, pag 3
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Representació d’una farsa atel·lana

Com en anys  anteriors  es  van celebrar  les  VI  jornades 
Tàrraco a Taula de reconstrucció gastronòmica romana i 
la gran fira “Fòrum Tarraco” amb els estands i tallers de 
productes de divulgació instal·lada al Camp de Mart. Però 
aquest any, com dèiem abans, a més a més, es va celebrar 
la fira de Roma als Museus del Món. Una sèrie d’estands 
on  diferents  museus  i  jaciments  arqueològics  de 
Catalunya, Espanya, Anglaterra, Itàlia i Alemanya i Tunis 
en mostraven les activitats34. 
Una altra de les novetat d’aquest any va anar a càrrec de 
l’Associació  cultural  Sant  Fructuós.  A  la  necròpolis 
paleocristiana  de  Tarragona  i  a  la  nit  es  va  recrear  la 
realització  d’un  enterrament.  Entre  altres  activitats 
diverses  podem  recordar  els  tallers  per  als  nens,  la 
narració de mites romans a les muralles i els serveis del 

34 GOSÁLBEZ.  C  (2003):  Los  romanos  invanden  Tarragona,  Diari  de 
Tarragona, 17-05-2003, pag 2
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Thermopolium.  Aquest  any  la  cadena  Més  TV  va 
organitzar un concurs denominat el joc del patrimoni i la 
seva fase final va coincidir amb les jornades.
Les xifres  d’assistència van continuar incrementant-se i 
superant  totes  les  previsions.  Més  de  10.000  persones 
van retirar tiquets per als actes tancats i 4.000 persones 
van omplir en diferents sessions l’amfiteatre per veure els 
gladiadors35. 

5.3. Tarraco Viva 2004

Aquestes jornades van succeir durant el període dels dies 
18 al 30 de maig de 2004. Aquesta vegada no van haver-
hi novetats significatives respecte a l’any anterior, ja que 
l’oferta es presentava suficientment àmplia i  variada.  A 
canvi, els diferents actes principals van presentar noves 
reconstruccions i nous convidats. El nombre d’activitats 
va  superar  el  centenar  i  el  pressupost  va  arribar  als 
270.000 Euros36.
Aquest any Història en Acció i la VI trobada internacional 
de grups de reconstrucció històrica romana va comptar 
com a  participants  amb un grup  de  genets  del Corpus 
Equitum Leguionis X (Bèlgica), per altra banda va venir a 
Tarragona des d’Euskadi la Cohors I Gallica Iruña-Velia. 
Amb  ells  van  actuar  els  dos  equips  tarragonins  de  la 
ciutadella ibèrica de Calafell i la Legio VII Gemina37.  El 

35 GOSÁLBEZ. C (2003): Tarraco Viva se consolida i supera las previsiones 
más optimistas, Diari de Tarragona, 20-05-2003, pag 12
36 GOSÁLBEZ. C (2004): Tarraco Viva difundirá el mundo romano con un 
centenar de actos, Diari de Tarragona, 3-04-2004, pag 8
37 Vegeu a l’Annex 1 el  programa d’activitats  que he consultat  a Tàrraco  
Viva; 2004. Tàrraco Viva VI Jornades de divulgació històrica romana. Full de 
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grup Ars Dimicandi va tornar a presentar les seves lluites 
de gladiadors.
La resta d’activitats van tornar a girar entorn als mateixos 
temes de l’any anterior: les VII jornades de reconstrucció 
gastronòmica  Tàrraco  a  Taula,  la  VI  fira  de  productes 
Fòrum Tarraco,  la  II  Fira  internacional  de Museus,  les 
farses atel·lanes de la URV, les exposicions dels museus, 
les visites comentades dels grups Nemesis i Thaleia i el 
III cicle de conferències dels col·legis professionals. 
Com a novetats d’aquest any podem assenyalar un espai 
de  venda  de  llibres  relacionats  amb  l’arqueologia  i  la 
història  de  Roma  a  càrrec  del  gremi  de  llibreters  de 
Tarragona. L’Associació Tàrraco a Taula va introduir una 
visita guiada nocturna a l’amfiteatre seguida d’un sopar a 
l’entrada del mateix monument. 
Aquest any les xifres de visitants van rondar les 50.000 
persones. Les enquestes van mostrar que un 62% de la 
gent venia de Catalunya o Espanya, el 31% d’Europa i el 
4% d’Amèrica38. 

5.4. Tarraco Viva 2005

Aquest any les jornades van ser del 18 al 29 de maig del 
2005. El pressupost va arribar als 316.500 Euros a càrrec 
de  l’Ajuntament  de  Tarragona  amb  aportacions  de  la 
Diputació  de  Tarragona  i  l’Autoritat  Portuària39.  Per 
primera  vegada  aquest  any  un  bus  gratuït  va  fer  un 
programació. Museu d’Història de Tarragona.
38 GOSÁLBEZ. C (2004): El número de visitas a los monumentos augmentó 
durante Tarraco Viva, Diari de Tarragona, 26-06-2004, pag 7
39 FILELLA. C (2005): Tarraco Viva us mostrarà com s’elegia un alcalde i  
com es divorciaven els romans, El Punt, 30-04-2005, pag 35
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recorregut pels diferents espais on es feien activitats,  el 
Camp de Mart, el camp de futbol del passeig Torroja, el 
Pretori i l’Amfiteatre40.
La  VII Trobada internacional de grups de reconstrucció 
històrica romana va comptar aquest any amb la Legio VII 
Gemina de Tarragona, la Römercohorte Opladen- Legio 
VI Victrix de Alemanya, la Cohors I Gallica de Iruña, el 
grup  d’Ibercalafell,  la  Associació  Celtibèrica 
Tierraquemada  de  Numancia  (Soria)  i  els  genets  del 
Corpus equitum legionis X de Bèlgica.
La novetat d’aquest any van ser el grup de Soria que va 
presentar una sèrie d’activitats de la vida quotidiana dels 
celtibers:  una  forja  de  ferro,  la  cistelleria,  la  utilització 
d’un molí de farina, etc...41 
Les  xifres  d’entitats  participants  van  continuar  en 
augment. La VII fira Fòrum Tarraco va comptar amb 15 
tallers  diferents  i  la  III  fira  internacional  Roma  als 
Museus del Món va reunir fins a 35 museus i entitats. El 
grup  Projecte  Phoenix  va  presentar  aquest  any  com  a 
novetat l’espectacle Oro vos faciatis: l’elecció d’un alcalde 
en  una  ciutat  romana  i,  com  en  anys  anteriors,  els 
espectacles  Tabularium  i  l’Agrimensura  romana.  Les 
activitats  dels museus, les visites guiades i  els cicles  de 
conferències van continuar, així com els espectacles per a 
escolars. 
Una altra novetat d’aquest any va ser el Scriptorium, un 
taller  d’escriptura  romana  on  era  possible  aprendre 
cal·ligrafia  romana  amb  pinzell  i  paper  substituint  el 

40 GOSÁLBEZ.  C  (2005):  La  Tarraco  Viva  más  completa,  Diari  de 
Tarragona, 24-05-2005, pag 8
41 Vegeu a l’Annex 1 el programa d’activitats que he consultat a Tàrraco Viva; 
2005.  Tàrraco Viva VII Jornades de  divulgació  històrica  romana.  Full  de 
programació. Museu d’Història de Tarragona
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papir.  Els  tasts  del  Thermopolium  van  ser  aquest  any 
enriquits pel grup Kuanum de Barcelona que va presentar 
les seves demostracions i degustacions de cuina feta a la 
romana.

Gent en el taller d’escriptura romana (Col·lecció pròpia)
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5.5. Tarraco Viva 2006

Les jornades es van realitzar del dia 18 al 28 de maig del 
2006.  El  nombre  d’activitats  diferents  va  continuar  en 
augment  fins  les  150  i  això  va  obligar  a  ampliar  les 
jornades  a  dos  caps  de  setmana  consecutius.  El 
pressupost d’aquest any va pujar als 400.000 euros42.

Lluita entre dos gladiadors (Col·lecció pròpia)

Aquest  any  esmentaré  només  les  novetats,  ja  que  les 
activitats restants es van fer igual que els darrers anys. En 
primer lloc citar la presència del grup Athenea Promakos 
que  presenta  les  armadures  dels  grecs  i  el  seu 

42 GOSÁLBEZ.  C (2006):  Tarraco Viva propone 150 actividades romanas 
durante dos fines de semana, Diari de Tarragona, 31-03-2006, pag 8 
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comportament durant la batalla.  Aquest any el grup de 
música antiga Ludi Scaenici va presentar a la gran carpa 
del  Camp de Mart  l’espectacle  Baccanalia,  una obra de 
música  i  dansa  inspirada  en  els  ritus  en  honor  al  déu 
Baccus. La fundació “La Caixa” va organitzar aquest any 
una activitat especial que consistia en la reconstrucció a 
càrrec  del  grup  Projecte  Phoenix  d’un  banquet  romà 
acompanyat  de  dues  conferències  sobre  els  banquets 
romans  segons  les  fonts  literàries  i  les  artístiques. 
L’Associació cultural Sant Fructuós va presentar Tarraco 
Christiana, una petita recreació sobre la vida dels primers 
cristians a l’antiga Tàrraco. Ars Mensoria va mostrar per 
la  seva  part  una  reconstrucció  d’aparells  de  topografia 
romans43. 
Les  xifres  d’assistència  continuaven  molt  altes.  2.500 
escolars  van  omplir  el  primer  dia  l’activitat  de  com 
jugaven  els  nens  de  Tàrraco  i  el  nombre  global 
d’assistents  a  totes  les  jornades  va  rondar  les  80.000 
persones44. Els hotels de la ciutat van col·laborar aquest 
any  oferint  descomptes  en  els  seus  preus  durant  les 
jornades.

5.6. Tarraco Viva 2007

Les jornades van durar del dia 10 al 20 de maig del 2007. 
Les dates es van avançar una setmana per no coincidir 
amb les  eleccions  municipals.  Aquesta ha estat  l’última 

43 Vegeu a  l’Annex 1  el  programa d’activitats  que he consultat  a Tàrraco 
Viva; 2006. Tàrraco Viva VIII Jornades de divulgació històrica romana. Full 
de programació. Museu d’Història de Tarragona
44 GOSÁLBEZ. C (2006): 2.500 escolares llenan el Campo de Marte para 
jugar como los niños de Tarraco, Diari de Tarragona, 18-05-2006, pag 11.
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edició de Tarraco Viva celebrada fins ara. Magí Seritjol, el 
director de les jornades, em comentava que l’any 2008 es 
prepara  una  gran  edició  per  celebrar  els  10  anys  de 
l’esdeveniment. 
El programa d’actes va seguir la mateixa línia dels anys 
anteriors. Va tenir un pressupost de 440.000 euros, amb 
més  de  200  actes  gratuïts  celebrats  en  cinc  escenaris 
diferents  units  pel  Tarraco  bus45.  Com  sempre  la  part 
central de les jornades va ser la X trobada internacional 
de  grups  de  reconstrucció  històrica  romana,  on  van 
participar  10  grups  diferents  de  tot  Europa  actuant  el 
grup tarragoní Legio VII Gemina com a amfitrió. Al camp 
de futbol del passeig Torroja al cantó de les muralles es va 
aixecar  un  autèntic  campament  legionari  romà  amb 
tendes, estris  i  tot tipus de materials  per reconstruir la 
vida quotidiana en un campament.  Com sempre també 
els  gladiadors  del  grup Ars Dimicandi  van entusiasmar 
amb les seves actuacions a la sorra de l’amfiteatre.
Al Camp de Mart es va tornar a aixecar la carpa gegantina 
per contenir  la cinquena fira internacional de museus i 
monuments.  Van  participar  un  total  de  37  entitats 
diferents  i va tenir un paper especial la ciutat de Pompeia 
que  aquest  any  es  va  agermanar  amb  Tarragona.  Als 
jardins del Camp de Mart es va aixecar també la novena 
fira  de  productes  de  divulgació  arqueològica  amb  15 
tallers,  empreses i  grups,  incloent-hi  la  taverna librària 
per a la venda de llibres i publicacions diverses. 
Els  grups  de  reconstrucció  Thaleia  i  Itinere  van 
organitzar les seves visites comentades al mateix temps 
que  els  museus  n’ampliaven  l’oferta  d’exposicions  i 

45 GOSÁLBEZ.  C  (2007):  Tarraco  Viva  se  adelanta  una  semana  por  las 
elecciones con casi 200 actos gratuitos, Diari de Tarragona, 2-03-2007, pag 
3.
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jornades de portes obertes amb l’organització de visites 
nocturnes  als  museus.  Els  actes  organitzats  per  la 
fundació “La Caixa” van incloure aquest any una activitat 
i dues conferències relacionades amb els patrons i clients 
a l’antiga roma.  Una nova activitat ha estat Certamina, 
espai  de  debat  on  dos  investigadors  i  un  moderador 
discuteixen entorn a un tema que aquest any era Graecia 
capta.  Roma una civilització original o una còpia dels  
grecs. Igual  que  els  anys  anteriors  els  col·legis 
professionals  d’enginyers,  metges  i  arquitectes  van 
organitzar conferències sobre els oficis a l’antiga Roma.
Continuaren també els tallers i jocs per a grups d’escolars 
i el taller d’escriptura romana. 

L’institut Ars Dimicandi fent una mostra de lluita (Col·lecció pròpia)
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L’acte  de  cloenda  de  les  jornades  va  ser  Comitia,  una 
representació  de  les  eleccions  municipals  a  l’antiga 
Tàrraco a càrrec de Projecte Phoenix. Una setmana més 
tard els tarragonins votaven un altre cop a les eleccions 
municipals. Aquesta vegada les de l’any 2007 dC.
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6. TARRACO VIVA. UNA OFERTA 
CULTURAL

Al capítol anterior hem vist quins van ser els orígens de 
Tarraco  Viva i  com ha anat  evolucionant,  ara mostraré 
quines són les diferents activitats que any rere any s’han 
anat  consolidant  com  els  elements  indispensables 
d’aquestes  jornades.  Totes  elles  mostren  la  nova 
aportació  de  Tarraco  Viva,  no  es  tracta  ni  d’una  festa 
major ni tampoc d’una festa d’artesans per treure diners 
com poden ser les de Nadal o les fires. Es tracta d’una 
oferta  cultural  íntimament relacionada amb els museus 
de la ciutat  recolzada directament per les institucions i 
que tracta únicament d’apropar diferents aspectes de la 
antiguitat a la nostra realitat actual46.

Història en acció. Trobades internacionals 
de grups de reconstrucció històrica 
romana
La feina dels grups de reconstrucció és la de mostrar-nos 
com vivien els romans. Al capítol tres hem descrit l’origen 
d’aquests  grups i  hem presentat  les  fitxes d’uns quants 
que  podem  considerar  els  més  representatius.  Tarraco 
Viva s’ha convertit en els darrers anys en el lloc d’Europa 
on aquests grups es reuneixen de forma més habitual. Al 
46  A l’entrevista que vaig tenir amb Magí Seritjol em va insistir molt que no 
es tractava  d’una festa sinó d’un acte cultural.
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llarg  dels  anys  són  molts  els  grups  diferents  que  han 
actuat a Tarraco Viva, la llista és la següent:

• Guerrers ibers de la Ciutadella de Calafell
• Guerrers Celtibers de Segeda (Aragó)
• Ermine Street Guard (Gloucester- Gran Bretanya)
• Legio VIII (Toulouse- França)
• Legio VII Gemina (Tarragona)
• Projecte Phoenix (Tarragona)
• Corpus Equitum Legionis X (Bèlgica)
• Cohors I Gallica de Iruña-Velia (País Basc)
• Römercohorte Opladen- Legio VI Victrix-  Cohorts 

Asturum (Alemanya)
• Legio I Germanica (Tarragona)
• Associació Celtibèrica Tierraquemada (Numància-

Sòria)
• Cohors I Germanorum (Alemanya)
• Athenea Promakos (Espanya)
• Timetroter – Cavalleria romana (Alemanya)

Molts d’aquests grups ens mostren la vida quotidiana dels 
legionaris  romans,  el  seu  vestuari,  l’armament,  què 
menjaven,  com  es  desplaçaven...  tot  plegat  amb  unes 
explicacions històriques molt rigoroses. Al mateix temps 
també  ens  mostren  les  tàctiques  que  utilitzaven  en 
aquella  època,  podem veure  tant  els  legionaris  com els 
auxiliars  en  marxa  amb  el  seu  armament  i  els  estris 
personals carregats al coll. En marxes diàries podien fer 
trenta quilòmetres suportant 30 Kg que portaven a sobre. 
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Ens  mostren  l’entrenament,  l’organització  d’un 
campament  en  marxa,  el  comandament,  les  catapultes, 
les tendes de campanya, les insígnies militars i el culte a 
les legions. També la cavalleria que s’utilitzava en tasques 
de rastreig i enllaç, que era molt útil per seguir l’enemic 
després d’una derrota.

Ermine Street Guard i Legio VII Gemina, legió en formació

L’equip de reconstrucció històrica de la ciutadella ibèrica 
de Calafell presenta reconstruccions de la vida dels ibers, 
per exemple l’enterrament d’un cabdill  ibèric mort pels 
romans.   També  van  recrear  un  intercanvi  comercial 
entre ibers i púnics i una recreació sobre les diferències 
socials  a  l’època  ibèrica.  El  grup  de  Numància 
Tierraquemada  ensenya   la  vida  dels  celtibers,  què 
menjaven,  com  vestien,  com  lluitaven   i  altres  temes 
relacionats  amb  la   seva  cultura.  Per  acabar,  el  grup 
d’Athenea  Prómakos  mostra  el  vestuari,  armament, 
estratègies  i  tàctiques  de  l’exèrcit  grec,  així  com 
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comentaris  sobre  la  composició  i  classes  socials  dels 
exèrcits que van derrotar els perses.

Ludi Gladiatori Pugilumque. Les lluites de 
gladiadors i el pugilat a l’antiguitat
Una  activitat  específica  dels  grups  de  reconstrucció 
històrica ha estat el món dels gladiadors. 
A Tarraco Viva han actuat dos grups, primer la Família 
Gladiatora  de  Vàc  (Hongria)  i  després   l’institut  Ars 
Dimicandi de Bèrgam (Itàlia) que ha vingut tots els anys 
a  partir  de  l’any  2003.  Els  seus  espectacles  al  mateix 
amfiteatre tornen a despertar la passió dels espectadors 
igual  que  fa  2.000  anys.  Aquest  grup  ofereix  visites 
guiades  didàctiques  comentades  a  un  campament  de 
gladiadors  on  es  poden  veure  les  diferents  armes  i 
després  a  l’espectacle  mostren  els  diferents  tipus  de 
lluites.

Lluita de gladiadors (Col·lecció pròpia)
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Tàrraco a Taula. Jornades de 
Reconstrucció Gastronòmica Romana

Mostra de menjars

L’Associació Tàrraco a Taula és el  mateix origen de les 
jornades Tarraco Viva. La possibilitat de tastar la cuina 
romana amb antigues receptes que permeten fer un gran 
salt enrere i gaudir dels orígens de la nostra cuina va ser 
molt ben rebuda per la gent i s’ha anat celebrant any rere 
any.   Aquesta  activitat  ha  tingut  tres  eixos  diferents. 
D’una banda els menús oferts pels diferents restaurants 
de la  ciutat,  en segon lloc  l’activitat  del  Thermopolium 
instal·lat al Camp de Mart i en els últims anys també els 
tallers- demostració de cuina romana del grup Kuanum. 
Aquest grup va oferir els anys 2006-2007 tot un seguit de 
tallers per conèixer millor la cuina romana. Hi va haver 
projeccions  i  tasts  de  plats  per  tastar-ho.  Hi  havia 
begudes  de  tot  tipus,  aqua  mulsa  inveterata,  mustum, 
sicera,  rosaceum  vinum,  caroenum,  etc.  I  menjars, 
naturalment, com cicera, epityrum, moretum, cucurbitae 
gustum, panem cum oleo, etc.

55



Roma als museus del món.  Fires 
internacionals de museus, monuments i 
jaciments arqueològics d’època romana.
L’any  2003  va  sorgir  la  idea  d’organitzar  una  fira  que 
permetés  apropar  al  públic  el  món de l’antiga  Roma a 
través  de  la  informació  dels  museus,  monuments  i 
jaciments arqueològics de diferents països europeus. El 
seu objectiu és donar a conèixer i intercanviar informació 
sobre  el  treball  i  realitats  de  museus  i  les  seves 
institucions. Assisteixen museus de Catalunya, Espanya i 
Europa.  Cada  any  hi  ha  una  ciutat  convidada  amb  un 
espai propi de major entitat. L’any 2006 va ser convidada 
la ciutat de Palestrina i l’any 2007 la ciutat de Pompeia 
agermanada amb Tarragona.

Recinte on es celebra la fira de Museus
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Juguem com les nenes i els nens de 
Tàrraco. Tallers i jocs per a grups escolars
Una activitat molt important que cada any ha inaugurat 
les jornades de Tarraco Viva han estat els tallers i jocs per 
a grups escolars reconstruint com eren alguns dels jocs 
dels nens i nenes romans. Aquesta activitat l’organitza el 
camp d’aprenentatge de Tarragona de la Generalitat  de 
Catalunya.  Eren  sempre  jocs  molt  senzills  però  molt 
atraients, com són els diferents tipus de sonalls per als 
nadons fins els jocs de nines, miniatures, construccions  o 
les  petites  competicions  fetes  amb  pedres,  pedretes  i 
ossets.

Nens jugant a típics jocs romans
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Fòrum Tàrraco.  Fires de productes de 
divulgació històrica romana
Es tracta d’una fira especialitzada a oferir productes de 
museus,  artesania  arqueològica,  objectes  i  records  dels 
grups de reconstrucció,  etc.  Es poden comprar objectes 
de  mercaderia  cultural,  rèpliques  arqueològiques  o 
obtenir informació relacionada amb el patrimoni històric 
d’època  romana.  Dintre  d’aquesta  fira  el  gremi  de 
llibreters  de  Tarragona  munta  la  Taberna  Libraria,  un 
estand on es venen llibres de tot tipus relacionats amb 
l’arqueologia i el món romà, des de literatura clàssica, art, 
novel·les històriques, fins a edicions per a infants.

Tàrraco nostra. Visites guiades 
Diferents  grups  de  Tarragona  com  Nemesis  i  Thaleia 
s’han  especialitzat  a  mostrar  els  diferents  monuments 
romans de Tarragona com el Pretori romà, les voltes del 
Circ o el Fòrum de la Colònia fent petites representacions 
comentades d’aspectes de la vida quotidiana: el vestit i el 
calçat, l’esclavitud, les noces i els divorcis o els funerals.

Comentaris sobre artesania romana
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Conferències dels col·legis professionals
Des  de  l’any  2001  diferents  col·legis  professionals  de 
Tarragona  han  col·laborat  en  les  jornades  organitzant 
conferències relacionades amb la seva professió. Aquests 
col·legis són: el de metges amb conferències relacionades 
amb  la  salut  i  la  medicina  a  l’antiga  Roma;  el  col·legi 
d’advocats  amb el  món complex  de  la  lex romana  que 
encara  avui  en  dia  s’estudia  a   la  facultat  de  Dret;  el 
d’enginyers  industrials  amb  conferències  relacionades 
amb el subministrament d’aigua, la construcció de ports o 
les màquines de setge de l’exèrcit romà; en últim lloc el 
d’arquitectes  organitza  conferències  relacionades  amb 
l’urbanisme i els edificis romans.

Activitats de la fundació “La Caixa”
Des  de  l’any  2002  la  fundació  “La  Caixa”  també  ha 
col·laborat  a  Tarraco  Viva,  inicialment  amb  xerrades 
sobre la poesia i  la literatura llatines i a partir de l’any 
2005  amb  una  activitat  concreta  que  consistia  en  una 
reconstrucció  a  càrrec  del  grup  Projecte  Phoenix  (un 
sopar  romà,  clients  i  patrons)  acompanyada  de  dues 
conferències  sobre  el  tema  a  càrrec  de  professors 
universitaris.

Activitats dels museus de la ciutat
Museu  Nacional  Arqueològic  de  Tarragona.  Museu 
d’Història  de  Tarragona.  Museu Diocesà  de  Tarragona. 
Museu del Port de Tarragona. 
Tots els museus de la ciutat col·laboren amb Tarraco Viva 
organitzant jornades de portes obertes i visites guiades a 
les seves instal·lacions. El MNAT les organitza també  a 
diferents  monuments  romans:  Museu  i  Necròpolis 
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paleocristians,  Vil·la  romana  dels  Munts,  on  Caius 
Valerius  Avitus  i  la  seva  esposa  Faustina,  senyors  dels 
Munts,  ofereixen  acompanyar  els  visitants  en  un 
recorregut  per  la  seva  propietat  i  per  últim  la  Vil·la 
romana de Centcelles. El MHT per la seva part organitza 
visites comentades a la  maqueta de l’antiga Tàrraco a les 
Voltes del Pallol. El projecte de la maqueta es va iniciar 
l’any 2001 com una eina de promoció de la ciutat romana. 
La maqueta es va concebre com una peça “viva” i amb la 
possibilitat  de  constant  transformació  per  tal  de  poder 
incorporar, amb el temps, els nous avenços científics en el 
camp de l’arqueologia.

Teatre Romà. Aula de teatre de la 
Universitat Rovira i Virgili
Des de l’any 2001 l’aula de teatre de la URV va començar 
a oferir petites obres de teatre romà fetes “a la romana”, 
és a dir, reconstruint un petit escenari tal com eren els 
teatres romans al carrer i oferint diferents tipus d’obres, 
sobretot comèdies de Plaute. Els actors van vestits amb 
màscares i roba grotesques per accentuar la comicitat de 
les obres.

Ludi Scaenici. La Música i la Dansa a 
l’antiga Roma 
El grup Italià Ludi Scaenici ens recrea des de l’any 2000 
la música i dansa de l’antiga Roma. Els instruments són 
reproducció  exacta  dels  originals  trobats  a  les  tombes: 
flautes dobles,  lires,  panderos,  xinxines i  cascavells.  No 
sabem  ben  bé  com  sonaven  les  cançons  dels  romans 
perquè no s’ha conservat  res semblant  a les  partitures. 
Però no obstant això, aquest grup ens permet captar molt 
bé com eren els sons dels instruments. L’any 2006 aquest 
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grup va reconstruir a través de la música i la dansa el que 
podia ser una Pompa Bàquica, és a dir, una interpretació 
d’allò que hauria pogut succeir en un espectacle dedicat a 
Bacus  a l’antiga Roma.  Al  so de la música nois  i  noies 
joves  dansen,  criden  i  arriben  al  deliri  místic  que 
inspirava aquest déu.

Representació d’una obra del grup Ludi Scaenici
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Tàrraco Christiana. La vida dels primers 
cristians a l’antiga Tàrraco
L’associació  cultural  Sant  Fructuós  i  el  Museu  Bíblic 
Tarraconense   duen   a  terme  tres  sessions  formatives 
sobre  aspectes  de  la  vida  quotidiana  dels  primers 
cristians  en  el  marc  de  la  Tàrraco  romana.  L’activitat 
s’inicia amb una visita a la sala del món paleocristià del 
Museu  Bíblic  per  explicar  els  aspectes  del  patrimoni 
històric,  artístic  i  arqueològic  dels  primers  segles  del 
cristianisme  a  Tàrraco.  Després  es  realitza  una 
reconstrucció històrica d’un funeral cristià i es recorda la 
persecució que l’emperador Valerià va emprendre contra 
la comunitat cristiana de Tàrraco sent bisbe de la ciutat 
Fructuós i diaques, Auguri i Eulogi, convertits en màrtirs 
ara fa 1750 anys.
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7. TARRACO VIVA. LES XIFRES 
D’UNA EVOLUCIÓ

7.1. Les xifres de visitants

Calcular el número de visitants a les jornades resulta molt 
imprecís.  Alguns  anys  els  periodistes  aporten  dades 
d’assistència però amb grans variacions. Com molts dels 
espectacles són d’accés gratuït i lliure resulta molt difícil 
poder  calcular  el  nombre  de  visitants.  L’única  activitat 
que  proporciona  dades  concretes  són  els  prop  de  900 
escolars que l’any 2003 inauguraven les jornades amb els 
espectacles relacionats amb els jocs a l’antiguitat que uns 
anys  més tard  havien  passat  a  ser  2.50047.  No  obstant 
això  he  recollit  algunes  dades  subministrades  per  la 
premsa. 
L’any 2000  es va calcular que hi passarien unes 6.000 
persones48. L’any següent la xifra esperada de visitants als 
estands de la fira era de 30.000 visitants 49.

47 GOSÁLBEZ. C (2003): 900 escolares jugaran como los niños de Tarraco, 
Diari  de  Tarragona,  9-03-2003,  pag  5;   GOSÁLBEZ.  C  (2006):  2.500 
escolares llenan el Campo de Marte para jugar como los niños de Tarraco, 
Diari de Tarragona, 18-05-2006, pag 11
48 SANS, S(2000) Tarragona revivirá en mayo el esplendor de su pasado 
romano, La Vanguardia, 12-04-2000, pag 3
49 BARRERA. M (2001): Tarraco Viva espera 30.000 visitants”. El Punt, 25-
05-2001, pag 3

63



Visitants contemplen una lluita de gladiadors al amfiteatre 
(Col·lecció pròpia)

L’any  2003  hi  ha  algunes  dades  concretes  sobre  el 
nombre  d’assistents.  Aquest  any  10.000  persones  van 
retirar tiquets d’assistència als actes en què era necessària 
una  invitació  prèvia,  1.200  persones  van  assistir  a 
l’espectacle  de  la  Pompa  Triumphalis  a  les  muralles  i 
4.000 espectadors van omplir les tres sessions de lluita 
romana50. 
L’any  següent  2004  el  nombre  de  visitants  als 
monuments durant les jornades va arribar a les 53.545 
persones i podem imaginar que molta gent van participar 
als  actes  lúdics  d’aquestes51,  encara  que  no  he  pogut 
contrastar les dades.

50  GOSÁLBEZ. C (2003): Tarraco Viva se consolida i supera las previsiones 
más optimistas, Diari de Tarragona, 20-05-2003, pag 12
51 GOSÁLBEZ. C (2004): El número de visitas a los monumentos aumentó 
duranteTarraco Viva, Diari de Tarragona, 26-06-2004, pag 7
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7.2. El pressupost

Com  hem  vist  als  capítols  anteriors,  Tarraco  Viva  va 
néixer com una iniciativa més de  cara a potenciar davant 
la UNESCO la importància dels monuments romans de 
Tarragona i la forma com la ciutat conviu amb aquests. 
Inicialment el pressupost de les jornades va ser assumit 
íntegrament per l’Ajuntament de Tarragona. A partir de 
l’any  2002  el  pressupost  va  sorgir  d’un  conveni  entre 
l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i 
l’Autoritat  Portuària,  malgrat  que  l’Ajuntament  sempre 
posa amb molta diferència la partida més important.  Per 
exemple l’any 2002 l’Ajuntament va posar 138.000€; la 
Diputació, 15.025€; i l’Autoritat Portuària, 9.015€.
Consultant  la  premsa  dels  diferents  anys  he  pogut 
comprovar quin ha estat el pressupost de les jornades de 
Tarraco Viva al llarg d’aquests nou anys. 
Les xifres ens mostren clarament  com Tarraco Viva ha 
anat  creixent  any  rere  any.  En nou anys  el  pressupost 
inicial de 24.000 Euros ha passat a ser 440.000, és a dir 
que s’ha multiplicat aproximadament per 18 vegades.

1999 7.000.000 ptes 24.000 Euros   
2000 14.000.000 ptes 84.000 Euros52

2001 102.000 Euros53

2002 162.270 Euros54

52 M. LL(2000) Els concerts de música romana antiga, una de les principals 
novetats de la segona edició de Tarraco Viva,  El Punt, 12-04-2000, pag 6. 
Afirma que en la edició de l’any 2000 el pressupost va ser de 14 milions de 
pessetes i que havia doblat el de l’any anterior.
53 GERHARD. F (2001) Tarragona reviu l’esplandor romana,  El Periódico, 
18-05-2001, pag 55
54 GOSÁLBEZ.  C(2002)  Tarraco  Viva  captará  público  en  Aragón  y 
Catalunya, Diari de Tarragona, 9-09-2002, pag 8 En aquest article s’explica 
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2003 No hi ha dades per aquest any
2004 270.000 Euros 55

2005 316.500 Euros56

2006 400.000 Euros57 
2007 440.000 Euros58

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007

que del pressupost d’aquest any que pujava fins els 162.270 Euros, 138.000 
van ser aportats per l’Ajuntament,  15.025 per la Diputació de Tarragona i 
9.015 per l’Autoritat Portuària.
55 GOSÁLBEZ. C (2004) Tarraco Viva difundirá el mundo romano con un 
centenar de actos, Diari de Tarragona, 3-04-2004, pag 8
56 FILELLA. C(2005) Tarraco Viva us ensenyarà com s’elegia un alcalde i  
com es divorciaven els romans,  El Punt, 30-04-2005, pag 35. Dels 316.500 
Euros prossupostats aquest  any 280.000 van ser posats per l’Ajuntament, 
17.500 per la Diputació i 15.000 per l’Autoritat Portuària.
57 GOSÁLBEZ.  C  (2006)  Tarraco  Viva  propone  150  actividades  romanas 
durante dos fines de semana, Diari de Tarragona, 31-03-2006, pag 8
58 ZARAGOZA.  X(2007)  Tarraco  Viva  s’avança  una  setmana  per  les 
eleccions amb quasi 200 actes gratuïts,  Diari més Tarragona,  2-03-2007, 
pag 3.
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8. INTERÈS DELS JOVES PER 
TARRACO VIVA (ENQUESTA)

Per veure una mica la implicació dels joves a la Tarraco 
Viva  he  passat  una  enquesta  a  alguns  nois  i  noies  de 
l’institut.  El  que vull  veure amb aquesta enquesta és si 
realment  als  joves  d’entre  12-18  anys  els  interessen 
aquests  temes  i  si  hi  participen.  Primerament  els  he 
dividit  en  tres  grups  (1r-2n  ESO,  3r-4rt  ESO,  1r-2n 
BATX) per així després poder comparar els resultats.

Primer Cicle (1r–2n ESO)

Els  més  joves  sembla  que  són  els  que  més  coneixen 
aquestes  jornades.  Només  un  10%  dels  estudiants 
desconeixen aquestes activitats. Encara que n’hi ha molts 
que tan sols hi han anat una vegada.  Com bé es pot veure 
al  gràfic,  un  62%   han  vist  Història  en  acció.  Els 
gladiadors  són  qui  guanyen  per  golejada  tota  la  resta 
d’activitats.  Les  activitats  que més agraden són per  als 
nois els combats de gladiadors i entre les noies els tallers i 
desfilades. Al contrari, les activitats que menys agraden a 
les noies són les lluites de gladiadors mentre que als nois 
el  menjar  romà.  La majoria  han anat  amb el  col·legi  o 
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amb els  pares,  només  un  9% ha  anat  amb els  amics  i 
moltes vegades els pares els han acompanyat.

 

 

Segon cicle (3r-4t ESO)

Sembla que els alumnes de 3r-4t ESO són els que menys 
coneixements tenen sobre aquestes jornades, un 40% no 
saben el que són. La quantitat de cops que hi han anat 
són  bastant  diferents,  també  i  no  hi  ha  cap  valor  que 
sobresurti  damunt d’un altre.  Pel que fa a les activitats 
que més els han agradat, els gladiadors queden empatats 
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amb  la  Tarraco  nostra  i  les  recreacions  de  una  casa 
romana  o  un  vestit  romà.  Encara  que  la  majoria 
asseguren que repetirien alguna activitat com les lluites 
de gladiadors alguns espectacles se’ls feien massa pesats i 
feia molta calor. Un altre cop la majoria hi han anat amb 
la família o amb l’escola.
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Batxillerat

 

 

Es torna a reduir el nombre de persones que no coneix 
Tarraco Viva, aquesta vegada un 20% dels estudiants de 
1r i 2n de BATX no coneixen aquestes jornades. Els que sí 
les coneixen hi han anat tots més d’una vegada a veure les 
activitats i els que no hi han anat mai ha sigut per falta de 
temps i no per falta d’interès.  Història en acció torna a 
emportar-se  el  %  més  alt  amb  un  59%  seguint  amb 
Tarraco a Taula amb un 11%, està clar que la diferència és 
molt gran i que els gladiadors tornen a guanyar amb molt 
avantatge. El que més ha agradat als estudiants  han sigut 
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els combats de gladiadors i la maquinària (catapultes). El 
que menys, han sigut els tallers i el menjar.  Un 56% hi ha 
anat amb la família i amb l’escola, un 33%. 

Globals

 

 

Està clar que molts joves de Tarragona coneixen el que és 
Tarraco Viva i han vist algunes de les seves activitats. Els 
joves entre 14-15 anys són els que no coneixen tant les 
activitats  i  a  qui  menys  interessa.  L’activitat  que  més 

71



joves han vist i que més els agrada són els gladiadors i les 
seves  representacions  amb  un  56%.  Darrere  d’ells  els 
segueixen  els  diferents  tallers  i  les  representacions  de 
Tarraco nostra.  Encara que els gladiadors són el que més 
agrada hi ha un petit % de noies a qui no acaba d’agradar 
veure dos homes lluitant a mort. L’activitat que molts han 
presenciat  més d’una vegada han estat  naturalment els 
gladiadors. Alguns joves es queixen que algunes activitats 
és  fan  pesades  mentre  que  d’altres  només  recorden  la 
calor  que  feia.  Un  38%  dels  joves  hi  han  assistit  amb 
l’escola alguna vegada, encara que s’ha de comentar que 
la  meitat  hi  han  anat  amb  la  família.  Tarraco  Viva  ha 
aconseguit que aquestes jornades siguin adreçades a un 
públic molt ampli i moltes vegades familiar. 
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CONCLUSIONS

Amb  aquest  treball  he  intentat  mostrar  l’origen  i 
l’evolució de les jornades Tarraco Viva. Des del meu punt 
de vista el que Tarraco Viva vol aconseguir és una oferta 
cultural diferent a la dels museus, traslladant aquests al 
carrer i així fer-ho tot més dinàmic i entenedor. La millor 
forma  d’entendre  per  a  què  servia  un  objecte  d’època 
romana és no veure-ho exposat en un museu sinó veient 
com s’utilitzava.  De la  mateixa manera per entendre el 
teatre romà o l’amfiteatre de Tarragona la millor manera 
és poder contemplar una obra de teatre romana o veure 
un combat de gladiadors. 
Als primers capítols he mostrat els problemes que tenen 
els  museus  per  donar  realment  a  conèixer  les  seves 
col·leccions  i  al  mateix  temps  com  a  diferents  ciutats 
tenen lloc festivals o festes populars inspirades en l’època 
antiga  o medieval. El mercat medieval de Montblanc o 
les  festes  de  Cartaginesos  i  Romans  de  Cartagena  ens 
mostra  com  una  ciutat  sencera  pot  gaudir  amb  el  seu 
patrimoni.
Però la idea de Tarraco Viva no és aquesta. No pretén ser 
ni  una  festa  popular  ni  un  mercat  d’antiguitats  o  de 
productes  artesanals.  Magí  Sertijol,  director  de Tarraco 
Viva, ha insistit amb  molta claredat que és tracta d’una 
oferta  cultural,  un  espectacle  gratuït,  dinàmic  i  molt 
divers.  L’èxit  de  cadascuna  de  les  jornades  no  es  pot 
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mesurar  únicament  per  l’augment  del  nombre  de 
visitants  sinó  sobretot  per  la  qualitat  dels  espectacles 
oferts. 
Com anècdota, em va explicar Magí Seritjol que cada any 
té petites discussions amb el grup de gladiadors perquè 
les seves actuacions no siguin només espectacle i diversió 
sinó  sobretot  una  activitat  de  difusió,  explicant  amb 
claredat els diferents aspectes del món dels gladiadors.
Hem  de  ressaltar  com  un  fet  molt  important  els 
compromís amb Tarraco Viva de moltes institucions de la 
ciutat  que  col·laboren  econòmicament  en  la  seva 
realització o hi participen directament.
Així  doncs  només  ens  queda  gaudir  el  proper  mes  de 
maig de les X jornades Tarraco Viva amb una celebració 
especial per commemorar aquest aniversari. 
La  informació  que  he  utilitzat  la  he  aconseguit 
bàsicament a l’Hemeroteca Municipal  del  carrer  Major. 
Es tracta fonamentalment dels programes d’activitats de 
Tarraco Viva durant tota la seva història (1998-2007) i els 
reculls de premsa relacionats amb aquest esdeveniment. 
Vull  agrair  a  Hel·lena  Virgili,  l’encarregada  de 
l’Hemeroteca,  la  seva  ajuda  i  les  facilitats  donades  per 
trobar  aquests  materials.  També  he  treballat  a  la 
biblioteca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
on  tenen  molts  llibres  sobre  museologia  i  en  general 
sobre el patrimoni arqueològic de Tarragona. Finalment, 
he entrevistat Magí Seritjol, tècnic del Museu d'Història 
de Tarragona, organitzador  i director d’aquestes jornades 
des del seu origen, a qui també vull agrair per haver-me 
ajudat a entendre aquestes jornades.
El  problema  que  m’ha  sorgit  a  l’hora  de  buscar 
informació és que no existeix cap llibre ni estudi concret 
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que parli  sobre Tarraco Viva,  ja que són unes jornades 
que  van  sorgir  fa  pocs  anys  i  que  encara  segueixen 
evolucionant.  Això en dificulta la recerca d’informació i 
en dificulta el treball, ja que has de anar fent un recull de 
molts llocs diversos. La informació que porten els diaris 
és  molt  desigual  sobretot  pel  que  fa  les  xifres  de 
participació  i  ha  resultat  difícil  fer  comprovacions.  He 
intentat  contrastar  diverses  fonts  d’informació  sempre 
que m’ha sigut possible.
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ANNEX. TARRACO VIVA. 
PROGRAMA D'ACTIVITATS ANY 

PER ANY 1998-2007
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Tàrraco a Taula: del 11 al 17 de maig 
del 1998

Participants
Restaurants que ofereixen una carta complerta amb plats 
d’inspiració romana.
Restaurant BARQUET 
Restaurant BARHAUS 
Restaurant EUGENI I MONTSE
Restaurant MERLOT

Restaurants que oferiran un menú o bé alguns plats.
Cafeteria- Restaurant LLEPAFILS 
Bar LA PEÑA 
Restaurant- Vinacoteca SUMPTA
Restaurant PASSADÍS 
Restaurant BELLE EPOQUE
Restaurant FLAVIUS
Bar TÒFUL
Celler- Rebost- Restaurant L’ARA-CATA
Bar-Granja LA BODEGA
Pub EL CAU
Café-Bar ALHAMBRA
Bar JB
Restaurant LES FONTS DE CAN SALA
Participacions especials. 
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Pa romà: Fleca Artesana TANET
Embotits romans: Carnisseries I granges GIRONINES 
Pollastreria LA SELECTA 

Col·lectiu de pastissers artesans de Tarragona (productes 
inspirats en receptes originals romanes)
Pastisseria ARIMANY
Pastisseria CONDE 
Pastisseria FONT 
Pastisseria GENEVE
Pastisseria Leman 
Pastisseria MÀRMOL
Pastisseria PALAU
Pastisseria ROVIRA
Pastisseria SANROMÀ
Pastisseria TRILL
Pastisseria VIVER 

CONFERÈNCIES
Dues conferències sobre gastronomia amb el nom de “ De 
Roma a la taula” i “Gastronomia i societat romana”  les 
dues realitzades al recinte monumental del Pretori i Circ 
romà. 

AMICS DE TARRAGONA
Aquesta  entitat  organitza  un  sopar  romà  en  què  els 
participants han d’anar caracteritzats d’època romana. 
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PARADA ROMANA AL MERCAT CENTRAL
L’Associació  de  venedors  del  mercat  central 
col·laboradors de Tàrraco a Taula, proporcionarà una de 
les  parades  del  mercat  com  a  punt  d’informació  de  la 
setmana gastronòmica romana.  

VISITA  AL  MUSEU  NACIONAL  ARQUEOLÒGIC  DE 
TARRAGONA
En  una  sala  hi  ha  exposades  un  seguit  de  peces 
arqueològiques  sobre cuina i  una explicació  dels  hàbits 
alimentaris dels romans.
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Tàrraco Viva 1999: del 14 al 23 de 
maig del 1999

Activitats

Història en acció.
I  Trobada  de  grups  de  reconstrucció  històrica  romana. 
Participa la LEGIO II AUGUSTA (Gran Bretanya), LEGIO 
X  GÈMINA  (Holanda),  FMILIA  GLADIATORIA 
(Hongria), LEGIO IV MACEDÒNICA (Cantàbria)

Tàrraco nostra
Visites guiades i escenificacions de la vida quotidiana a 
l’antiga Tàrraco

Ruta arqueológica urbana de Tàrraco
Restes  arqueològiques  de  l’antiga  Tàrraco  a  recintes 
públics i privats de la Part Alta 

Museus i recintes històrics
El dia internacional dels museus, els recintes dependents 
del Museu d’Història de Tarragona i del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona faran unes jornades de portes 
obertes.
A més  a  més,  una  inauguració  d'un  audiovisual  titulat 
“Tàrraco, civitas ubi aeterna est”.
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Exposicions
Es faran un parell  d’exposicions amb els títols “El món 
del la mort” i “Somnis de Tàrraco”.

Pentinats Romans
Durant aquests dies es faran pentinats  a l’antiga moda 
romana.

Altres activitats
Demostració d’art floral d’inspiració romana
Demostracions  d’encunyacions  de  monedes  i  aparador 
ambientat amb detalls romans
En hostals decorades les habitacions amb motius romans.

Tàrraco a Taula
II Jornades de Reconstrucció Gastronòmica Romana de 
Tarragona. Participen 27 establiments. 

Fòrum Tàrraco
I Fira de Productes de Difusió de la cultura romana

Roma al cinema “PEPLUM”
Projeccions, conferències i taula rodona de les pel·lícules 
“El Peplum”, “Cabiria”,  “Aníbal”,  “Poncio Pilatos”, “Una 
reina para el César”.
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Tàrraco Viva 2000: del 18 al 28 de 
maig del 2000

Activitats
Tàrraco a Taula
III Jornades de reconstrucció gastronòmica romana
Sopars  romans  a  les  muralles,  recreació  d’un 
Thermopolium  (casa  de  menjars  romans),  tast  romà 
popular i una oferta de cada un dels establiments, aquest 
any participen 22 establiments.

Història en acció
II  Trobada  internacional  de  grups  de  reconstrucció 
històrica romana
Desfilada  dels  grups  participants  al  recinte  de  les 
muralles romanes, visites comentades a una recreació de 
les activitats en un campament legionari romà, lluites de 
gladiadors i exhibició de tàctiques militars romanes. 

Fòrum Tarraco
II Fira de productes de divulgació i marxandatge d’època 
romana
Llibres,  reproduccions  de  peces,  informació  general, 
armament romà… Tot tipus de productes per comprar i 
conèixer millor el passat romà.

Tàrraco nostra
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Escenificacions de la vida quotidiana de l’antiga Tàrraco.

I Mostra d’audiovisuals del món antic
Vídeos de divulgació sobre descobriments arqueològics.

Concerts de música romana
Participants: Ludi Scaenici, Itàlia 

Inauguració  del  pas  de  ronda  i  fortí  negre  (muralles-
passeig arqueològic)
Espai de les muralles recuperat on els visitants i poden 
accedir.

Exposició “Viatge a l’antiga Roma”
Reconstruccions de l’antiga roma a través d’il·lustracions 
de  Peter  Connolly  i  textos  de  Hazel  Dogde.  Col·labora 
Acento editorial

El cinema peplum i la història de roma
Conferència per presentar el cicle, taula rodona sobre el 
cinema peplum i la història de roma i la projecció de tres 
pel·lícules  “Golfus  de  Roma”,  “Cabiria”,  “Jasón  y  los 
argonautas”, “La caída del Imperio Romano”.
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Tàrraco Viva 2001: del 18 al 27 de 
maig del 2001

Activitats
Conferència inaugural
“El Museo della Civilità Romana; un museu de divulgació 
històrica”

Història en acció
III  Trobada  internacional  de  grups  de  reconstrucció 
històrica d’època romana.
Demostracions  i  tallers  sobre  el  món  iber  i  Celtiber, 
lluites  de  gladiadors  i  entrenament  i  demostracions  de 
tàctiques militars romanes.
Participen Grup de Ciutadella de Calafell-Belos, Família 
Gladiatora  (Vàc-Hongria),  Ermine  Street  Guard 
(Gloucester- Gran Bretanya)

Fòrum Tàrraco
III Fira de productes de divulgació històrica romana

Pompa Tarraconensis
Desfilada de tots els grups participants a Tarraco Viva

Tàrraco nostra
Escena de la vida quotidiana de l’antiga Tàrraco.
Participants: Nemesis i patrimoni i difusió cultural.
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Concerts de música romana
Entre el sagrat i el profà; la música i la dansa a l’antiga 
Roma
Organitza: Ludi Scaenici (Itàlia)

Teatre còmic romà
La farsa de Pappus
Organitza: L’aula de teatre de la URV

Juguem com jugaven els romans
Tallers, jocs i activitats pedagògiques per a escolars
Organitza:  Camp  d’aprenentatge  de  Tarragona  i  la 
Generalitat de Catalunya

Morituri te salutant
III Cicle de cinema “peplum”
Conferència  i  presentació.  Projecció  de  “Espartaco”  i 
“Gladiator”.

Conferències
Cicle de conferències “L’oci en el món romà”
Amb tres  conferències  amb els  noms de  “Un dia  a  les 
carreres”, “Un dia de compres a Tàrraco” i “Un dia a les 
termes”
Organitzades pel Museu d’Història de Tarragona

Altres conferències
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Conferència  “Tàrraco  en  el  2001.  La  ciutat  romana  de 
Tarragona  a  la  llum  de  les  darreres  intervencions 
arqueològiques”.  Organitzada  pel  Museu  Nacional 
Arqueològic de Tarragona

“La  navegació  romana  a  Tarragona”.  Organitzada  pel 
museu del Port de Tarragona

Viatge a l’antiga roma
Exposició  d’il·lustracions  de  Peter  Connolly  i  Hazel 
Dogde.  Organitzada  per  el  museu  d’Història  de 
Tarragona.

Tarraco a Taula
IV Jornades de Reconstrucció gastronòmica romana.
Oferta  de  plats  romans  a  diferents  establiments  de 
Tarragona,  “Thermopolium”  (Restaurant  romà)  i  visita 
guiada  a  les  muralles  i  sopar  romà.  Participen  13 
establiments.

Visites guiades.

Altres activitats
Exposició “Tàrraco: una arqueologia viva” i “Quo vadis, 
peplum?”

Imperium et concilium
El govern d’una província imperial romana. Espectacle de 
reconstrucció  històrica.  Organitzada  per  l’Associació 
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Projecte  Phoenix-Legio  VII  Gemina  (Grup  de 
reconstrucció històrica de la Tarraconense)
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Tàrraco Viva 2002: del 16 al 26 de 
maig del 2002

Activitats
Conferència 
“Les excavacions arqueològiques a la pedrera del port de 
Tarragona al segle XIX.
Organitza: Museu del Port de Tarragona

Poesia Llatina
Cicle de conferències i recitals sobre la poesia a l’antiga 
roma
Conferències: “La poesia clàssica llatina”
Lectures poètiques: “Poesía contemporánea de tradición 
clásica, leída por sus autores”
i Recital de poesia llatina clàssica.
Organitza: Fundació la Caixa

Descobreix  l’antiga  Tàrraco-Visites  guiades.  Itinerari- 
Portal del Roser, Muralles romanes, plaça fòrum, pretori, 
circ romà, portal del roser.
Organitza: ITINERE. Turisme i cultura.

Cicle de conferències 
Conferències  amb  català,  italià  i  amb  anglès  amb 
traducció simultània. 
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“Les pedreres romanes de Tàrraco”
“La Legio VII Gemina; Origen i Història”
“Reconstruint el passat”
“Iardini  e  paesaggi  dell’  area  vesubiana  nel  79  D.C.: 
Metodi di studio e risultati”
“Màquines i enginyeria de l’antiga roma”
Col·laboració del Col·legi d’Enginyers de Tarragona

Juguem com jugaven les nenes i els nens de Tàrraco.
Durant  tot  un  matí  les  escoles  de  Tarragona  estan 
convidades a realitzar tallers,  jocs i espectacles sobre el 
món romà.
Organitza:  Camp  d’Aprenentatge  de  Tarragona 
(Generalitat de Catalunya)

Història en acció
IV  Trobada  internacional  de  grups  de  reconstrucció 
històrica romana.
Lluites de gladiadors (Família Gladiatora- Hongria) 

Demostracions  de  tàctiques  d’entrenament  dels  antics 
legionaris,  atacs  en  falca,  el  testudine  (Tortuga), 
llançament  d’artilleria  (catapulta,  ballista,  onager)  etc. 
També  es  realitzarà  diferents  sessions  d’entrenament 
militar (Ermine Street Guard- Gran Bretanya i Legio VII 
Gemina- Tarragona)

La cultura ibèrica

92



Tallers  amb diferents aspectes de la civilització  ibèrica; 
teixit,  tractament  de  pells,  tècniques  de  construcció, 
escriptura,  armament  etc  i  recreació  d’una  cerimònia 
d’incineració  funerària  ibèrica  (Ciutadella  ibèrica  – 
Calafell-Tarragona) 

Museus i monuments
Museu d’Història de Tarragona
Els  recintes  gestionats  per  aquest  museu  ofereixen 
jornades de portes obertes durant tots els dies de Tàrraco 
Viva.  El passeig arqueològic, fòrum provincial, fòrum de 
la colònia, circ romà, amfiteatre romà i la pedrera romana 
del Mèdol.
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Oferirà unes jornades de portes obertes als seus recintes 
durant 4 dies. El museu arqueològic, museu i necròpolis 
paleocristians, vil·la romana dels Munts (Altafulla), vil·la 
romana de Centcelles (Constantí)

Ruta arqueològica urbana de Tàrraco
Recorregut  pel  centre  històric  de  Tarragona  on  s’han 
conservat  restes  arqueològiques  romanes  en  carrers, 
places i establiments comercials. 

Museu del port de Tarragona
Els orígens de la ciutat romana i la importància de l’antic 
port de Tàrraco.

Museu diocesà de la catedral de Tarragona
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Restes del recinte de culte pertanyents al conjunt floral 
flavi de Tàrraco.

Dues farses atel·lanes
El teatre còmic a l’antiga Roma. 
Exposició  divulgadora  “L’antic  teatre  còmic  romà;  les 
atel·lanes”
Escenificació de dues farses atel·lanes:
Farsa de Pappus, Farsa de Bucco i Manduccus 
Organitza:  Aula  de  Teatre  de  la  Universitat  Rovira  i 
Virgili de Tarragona 

Ludi Gladiatori Pugilumque 
Arqueologia  experimental  sobre  els  diferents  tipus  de 
lluita a l’antiguitat.
Conferències didàctiques (Pugilatus caestis (El pugilat a 
l’antiguitat)  Exèrcit  romà,  Els  gladiadors(Mirmilló-
Traci / Secutor- Reciari)), Espectacle/demostració (Ludi 
gimnastici  (lluites de gladiadors) Ludi gladiatori (lluites 
gladiadors)) Istituto Ars Dimicandi (Bergamo- Itàlia)

Tàrraco nostra
Tallers per a escolars, visites guiades i escenificacions de 
vida quotidiana de l’antiga Tàrraco.
Tallers didàctics, Visites guiades al Fòrum de la Colònia, 
Vestals; sacerdotesses de Roma. 
Organitza:  NEMESIS.  Arqueologia  i  Difusió  Cultural 
(Tarragona)
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Imperium et Concilium 
Exercitus
Entrenament  militar  del  grup  Legio  VII  Gemina 
(Col·laborarà  en  les  demostracions  que  realitzarà 
l’Ermine Street Guard)
Imperium et Concilium 
Comentaris amb demostracions sobre el funcionament de 
l’administració romana; els càrrecs executius, els censos i 
cadastres, el tabularium (arxiu), els impostos, etc. 
Exposició  divulgadora:  “El  govern  d’una  provincia 
imperial romana”
Organitza:  Associació  Projecte  Phoenix-  Legio  VII 
Gemina,  Grup  de  Reconstrucció  Històrica  de  la 
Tarraconense. 

Fòrum Tàrraco
IV Fira internacional de productes de divulgació històrica 
romana.
Museus,  institucions,  artesans,  llibres,  empreses 
relacionades amb la gestió del patrimoni, etc.

Roma-Amor 
Música i dansa de l’antiga roma. 
Ludi Scaenici (Roma-Itàlia) 

Tàrraco a Taula 
V Jornades de reconstrucció gastronòmica romana.
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Oferta  de  plats  romans  als  establiments  adherits, 
Thermopolium, Visita guiada a les muralles i sopar romà 
al Thermopolium. 
Organització: Associació Tàrraco a Taula
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Tàrraco Viva 2003: del 5 al 18 de 
maig del 2003

Activitats
Història en acció
V  Trobada  Internacional  de  grups  de  reconstrucció 
històrica romana.
Participants:  Ermine  Street  Guard  (Gran  Bretanya), 
Associació  Projecte  Phoenix  (Tarragona),  Ibercalafell 
(Clafell-Tarragona)

Ludi Gladiatori Pugilumque
Lluites de gladiadors i el pugilat a l’antiguitat
Organitza: Institut Ars Dimicandi (Bèrgam, Itàlia) 

Farses Atel·lanes 
Organitza: Aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili

Pompa Triumphalis
El triomf a l’antiga Roma
Organitza: Associació Projecte Phoenix

Tàrraco a Taula
VI  Jornades  de  reconstrucció  gastronòmica  Romana. 
Participen 14 establiments
Visita guiada i sopar romà
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Roma als museus del món
Fira  de  museus,  monuments  i  jaciments  arqueològics 
d’època romana
Organitza:   Museus  i  entitats  de  Catalunya,  Espanya  i 
Europa.

Fòrum Tàrraco
Fira de productes de divulgació històrica romana 

Ludi literarius i dues lustricus
Funus de Eutyches 
Música i dansa romana

Visites guiades teatralitzades i tallers per a escolars
Organitza: Grups Nemesis i Thaleia (Tarragona)

Visites guiades a la Tarragona romana
Jornades  de  portes  obertes  a  museus  i  monuments 
(MHT, MNAT, MBT)
Visites guiades als monuments amb l’empresa ITINERE

Activitats del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Per Júpiter entrarem al Olimp? (MNAT)
Callus i Faustina us inviten a la seva vil·la (Els Munts)
En el taller de Terenci Càndid (Cencelles)

Activitats del Museu d’Història de Tarragona
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Exposició  Tàrraco  Tarragona;  Dos  ciutats  una  realitat. 
Lamines de reconstrucció històrica.
Inauguració  de  les  obres  de  remodelació  del  cost  de 
guàrdia del passeig arqueològic.
Exposició  “Civitas”  La  ciutat  romana  a  través  de  les 
il·lustracions de Jean Claude Golvin.

Dido i Eneas
Poesia clàssica llatina
Cicle de conferències, recital de fragments de la Eneida i 
projecció d’una pel·lícula organitzades per la fundació “La 
Caixa”

El joc del patrimoni
Final del concurs, organitzat per Més TV

Cicle de conferències dels col·legis professionals
Els oficis a l’antiga roma
5 Conferencies organitzades per els col·legis de Metges, 
Advocats, Arquitectes, Enginyers i  la Universitat Rovira i 
Virgili.

Varis

Recreació d’un enterrament paleocristià 
Organitza:  Associació cultural Sant Fructuós. 

Tallers
Juguem com els nens i les nenes de Tàrraco
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Narrant ut aiunt
Mites romans a les muralles

Thermopolium
Menjar i begudes romanes
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Tàrraco Viva 2004: del 18 al 30 de 
maig del 2004

Activitats
Pompa Triumphalis 
Desfilada a les Muralles de la Legio VII Gemina

Història en acció
VI  Trobada  Internacional  de  Grups  de  Reconstrucció 
Històrica  Romana  Participants:  Corpus  Equitum 
Leguionis X (Bèlgica), Cohors I Gallica Iruña-Velia (País 
Basc),  Equip de reconstrucció  històrica de la  ciutadella 
ibèrica  de  Calafell  -Calafell  (Tarragona),  Legio  VII 
Gemina (Tarragona)

Ludi Gladiatori Pugilumque
Les lluites de gladiadors i el pugilat a l'antiguitat
Organitza: Institut ARS DIMICANDI (Bèrgam, Itàlia)

Pompa Triumphalis
La cerimònia del Triomf a l'antiga Roma
Organitza: Associació Projecte Phoenix (Tarragona)

La música i la dansa a l’antiga Roma
Organitza: Ludi Scaenici (Viterbo- Roma, Itàlia)
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L’agrimensura Romana
Mesurar la terra, controlar l'Imperi 
Organitza: Associació Projecte Phoenix (Tarragona)

Un tabularium romà a Tarragona
Visites  guiades  a  un  arxiu  administratiu  de  la  capital 
provincial
Organitza: Associació Projecte Phoenix (Tarragona)

Farses Atel·lanes
Un espai de reconstrucció històrica sobre el teatre romà
Organitza: Aula de teatre de la universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona)

Amfitrió
Comèdia de Plaute
Organitza: Aula de teatre de la universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona)

Tarraco nostra do ut des
Religió i superstició a l'antiga Roma
Organitza: NEMESIS (Tarragona) i Arqueologia i Difusió 
Cultural

Deus, Mites I Homes
Un passeig per la mitologia romana
Participants: Narradors Tarragonins
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Cerealia
El culte a la deesa Ceres
Organitza: THALEIA (Tarragona)

Tàrraco a taula
VII Jornades de reconstrucció gastronòmica Romana
Organitza: Associació Tàrraco a Taula. Aquest any hi ha 
12 establiments adherits

De Tàrraco a Tarragona
Visita guiada i sopar a l’amfiteatre

Thermopolium
Un restaurant romà de “Fast Food”
 
Un enterrament paleocristià
Organitza: Associació cultural Sant Fructuós (Tarragona)
 
Roma als museus del món 
II Fira Internacional de Museus, Monuments i Jaciments 
Arqueològics d'Epoca Romana

Fòrum Tàrraco
VI Fira de productes de divulgació històrica romana

Espai llibre 
Estany de venta de llibres
Organitza: Gremi de llibreters de Tarragona
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Juguem com els nens i les nenes de Tàrraco
Organitza:  Camp  d’aprenentatge  de  Tarragona 
(Generalitat)

Romanorum Vita
Vida  dels  romans  a  través  de  il·lustracions  de  Peter 
Connolly

Els oficis a l’antiga Roma
III Cicle de Conferències
Amb les conferències titulades “Salut i malaltia a l'antiga 
Roma”, “La ley publicada”, “El negocio de la muerte en 
Roma”,  “Ingenieria militar  romana”,  “Llibres  enrotllats: 
llegir a la Tàrraco romana”.

Poesia clàssica llatina
Cicle  de  conferències,  recital  de  fragments  d’Horaci 
organitzadat per la fundació “La Caixa”

Visites guiades a la Tarragona romana
Jornades  de  portes  obertes  a  museus  i  monuments 
(MHT, MNAT, MPT, MDCT)

Tàrraco Viva: Col·lecciona la història!
Col·lecció  de  10 fitxes  amb elements de la  història  i  la 
cultura de l’antiga Roma.
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Tàrraco Viva 2005: del 18 al 29 de 
maig del 2005

Activitats
Història en acció
VII  Trobada  internacional  de  grups  de  reconstrucció 
històrica romana
Participen: Legio VII Gemina (Tarragona), Römercohorte 
Opladen- Legio VI Victriz- Cohors Asturum (Alemanya), 
Cohors  I  Gallica  (Iruña-País  Basc),  Legio  I  Germànica 
(Tarragona), Ibercalafell (Calafell-Tarragona), Associació 
Celtibèrica  Tierraquemada  (Numancia-Soria),  Corpus 
equitum legionis X (Bèlgica)

Ludi Gladiatori Pugilumque
Lluites de gladiadors i el pugilat a l’antiguitat
Organitza: Institut Ars Dimicandi (Bèrgam, Itàlia)

Teatre Romà
Farses Atel.lanes i Anfitrió (Comèdia de Plaute)
Organitza: Aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili

Tàrraco a Taula
VIII Jornades de reconstrucció gastronòmica Romana
Organitza: Associació Tàrraco a Taula. Aquest any hi ha 
12 establiments adherits

105



Thermopolium
Tallers, demostracions i tasts de cuina romana
Organitza: Kuanum (Barcelona)

La música i dansa a l’antiga Roma
Organitza: Ludi Scaenici (Vieterbo- Itàlia)

Oro  vos  faciatis.  La  elecció  d’un  alcalde  en  una  ciutat 
romana
La  agrimensura  romana.  Mesura  la  terra,  controlar 
l’imperi.
Tabularium. Visites guiades a un arxiu de Tàrraco
Organitza: Associació Projecte Phoenix

Roma als museus del món
III Fira internacional de museus, monuments i jaciments 
arqueològics d’època romana
Participants:  35 Museus i entitats de Catalunya, Espanya 
i Europa.

Fòrum Tàrraco
VII Fira de productes de divulgació històrica romana 
Participants:  15  Tallers,  empreses  i  grups  de  rèpliques 
arqueològiques i divulgació històrica.

Divortium
La medicina al món romà
Activitats de reconstrucció històrica del grup Thaleia
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Tàrraco nostra- Sacra Nuptialia
Visites guiades teatralitzades i tallers per a escolars
Organitza: Grups Nemesis (Tarragona)
Poesia clàssica llatina. Ovidi
Cicle  de  conferències,  recital  de  fragments  d’Ovidi 
organitzadat per la fundació “La Caixa” 

Juguem com els nens i les nenes de Tàrraco
Organitza:  Camp  d’aprenentatge  de  Tarragona  i  la 
Generalitat de Catalunya.

Cicle de conferències dels col·legis professionals
Els oficis a l’antiga roma. IV Cicle de Conferències.
6 Conferències organitzades per els col·legis de Metges, 
Advocats, Arquitectes i Enginyers

Tallers
Scriptorium. Tallers d’escriptura romana 
Epigraphica. Quan les pedres ens parlen. 
Incipit Titivillus. Taller i exposició d’Epigrafia i Caligrafia 
llatina.
Jugues amb Lucius? Tallers per a escolars

Activitats del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Exposició Periple Mediterrani
Caius i Faustina us conviden a casa seva (Els Munts)
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Vida  quotidiana  i  militar  a  l’antiguitat  tardana 
(Constantí) 

Mites, déus, homes 
Mites, llegendes, religió i política al món romà 
Participants: Narradors Tarragonins (Tarragona)

Espai llibre 
Estany de venta de llibres
Organitza: Gremi de llibreters de Tarragona

Tàrraco, guia arqueològica visual
Museu d’Història de Tarragona

Visites guiades a la Tarragona romana
Jornades  de  portes  obertes  a  museus  i  monuments 
(MHT, MNAT, MBT)
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Tàrraco Viva 2006: del 18 al 28 de 
maig del 2006

Activitats
Història en acció
IX  Trobada  Internacional  de  grups  de  reconstrucció 
històrica romana. 
Participants:  Legió  XII  Gemina  (Tarragona), 
Römercohorte  Opladen-  Legio  VI  Victriz-  Cohors 
Asturum (Alemania),  Cohors I Germanorum(Alemanya), 
Cohors  I  Gallica  (Iruña-  País  Basc),  Legio  I 
Germanica(Tarragona),  Ibercalafell(Clafell-Tarragona), 
Associació Celtibérica Tierraquemada (Numancia-Soria), 
Athenea Promakos(Espanya), Corpus equitum legionis X 
(Bèlgica)

Ludi Gladiatori Pugilumque
Lluites de gladiadors i el pugilat a l’antiguitat
Organitza: Institut Ars Dimicandi (Bèrgam, Itàlia) 

Teatre Romà 
Organitza: Aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili

Tàrraco a Taula
IX Jornades de reconstrucció gastronòmica Romana
Organitza: Associació Tàrraco a Taula. Aquest any hi ha 
nou establiments adherits
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Thermopolium
Tallers, demostracions i tasts de cuina romana
Organitza: Kuanum  (Barcelona)

La música i dansa a l’antiga Roma
Baccanalia. Els ritus en honor de Bacus
Organitza: Ludi Scaenici (Vieterbo- Itàlia)

Roma als museus del món
IV Fira internacional de museus, monuments i jaciments 
arqueològics d’època romana
Participants: 35 Museus i entitats de Catalunya, Espanya 
i Europa.

Fòrum Tàrraco
VIII Fira de productes de divulgació històrica romana
Participants:  16  Tallers,  empreses  i  grups  de  rèpliques 
arqueològiques i divulgació històrica.

Tàrraco nostra
Visites guiades teatralitzades i tallers per a escolars
Organitza: Grups Nemesis i Thaleia (Tarragona)

Visites guiades a la Tarragona romana
Jornades  de  portes  obertes  a  museus  i  monuments 
(MHT, MNAT, MBT)
La maqueta de l’antiga Tàrraco a les Voltes del Pallol.
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Activitats del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Taula  rodona  sobre  la  fotografia  del  patrimoni, 
conferències,  visites  guiades  a  la  Vila  dels  Munts  i  al 
MNAT

Convivium
El banquet a l’antiga Roma
Activitat  organitzada  per  la  fundació  “La  Caixa”  que 
inclou una reconstrucció a càrrec de Projecte Phoenix i 
dos conferències. 

Cicle de conferències dels col·legis professionals
Els oficis a l’antiga roma
4 Conferències organitzades per els col·legis de Metges, 
Advocats, Arquitectes i Enginyers

Varis
Ars Mensoria
Instruments i tècniques de topografia dels romans
Reconstrucció d’aparells de topografia romans.

Mites, déus, homes
Mites, llegendes, religió i política al món romà 

Tàrraco Christiana
La vida dels primers cristians a l’antiga Tàrraco
Organitza: Associació cultural Sant Fructuós.
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Tabernae
Botigues i botiguers a l’antiga Roma
Exposició del MHT

Grafittis romans
La  vida  quotidiana  a  través  d’algunes  inscripcions  de 
Pompeia

Espai llibre 
Estand de venda de llibres
Organitza: Gremi de llibreters de Tarragona

Tallers
Scriptorium, Tallers d’escriptura romana
Jugues amb Lucius? Tallers per a escolars
Juguem com els nens i les nenes de Tàrraco
Organitza:  Camp  d’aprenentatge  de  Tarragona  i  la 
Generalitat de Catalunya

Complements
Descomptes als hotels de la ciutat
Tarraco Bus. Autobús gratuït entre els diferents escenaris 
de les jornades
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Tàrraco Viva 2007: del 10 al 20 de 
maig del 2007

Activitats
Història en acció
X  Trobada  Internacional  de  grups  de  reconstrucció 
històrica romana.
Participants:  Legió  XII  Gemina  (Tarragona), 
Römercohorte  Opladen  -  Legio  VI  Victriz  -  Cohors 
Asturum (Alemania), Cohors I Germanorum (Alemanya), 
Cohors I Gallica (Iruña - País Basc), Legio I Germanica 
(Tarragona),  Ibercalafell  (Calafell  -  Tarragona), 
Associació  Celtibérica  Tierraquemada  (Numancia  - 
Soria),  Athenea  Promakos  (Espanya),  Timetroter  – 
Cavalleria romana (Alemanya)

La vida en un campament legionari romà
Les legions romanes: un exercit disciplinat i treballador
Organitza: Legio VII Gemina i Legio VI Victrix
Ludi Gladiatori Pugilumque
Lluites de gladiadors i el pugilat a l’antiguitat
Organitza: Institut Ars Dimicandi (Bèrgam, Itàlia)

Aulularia (La comèdia de l’olla) de Plaute
Organitza:  Aula  de  Teatre  de  la  Universitat  Rovira  i 
Virgili (Tarragona)
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Baccanalia. Els ritus en honor de Bacus
Organitza: Ludi Scaenici (Itàlia)

Tàrraco a Taula
X Jornades de reconstrucció gastronòmica Romana
Organitza: Associació Tàrraco a Taula. Aquest any hi ha 
16 establiments adherits

Thermopolium
Tallers, demostracions i tasts de cuina romana
Organitza: Kuanum  (Barcelona)

Roma als museus del món
V Fira internacional de museus, monuments i jaciments 
arqueològics d’època romana
Participants: 37 Museus i entitats de Catalunya, Espanya 
i Europa.

Fòrum Tàrraco
IX Fira de productes de divulgació històrica romana
Participants:  15  Tallers,  empreses  i  grups  de  rèpliques 
arqueològiques i divulgació històrica.

Artífex. Artesans i artesania al món romà
Participen 2 grups de França i Alemanya

Taberna Libraria
Estand de venta de llibres
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Organitza: Gremi de llibreters de Tarragona
 
Navigium isidis
El culte a la deessa egípcia Isis en el món romà
Organitza: Grup Nemesis (Tarragona)

Tàrraco nostra
Visites guiades teatralitzades i tallers per a escolars
Organitza: Grups Nemesis i Thaleia (Tarragona)

Dies virgilis togae et sponsalia
El pas de la infantesa a l’adolescència i el prometatge a 
l’antiga Roma
Organitza:  Thaleia.  Grup  de  Reconstrucció  Històrica 
(Tarragona)

Salutatio. Patrons i clients a l’antiga Roma.
Activitat  organitzada  per  la  fundació  “La  Caixa”  que 
inclou una reconstrucció a càrrec de Projecte Phoenix i 
dues conferències.

Les veus de Cal·líope
Activitat organitzada per la fundació La Caixa comentant 
les obres de Virgili per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Ars mensoria
Instruments i tècniques de topografia dels antics romans.
Organitza: Enginyer Isaac Moreno
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Deus, mites i homes
Participants: Narradors tarragonins

L’Olimp a casa Castellarnau
Mitologia grecoromana als frescos de la sala noble de la 
casa Castellarnau
Participants: Narradors tarragonins

Gal·la Placidia domina nostra
Organitza: Legio I Germanica

In coemeterio
Reconstrucció d’un enterrament cristià al segle V dC
Organitza: Associació cultural Sant Fructuós

Exposició Fills de mart
Indumentària militar romana
Organitza: Museu de Historia de Tarragona

Exposició
Tabernae
Botigues i botiguers a l’antiga roma

Exposició Pompeia: Empremtes permanents

Cicle de conferències
—Els oficis a l’antiga roma
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—Papyrus. Vida quotidiana a l’antiga roma a través de la 
lectura de papirs

Certamina. Espai de debat 
Graecia capta. Roma, una civilització original o una còpia 
del grecs.
Amor i Sexe a l’antiga roma.
Conferències i lectures de textos clàssics

Grafitis Romans
La vida quotidiana a Pompeia

Tallers-Scriptorium
Taller  d’escriptura  Romana  amb  una  conferència  de 
Ricardo Placed sobre l’escriptura al món romà

Juguem com jugaven els nens romans
Tallers i jocs per a grups d’escolars
Organitza:  Camp  d’aprenentatge  de  Tarragona  i  la 
Generalitat de Catalunya.

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Jornades de Portes Obertes
Visita Nocturna
Exposició Pedres precioses
Cohors I Gallica a Centcelles
Audiovisual descobrint Centcelles
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Caius  i  Faustina  et  conviden  a  la  vil·la  (els  Munts 
Altafulla)

Tarraco, la ciutat romana
Visites guiades
Organitza: Itinere

Acte de Cloenda de les Jornades: Comitia
Organitza: Associació Projecte Phoenix
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