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EL ‘FET’ POSA EN VALOR ELS
VINT ANYS DE TARRACO VIVA

Un article de
RICARD LAHOZ

(http://www.fetatarragona.cat/author/ricardlahoz/) @RicardLah
Periodista. Director del FET a TARRAGONA

E

(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/04/Portada-retallada.jpg)

Detall de la imatge de la coberta del número 29 del ‘Fet a Tarragona’, que sortirà al carrer la setmana vinent.
Foto: David Oliete.

l número 29 del FET a TARRAGONA fa un reconeixement especial i
explícit als vint anys de Tarraco Viva (https://www.tarracoviva.com/). La
portada i el dossier de la revista -que sortirà al carrer la pròxima

setmana- estan dedicats al festival de reconstrucció històrica i, sobretot, a les
persones que el van crear i promoure i a les que el fan possible en l’actualitat
a través d’un munt de propostes rigoroses, amenes i documentades.

El FET 29 el presentarem en públic dimecres 9 de maig a les 19,30 hores al
vestíbul del Teatre Tarragona, només quatre dies abans de l’espectacle
inaugural de Tarraco Viva a l’Amfiteatre.  El dossier de la revista l’integren
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quatre amplis reportatges signats per Eloi Tost, Anna Plaza, Sara Sans i
Albert Ollés.

LA REVISTA ES PRESENTARÀ DIMECRES 9
A LES 19,30 H, AL VESTÍBUL DEL TEATRE

TARRAGONA

A través d’aquestes pàgines coneixerem algunes de les persones de Tarragona
que dediquen hores i dies a preparar la seva participació en un certamen que
ha esdevingut referent europeu en el seu àmbit. També descobrirem la
singularitat de la gastronomia i la fotografia al festival, les interioritats de
com es prepara un muntatge de recreació històrica a les entranyes del Circ o
la singularitat de la jornada dedicada als jocs romans que organitza el Camp
d’Aprenentatge.

Al FET 29 també expliquem amb els testimonis de Magí Seritjol i Enric Seritjol
els orígens d’un Tarraco Viva que va néixer amb l’excusa de la campanya per
aconseguir fer-se un lloc a la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco. Tots els
textos estan acompanyats de fotografies actuals i d’arxiu d’alta qualitat de
David Oliete, Rafael López-Monné, Manel R. Granell i Xavi Jurio.

A L’ACTE INTERVINDRÀ EL CATEDRÀTIC
D’ARQUEOLOGIA, JOAQUIN RUIZ DE

ARBULO

A la presentació de la revista, el proper dimecres, tindrà un paper
protagonista el catedràtic d’Arqueologia de la URV, Joaquin Ruiz de Arbulo,
una altra de les persones clau per entendre l’evolució de Tarraco Viva al llarg
de dues dècades. Ruiz de Arbulo és el guia de les visites als monuments de
Tarraco que, periòdicament, organitzem amb els subscriptors del FET, i autor
del llibre ‘Hereus de Tarraco’.

Apunteu a l’agenda: DIMECRES 9 DE MAIG A LES 19,30 HORES AL VESTÍBUL
DEL TEATRE TARRAGONA. Accés lliure, ens agradarà molt comptar amb la
vostra presència.

Ruiz de Arbulo
(http://www.fetatarragona.cat/tag/ruiz-de-
arbulo/)

Tarraco Viva
(http://www.fetatarragona.cat/tag/tarraco-
viva/)
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Càmpings Tarragona Ciutat
aporta 500 estades a Tàrraco
Viva
05/04/2018

El president, Agustí Peyra, i el vicepresident, Marc Francesch, han
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acompanyat la consellera Begoña Floria i el director del festival de

reconstrucció històrica, Magí Seritjol, durant la presentació del

festival.

L’Agrupació Càmpigs Tarragona Ciutat renova en aquest

2018 el seu suport incondicional a Tàrraco Viva 2018, que

s’ha presentat aquest matí. Els set càmpings integrants de

l’associació (Les Salines, Platja Llarga, Les Palmeres, Torre de

l’Mòra, Tamarit Park, Trillas Platja i Caledònia) es faran

càrrec el proper mes de maig de l’allotjament de mig

centenar d’actors que participen en els espectacles de

reconstrucció històrica. En total sumen unes 500 estades en

semi-mòbil i bungalous de l’entorn de la Platja Llarga i La

Mòra-Tamarit, que suposaran una aportació en espècies que

ronda els 20.000 euros.

El president, Agustí Peyra, i el vicepresident, Marc Francesch,

han acompanyat la consellera Begoña Floria i el director del

festival de reconstrucció històrica, Magí Seritjol, durant la

presentació als mitjans de Tàrraco Viva, dedicat aquest any -

amb motiu dels Jocs de Tarragona 2018- a l’esport a la

Mediterrània clàssica. El festival proposa enguany 450 actes

amb més de 1.000 persones que participen directament en

els actes programats en 30 escenaris diferents. El pressupost

total arriba aquest any els 340.000 euros sense comptar els

patrocinis en espècies.

A més d’oferir suport logístic i allotjament, Càmpings

Tarragona Ciutat va patrocinar durant la passada edició de

Tàrraco Viva una demostració divulgativa de com eren els

campaments de les legions romanes i com es muntaven els

papilio, les botigues militars de campanya d’oficials i soldats,

que es podrien considerar els primers ‘campistes’ de la

història per la sofisticació dels seus mètodes.

Amb 9.700 places, els set establiments que integren

l’agrupació Càmpings Tarragona Ciutat tripliquen la capacitat

hotelera de la capital i s’han convertit, amb un important

creixement en els últims anys, en una de les principals portes

d’accés al territori.

Notícies relacionades

03/02/2018 Un punt suficient per satisfer

expectatives (0-0)

Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva experiència de navegació. Per favor, abans de continuar amb la seva
navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la POLÍTICA DE COOKIES

ACEPTAR







(http://www.lavanguardia.
com)



Local Tarragona

Directo Rafa Nadal busca contra Zverev el empate ante Alemania en la Copa Davis
(http://www.lavanguardia.com/deportes/tenis/20180408/442330679665/copa-
davis-nadal-zverev-espana-alemania-en-directo.html)

RECREACIÓN HISTÓRICA

Ruido, tráfico y botellón: los problemas callejeros de
la antigua Roma

El festival Tarraco Viva 2018 de Tarragona profundizará en la vida cuotidiana de
la urbe a través de una instalación de más de diez metros

Aparte de los grandes actos de recreación, Tarraco Viva propone actividades que permiten observar en primera
línea como era el día a día en la antigua Tarraco (ACN / S. Jardí)
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AGNÈS LLORENS (HTTP://WWW.LAVANGUARDIA.COM/AUTORES/AGNES-LLORENS.HTML), Tarragona
08/04/2018 00:05 | Actualizado a 08/04/2018 04:15

El ruido callejero nocturno, la saturación de vehículos, el botellón... Muy a
menudo nos parecen problemas propios de nuestra era con difícil solución.
Pero lo cierto es que ya sucedían hace dos mil años y los seguimos
arrastrando.

Urbes importantes de la romanidad, como Tarraco o la misma Roma,
contaban con un sistema complejo de calles que era un verdadero hervidero de
vida y de actividad durante todas las horas del día. Este es, precisamente, el
tema que quiere abordar la nueva instalación de grandes dimensiones que
se presentará, como gran novedad, en la edición 2018 de Tarraco Viva. Los
interesados podrán gozar de esta actividad del 13 al 27 de mayo, días en los que
se celebrará el festival.

“En ciudades importantes del imperio romano, la gente vivía en las calles aún
más que hoy en día y, de hecho, las personas que vivían directamente sin hogar,
durmiendo en cualquier rincón, nos asombraría si ahora pudiésemos verlo con
nuestros propios ojos”, cuenta Julio Sanz de Argos Serveis Culturals que, junto
con Projecte Phoenix, son dos de las entidades que organizaran actividades y
recreaciones dirigidas a diferentes colectivos, que son uno de los platos
fuertes de la edición del festival prevista para esta primavera.

El festival presentará esta infraestructura de grandes dimensiones que
pretende abordar, de manera holística y por primera vez como cabeza de cartel,
cómo era la vida en la calle durante el día a día, cómo vivía la gente normal y
corriente en las ciudades. “Lo que más nos sorprendería si nos encontráramos
en una calle de la Roma antigua sería la suciedad, el olor pestilente y la
pobreza… ¡detrás de una brillante fachada de mármol!”, reza la
introducción del programa de este año.

  

 0



La actividad pondrá su foco en los ciudadanos de a pie y los niños y se
presentará en tres formatos distintos, dirigidos a las asociaciones de vecinos,
las escuelas y en formato de espectáculo nocturno de grandes dimensiones.
“Queremos mostrar la realidad diversa de unas vías que nunca descansaban,
que por el día era un hervidero de tiendas, de comercios, de carros
transportando mercancía, de niños de clase alta tomando clases al aire libre y
que, por la noche y en completa oscuridad, acogían la delincuencia, las
tabernas o la prostitución”, apunta Sanz, en un resumen que comparte
plenamente el dossier de prensa del festival.

Un año más Tarraco Viva tratará de acercarnos a una época de la que somos
totalmente herederos. También en materia de urbanismo, ya que a pesar del
paso del tiempo nuestras ciudades cuentan con muchos elementos que beben
de la tradición romana. Según defienden sus impulsores, esta será una de las
primeras veces que un festival de recreación histórica se fija, con una
escenificación de grandes dimensiones, en aspectos tan cotidianos como el
sentir de las calles.
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EL POTENCIAL CULTURAL DE
TARRAGONA

Un article de
CARLA CLÚA

(http://www.fetatarragona.cat/author/carla/) @carla_clua (https
Estudiant de Periodisme URV

U

(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/05/218A6524.jpg)

Una imatge que aplega algunes de les persones que participen a Tarraco Viva. Al mig, el director del festival,
Magí Seritjol, i darrera, la regidora de Cultura i Patrimoni, Begoña Floria. Foto: Agustí Arévalo.

na foto que diu moltes coses. Una imatge de grup que demostra el
potencial i la fortalesa de Tarragona. Un símbol de la trajectòria en
positiu i l’èxit de Tarraco Viva (https://www.tarracoviva.com/).  La

trobada convocada pel FET  va aplegar una trentena de persones que  -a títol
individual o representant una entitat-  fan possible avui “el festival de
reconstrucció històrica més important d’Europa”, en paraules de Joaquin
Ruiz de Arbulo.
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LA PRESENTACIÓ DEL ‘FET’ 29 APLEGA
MÉS DE 140 PERSONES AL VESTÍBUL

DEL TEATRE TARRAGONA

La imatge es va produir ahir al vespre al vestíbul del Teatre Tarragona en el
decurs de la presentació del número 29 de la revista, que dedica portada i
dossier als vint anys de Tarraco Viva. A la crida del FET van respondre la
regidora de Cultura, Begoña Floria; el director del certamen, Magí Seritjol,
membres de grups com Thaleia, Projecte Phoenix i Tarraco Ludus;
empreses com Argos (https://www.argostarragona.com/) i MV Arte
(https://mvarte.com/), i altres perfils professionals com el de la fotografia
(Rafael López-Monné i Manuel R. Granell) i l’educació (Camp
d’aprenentatge de la ciutat de Tarragona (http://cdatarragona.net/)).

(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/05/218A6438.jpg)

L’acte, conduït pel director del ‘Fet’, Ricard Lahoz, va aplegar un públic molt nombrós al vestíbul del Teatre
Tarragona. Foto: Agustí Arévalo.

El poder de convocatòria del FET l’avalen les 140 persones que van omplir el
hall del teatre -moltes dempeus- i el progressiu augment del nombre de
subscriptors, que ja superen la xifra de 600. En l’acte d’ahir, el director Ricard
Lahoz va explicar que la revista continua apostant per posar en valor les
iniciatives culturals de Tarragona com la que representa Tarraco Viva.
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(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/05/218A6448.jpg)

Imatge general del hall del Teatre Tarragona. Foto: Agustí Arévalo.

Abans de la foto de família, Ruiz de Arbulo va explicar que la idea inicial del
festival era “engrescar la ciutadania en el patrimoni i treure els museus al
carrer”, objectius plenament assolits al cap de vint edicions. L’arqueòleg
també va assegurar que “perquè un projecte funcioni, sempre fa falta un boig,
i en  aquest cas el boig és Magí Seritjol. Ell i Tarraco Viva són un pack
indissoluble”.

(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/05/218A6461.jpg)

L’arqueòleg Joaquin Ruiz de Arbulo està vinculat a Tarraco Viva des del seu naixement fa vint anys. Foto: Agustí
Arévalo.

Tot i que no estava previst inicialment, també va intervenir a l’acte el director
de Tarraco Viva. Sempre amb un to apassionat, Magí Seritjol va confessar que
“Tarragona ha fet de la història una manera de viure. Ningú la viu com
nosaltres”, i va afegir: “Som una ciutat proactiva en ebullició. S’hi fan moltes
coses i de molta qualitat”. Responent Ruiz de Arbulo en to divertit, Seritjol va
afirmar: “Viure a Tarragona i no creure en el patrimoni sí que és de bojos”.
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(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/05/218A6487.jpg)

Magí Seritjol és l’ànima de Tarraco Viva. Foto: Agustí Arévalo.

A més de celebrar els vint anys de Tarraco Viva, el FET a TARRAGONA també
commemora els divuit anys del Museu del Port
(https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/museu-port) amb un
reportatge sobre la feina de modelista. La seva directora Mercè Toldrà va
explicar els actes festius que celebraran diumenge vinent al matí vora el mar
per ensenyar el patrimoni marítim de la ciutat.

(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/05/218A6531.jpg)

Mercè Toldrà dirigeix el Museu del Port de Tarragona, que arriba als 18 anys de trajectòria. Foto: Agustí
Arévalo.

Sempre amb l’objectiu de posar en valor el potencial cultural de Tarragona, el
FET 29 dedica un reportatge al cor InCrescendo
(https://www.corincrescendo.com/), que celebra el seu desè aniversari amb
un concert espectacle el 2 de juny on participaran les 24 corals no
professionals de la ciutat. David Allué, president del cor, deia ahir que volen
ensenyar “un món força desconegut”en un “acte inèdit” que ha tingut “molt
bona resposta” de tothom. Els integrants del cor van assistir a l’acte amb una
samarreta negra i el lema ‘El cor a la veu’.
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David Allué, president del cor InCrescendo, explica el concert que realitzaran el 2 de juny. Foto: Agustí Arévalo.

La part final de l’acte va servir per retre homenatge a l’escriptor Jordi Tiñena,
que va morir el 23 de març. Hi van intervenir el seu amic, l’escriptor Gustavo
Hernández Becerra -que va alabar la qualitat literària de la seva obra i el seu
“caràcter metòdic i rutinari”- i el jesuïta Francesc Xammar, que va ser
company de Tiñena a les aules de Campclar els anys vuitanta. Xammar el va
qualificar de “persona íntegra, seriosa a la feina, solidària i conseqüent”.

(http://www.fetatarragona.cat/wp-content/uploads/2018/05/218A6632.jpg)

Hernández Becerra, a la dreta, i Xammar van parlar del perfil personal de Jordi Tiñena. Foto: Agustí Arévalo.

A l’acte van assistir responsables del col·legi de les Dominiques,
protagonistes d’una projecte intergenracional molt interessant que expliquem
al FET 29. Aquests i molts altres continguts formen part del número 29 del FET
a TARRAGONA, que ja es pot adquirir a les llibreries de la ciutat.

Si te’n vols fer subscriptor, fes aquí un clic
(http://www.fetatarragona.cat/subscripcions/): et portarem la revista a casa i
t’aprofitaràs de les activitats culturals exclusives que organitzem i d’entrades
per a espectacles de música i teatre.
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Els Jocs de Nemea donaran el tret de
sortida a la XX edició de Tarraco Viva
L’amfiteatre serà escenari de la cerimònia inaugural d’aquesta competició
esportiva de la Grècia clàssica

PER REDACCIÓ NOTICIESTGN
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Tuit

  Foto: Manel R. Granell

Diumenge, 13 de maig, comença la XX edició del Festival Tarraco Viva amb una de les principals novetats

d’aquest any, la recreació dels Jocs de Nemea a l’Amfiteatre, una de les grans competicions esportives de

la Grècia clàssica que es continuà celebrant en plena època romana. L’espectacle serà a les 12h i és una

producció de Thaleia, grup de reconstrucció històrica de Tarragona, amb la col·laboració d’Ars Dimicandi i

altres grups de recreació.

Els Jocs Nemeus eren bianuals i se celebraven el mes de juliol. Tarraco Viva donarà una visió d’aquestes

competicions esportives en una època en què havien perdut el sentit unificador i de treva i la influència

romana hi havia introduït canvis importants. Encara que són els més desconeguts, se sap que es feien al

santuari de Zeus-Meneu, molt a prop d’Argos i reunien tota una sèrie de competicions, fins i tot femenines

a partir del segle I aC. Incloïen proves atlètiques (pentatló, pancraci, pugilat i lluita), hípiques i musicals i

els vencedors eren coronats amb branques d’api verd. La cerimònia a l’Amfiteatre representarà l’acte

d’inici d’aquests jocs a Nemea amb la presència de la família imperial i el seu seguici, per fer una explicació

de les diferents competicions i mostrar el desenvolupament d’algunes.

La jornada inaugural del Festival, continuarà a la tarda amb el debat “Diàlegs amb la història: Esport i

cultura al Mediterrani clàssic” que comptarà amb la participació de Joaquín Ruiz de Arbulo, Jesús

Carruesco, Joan Gomez Pallares i Diana Gorostedi, membres de l’ICAC. La trobada serà a les 18h a

l’auditori de l’Antiga Audiència i estarà moderada pel director de Tarraco Viva, Magí Seritjol.

Me gusta 0



Les activitats del dia 13 marquen el tret de sortida del Festival que se celebrarà fins al dia 27 de maig, i

comptarà a més de 450 actes al voltant dels eixos principals: l’esport i la cultura al Mediterrani clàssic,

dones de l’antiguitat i la vida en un carrer romà. La dona tindrà un paper destacat en aquesta edició amb la

presentació de figures femenines destacades i l’explicació de la seva vinculació en diferents àmbits de la

societat romana. ‘Veïns de Roma’ és una de les activitats pensades pels veïns de Tarragona, que compta

amb la col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i que l’any passat hi van participar prop de

200 veïns. Aquest any  i amb un nou format es vol arribar a molta més gent, recreant carrer romà on els

espectadors podran comparar la vida diària dels veïns d’una ciutat romana amb les actuals. L’activitat

tindrà una versió nocturna per conèixer la nit a Roma que era el moment dels marginats, pobres,

delinqüents i prostitutes. Una altra de les principals novetats serà ‘Racons amb història’ que presentarà

petites històries del món antic en petits espais, racons, relacionats amb el patrimoni històric.

Tarraco Viva es desenvoluparà en 30 espais, la majoria museus i recintes monumentals declarats

Patrimoni Mundial de la ciutat i d’Altafulla, Constantí, Cambrils, Falset i Vila-rodona. Més de 30 entitats

culturals de la ciutat participen en la creació d’activitats i són prop de 1.000 les persones integrades en

grups de recreació i altres entitats vinculades directament al festival.

(https://issuu.com/simpple/docs/pdf_noticiestgn407?e=1346239/61098794)
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L’Amfiteatre serà escenari de la cerimònia inaugural d’aquesta competició esportiva de la Grècia clàssica

Diumenge, 13 de maig, comença la XX edició del Festival Tarraco Viva amb una de les principals
Jocs de Nemea a l’Amfiteatre, una de les grans competicions esportives de la Grècia clàssica qu
romana. L’espectacle serà a les 12h i és una producció de Thaleia, grup de reconstrucció històri
Dimicandi i altres grups de recreació.

Els Jocs Nemeus eren bianuals i se celebraven el mes de juliol. Tarraco Viva donarà una visió d’
època en què havien perdut el sentit unificador i de treva i la influència romana hi havia introdu
desconeguts, se sap que es feien al santuari de Zeus-Meneu, molt a prop d’Argos i reunien tota
femenines a partir del segle I aC. Incloïen proves atlètiques (pentatló, pancraci, pugilat i lluita),
coronats amb branques d’api verd. La cerimònia a l’Amfiteatre representarà l’acte d’inici d’aque
família imperial i el seu seguici, per fer una explicació de les diferents competicions i mostrar el

La jornada inaugural del Festival, continuarà a la tarda amb el debat “Diàlegs amb la història: E

Per  Redacció  - 10 de maig de 2018
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comptarà amb la participació de Joaquín Ruiz de Arbulo, Jesús Carruesco, Joan Gomez Pallares 
trobada serà a les 18h a l’auditori de l’Antiga Audiència i estarà moderada pel director de Tarrac

Les activitats del dia 13 marquen el tret de sortida del Festival que se celebrarà fins al dia 27 de
voltant dels eixos principals: l’esport i la cultura al Mediterrani clàssic, dones de l’antiguitat i la 
paper destacat en aquesta edició amb la presentació de figures femenines destacades i l’explica
de la societat romana. ‘Veïns de Roma’ és una de les activitats pensades pels veïns de Tarragon
Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i que l’any passat hi van participar prop de 200 veïns. Aqu
molta més gent, recreant carrer romà on els espectadors podran comparar la vida diària dels ve
L’activitat tindrà una versió nocturna per conèixer la nit a Roma que era el moment dels margin
altra de les principals novetats serà ‘Racons amb història’ que presentarà petites històries del m
amb el patrimoni històric.

Tarraco Viva es desenvoluparà en 30 espais, la majoria museus i recintes monumentals declara
Constantí, Cambrils, Falset i Vila-rodona. Més de 30 entitats culturals de la ciutat participen en 
persones integrades en grups de recreació i altres entitats vinculades directament al festival.

Redacció

La Ciutat és un diari de proximitat que cobreix tota l'actualitat local de les poblacions de Bar
Gaià, Baix Penedès i Reus.
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Tàrraco Viva dona el tret de sortida amb un
espectacle sobre els Jocs de Nemea

La XX edició del Tàrraco Viva es presenta al
Museu Arqueológico Nacional de Madrid
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TARRACO VIVA

VÍDEO La recreació dels Jocs Nemeus dona el tret de
sortida al Tarraco Viva

 El festival, que se centrarà en el Mediterrani Clàssic, pica l'ullet als Jocs Mediterranis que se
celebren del 22 de juny a l'1 de juliol

 El festival Tarraco Viva, presentat a Madrid

Jonathan Oca | 13/05/2018 a les 12:49h

Invierta para su futuro
Si dispone de 350.000 € o más, debería leer esta guía para planear s
jubilación. fisherinvestments.com

ssuu

Arrenca la 20a edició del festival Tarraco Viva Foto: Jonathan Oca

El Festival Tarraco Viva arrenca aquesta nova edició amb una espectacular recreació a l'Amfiteatre
romà dels Jocs Nemeus, uns jocs de la Grècia Clàssica que es continuaven celebrant ja en plena
època romana. En aquest esdeveniment esportiu, on també hi havia competicions femenines, es
disputaven proves atlètiques, com les de pentatló, pancraci, pugilat i lluita, tmbé d'hípiques i inclús
de musicals.



Aquest acte inaugural, sota la producció de Thaleia, compta amb la participació del grup de
reconstrucció històrica de Tarragona, amb la col·laboració d'Ars Dimicandi i altres grups.

A la tarda, tindrà lloc un intens i apassionat debat "Diàlegs amb la història: Esport i cultura al
Mediterrani clàssic", que comptarà amb la participació de Joaquín Ruiz de Arbulo, Jesús Carruesco,
Joan Gomez Pallares i Diana Gorostedi, membres de l'ICAC. L'acte tindrà lloc a les 18 h, a l'auditori
de l'Antiga Audiència.
 

Cal recordar que la 20a edició del festival per excel·lència de Tarragona enguany està dedicat
l'esport i la cultura del Mediterrani Clàssic, picant l'ullet a la celebració dels Jocs Mediterranis que
tindran lloc entre el 22 de juny i l'1 de juliol.

El Tarraco Viva, que ha aixecat el teló avui, 13 de maig, s'allargarà fins al 27 d'aquest mateix mes,
amb una programació de més de 450 activitats. Amb un pressupost de 340.000 euros s'està
consolidant com un festival de referència al Mediterrani i a l'estat espanyol i es fa cada any amb la
mirada posada en el seu creixement i prolongació en el temps. Aquest festival implica que més de
1.000 persones treballin directament a fer possible aquest reclam turístic, històric i cultural de la
ciutat.
 



Arrenca la 20a edició del festival Tarraco Viva Foto: Jonathan Oca

Arrenca la 20a edició del festival Tarraco Viva Foto: Jonathan Oca

A continuació trobareu el programa complet del festival Tarraco Viva:

El programa complet del Festival Tarraco Viva 2018 by naciodigital on Scribd
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ELS JOCS A LA HISTÒRIA
Un article de
ANNA PLAZA

(http://www.fetatarragona.cat/author/aplaza/) @Annaplazapoblet (https://twitter.com/Annaplazapoblet)
Periodista

A
L’emperador Adirà i el seu seguici prenen posicions abans d’inaugurar els Jocs. L’autor de totes les fotos del reportatge és Ricard
Lahoz. 

les 10 del matí, l’emperador Adrià, la seva esposa Víbia Sabina i tot el seguici ja
eren a l’amfiteatre. Dues hores abans de l’obertura solemne dels Jocs de Nemea de
124 dC. Per fer aquest viatge en el temps, aquest diumenge, la gent de Thaleia ha

hagut de matinar molt. A les 6 del matí, la Marta Antolin, ja era al local per transformar-se
en l’emperadriu i, poc a poc, l’espai situat al costat del Museu Nacional Arqueològic, s’aniria
omplint com un formiguer, fins que a les 9 la directora del grup, la Merche Tubilla,
començaria a cridar: “Els que estigueu llestos aneu baixant a l’amfiteatre! Aquí ja no hi cap
més gent!”.

Els jutges vestits de negre i els atletes desfilant abans de començar els Jocs

Thaleia ha mobilitzat enguany més d’un centenar de persones, per fer possible
l’espectacle inaugural de Tarraco Viva, el primer que s’ha fet en aquests vint anys de
festival. Tot un repte per un grup acostumat a moure molta gent, però també a la intimitat
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de les voltes del Circ. Enguany no es tractava d’explicar històries particulars al llarg d’un
recorregut, sinó d’omplir i donar vida a un dels espais més grans i emblemàtics de la
Tarraco romana: l’Amfiteatre.

MÉS D’UN CENTENAR DE PERSONES
PARTICIPEN A L’ESPECTACLE INAUGURAL DE
TARRACO VIVA DIRIGIT PEL GRUP THALEIA

El procés ha estat llarg. Primer, decidir el tema. Només hi havia una premissa: l’espectacle
s’havia de centrar en els jocs a l’antiguitat. Segon: documentar-se. A l’antiga Grècia hi ha
testimoni de quatre jocs de referència, els més coneguts, els d’Olímpia, i tres més. Entre
aquests hi havia els de Nemea, organitzats en honor al déu Zeus Nemeu. Aquests tenien
una peculiaritat que els feien únics: a partir del segle I aC també hi podien participar
dones. A més, està documentat que el 124 dC, els va presidir l’insigne emperador Adrià,
protagonista de la passada edició de Tarraco Viva. Ja no calia buscar més. Aquest seria el
tema.

Els atletes entrenen mentre el narrador explica la dinàmica dels jocs

Tercer pas: escriure el guió. Un espai tan gran com l’amfiteatre dificulta la interacció. El
més senzill hauria estat fer una simple narració, mentre els figurants porten a escena les
accions i exemplifiquen com eren els jocs a l’antiguitat. Però aquest no és l’estil de Thaleia,
un grup al que li agrada treballar amb personatges i creant històries.

Per aquest motiu es va decidir donar veu a l’emperador, al sacerdot que beneïa els jocs,
als entrenadors dels atletes i a l’herald que anunciava les proves i proclamava els
guanyadors. Relligant-los a tots plegats, un narrador que porta la seva filla als jocs i li
explica les interioritats de l’esdeveniment. I finalment el poble i els venedors ambulants
que, infiltrats entre el públic, serien els encarregats d’animar el cotarro.

Entre el públic, infiltrats gent del poble de Nemea i venedors ambulants

Quart. Aconseguir la implicació del màxim de gent possible. No només de Thaleia, sinó
també dels altres grups de reconstrucció. La gent de Projecte Phoenix i els gladiadors
d’Ars dimicandi van pujar al carro de seguida. També ho van fer els esportistes de la
secció d’atletisme del Nàstic. Ells han fet possible que aquests jocs fossin uns jocs de



veritat. Convençut tothom, coordina-ho. Una feina que han assumit Marta Antolín i Sergi
Baches. Primer, assajos en petit comitè amb els que tenien text. Després, posada en comú
amb tota la gent mobilitzada.

Aquesta segona fase era la fomuda, perquè calia treballar directament a l’Amfiteatre.
Dilluns passat el van obrir expressament per fer l’assaig. L’”assaig”, perquè en principi
no n’hi podia haver cap altre. Finalment dissabte se’n va poder fer un segon, que va servir
per provar megafonia i també el funcionament de l’hysplex, la barrera de sortida de les
curses que s’ha reconstruït basant-se en restes arqueològiques. “Poseu oli a les frontisses”,
deien els observadors en veure que un dels costats baixava més ràpid que l’altre. I
entretant, gent cosint i planxant roba per a la gran cita. Només una setmana abans, Tubilla
enviava un missatge a tot el grup: “Algú pot ajudar a cosir i planxar? Ens falten mans!”.

PROJECTE PHOENIX, ELS GLADIADORS D’ARS
DIMICANDI I LA SECCIÓ D’ATLETISME DEL

NÀSTIC S’IMPLIQUEN EN L’ACTE

Arriba al dia. A les 6, s’hi posen els primers i, de manera esglaonada, tota la resta. Mentre
uns es pentinen i maquillen a dalt, els altres es canvien a baix, enmig de rialles. No és per
menys. El repte és que els dotze jutges que vetllaran pels jocs portin les togues amb
dignitat. Són una simple tela llarga i rectangular de lli negre, que s’ha d’aconseguir que
s’aguanti i tapi el que s’ha de tapar. Ni una sola costura. Només agulles imperdibles.
“Merche, ja n’hi havia a l’antiguitat d’agulles imperdibles?”. “És clar, les fíbules”. Arqueologia
experimental. Les togues s’aguanten i els jutges bromegen sobre com els queda de bé
l’escot paraula d’honor.

L’amfiteatre es va omplir amb 800 espectadors

I així és com a les 10 tothom ja era a l’Amfiteatre, per enllestir els darrers retocs i rebre els
últims consells abans de donar per inagurats els 348 jocs de Nemea i la vintena edició de
Tarraco Viva. Que Zeus-Nemeu ens protegeixi. Valete!

—

Altres consideracions de Ricard Lahoz:



L’espectacle inaugural ha resultat un encert perquè assoleix els objectius que buscava:
donar un tret de sortida potent al festival, amb un acte de gran format i en un espai
emblemàtic. A més, hi va ajudar la climatologia amb un diumenge esplèndid de primavera.

L’ESPECTACLE INAUGURAL HA RESULTAT UN
ÈXIT I HA SERVIT PER CELEBRAR EL VINTÈ

ANIVERSARI

La recreació històrica del grup tarragoní Thaleia va funcionar molt bé i la resposta del
públic també va ser molt positiva. A remarcar, la presència a l’arena de l’Amfiteatre
d’atletes de la secció d’atletisme del Gimnàstic: una magnífica col·laboració entre dos
móns aparentment oposats.

Imatge de l’acte institucional previ a la inauguració de Tàrraco Viva

L’acte institucional previ a l’espectacle és un altre encert perquè celebra els vint anys de
Tarraco Viva i serveix per reunir representants polítics, patrocinadors i col·laboradors.
Estranya, per tant, l’absència de l’alcalde, justificada -això sí- per raons personals que el
portaven a estar fora de la ciutat.

En definitiva, l’experiència del diumenge inaugural de Tarraco Viva -proposada des del FET
ara fa un any- ha estat un èxit indiscutible i suposa un al·licient i millora al format del
festival que s’hauria de repetir en properes edicions. Ara, però, toca gaudir de la d’aquest
any. Felicitats als organitzadors!

PUBLICITAT
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Centenars de persones s'han apropat a l'amfiteatre per acompanyar el festival en el primer dels seus més 

L’amfiteatre romà de Tarragona ha acollit aquest diumenge 13 de maig al migdia la inauguració
de recreació i divulgació històrica al voltant del món romà a la ciutat de Tarragona. El primer de
Nemea, ha servit perquè un dels esdeveniments culturals més importants de la ciutat s’emmarq
Jocs Mediterranis del proper 22 de juny.

Magí Seritjol, director del festival, ha explicat que es tracta d’un festival “plenament integrat en
considera que “som un referent europeu per viure com vivim la història”. El festival s’allargarà f
l’esport amb la cultura al mediterrani clàssic.

Per  Josep Maria Llauradó  - 13 de maig de 2018
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Els Jocs de Nemea

Els Jocs de Nemea, una de les principals novetats de la Tàrraco Viva 2018, és una de les grans 
que es continuà celebrant en plena època romana. Els Jocs Nemeus eren bianuals i se celebrave
desconeguts, se sap que es feien al santuari de Zeus-Meneu, molt a prop d’Argos i reunien tota
femenines a partir del segle I aC. Incloïen proves atlètiques (pentatló, pancraci, pugilat i lluita),
coronats amb branques d’api verd.

Més activitats

La jornada continuarà a la tarda amb el debat “Diàlegs amb la història: Esport i cultura al Medit
participació de Joaquín Ruiz de Arbulo, Jesús Carruesco, Joan Gomez Pallares i Diana Gorostedi
18h a l’auditori de l’Antiga Audiència i estarà moderada pel director de Tarraco Viva, Magí Seritj
festival.
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Tarraco Viva 2018 ens transporta als
orígens de l’esport
La 20a edició del festival proposa més de 450 actes a diverses viles del territori
que inclouen reconstruccions històriques, tallers i conferències

PER ORIOL MONTESÓ

(HTTP://WWW.NOTICIESTGN.CAT/AUTHOR/ORIOL-MONTESO/).

ACTUALITZAT EL 16/05/2018

Tuit

L’edició d’enguany del Festival Romà de Tarragona Tarraco Viva va dedicada a l’Esport i la Cultura al

Mediterrani Clàssic. En l’any dels Jocs Mediterranis de Tarragona, el festival més representatiu i singular del

territori aprofita per reivindicar els orígens clàssics de l’esport. Els vincles de l’ideal atlètic grec i romà amb

l’actual culte al cos, el paper de les dones esportistes fa més de 2.000 anys o com l’esport inspirava l’art antic,

són alguns dels temes que tractarà el certamen. Un festival que en dues dècades manté un dogma no de fe

sinó de fets: «una de les missions de la història és el coneixement del passat per entendre el present», ens

recorda un cop més Magí Seritjol, director del festival. (http://www.noticiestgn.cat/wp-

content/uploads/2018/05/magi.jpg)

I parlant de passat, furguem en els orígens del Tarraco Viva amb el Magí. En aquell moment, quan a

Catalunya se celebraven, en aquest àmbit, festes històriques van apostar pel reenactment i living history.

Conceptes originaris del món anglosaxó en els quals la divulgació històrica esdevé prioritària. «Aquest model

em va interessar moltíssim perquè el considerava més indicat per les característiques del patrimoni de

Tarragona que no pas una festa històrica», ens comenta posant èmfasi a no devaluar les festes històriques,

però argumentant que «la història ha de ser el centre de la nostra activitat i tota la resta és perifèric: que

vinguin molts visitants, que s’ho passin molt bé… és bo però no prioritari. El que és prioritari és el

coneixement de la història». Algú no versat en Tarraco Viva pot pensar que, amb aquesta premissa, el

resultat és un festival avorrit. Per desfer el parany, citem una frase d’Anatole France que recull el programa

d’enguany: «hem de suscitar la curiositat de les persones. N’hi ha prou a obrir les ments; no és necessari

(http://auditorijosepcarreras.cat)
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sobrecarregar-les».

Han passat 20 edicions i moltes ments s’ha

deixat obrir pel Tarraco Viva. El Magí no em

respon fàcilment quan li pregunto si és el festival

que s’imaginava que seria fa dues dècades. «Ja ho

vaig dir quan vam començar: les 20 i 30 primeres

edicions són pròlegs El futur del festival i de la

nostra ciutat està, en gran part, en la divulgació

del coneixement científic de la història. Allò que

la ciència sap de la història, com ho podem

traslladar de la millor manera possible a un

públic molt ampli. En aquest camp ens queda

molt per fer i 20 anys no són res», diu

considerant que Tarragona pot fer de referent mundial en el camp de la divulgació de la història: «si hi

apostéssim, nosaltres no jugaríem a segona».

No ens parla de fer tot l’any el Tarraco Viva: «el que hauríem de fer és que el coneixement de la història

tingués una programació anual amb un format diferent del de Tarraco Viva. Per exemple, una programació

estable de visites interpretatives i activitats interpretatives als monuments o centres de formació per

professionals en la divulgació de la història…». Perquè el Magí defensa que «la divulgació de la història ens

pot generar una fàbrica de generació de riquesa, una riquesa basada en la gent, però. Amb professionals de

totes les edats de molts àmbits diferents. No cal esperar cap inversió externa, perquè amb els mitjans que

tenim ara, ho podríem fer».

Esport al Mediterrani clàssic

«La idea d’esport a Roma i Grècia és totalment diferents». Aquesta és una de les conclusions a les quals es va

arribar a la jornada inaugural que, després de la recreació històrica dels Jocs de Nemea, va incloure el debat

«Diàlegs amb la història». Els experts que hi van participar coincideixen a dir que Roma converteix l’esport

grec i el seu ideal atlètic en un espectacle de masses. «Això implicava que l’esport ja no era un ideal personal

sinó que era una fascinació col·lectiva. Per tant, diners; per tant, empreses; per tant, negocis; per tant,

apostes: i, per tant, corrupció».

A Grècia, en canvi, l’esport no va néixer com una competició per guanyar medalles i batre rècords, sinó com

una mostra de la perfecció humana, de l’atleta com a persona que competeix amb ell mateix per buscar

l’equilibri. Destaquen la frase de Plató: «la primera victòria i la més important és la que hom obté de si

mateix». La virtut (areté) dels grecs i el mens sana in corpore sano dels romans concebia l’esport com una

eina per assolir l’equilibri existencial. «Això queda estroncat quan el cristianisme esdevé religió oficial, això

s’acaba. S’acaben 2.000 anys de tradició esportiva a Occident que no es recuperen fins a finals del segle XIX

amb Pierre de Cobertain», explica el Magí.

Tàrraco entesa com a territori

Un dels principals objectius del festival és traslladar la idea de territori que tenien els romans a l’actualitat.

«Quan els romans creaven una colònia, adjudicaven un territori a una ciutat. Les ciutats romanes no eren

només l’intramuralles sinó que eren era l’urbs i el camp que envoltava la ciutat. Com si fos un ou ferrat en el

qual hi ha una clara i un rovell, però tot és la mateixa cosa». El festival va començar amb Constantí i Altafulla

perquè formen part del patrimoni mundial de la Tàrraco romana. Vint anys després, Tarraco Viva celebra

actes també a Cambrils (jaciment de la Llosa i museu), Vila-rodona (columbari) i Falset que no té restes

romanes físiques però té l’herència del vi que és romana, grega i del Mediterrani antic.

«Volem que Tarraco Viva s’entengui com un festival de tot aquest territori». Per això la previsió és anar-ho

ampliant a més municipis. «Podríem pensar en dos ritmes de programació, un ritme més de cap de setmana i

un ritme d’entre setmana, més pensat perquè els ciutadans del territori gaudeixin de la història, de la seva

història». La idea és que cada vegada més hi hagi un transvàs entre el territori i Tarragona: «que gent de

Falset vingui a Tarragona a veure el seu festival. Perquè és el seu festival, no és un festival aliè. El territori

forma part d’aquest festival i, per tant, forma part d’aquest projecte», conclou el Magí, admetent que «el meu

somni és que surtin grups de reconstrucció històrica d’altres viles del territori que també formen part del

festival. I que durant l’any estiguin pensant per fer alguna activitat a la seva localitat dins del festival».

(http://www.noticiestgn.cat/category/tempus-fugit/
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Tarraco Viva dona veu a les dones «silenciades» de l'Antiga Roma i
Grècia amb activitats dedicades a les figures femenines
El festival engega el segon cap de setmana amb recreacions històriques, monòlegs i visites guiades

ACN

Actualitzada 19/05/2018 a les 18:14

La 20a edició de Tarraco Viva estrena més d’una trentena d’activitats i actes aquest segon cap de setmana de certamen. Entre les novetats, els monòlegs
d’“Aspàsia de Millet», de l’actriu Mercè Rovira o les narracions a càrrec dels arqueòlegs ARQ sobre la primera deessa romana d’Hispània Minerva i el
Llop. Tot i que encara no hi ha paritat en el nombre d’actes programats, l’organització pretén donar veu cada vegada més a les dones. De fet, la
professora de llatí i grec, Meritxell Blay, ha afirmat que els »poders que tenien les deesses ens poden ajudar per saber quins són els poders que tenim al
segle XXI» i, així contribuir a «l’empoderament». Per altra, entre les novetats també destaquen «La primera vaga de la història», «Veïns de Romà» i la
recreació històrica «Una nit a l’antiga roma», que mostra la part més fosca de la capital de l’imperi.
Temes relacionats

ACN
Tarragona

Comentaris

Primer pla de l'actriu Karme González, representant «Artemísia», la germana d'Hermione, en un dels monòlegs de Tarraco Viva 

Tarraco Viva dona veu a les dones «silenciades» de l'Antiga Roma i Grècia amb activitats dedicades a les
figures femenines

ACN



Tarraco Viva dona veu a les dones
“silenciades” de l’Antiga Roma i Grècia
19/05/2018

L’actriu Karme González, representant “Artemísia”, la germana d’Hermione, en un dels monòlegs

de Tarraco Viva. Foto: Mar Rovira

La 20a edició de Tarraco Viva estrena més d’una trentena d’activitats i actes aquest

segon cap de setmana de certamen. Entre les novetats, els monòlegs d’’Aspàsia de

Milet’, de l’actriu Mercè Rovira o les narracions a càrrec dels arqueòlegs ARQ sobre la

primera deessa romana d’Hispània ‘Minerva i el Llop’.

Tot i que encara no hi ha paritat en el nombre d’actes programats, l’organització

pretén donar veu cada vegada més a les dones. De fet, la professora de llatí i grec

Meritxell Blay ha afirmat que els ”poders que tenien les deesses ens poden ajudar per

saber quins són els poders que tenim al segle XXI” i així contribuir a “l’empoderament”.

D’altra banda, entre les novetats també destaquen ‘La primera vaga de la història’,

‘Veïns de Roma’ i la recreació històrica ‘Una nit a l’antiga roma’, que mostra la part més

fosca de la capital de l’imperi.

La força d’’Aspàsia de Milet’, dona de Pèricles, un dels polítics i oradors més influents

de l’edat d’or grega, s’ha escenificat al fortí Negre de les muralles tarragonines sota
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l’atenta mirada del públic. Es tracta d’un dels monòlegs dedicats a ressaltar les figures

femenines importants de la història i, en aquest cas, el de mestra d’oratòria. “Les dones

amb poder fan molta por, per això la van criticar tant”, ha afirmat l’actriu que la

personifica, Mercè Rovira.

En la mateixa línia s’ha manifestat a l’Antiga Audiència de Tarragona la conferenciant

Meritxell Blay, qui ha pronunciat una xerrada centrada en la deessa Gea. Aquesta

figura, la primera de la mitologia amb poder, va veure com els homes li arrabassaven

els seus atributs. De fet, la professora ha afirmat que es poden agafar “els conceptes

patriarcals i aplicar-los a la societat actual”. “Comparar tots els poders que tenien les

deesses ens pot ajudar a entendre quins poders podem tenir nosaltres com a dones al

segle XXI”, ha argumentat.

A més a més, Blay ha celebrat que s’hagi incorporat la mirada de les dones al festival

de Tarraco Viva perquè “fins ara se les havia silenciat i no se les havia deixat parlat ni

accedir a la filosofia ni als càrrecs de poder, més enllà de les dones amb nom i

cognoms”. L’organització ha admès que encara no s’ha assolit l’equilibri i la paritat pel

que fa a la presència d’actuacions femenines i masculines, però ha garantit que hi

seguirà treballant.

Un altre dels monòlegs dedicats a les figures feministes és la representació

d’’Artemísia’, la germana borda d’Hermione, que detalla la vida quotidiana d’Egipte, ple

de contrastos culturals i religiosos on les “dones eren lliures”, ha asseverat l’actriu

Karme Gonzélez. “És fantàstic poder llegir el pensament d’una dona lliure d’aquell

temps a través d’una carta, quan la majoria estan escrites pels homes”, ha celebrat .

González ha afegit que “avui som lliures, però encara ens queden moltes coses per

resoldre” i n’ha posat d’exemple el fet que “a Egipte, a dia d’avui, les dones estan

mortes de por i assetjades”.

‘Una nit a l’antiga roma’, ‘Radàxaras l’esclau’ i ‘Minerva i el llop’, algunes de les

novetats d’enguany

D’altra banda, l’espai de les muralles de Tarragona acull visites d’uns vint minuts de

durada aquest dissabte i diumenge al matí per explicar els detalls de la torre de

Minerva, que conserva un baix relleu incomplet d’Atenea i que conté elements que la

fan “única” en l’arqueologia peninsular, segons ha precisat l’arqueòloga Yoli Ynguanzo,

com són els “caps tallats que representen els pobles que s’estan sotmetent” o la

primera dedicatòria en llatí arcaic conservada a la península. En un espai pròxim a la

torre de Minerva també s’han dut a terme diverses representacions com la del

monòleg de recreació històrica ‘Radàxaras l’esclau’, de Joan Gibert, o altres

espectacles que ja s’havien representat en les passades edicions com ‘Diògenes, la

cerca d’un home’, protagonitzat per Álex Manríquez, qui ha descrit aquest erudit com

un “transgressor que vivia la filosofia segons els principis que considerava correctes”.



D’altra banda, el recinte firal acollirà aquest dissabte a la nit ’Una nit a l’antiga roma’,

una recreació històrica que mostrarà com pobres, bruixes, marginats, lladres i

prostitutes vivien a l’època romana i que es proposa ensenyarà la part més fosca de la

capital de l’Imperi. L’actuació es repetirà el proper dissabte en castellà. Altres

activitats que formen part dels més de 450 actes programats fins al 27 de maig són

‘Restaurem els banys’ de la vila Munts o la visita guiada al teatre romà de Tarragona.

Mar Rovira – ACN
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Divendres 25 de maig el Camp de Mart aplega experts, programadors i professionals al voltant de la
història i la cultura clàssica

El divendres 25 de maig, el Camp de Mart aplega cinc fires professionals relacionades

amb la divulgació històrica romana en el marc del Festival Tarraco Viva. Al llarg de més

de deu anys, el festival s’ha convertit en un punt de trobada entre el públic i els

professionals de la divulgació històrica del món romà, així com entre els mateixos

experts i els programadors culturals interessats en la història i la cultura clàssica. Des de

les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre, el Camp de Mart serà punt de confluència de

Per Redacció  - 23 de maig de 2018



gestors, programadors, artesans, llibreters, etc..

Així, al Camp de Mart s’hi instal·larà ‘Roma als museus del món. XVI Fira Internacional

de Museus i Jaciments d’Època Romana’ on es trobaran museus, centre d’interpretació,

parcs arqueològics de diferents països europeus i publicacions de divulgació històrica.

Juntament, amb la 19a edició del ‘Fòrum Tàrraco. Fira de productes, empreses i

associacions de divulgació històrica romana’ que reuneix empreses de guies,

d’arqueologia, grups de recreació històrica, associacions pel patrimoni, etc.

La cita es complementa amb ‘Artífex’ que aplega artesans que creen rèpliques

arqueològiques d’originals trobats en excavacions, així com demostracions pràctiques de

fabricació de materials i la ‘Taberna Libraria’ que organitza el Gremi de Llibreters de

Tarragona on exposen els seus fons bibliogràfics sobre història antiga. Per als més petits,

de 5 a 10 anys, s’hi podran trobar jocs infantils romans organitzats per Polièdric amb la

col·laboració del Camp d’Aprenentage de Tarragona.

Redacció

La Ciutat és un diari de proximitat que cobreix tota l'actualitat local de les poblacions de Barcelona,

Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Baix Gaià, Baix Penedès i Reus.
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(http://www.fetatarragona.cat/)

VITA ROMANA
Un article de
ANNA PLAZA

(http://www.fetatarragona.cat/author/aplaza/) @Annaplazapoblet (https://twitter.com/Annaplazapoblet)
Periodista

D
Els carrers bullien d’activitat a l’antiga Roma. FOTOS: ANNA PLAZA

esenganyem-nos. Si viatgéssim enrere en el temps, segurament tornaríem
esperitats al present perquè no resistiríem la pudor del passat. Literalment. No
resistiríem l’olor corporal dels nostres precursors, acostumats com estem a la dutxa

diària. Ni dels pixats al carrer. Ni de l’acumulació de brossa i bestiar per tot arreu. Ni de la
mort, omnipresent. No resistiríem les olors, que ofendrien els nostres narius, però
segurament ens reconeixeríem en molts aspectes de la vida dels nostres
avantpassats.

“L’herència que ens arriba de l’època romana és molt rica: la llengua, la política, la gran
cultura clàssica del Mediterrani i fins i tot l’esport. O us penseu que els Jocs Olímpics van
néixer a la Gran Bretanya?” Magí Seritjol passeja d’una banda a l’altre de l’escenari del
recinte firal. La gent de Projecte Phoenix l’han convertit en un carrer de l’antiga Roma.
Hi ha unes letrines públiques, l’accés a la domus d’un patrici, un altre edifici en
construcció, un caupona, és a dir un establiment de menjar ràpid i també un espai
d’administració i negocis. Tot l’imprescindible per traslladar al present els detalls bàsics
de la quotidianitat dels nostres parents romans.

 PUBLICAT EL 24 DE MAIG, 2018
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PROJECTE PHOENIX RECONSTRUEIX LA VIDA EN
UNA CIUTAT ROMANA

Primer una explicació genèrica. Seritjol, que a més de ser el programador de Tarraco Viva,
també és un dels fundadors del grup Projecte Phoenix relata que no ens hem d’imaginar
l’Imperi Romà com una cosa homogènia. “Més aviat ens l’hem d’imaginar com una gran
línia de metro que connectava ciutats”, diu . “És cert que hi havia un poder central, però
també molta autonomia”, explica mentre passa diapositives en una gran pantalla. I d’aquí
al detall. Com eren aquestes ciutats? Com s’hi vivia?

Un paleta romà es prepara per enllestir una paret d’un edifici en construcció

“Les condicions de vida eren duríssimes”, afirma Seritjol. I explica com l’especulació
urbanística, l’atur i la pobresa no són coses exclusives dels nostres dies. “Hi havia una
normativa sobre l’alçada que havien de tenir les insulae, els blocs de pisos. Però els
constructors s’ho passaven pel forro. I els inquilins rellogaven les cubicula, habitacions. Els
pisos patera ja existien”. Mentre ho explica un paleta romà, armat amb un escaire,
repassa una paret en construcció. “També hi havia un sistema de préstecs. Se’n deia usura.
I qui no pagava, era venut com a esclau”.

Seritjol també explica que, per seguretat, estava prohibit fer foc als pisos. No s’hi podia
cuinar i la gent menjava sobretot plats preparats als cauponae. “Eren com els McDonald’s
d’ara”. Abans han sortit a escena a uns camillers. “Hi havia molta gent que dormia per terra,
al carrer. I molts s’hi morien. Hi havia una brigada que retirava els cadàvers”.

SERITJOL: “LES CONDICIONS DE VIDA EREN
DURÍSSIMES”

Aliena a la mort, la vida persistia amb tossuderia a les atapeïdes urbs romanes. Cada matí
clients i gent en busca de patrocinis anaven a casa dels seus patronus a demanar el seu
suport. “És com a la pel·lícula el Padrino”. També s’hi adreçaven peregrins que recorrien
l’imperi mapa en mà. Mapes com la taula de Peutinguen, que mostra les carreteres i
ciutats de l’antiga Roma.



Mentrestant als fòrums es feien negocis, es tancaven contractes i s’arbitrava justícia i a les
bugaderies es rentava la roba amb orins fermentats, per deixar-la ben neta. Comenceu a
entendre el que deia de la pudor? La gent pixava i cagava al carrer, fins que es van
implantar les primeres letrines públiques. Tota una millora, però que als nostres ulls
primmirats encara resulta ofenosa, si és té en compte que tots els usuaris es netejaven el
cul amb la mateixa esponja.

A les letrines es compartia fins i tot l’esponja de netejar-se el cul

Hi havia escola, però només per als benestants. I l’objectiu bàsic era que els nens
aprenguessin a llegir, escriure i quatre números. Els coneixements més profunds
estaven reservats a uns pocs privilegiats. “A les nenes les casaven amb 12 anys”, explica
Seritjol. “Hi havia una gran mortaldat per parts. Era una vida molt dura. De seguida
s’acabava la infantesa”.

L’imperi, però, va emprendre mesures per apaivagar tanta misèria. Es va implantar la
nona, un sistema de distribució gratuïta d’aliments, que va funcionar 300 anys i constitueix
l’embrió del modern estat del benestar. També es va establir l’obligatorietat d’instal·lar
fonts públiques cada 200 metres a les ciutats. Fonts que s’abastien amb aigües que pures
que es transportaven pels aqüeductes. “Hi havia molta misèria, és cert. Però també hi havia
termes per a tothom, tribunals, biblioteques i grans espais per espectacles. Al Circ Màxim
hi cabien mig milió d’espectadors”.

Els peregrins viatjaven per tot l’imperi amb mapes com la taula de Peutinguen

Entretant els polítics feien la viu-viu. Les ciutats escollien cada any els seus alcaldes i les
pintades de propaganda i contrapropaganda proliferaven a les parets. “Hi havia equips de
campanya que es dedicaven a pintar graffitis”, explica Seritjol i bromeja dient que les parets
eren les xarxes socials de l’època. També parla del manual del bon candidat, que no seria
tan diferent d’un d’actual. Havien de riure, mostrar-se generosos i saludar tothom. “Les
ciutats romanes eren un contrast constant, una barreja entre l’ordre i el desordre”.

Només els benestants rebien instrucció

La recreació “Veïns de Roma” és una de les novetats d’aquesta edició de Tarraco Viva. Es
va estrenar la setmana passada i es podrà veure de nou aquest divendres i dissabte a les
19 h al recinte firal. Projecte Phoenix complementa aquesta representació amb una altra
dissabte a les 22 h per explicar les peripècies nocturnes dels nostres avantpassats
romans.



















TARRACO VIVA

Tarraco Viva s'acomiada amb un públic fidel que ha
exhaurit les entrades durant els caps de setmana

 Més de 3.000 escolars han passat pel festival i les activitats al Recinte Firal han comptat amb
més de 600 assistents

 VÍDEO Tarraco Viva i el viatge als carrers de l'Antiga Roma des del Recinte Firal

Redacció | 27/05/2018 a les 20:44h

Veïns de Tarraco, una de les noves apostes del Tarraco Viva | Albert Rué

El festival Tarraco Viva s'acomiada fins a l'any que ve. La 20a edició, dedicada a l'esport i el paper
de la dona en el món clàssic, ha clos aquest diumenge. Han estat dues setmanes amb més de 450
activitats que s'han pogut realitzar totes amb normalitat. Els dos caps de setmana s'han consolidat
amb una gran participació i assistència de públic, tal com demostra que s'ha penjat el cartell



d'entrades exhaurides en gairebé totes les activitats previstes.

Una de les principals novetats ha estat les recreacions històriques al Palau Firal, "Veïns de Roma",
"Una nit a Roma", "Mòmia" i "La primera vaga de la història" que han tingut un gran èxit de públic.
En aquest sentit, la col·laboració amb la Xarxa de Centres Cívics ha portat més 600 veïns i veïnes
de la ciutat a gaudir de "Veïns de Roma", l'any passat es va iniciar aquesta activitat conjunta i va
aplegar més de 200 assistents.

Els municipis de Cambrils, Vila-rodona, Altafulla i Falset s'han fet el seu lloc en el Festival i les
activitats que programen han assolit un gran nivell de públic i qualitat. El director del Festival, Magí
Seritjol, en destaca que és una aposta consolidada que demostra una clara vocació de territori de
Tarraco Viva.

Els escolars també han estat protagonistes d'aquesta 20a edició i hi han participat prop de 2.000
provinents de Tarragona, comarques de Tarragona, Catalunya i sud de França. A més, les activitats
programades al Recinte Firal han comptat amb l'assistència d'uns 1.100 escolars.

Aquest darrer cap de setmana, el Camp de Mart ha estat escenari de la trobada de professionals,
programadors, museus i jaciments històrics. S'han pogut conèixer les propostes de museus
d'Andalusia, Múrcia, País Basc, Catalunya, Mallorca, i Carnuntum (Àustria).

El director del Festival ha destacat l'interès per la història del públic assistent "la idea de
programar activitats que reflecteixin la pluralitat cultural del món clàssic, a part de la romana
(Egipte i Grècia), ha estat molt ben rebut, això demostra que hi ha molt interès per les cultures
clàssiques i no només per Roma".

L'acte de cloenda ha aplegat més de 400 persones de públic i han participat en l'espectacle prop
de 100 membres dels grups que nodreixen el Festival. Un cop finalitzat, s'ha desvetllat la temàtica
sobre la qual versarà Tarraco Viva 2019 seran les ciutats a l'antiga Roma, grans concentracions
humanes que esdevenien centres neuràlgics de l'economia, la política, la cultura, entre altres.
 



L'Amfiteatre va acollir l'acte que donava el tret de sortida de la 20a edició del festival Foto: Jonathan Oca

Primers passos Xarxa Europea de Festivals

Aquest darrer cap de setmana han visitat la ciutat, representants del festival Arelate que se
celebra a Arles (França). Divendres es van reunir amb membres de l'equip de Tarraco Viva per
impulsar una col·laboració entre els dos festivals que faciliti l'intercanvi i per crear noves iniciatives
de divulgació de manera conjunta.

Aquest primer contacte, segons la consellera de Patrimoni, Begoña Floria, "pot fer possible la
creació d'una xarxa de festivals de divulgació històrica del món romà on Tarragona es pugui
posicionar com un dels models de referència i ser un motor de la divulgació i la recreació del
nostre passat romà".



Tarraco Viva tanca consolidant
Tarragona com “la capital arqueològica
de Catalunya”
27/05/2018

la col·laboració amb la Xarxa de Centres Cívics ha portat més 600 veïns i veïnes de la ciutat a

gaudir de ‘Veïns de Roma’.

Aquest diumenge ha tancat la 20a edició de Tarraco Viva, dedicat a l’esport i el paper

de la dona en el món clàssic. Han estat dues setmanes amb més de 450 activitats que

s’han pogut realitzar totes amb normalitat. La tinent d’alcalde de Patrimoni, Begoña

Floria, a la cloenda del Festival ha valorat de manera molt positiva aquesta edició: “El

grau de satisfacció del públic és molt elevat i constatem que continua la seva

fidelització després de vint anys de festival”. I ha afegit: “Tarragona es consolida com la

capital arqueològica de Catalunya i una de les ciutats europees en les quals la

ciutadania sent més el patrimoni històric com a propi, la importància i el valor de la

seva preservació i divulgació”.

Els dos caps de setmana s’han consolidat amb una gran participació i assistència, tal

com demostra que s’ha penjat el cartell d’entrades exhaurides en gairebé totes les

activitats previstes. Una de les principals novetats ha estat les recreacions històriques
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al Palau Firal, ‘Veïns de Roma’, ‘Una nit a Roma’, ‘Mòmia’ i ‘La primera vaga de la

història’, que han tingut un gran èxit de públic.

En aquest sentit, la col·laboració amb la Xarxa de Centres Cívics ha portat més 600

veïns i veïnes de la ciutat a gaudir de ‘Veïns de Roma’. L’any passat es va iniciar aquesta

activitat conjunta i va aplegar més de 200 assistents. La responsable de Patrimoni

també ha destacat la bona acollida de la cerimònia d’inauguració que es va celebrar a

l’Amfiteatre, “una novetat que s’ha introduït enguany. La gran acceptació que rebut

ens fa plantejar mantenir-ho per a les pròximes edicions”.

Vocació de territori

Els municipis de Cambrils, Vila-rodona, Altafulla i Falset s’han fet el seu lloc en el

Festival i les activitats que programen han assolit un gran nivell de públic i qualitat. El

director del Festival, Magí Seritjol, en destaca que és una aposta consolidada que

demostra una clara vocació de territori de Tarraco Viva.

Els escolars també han estat protagonistes d’aquesta 20a edició i hi han participat

prop de 2.000 provinents de Tarragona, comarques de Tarragona, Catalunya i sud de

França. A més, les activitats programades al Recinte Firal han comptat amb

l’assistència d’uns 1.100 escolars.

Aquest darrer cap de setmana, el Camp de Mart ha estat escenari de la trobada de

professionals, programadors, museus i jaciments històrics. S’han pogut conèixer les

propostes de museus d’Andalusia, Murcia, País Basc, Catalunya, Mallorca, i

Carnuntum (Àustria).

Seritjol l ha destacat l’interès per la història del públic assistent: “La idea de programar

activitats que reflecteixin la pluralitat cultural del món clàssic, a part de la romana

(Egipte i Grècia), ha estat molt ben rebut, això demostra que hi ha molt interès per les

cultures clàssiques i no només per Roma”.

El 2019 girarà al voltant de les ciutats a l’antiga Roma

L’acte de cloenda ha aplegat més de 400 persones de públic i han participat en

l’espectacle prop de 100 membres dels grups que nodreixen el Festival. Un cop

finalitzat, s’ha desvetllat la temàtica sobre la qual versarà Tarraco Viva 2019, que

girarà al voltant de les ciutats a l’antiga Roma, grans concentracions humanes que

esdevenien centres neuràlgics de l’economia, la política i la cultura.

La consellera i el director del Festival ha coincidit en destacar la valuosa aportació de

totes les persones que han participat realitzant activitats al festival. Prop de mil

persones de Tarragona ho fan possible entre els grups de recreació, conferenciants,

els restaurants de les jornades Tarraco a Taula, el Gremi de Llibreters, responsables de

Museus i monuments de la ciutat, etc. També han agraït la implicació dels



patrocinadors que han fet possible una nova edició del Festival: Diputació de

Tarragona, Fundació La Caixa, REPSOL, EMATSA, Mutua Catalana, Càmpings de

Tarragona, El Corte Inglés.

Primers passos Xarxa Europea de Festivals

Aquest darrer cap de setmana han visitat la ciutat representants del festival Arelate

que se celebra a Arles (França). Divendres es van reunir amb membres de l’equip de

Tarraco Viva per impulsar una col·laboració entre els dos festivals que faciliti

l’intercanvi i per crear noves iniciatives de divulgació de manera conjunta. La tinent

d’alcalde de Patrimoni ha valorat de manera positiva aquesta primera trobada i ha

explicat “aquest cap de setmana una delegació d’Arles ha vingut a viure els darrers

dies de Tarraco Viva i a engegar un nou projecte que ens il·lusiona”. Aquest primer

contacte “pot fer possible la creació d’una xarxa de festivals de divulgació històrica del

món romà on Tarragona es pugui posicionar com un dels models de referència i ser un

motor de la divulgació i la recreació del nostre passat romà”.

Notícies relacionades

03/02/2018 Un punt suficient per satisfer expectatives (0-0)

03/02/2018 Els veïns del Serrallo busquen signatures contra l’incivisme i la

inseguretat al barri

21/03/2018 Detingut per llençar cadires, mobles i ferros per la finestra d’un

pis de Torreforta

13/05/2018 Tarragona admira la Champions de l’acrobàcia aèria

Cercador de notícies
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VEUS DEL PASSAT
Un article de
ANNA PLAZA

(http://www.fetatarragona.cat/author/aplaza/) @Annaplazapoblet (https://twitter.com/Annaplazapoblet)
Periodista

R
Radàxaras, l’esclau, és un dels personatges que ha debutat aquesta Tarraco Viva. Fotos: Anna Plaza 

adàxaras seu en un mur amb la mirada perduda en l’horitzó. Brut, grenyut,
espellifat, amb una cantimplora de vi penjada al coll i amb la mà dreta,
immobilitzada per una vella ferida de guerra, subjectada pel cinturó de cuir. Ara ja

no és un esclau. Ha aconseguit la llibertat, però a quin preu! Completament destituït, vell
i sense esperança, vaga un dia i un altre pel fòrum romà en busca d’una almoina que l’ajudi
a subsistir. Ell és un dels personatges del passat que han cobrat vida al passeig
arqueològic en aquesta edició de Tarraco Viva. Un dels que enguany han debutat
davant del públic per explicar la seva història.

PERSONATGES QUE COBREN VIDA AL PASSEIG
ARQUEOLÒGIC EN EL MARC DE TARRACO VIVA

 PUBLICAT EL 29 DE MAIG, 2018



Interpretat per Joan Gibert, Radàxaras és un esclau fictici, però que podria haver estat
real. La seva vida, inspirada en la tants esclaus que van viure a Roma. Fill d’una família
grega benestant, apassionat pel teatre i les arts, va veure com la seva vida feia un gir
dramàtic i radical, quan va caure presoner en un atac i va acabar al mercat d’esclaus.
“Quan et prenen el nom, et prenen qui ets”, diu mentre rememora els detalls de la seva
existència, en un intent desesperat per no perdre la memòria per sempre més.

Joan Gibert relata l’emocionant història de Radàxaras

Radàxaras, l’esclau, fa emocionar el públic amb el relat de la seva vida que ha transcorregut
entre amo i amo. Quan el van segrestar era jove, atractiu i instruït. Això el va protegir
de les posicions més degradants de l’esclavatge, almenys d’entrada. Nomenclator,
acompanyant d’una vella vídua, espia, lector d’un oficial de l’exèrcit… Li ha tocat fer tots els
papers de l’auca, mentre seguia somiant en ser actor. Fins que arriba l’inesperat epíleg:
“Ara torno a ser un home lliure, però vell, malalt, impedit i sense memòria”, es lamenta.

Mercè Rovira ha donat vida a Aspasia de Milet

Als peus del Fortí Negre les històries se succeeixen. Aspàsia de Milet, que també s’ha
estrenat aquesta Tarraco Viva, pren el relleu a Radàxaras. “Ara que ja fa quatre setmanes
que va morir Pèricles, ha arribat el moment de reobrir l’escola i recuperar les ensenyances”,
diu emocionada, amb anhel de reprendre la seva vida, després d’haver perdut la del seu
amant. Aspàsia de Milet, a diferència de Radàxaras, va existir de veritat, si bé la seva
història ens arriba confosa, a través de la boira dels segles. L’actriu Mercè Rovira ha begut
de múltiples fonts, a vegades contradictòries entre elles, per construir el personatge.
Algunes diuen que només era una ataire, una dona instruïda en les arts i les ciències, que
feia d’acompanyant. Però tot apunta que la seva realitat anava molt més enllà. “Vaig crear
la meva pròpia escola”, explica. Escola d’oratòria i sobre la natura.

Aspasia va ser mestre d’oratòria i companya de Pèricles

Va ser allí on va conèixer Pèricles, el gran home que es convertiria en el seu company de
vida. “Tenia una veu de tro, amb una dicció i una veu nítida i clara. Però podia millorar”. I
ella el va ajudar a convertir-se en el millor orador de la història. Al seu torn ell es convertiria
en el seu defensor en un judici públic, en què l’acusaven d’impietat. “És cert que no parlo
dels déus”, reconeix Aspasia, però a Milet creiem en la natura. Donem explicacions físiques
als fenòmens”. La seva és la història d’una dona forta, valenta, que va trencar amb els
convencionalismes atenencs i que es va relacionar amb els grans savis de l’època. “Demà
vindrà Sòcrates, prepareu preguntes per fer-li”.



Trigeu espera els veïns del tros per fer negocis

Mentrestant, al capdavall del passeig arqueològic, Trigeu aplega els seus veïns del tros per
mirar de fer el millor negoci amb els romans. “Han vingut forasters i ens hem de posar
d’acord amb el preu de l’oli i el vi. No patiu, jo faré les negociacions i ens repartirem els
beneficis, a canvi d’una petita comissió”.

RADÀXARAS, ASPASIA I TRIGEU HAN DEBUTAT A
LA VINTENA EDICIÓ DEL FESTIVAL

Trigeu, encarnat per Carles Alcoy, és pagès, però té esperit d’empresari i ànima de
poeta. Parla de manera abassegadora, sense fre i sense poder contenir les idees que li
bullen al cap. Com la història d’Arquíloc, el seu poeta més preuat. “Homer! Homer vet a
saber si va existir. Però Arquíloc sí!”. I ens relata la seva història. “El seu pare era noble,
però la seva mare no, que era borda. Ell va sortir viu i ric en geni”.  Com ell. “La meva dona
diu que estic boig, perquè vaig per la vinya declamant versos”, confessa. La poesia és
una passió que necessita compartir i les paraules li surten sense fre per explicar les mil
peripècies d’Aquíloc, el creador dels iambes, i un personatge excessiu que deixava petjada
per tot arreu: fins i tot en l’amor i a l’exèrcit.

Carles Alcoy, a través de Trigeu, explica la història d’un dels grans poetes de la Grècia clàssica

“El meu nom, Trigeu, és el nom d’un personatge d’una obra d’Aristòfanes. El meu pare
m’explicava aquestes coses. És xulo”.  Ja sabem d’on li ve la passió. De família.  La sessió
s’acaba. “Ara que ja ens hem posat d’acord amb el preu del vi i de l’oli, ja parlaré jo amb els
romans. I no patiu per la qualitat de l’oli. Ells estan acostumats a menjar farinetes”.

Radàxaras, Aspasia i Trigeu han debutat aquesta Tarraco Viva, però no els actors que els
interpreten que ja són coneguts pel públic del festival. Són tres de les múltiples veus que,
en forma de monòleg, cada any ens ajuden a conèixer millor el nostre passat i la gent
que el va poblar. Si enguany no hi heu arribat a temps, no us els perdeu l’any que ve. Serà
que sóc teatrera, però aquesta proposta dels monòlegs em té captivada.

PUBLICITAT



PUBLICITAT

PUBLICITAT

Dimarts, 29 maig 2018

Webs del Grup Tradueix-nos

 Cercar

"" Identifica't Subscriu-te



SECCIONS EDICIÓ IMPRESA EL PUNT AVUI TV MÉS

PORTADA LOCAL SOCIETAT TERRITORI PUNT DIVERS POLÍTICA ECONOMIA CULTURA COMUNICACIÓ OPINIÓ IN ENGLISH ESPORTS

PUBLICITAT

CULTURA TARRAGONA - 29 maig 2018 2.00 h

MAGÍ SERITJOL DIRECTOR DEL FESTIVAL CULTURAL TARRACO VIVA

“Que el passat ens doni ensenyaments sobre el
present”

Tarraco Viva compleix dues dècades i ho fa consolidat com un festival cultural capdavanter. Just s’acaba de
clausurar l’edició d’enguany i ja es prepara la del 2019. No hi ha descans
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consolidat el model del festival. L’organització d’aquest esdeveniment divulgatiu,
especialitzat en l’època romana, ja pensa en la pròxima edició, que dedicarà a les ciutats
antigues.

Diumenge a la tarda, en el primer balanç en calent que va fer de l’edició d’enguany, vostè
va dir que se sentia “hiperfeliç”. La valoració és més que positiva?
Potser va ser efecte de l’adrenalina, després de suportar quinze dies de festival. Però sí,
estem feliços perquè aquesta ha estat una gran edició. Coincidint amb els Jocs Mediterranis,
vam voler tractar del tema de l’esport, des de la seva vessant més cultural, i hem après molt.
I el que busquem és precisament això: que el passat ens doni ensenyaments sobre el present.
Avui en dia l’esport l’associem a activitat física, però en l’antiguitat tenia, també, un
component moral. Aquesta mirada ens serveix per reflexionar sobre l’obsessió actual per
batre marques. L’objectiu de l’atletisme no era obtenir medalles, era possibilitar una vida
equilibrada. També hem après coses sobre el paper de les dones en l’antiguitat.
Històricament es veia com un rol molt secundari, però això és perquè les fonts són
masculines. Quan rasques una mica veus que de secundari, res de res, era un paper proactiu,
les dones estaven presents en molts àmbits de la vida i la seva importància era cabdal.

El festival ha venut la major part de les entrades que havia posat a la venda. Aquest és
un bon indicador per mesurar-ne l’èxit?
No hi estic gaire d’acord. No ens hem d’obsessionar amb les xifres, sinó que ens hem de fixar
en el perquè fem les coses que fem. Les entrades representen menys d’un 40% de les
activitats programades, un 60% són d’accés lliure. Posem a la venda 20.000 entrades i la
majoria estan a un preu d’entre 2 i 5 euros, només en un cas valen 20 euros i és perquè, a
més, es dona menjar. A Tarraco Viva les entrades no tenen afany recaptatori, la seva funció
és ajudar a organitzar l’activitat. Si no cobres entrada, hi ha actes on es fa molt difícil regular
el públic que hi va. És cert que conèixer el volum d’entrades venudes és un indicador per
saber quina acceptació té una proposta, per analitzar si té interès o si ens hem equivocat,
però també hi ha altres indicadors molt valuosos, com ara el grau de satisfacció que mostra
la gent. Això sí que ens interessa molt. Aquest és un festival dedicat a la divulgació de la
història i ve gent d’arreu, i el grau de satisfacció que detectem és molt alt.

Vostè explica que un dels objectius és fer entendre a la gent que ve a un “festival
cultural i no pas a una festa d’entreteniment”. Per què?
Les festes populars són cultura, alta cultura, són una manifestació cultural de primera. Però
no tots els formats culturals han de ser necessàriament festius. Tu t’imagines anar a veure un
concert de Beethoven i, enmig de la Cinquena Simfonia, que el públic s’aixequés per fer
l’onada? O treure cerveses i posar una mica de sevillanes per animar l’ambient?

Una mica extravagant.
Hi ha formats culturals que no són una festa. I insisteixo que no es tracta de desmerèixer les
festes, però a Tarraco Viva no hi ha desfilades pels carrers, no hi ha ambientació. Ens
dediquem a donar coneixements sobre la història i ho fem en espais on no molestem a ningú,
qui hi tingui interès, ja vindrà. Per mi, això és cultura. Si ocupem permanentment els
carrers, no hi ha convivència.

L’actuació de reforçament que s’ha hagut de fer a l’Amfiteatre per l’aparició de les
esquerdes en una part de la graderia, ha condicionat el festival?
No, hem tingut molta sort perquè l’Ajuntament ràpidament hi va intervenir. Es va assegurar
la zona i es va habilitar una passarel·la per accedir a l’arena. No tenim res a dir, al contrari,
perquè en molt poc temps es va poder solucionar el problema.

Ja han avançat que de cara a la pròxima edició l’eix principal serà la ciutat antiga.
Coincidint amb les eleccions municipals hem considerat que seria bo parlar de les ciutats del
món antic, explicar com solucionaven els seus problemes. Intentar veure si els problemes
que ara tenim com a societat, en l’antiguitat ja existien i com s’ho feien per solucionar-los.
Veure si n’aprenem alguna cosa. Estem fent un festival per generar cultura. A Tarragona, si
no expliquem història, què explicarem? Tenim un llegat arqueològic impressionant.



Més de 3.000 escolars han participat en el festival. Això és fomentar el planter.
És vital, i se’ls han d’explicar les coses a la seva manera. Per què la gent gran no va als
museus? Perquè hi van anar de petits i no hi volen tornar. Els nens han de veure que la
història és bonica.

     

US POT INTERESSAR

Una essència que resisteix

Les posh del barri...
Compren la seva roba de marca amb 80% descompte a aquest curiós web


