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HOSPES AVE
benvinguda

[L’economista] ha d’estudiar el present a la llum del passat i mirant al futur .
John Maynard Keynes

El que és bo és sempre millor que el que és útil .
Nuccio Ordine

En el cercle es confonen el principi i la fi .
Heràclit

Si els homes són el nostre objecte d’estudi i no ens entenen, com deixar de sentir  
que no complim sinó a mitges amb la nostra missió?

Marc Bloch

La causa fonamental del problema de la humanitat en el món modern és que els estúpids 
estan completament segurs de tot mentre que els intel·ligents estan plens de dubtes .

Bertrand Russell

us convidem a un viatge 
a les antigues civilitzacions mediterrànies

 
junts coneixerem els nostres orígens 

i compartirem la passió per la història
 

el passat ens descobrirà nous futurs
 

benvinguts al festival romà de tarragona!

CLEÒPATRA . Argos (Tarragona)
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PAU RICOMÀ I VALLHONRAT
ALCALDE DE TARRAGONA

ESCALES DEL PODER 
El govern de Roma i les elits d’una província romana 
Projecte Phoenix (Tarragona)

Després de dues edicions en què el format tradicio-
nal es va veure estroncat per la pandèmia, reprenem 
amb gran il·lusió el festival Tarraco Viva, recupe-
rant els carrers i tornant a omplir de divulgació i 
coneixement tots els elements patrimonials de la 
nostra estimada Tàrraco . Aquesta edició està cen-
trada en les «Grans descobertes de l’antiguitat . Ar-
queologia i història per al segle XXI», i és per això 
que vull convidar tothom a descobrir o redescobrir 
Tarraco Viva, el festival de més projecció internaci-
onal celebrat a casa nostra i que serveix per conver-
tir Tarragona en la capital de tot aquest passat romà, 
tal com va succeir fa més de dos mil anys .

L’arqueologia i la història tenen un paper fonamen-
tal en el desenvolupament de la nostra societat . 
Gràcies a aquestes dues ciències podem saber qui 
som i d’on venim . Com a civilització, moltes vega-
des només tenim posada la mirada en el futur, però 
per garantir un millor progrés sempre és impor-
tant recordar el llegat de les societats que ens han 
precedit . Precisament durant aquest 2022 el món 
celebra importants efemèrides de l’arqueologia de 
l’antiguitat, com ara el centenari de la descoberta 
de la tomba de Tutankamon o els dos-cents anys del 
naixement de Heinrich Schliemann, el descobridor 
de Troia . I en clau local, estem també a punt de ce-
lebrar el centenari de l’inici de les excavacions a la 
Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco .

Rememorar i aprendre sobre el nostre passat és clau 
per continuar progressant com a societat i, sobretot, 
per no cometre els mateixos errors . Per aquest motiu, 
en aquesta vint-i-quatrena edició del Tarraco Viva 
es vol fer un acte de reconeixement i de reivindica-
ció del paper importantíssim que tenen les ciències 
humanístiques . Com a ciutat, hauríem de ser molt 
conscients de tot el nostre capital arqueològic: la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica, el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de 
Tarragona o el mateix festival Tarraco Viva . Institu-
cions i equipaments que converteixen Tarragona en 
la capital arqueològica de Catalunya, una realitat que 
hem de viure amb molt d’orgull . Estic convençut que 
com a tarragonines i tarragonins sabem la impor-
tància de tot plegat . De fet, Tarragona és una de les 
ciutats europees que més sent el patrimoni històric . 

Per acabar, vull expressar un agraïment especial a 
la tasca dels catorze grups de recreació històrica de 
la ciutat, a les prop de mil persones implicades en 
l’organització d’activitats sobre el nostre patrimoni i, 
naturalment, a tot l’equip que impulsa Tarraco Viva 
com a nexe del nostre llegat . Us animo i convido a 
gaudir de les prop de tres-centes activitats que ens 
ofereix l’edició d’enguany de Tarraco Viva . Endin-
seu-vos en la descoberta del nostre patrimoni, de la 
nostra història i, en definitiva, de la cultura!

HO SPE S AV E
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HERMÁN PINEDO SÁNCHEZ
CONSELLER DE PATRIMONI, JOVENTUT I COOPERACIÓ

Després de dues edicions del festival marcades per 
les restriccions de la pandèmia, aquest maig en ce-
lebrem la XXIV edició amb normalitat . El 2022 es 
commemoren diversos esdeveniments en el llarg 
camí dels estudis arqueològics i històrics . Són fites 
que van ajudar a convertir l’arqueologia i la his-
tòria en disciplines científiques i que van posar el 
coneixement del passat entre les branques del co-
neixement humà . El festival ens proposa enguany 
emocionar-nos amb aquestes grans descobertes de 
l’antiguitat retrobant-nos amb els seus protagonistes .

Evocarem el moment de la descoberta de la tom-
ba de Tutankamon amb la figura certament con-
trovertida de Howard Carter i el seu mentor, Lord 
Carnarvon . Viatjarem a l’antiga Mesopotàmia, on 
Leonard Woolley i el seu equip van descobrir les 
tombes reials d’Ur, una civilització més antiga que 
la de l’Egipte faraònic . Seguint el rastre de la vida de 
Heinrich Schliemann, visitarem la mítica ciutat de 
Troia —que ell va descobrir— i parlarem del poder 
de fascinació que va tenir un poema com la Ilíada 
a l’hora de despertar l’interès per l’arqueologia de 
la Grècia arcaica . Reviurem el moment en què Je-
an-François Champollion va culminar anys de tre-
ball per exclamar «Ho tinc!» quan, ara fa dos-cents 
anys, va desxifrar el llenguatge dels jeroglífics de 

l’antic Egipte . També tornarem a Pompeia, el jaci-
ment romà que més ens ha ensenyat sobre la vida 
quotidiana de l’antiga Roma .

I viatjarem també a la Tàrraco romana . Perquè fa 
vora cent anys la nostra ciutat va viure una autèn-
tica eclosió arqueològica . S’iniciaven grans exca-
vacions que donarien com a resultat la descoberta, 
entre d’altres, de la necròpolis romana del Francolí, 
amb una excavació que va durar anys i que va fer 
sortir a la llum més de dos mil enterraments, amb 
una riquesa de materials i de coneixements impres-
sionant . Poc després començarien les excavacions 
del fòrum de la colònia, una altra fita en la recu-
peració de la memòria de Tàrraco . Podem dir que 
Tarragona, ara fa un segle, va estar en sintonia amb 
el millor de l’arqueologia de l’època, i ho va estar 
també en l’àmbit urbanístic i social . Amb la ciutat 
expandint-se, l’arqueologia i la història van pro-
gressar . Aquestes dues branques del coneixement 
van esdevenir un dels motors de la vida de la nostra 
ciutat, i encara ho són . A Tarragona la història i l’ar-
queologia van agafades estretament de la mà amb 
les aspiracions del present i del futur .

Us desitjo que gaudiu de Tarraco Viva, de la nostra 
ciutat mediterrània i del seu patrimoni històric .

OMINA MORTIS 
Cèsar i els presagis de la seva mort 
Nemesis ARQ
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«Hi veu res?» «Sí, coses meravelloses!» . La contes-
ta, certa o no, de Howard Carter a la pregunta de 
Lord Carnarvon és una de les frases més conegudes 
del món de l’arqueologia . Ara fa cent anys, el 1922,  
Howard Carter va descobrir la tomba quasi intac-
ta del faraó Tutankamon . Aquesta fita va fer que 
l’arqueologia, fins aleshores reservada a acadèmics 
universitaris i cercles culturals especialitzats, es-
devingués una disciplina popular . Els mitjans de 
comunicació de seguida es van interessar per la 
descoberta i, a més d’articles als diaris, va inspirar 
obres de teatre i musicals, modes en la decoració de 
cases i institucions, etc . El descobriment de Carter, 
però, també va posar sobre la taula aspectes menys 
positius . La controvèrsia entre l’egiptòleg anglès i el 
director del Departament d’Antiguitats i supervisor 
de les excavacions d’Egipte, el francès Pierre Lacau, 
va evidenciar el colonialisme present a la majoria 
d’excavacions dutes a terme en aquella època .

La descoberta de la tomba de Tutankamon és un dels 
aniversaris que es commemoren enguany . També es 
compleixen cent anys de l’inici de les excavacions 
a la ciutat mesopotàmica d’Ur, el dos-cents aniver- 
sari del desxiframent dels jeroglífics egipcis per  
part de Jean-François Champollion i els dos-cents 
anys també del naixement de Heinrich Schliemann, 
el descobridor de Troia . Aprofitant aquestes efe- 

PR E SE N TAC IÓ

mèrides, el festival ha preparat un programa d’acti- 
vitats que té la intenció de provocar la reflexió  
sobre el paper que l’arqueologia i la història han o 
haurien de tenir en el nostre present . De què ser-
veix mirar al passat? En què poden contribuir les 
disciplines socials per millorar la nostra societat? 
Són algunes de les preguntes a les quals intentarem 
donar respostes .

En aquesta vint-i-quatrena edició del festival es 
parlarà d’algunes grans històries de l’arqueologia, 
com les que hem esmentat, i també d’altres de més 
properes, com les excavacions a l’antiga Tàrraco . 
Com sempre, esperem que sigui un magnífic estí-
mul per visitar o revisitar el patrimoni històric de 
la nostra ciutat . Les restes del passat són, efectiva-
ment, «coses meravelloses», però no només pel seu 
valor estètic, econòmic o simbòlic . El coneixement 
del patrimoni ens dona l’oportunitat d’extreure lli-
çons profundes sobre el nostre passat, fent possible, 
d’aquesta manera, la connexió entre les generacions 
passades, les actuals i les futures . Constitueixen un 
món real que ens ajuda a estabilitzar-nos com a és-
sers humans i a dotar-nos del discerniment neces-
sari per tenir un sentit de vida en llibertat .
 

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva

GRANS DESCOBERTES 
DE L’ANTIGUITAT

arqueologia i història 
per al segle XXI

EL FESTIVAL DEL 2022
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«L’art és bellesa, però és, sobretot, la història de 
les persones i el seu camí d’alliberament i de cons-
ciència del món i de la societat . Les obres d’art 
no són només “peces de museu” o, encara pitjor, 
objectes de consum del que s’anomena indústria 
cultural . Estudiar art i visitar les seves expressi-
ons serveix per esdevenir ciutadans i ciutadanes . 
Estimar l’art no vol dir tenir cura de les quincalles 
dels rics, sinó d’un patrimoni cultural comú que 
també pertany a aquells que aparentment no tenen 
res . Un patrimoni gràcies al qual descobrir que ha 
existit un passat diferent i que, per tant, també 
serà possible un futur diferent .»

«Els monuments ens parlen . En qualsevol cas, ens 
intenten cridar l’atenció, demanen una mirada, la 
nostra aturada . Ho fan perquè, tot i que són eterns 
o quasi, no viuen sinó a través de la vida dels vius . 
Si acceptem donar-los una mica d’espai a la ment i 
al cor, a canvi ens faran la vida més intensa, més 
perfumada, més profunda .»

Tomaso Montanari 

PR E SE N TAC IÓ

REFLEXIONS  
DES DE LA HISTÒRIA

EL FESTIVAL DEL 2022

MARC TUL·LI A CASA DELS CICERÓ 
Petit simposi on es parla de coses que la història no pot recollir   
Carles Alcoy

«En aquest cas, són precisament dues idees dife-
rents del futur les que xoquen: es veu el creixement 
del consum, el mercat i el benefici com l’únic camí 
cap al qual la humanitat s’ha d’adreçar; l’altra veu la 
salvaguarda de la natura, la bellesa, la dignitat del 
treball i la cultura com l’únic futur possible per 
salvar la humanitat del desastre al qual la lògica 
absoluta dels diners sembla condemnar-la .»

Andrea Ranieri 
 

«El manteniment de l’ordre simbòlic en què es basa 
la nostra vida comuna s’encarrega a la conservació 
del patrimoni cultural . El culte als objectes del 
passat respon a la necessitat d’evitar l’amenaça 
que plana sobre l’home modern: la pèrdua del 
sentit de la seva continuïtat .»

Henri-Pierre Jeudy

«Les ciutats moren de tres maneres: quan un ene-
mic les destrueix, quan un poble estranger les pren 
per la força i en fa fora els seus déus o quan els seus 
habitants obliden qui són i es tornen estrangers 
per a ells mateixos i, per tant, els seus pitjors ene-
mics encara que no ho sàpiguen .»

Salvatore Settis
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LES 
LECTURES

el festival del 2022

RES PUBLICA OPPRESSA  
Juli Cèsar i el final de la República romana 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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El 26 de novembre de 1922, una mà tremolosa va 
acostar un ciri a un petit forat practicat en una pa-
ret . Era la de Howard Carter, que va posar l’ull a 
l’espiell que estava a punt d’obrir-li la porta de la 
història . Les persones que s’arremolinaven al seu 
voltant contenien la respiració, l’emoció que senti-
en no els permetia ni tan sols murmurar . Fins que 
Lord Carnarvon, entre nerviós i impacient pels anys 
de finançament de campanyes d’excavació a Egipte 
sense grans resultats, es va atrevir a dir: «Pots veu-
re res?» . Després d’un silenci que els degué semblar 
etern, Carter va pronunciar la frase més famosa del 
món de l’arqueologia .

Les primeres monedes que va guanyar Howard 
Carter, sent encara un nen, va ser gràcies als dibui-
xos que havia fet de les mascotes dels clients del seu 
pare, un reconegut pintor que li va ensenyar les pri-
meres nocions de dibuix . La col·lecció egípcia de 
Lord Amherst, a qui havia retratat el seu pare, li va 
desvetllar la curiositat per tot allò que estigués re-
lacionat amb els faraons . Aquests dos fets van ser 
decisius perquè Carter arribés per primera vegada 
a Egipte . Francis Ll . Griffith, conservador del Mu-
seu Britànic, buscava un dibuixant perquè acom-

panyés Percy Newberry per documentar les tombes 
de Beni Hassan . Necessitaven un compatriota però 
sense necessitat que fos un gentleman, i així podi-
en estalviar-se uns quants xílings: al candidat se li 
oferia el que avui coneixem per «treballar a canvi 
de visibilitat», en aquells dies allotjament i menjar . 
Carter es va anar especialitzant en dibuix arqueo-
lògic i va passar sis anys com a dibuixant principal 
de Flinders Petrie al temple de la reina Hatxepsut .  
El 1899, el professor Gaston Maspero, director del 
Servei d’Antiguitats, va nomenar Carter inspector 
en cap dels monuments de l’Alt Egipte, per gestio-
nar Karnak, Luxor i la Vall dels Reis, i el 1903 ins-
pector del Baix Egipte i l’Egipte Mitjà .

Dos anys més tard, un grup de turistes francesos 
en evident estat d’embriaguesa van intentar accedir 
al Serapeu de Saqqara, alguns d’ells sense entrada . 
Carter, malgrat l’escassa capacitat per a la diplomà-
cia que va manifestar durant tota la seva vida, va 
intentar mediar amb paraules, però no van escoltar 
raons i va ordenar als guàrdies que els disperses-
sin . Van volar pals i cadires, amb el resultat de dos 
guàrdies i dos turistes inconscients . Com que Egipte 
era un protectorat britànic, Carter en va informar el 
cònsol general de la Gran Bretanya, Lord Cromer, i 
li va dir que la causa de l’altercat havia sigut el dur 
tractament cap als seus gafires (guardians) . Atès que 
el Servei d’Antiguitats estava dirigit per un francès, 

Vasos canopis. Tresor de la tomba de Tutankamon, dinastia XVIII, 
Imperi Nou. 1336-1327 aC  
Museu Egipci, el Caire, Egipte

L E S L E C T U R E S

COSES MERAVELLOSES

el triomf de la perseverança
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Aquesta aproximació al personatge encaixa perfecta-
ment amb l’arquetip de self-made man, però no hau-
ria sigut mai suficient per arribar fins a Tutankamon . 
Faltava l’aparició d’un mecenes .

George Edward Stanhope Molyneux Herbert va ser 
el cinquè comte de Carnarvon, família propietària 
del castell de Highclere, conegut per haver aparegut 
recentment a la sèrie Downton Abbey . El binomi en-
tre riquesa i un caràcter inquiet el va dur a interes-
sar-se per diverses activitats, entre elles la fotografia, 
els cavalls i els cotxes de carreres . El 1901 va patir un 
aparatós accident automobilístic que li va deixar da-
nyats els pulmons, per la qual cosa li van recomanar 
que passés els hiverns en un clima sec, lluny de les 
conegudes boires britàniques . El 1903 va fer el pri-
mer viatge a Egipte, un país en el qual considerava 
que hi havia molt poc a fer . A risc de veure’s afectat 
per l’spleen causat per l’excés de llum, aquesta mena 
de melancolia sense raó aparent que van popularit-
zar els poetes maleïts francesos, el seu interès per 

Lord Carnarvon al porxo de  la casa de Carter a Elwat el-Dibbân, 1923 
Harry Burton, © Institut Griffith, Universitat d'Oxford

L E S L E C T U R E S

l’arqueologia va anar creixent . La seva posició soci-
al li va facilitar l’accés a un permís d’excavació del 
Servei d’Antiguitats, que portava un temps afavorint 
rics patrocinadors . Amb la precaució que requeria 
dotar d’eines per excavar algú tan entusiasta però, al 
capdavall, novell, la seva primera destinació va ser 
una muntanya de deixalles en la qual no hi havia gai-
re perill que danyés res a causa de la seva inexperi-
ència . En sis setmanes amb prou feines hi va trobar 
un gat momificat . Conscient de les seves mancan-
ces, va sol·licitar a Maspero l’ajuda d’un especialista .  
A principis del 1909 li van presentar Howard Carter . 
Després d’uns primers anys d’excavacions a Luxor, 
Carnarvon i Carter van aconseguir la seva anhelada 
concessió per treballar a la Vall dels Reis . L’oportu-
nitat va arribar quan Theodore Davis va renunciar 
als treballs a la vall perquè «estava esgotat» . El 1915, 

mecenes i arqueòleg van començar la recerca . Carter 
tenia clar que caldria moure milers de tones de runa, 
però sempre va tenir l’esperança de trobar-hi la tom-
ba d’un rei . 

El temps passava sense resultats . Després de cinc 
anys d’excavacions a la Vall dels Reis, Carter va ju-
gar les seves cartes per aconseguir finançament per a 

Tomba de Tutankamon. Carter i un obrer egipci examinen el tercer 
taüt (el més interior), fet d’or massís. 29/30 d’octubre de 1925 
Harry Burton, © Griffith Institute, University of Oxford

aquell fet va ser vist com un incident diplomàtic greu 
entre dues potències que tenien raons pel control del 
continent africà . Es va resoldre que una disculpa en-
tre les parts era la manera més raonable de posar fi 
al conflicte, però l’arqueòleg s’hi va negar en rodó i 
va presentar la dimissió, per a disgust de Maspero . 
Tant l’afront com la resolució pacífica van ser trac-
tats com unes qüestions de diplomàcia entre països, 
però la realitat és que tot va tenir un aire racista evi-
dent: als ulls del cònsol francès, era molt més indigne 
deixar que un nadiu plantés cara a un compatriota 
que el fet d’estar borratxo i armar escàndol . Després 
de la seva renúncia, Carter va passar tres anys gua-
nyant-se la vida als carrers de Luxor . Una de les seves 
activitats principals va ser la de vendre dibuixos als 
turistes, i també va fer de guia expert pels diferents 
monuments i de comerciant d’antiguitats gràcies al 
seu gran coneixement a l’hora de valorar les peces . 

Vall dels Reis (1910)
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L’arqueòleg tenia alguna cosa més que una intuïció 
per continuar-hi insistint . Encara que a vegades s’ha 
volgut atribuir la troballa de la tomba a l’atzar, po-
dríem definir aquest fet com el més allunyat a una 
casualitat . Una sèrie de pistes van posar Carter en 
alerta . Davis havia trobat sota una roca una copa 
de faiança amb el nom de Tutankamon . A escassa 
distància d’aquesta peça, en direcció est, també van 
aparèixer grans gerres de ceràmica, però les va de-
sestimar perquè, segons ell, mancaven d’importàn-
cia . L’egiptòleg Winlock va saber veure alguna cosa 
en aquestes restes i les va traslladar al MET (Museu 
Metropolità de Nova York), on van descobrir alguns 
segells de fang amb el nom del faraó, a més de co-
llarets i mocadors que semblaven haver-se utilitzat 
durant les cerimònies fúnebres . En un altre punt 
pròxim es va trobar una caixa trencada de fusta a 
l’interior de la qual hi havia fulles d’or amb els noms 
del faraó i de la seva esposa, però no es va continuar 
excavant perquè el lloc tenia més aspecte de pou que 
de tomba . 

una última campanya: s’oferia ell mateix a posar els 
diners però atorgant el crèdit, en cas d’alguna troba-
lla significativa, al mecenes que l’havia acompanyat 
durant tant de temps . Carnarvon, per una mescla en-
tre el seu sentit de l’esportivitat i la justa proposta que 
acabava de sentir, va segellar amb una encaixada que 
la campanya del 1922 tornaria a anar al seu càrrec . 
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Tomba de Tutankamon. Espai del sarcòfag  
Vall dels Reis, Luxor, Egipte

Aquests tres punts van servir a Carter per traçar un 
triangle sobre el mapa de la vall i delimitar una àrea . 
Al centre d’aquesta triangulació quedava una zona 
sense revisar sota les antigues barraques dels treba-
lladors, al costat de l’entrada de la tomba de Ramsès 
IV . El 4 de novembre va aparèixer el primer esglaó 
dels setze en total que descendien fins a la cambra fu-
nerària de Tutankamon . Carter va aturar els treballs; 
en aquell moment li va semblar de justícia avisar 
Lord Carnarvon, que era a la seva residència brità-
nica, i li va enviar un cable breu: «A la fi fet magnífic 
descobriment a la Vall . Una tomba esplèndida amb 
segells intactes . Tornada a cobrir fins al seu retorn . 
Felicitats» . Després de quasi tres setmanes d’espera 
tensa, Carnarvon va arribar acompanyat de la seva 
filla, Lady Evelyn Leonora Almina Herbert . La jove 
va viure el gran moment de la seva vida un parell de 
dies abans de l’obertura oficial de la tomba de Tu-
tankamon, que s’havia de dur a terme sota la super-
visió del Departament d’Antiguitats . Carter i Lady 
Evelyn no podien esperar tant . A través d’un petit 

forat a la paret es van arrossegar cap a la cambra fu-
nerària interior . Lady Evelyn, com que era la persona 
de mida més reduïda, va ser la primera a ingressar-hi . 
Quan hi van accedir es van trobar dotzenes d’objec-
tes que havien estat en la més completa foscor durant 
més de tres mil anys . Aquella entrada no autoritzada 
havia de mantenir-se en secret, però en una conversa 
amb un familiar Lady Evelyn va confessar: «Pups», 
com anomenava el seu pare, «vol que li expliqui una 
vegada i una altra això del sancta sanctorum, per a 
ell té el mateix efecte que un màgnum de xampany» .

Després del descobriment de la tomba de Tutanka-
mon, Howard Carter es va adonar que caldrien 
diversos anys de treballs, per als quals ell no esta-
va capacitat . No va contactar ni amb institucions 
egípcies ni amb museus britànics, sinó amb el MET .  
Els responsables del museu havien jugat un paper 

Mòmia de Tutankamon a l’interior de la seva tomba (KV62)
Vall dels Reis, Luxor, Egipte



24 25L E S L E C T U R E S

essencial per aconseguir que el govern del seu país 
pressionés l’egipci per mantenir el compromís de re-
partir al cinquanta per cent els descobriments arque-
ològics . Carter va enviar un breu telegrama a Albert 
Lythgoe, conservador del departament egipci: «Des-
cobriment colossal . Es necessita tota ajuda possible . 
Podria considerar prestar-me Burton?» . Lythgoe li 
va oferir el fotògraf Harry Burton i altres membres 
del seu personal sense admetre cap remuneració, 
com a mostra del seu agraïment per col·laboracions 
passades . El que semblava un desinteressat i solidari 
pacte entre cavallers amagava un interès comú pel 
que pogués reportar el descobriment . La notícia de 
la troballa de la tomba intacta d’un faraó va fer la 

volta al món en molt poc temps i Tutankamon va ser 
portada dels diaris principals . Això va motivar una 
Tutmania: es van començar a produir impermea-
bles d’estil egipci i caramels dedicats al jove faraó; 
General Motors va llançar un vehicle en forma de 
sarcòfag; i es van rodar nombroses pel·lícules, la més 
famosa d’elles, La mòmia, de Boris Karloff . Després 
de les cartes i els telegrames de felicitació van arribar 
missatges de diversa índole: ofertes d’ajuda, petici-
ons de records com ara grans de sorra o lingots d’or, 
entre altres, consells per mantenir allunyats els mals 
esperits, insults per haver comès sacrilegi o suposats 
cosins que apareixien per sorpresa . Però el que pitjor 
portava Carter era l’allau de gent que volia visitar la 
tomba, turistes amb males maneres que l’única cosa 
que pretenien era dir que hi havien estat . L’enorme 
afluència de turistes va provocar que es disparés el 

comerç de falses antikas, fins al punt que el degà dels 
falsificadors es va queixar amargament pel descens 
en la qualitat de les peces i la mala fama que això 
podia implicar als falsificadors de «bona fe» . 

Però qui era aquest faraó que havia posat de cap per 
avall el món de l’arqueologia? Com va dir Carter: 
«Les ombres es mouen, però la foscor no s’ha dissipat 
mai del tot» . En el segle que ha transcorregut des de 
la gran troballa, la biografia de Tutankamon s’ha ali-
mentat de les dades proporcionades pels objectes tro-
bats i l’especulació . Mesurava al voltant d’1,67, duia el 
cap rapat, tenia unes incisives bastant prominents i 
era bastant ample de malucs . El seu regnat va ser curt, 
va morir jove —al voltant dels divuit o dinou anys—  
i sofria diverses malalties, entre les quals les derivades 
d’unes cames fràgils: patia de peu equí, cosa que li 
havia de provocar una certa dificultat quan camina-

va, com suggereixen els nombrosos bastons trobats 
al seu aixovar; a més, la seva mòmia presentava una 
fractura a la cama esquerra, a l’altura del genoll, que 
degué fer-se poc abans de morir, encara que hi ha 
qui apunta un possible accident dels embalsamadors .  
Els seus anys més primerencs degueren transcórrer a 
la cort de Tell al-Amarna, on Amenhotep IV —Akhe-
naton després dels primers anys de regnat i decretar el 
culte a Aton— havia traslladat la capital . Amb només 
nou anys es va convertir en faraó de la dinastia XVIII 
(1334-1325 aC) i va retornar el culte tebà a Amon i la 
capital a Tebes . No sabem amb exactitud la causa de 
la seva mort, però sí que va ser sepultat amb una certa 
pressa en una tomba que semblava haver sigut cons-
truïda per a qualsevol altre personatge amb una certa 
rellevància però indigna per a un rei . Després de la 
seva mort el va succeir Ay, i a aquest el general Ho-
remheb, que va tractar de matar-lo per segona vegada 

Esquema de la tomba de Tutankamon 
Exposició «Toutânkhamon . Le trésor du Pharaon», París  

La màscara d’or in situ sobre la mòmia del faraó 
Harry Burton, © Griffith Institute, University of Oxford

«Tutankamon surt de la seva tomba» i promou les pintures 
Robbialac. Il·lustració anònima per a Le Petit Journal Illustré, 1926
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Un dels santuaris del sarcòfag. Tresor de la tomba de Tutankamon 
Museu Egipci, el Caire, Egipte

Howard Carter (agenollat), Arthur Callender i un obrer egipci a la 
cambra funerària, mirant a través de les portes obertes dels quatre 
santuaris daurats que guarden el sarcòfag de quarsita 
Harry Burton, © Griffith Institute, University of Oxford

esborrant qualsevol referència al jove faraó, rascant 
els seus segells . 

Probablement va ser aquesta insistència a negar-li 
la posteritat la que va protegir la seva tomba durant 
més de tres mil·lennis, salvant el seu lloc de descans 
d’un saqueig segur . Durant els primers dies després 
de l’entrada a la tomba s’hi van trobar indicis clars 
d’haver sigut profanada, la qual cosa validava l’acord 
implícit en el permís d’excavació de repartir els ob-
jectes al cinquanta per cent entre el govern egipci i 
Lord Carnarvon . La lletra petita, tanmateix, espe-
cificava que si apareixia una mòmia real intacta, el 
Museu Egipci podia reclamar tot el lot . L’arribada de 
Pierre Lacau al capdavant del Servei d’Antiguitats, un 
personatge que despertava poques simpaties a Car-
ter i Carnarvon, va suposar un gir radical en aques-
ta política . A la mort de Lord Carnarvon, el francès 
va canviar el concepte de tomba intacta i va acabar 
reclamant tots els objectes apareguts . En aquest esti-
ra-i-arronsa va haver-hi una altra peça controvertida, 
la del nou ministre d’Obres Públiques, Morcos Bey 
Hanna, un corrupte expresidiari, amb nul interès per 
l’arqueologia, que cada vegada que oferia un acord 
el desfeia al cap d’un minut . La tossuderia de Carter 
tampoc va ajudar en unes tibants negociacions en les 
quals la diplomàcia no va fer acte de presència . Final-
ment, gairebé totes les peces es van quedar a Egipte, 
amb la resolució per part del govern de pagar a Lady 
Evelyn les despeses en els quals havia incorregut 
Lord Carnarvon, unes 36 .000 lliures esterlines . No 
obstant això, alguns tresors de la tomba van arribar 
al MET de mans de Carter i dels hereus de Carnar-
von, amb algun petit parany dels marmessors, que 
primer havien d’oferir la col·lecció al Museu Britànic .

El descobriment de la tomba de Tutankamon va 
comportar un canvi de mentalitat en la societat, que 
fins llavors veia l’arqueòleg com un personatge una 
mica sinistre, a mig camí entre el profanador de tom-
bes i el saquejador de tresors . També ens va aportar 
una gran quantitat d’informació sobre els enterra-

ments a l’Antic Egipte, fent bona la frase escrita sobre 
la capella del sarcòfag: «He vist l’ahir, conec el demà», 
paraules que il·lustren perfectament el gran valor 
dels treballs arqueològics . Arthur Mace va resumir 
en una frase els dos grans problemes als quals es va 
enfrontar l’equip de treball, la relació amb la premsa i 
amb el Govern egipci: «L’arqueologia i el periodisme 
junts ja són bastant dolents, però quan hi afegeixes la 
política aleshores es torna una cosa excessiva» . Lord 
Carnarvon va vendre els drets exclusius de les no-
tícies que anés generant l’excavació al diari britànic 
The Times, d’una banda per rebre finançament i, per 
l’altra, va pensar, per espolsar-se preocupacions en 
canalitzar-ho tot a través d’un sol mitjà . Aquesta de-
cisió va generar tensions no només entre la resta de 
periodistes del món i les autoritats egípcies, sinó en-
tre els mateixos Carnarvon i Carter . Hi ha una carta 
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del lord anglès en la qual es disculpa sentidament per 
una discussió entre tots dos . Després de definir-se 
com un home amb pocs amics, li escriu així: «Quals-
sevol que siguin els teus sentiments cap a mi, ara o en 
el futur, el meu afecte per tu no canviarà mai» . 

La perseverança va ser la principal virtut de Howard 
Carter, però no va ser una persona de tracte fàcil . 
Tossut, irascible, desconfiat i massa impetuós, so-
vint mostrava uns maneres que deixaven bastant a 
desitjar . Hi ha anècdotes que el descriuen furgant 
amb un tros de misto la seva cariada dentadura, o 
vessant un whisky car, dels que Lord Carnarvon es 
feia portar de la luxosa botiga Fortnum & Mason, en 
retornar-lo a l’ampolla després de comprovar que se 
n’havia servit massa . A més, no tenia formació aca-
dèmica —les seves cartes contenen nombroses fal-
tes d’ortografia— i molts dels seus homòlegs el veien 
com un intrús aficionat . La classista societat anglesa 
no va passar mai per alt que Carter no fos «un dels 
seus» . Després de l’enorme importància del seu des-
cobriment, ni una sola universitat britànica va re-
conèixer el seu mèrit amb un grau honorífic . Però 
per damunt de tot va ser un home que era feliç fent 
la seva feina, encara que sovint mostrés més afecte 
per les seves mascotes —entre les quals, algunes ga-
seles— que per la gent que l’envoltava . En una carta 
dirigida a la seva mare li envia renills de part de Xeic 
i Sultà, els seus cavalls, i llepades per a les seves ties . 

Carter va morir el 2 de març de 1939 per un càncer 
del sistema limfàtic . Amb una certa sorna, es va dir 
que la suposada maledicció de Tutankamon havia 
tingut escassa punteria en escapar-se-li el principal 
protagonista, deixant que la mort natural fos la causa 
de la seva defunció . El dia del seu enterrament, al 
voltant de la seva tomba al cementeri londinenc de 
Putney Vale a penes hi havia unes poques persones, 
entre elles Lady Evelyn . A la tomba de Carter hi ha 
escrites dues frases, una a la làpida i l’altra al peu . 
En la primera es reprodueix la inscripció de la copa 
d’alabastre de Tutankamon: «Que el teu esperit vis-
qui, que passis milions d’anys, tu que estimes Tebes, 
assegut de cara al vent del nord, contemplant la feli-
citat amb els teus ulls» . I en la segona replica el desig 
que apareix en un dels sarcòfags de Hatxepsut, en la 
qual demana un desig a la deessa del cel, Nut: «Oh 
nit, estén les ales sobre mi com els estels perpetus!» .

Rafa Pérez
Periodista de viatges

El santuari d’Anubis al llindar del tresor vist des de la cambra 
funerària. La figura d’Anubis estava coberta amb una camisa  
de lli inscrita amb el cartutx d’Akhenaton 
Harry Burton, © Griffith Institute, University of Oxford

Copa amb el desig de Tutankamon 
Exposició «Toutânkhamon . Le trésor du Pharaon», París

Tomba de Howard Carter al cementiri de Putney Vale 
Londres
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Excavacions al cementiri reial d’Ur (1922-1934) 
Tell el-Muqayyar, Iraq

L E S L E C T U R E S

El món que coneixem té un important deute cul-
tural amb la civilització sumèria . Durant molt de 
temps es va creure que la civilització egípcia era la 
més antiga, però gràcies als treballs arqueològics a 
Mesopotàmia podem atribuir als sumeris una gran 
part de l’evolució històrica, de l’art i de la manera 
de pensar no sols de l’antic Egipte sinó també dels 
babilonis, els assiris, els hebreus, els fenicis i fins i 
tot dels grecs . 

Agatha Christie es va enamorar d’Ur . La reconforta-
va recordar la bellesa de la mar de sorra al capves-
pre, quan els colors alternaven, minut a minut, en-
tre el groc de la bresquilla, el rosa, el blau i el malva . 
Quan va saber que el seu primer marit li era infidel, 
a finals del 1926, l’escriptora va desaparèixer durant 
uns quants dies . Com que no tenia notícies d’ella, 
Arthur Conan Doyle, el creador del detectiu més fa-
mós del món, va descartar la investigació i va con-
tractar els serveis d’un espiritista, que tampoc va 
oferir pistes sobre el seu parador . Al cap d’onze dies 
va aparèixer en un petit hotel, on s’havia registrat 
amb el cognom de l’amant i fins i tot havia tractat 
de vestir-se com ella . Durant una conversa amb uns 
amics va sentir parlar de la mítica pàtria d’Abraham, 
així que quan va obtenir el divorci va preparar les 

maletes i va pujar a l’Orient Express amb destinació 
a Istanbul, des d’on va agafar el Taurus Express per 
continuar fins a Ur . L’interès per l’arqueologia ja no 
la va abandonar mai i va ser matèria per alimentar 
diverses de les seves novel·les més famoses, com és 
el cas d’Assassinat a Mesopotàmia . 

Quan va arribar a Ur, Leonard Woolley dirigia les 
excavacions . La seva esposa, Katherine, una dona 
simpàtica però insuportable, segons Agatha Chris-
tie, va fer de cicerone . La novel·lista va repetir destí, 
però la segona vegada va tenir de guia Max Ma-
llowan, principal assistent de Woolley, un home 
que bevia te en el present però que tenia la ment 
uns quants mil·lennis enrere . Van acabar casats i 
la creadora d’Hercule Poirot el va acompanyar en 
nombroses excavacions, participant en treballs de 
classificació, neteja i restauració i assumint-ne sem-
pre totes les despeses per no condicionar el finança-
ment de l’excavació, fins i tot fent donacions anòni-
mes per no haver d’interrompre-les . Una vegada, la 
troballa d’un tros de ceràmica feta a mà, decorada 
amb un disseny de punts i creus, li va recordar la 
tassa Woodworth amb la qual havia esmorzat al 
matí . Aquest va ser sempre el seu interès, la preo-
cupació per la vida quotidiana narrada a través dels 
petits trossos de ceràmica, dels ossos que anaven 
apareixent, de les estructures de tova . Els palaus i 
els temples, deia, eren aquesta classe de coses es-

S’HA ESCRIT UN CRIM

intriga, vida i mort a ur
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pectaculars que només buscaven els diaris . El seu 
llibre Vine i digue’m com vius és una resposta a tots 
aquells que s’interessaven per les condicions de 
vida a les excavacions; el procés d’escriure’l va ser 
definit per Christie com «un part d’amor» . En les 
seves pàgines ens va relatant, molts cops de manera 
hilarant, la sorprenent facilitat amb la qual passava 
de la comoditat victoriana a les puces i els ratolins; 
les sortides des de Victoria Station després d’haver 
hagut de passar pels grans magatzems en veure que 
la roba de la temporada passada s’havia «encongit» 
i tenir dificultats per trobar roba d’estiu en la tardor 
londinenca; o els plors de la seva germana a l’ho-
ra del comiat i la seva por sobre què calia fer si la 
Rosalind, la filla de l’escriptora, contreia apendicitis: 
«No l’operis tu mateixa», va ser la resposta que va 
rebre des de la finestreta del tren .

En els seus viatges arqueològics només va haver-hi 
una cosa que la va decebre una vegada i una altra: 
trobar restes romanes . «Per a nosaltres, els romans 
són irremeiablement moderns, nens d’ahir . El nostre 
interès comença en el segon mil·lenni anterior a la 
nostra era .» De la seva vida amb Mallowan, bastants 
anys més jove que ella, n’ha quedat un breu diàleg 
que s’atribueix a la parella, encara que no hi ha la 
certesa que fos així, però resumeix amb gràcia el que 
va ser un feliç matrimoni . L’escriptora li manifestava 
la seva preocupació per la diferència d’edat —quan 

ella fos una anciana ell encara seria jove—, a la qual 
cosa el seu marit li va respondre: «Estimada, soc  
arqueòleg: com més vella siguis, més m’agradaràs» .

Leonard Woolley anava per a capellà, va voler ser 
mestre i el director del col·legi d’Oxford on estudia-
va va decidir que seria arqueòleg . Si bé la imposició 
d’aquell docent és qüestionable, no hi ha dubte so-
bre el seu bon ull: per les seves troballes a l’Orient 
Mitjà, Woolley es va convertir en un dels arqueòlegs 
més notables de la història . Va iniciar excavacions 
a Karkemish al costat de T . E . Lawrence (Lawren-
ce d’Aràbia), que van ser interrompudes per la Pri-
mera Guerra Mundial . L’arqueologia va resultar ser 
una tapadora perfecta per al Govern britànic: tenir 
compatriotes desplaçats era l’excusa perfecta per a 
l’espionatge . Woolley es va posar a les ordres de la 
intel·ligència britànica, i era responsable de vigilar 
línies ferroviàries, traçar mapes o buscar punts de 
proveïment d’aigua . Finalment, va ser capturat pels 
turcs i va passar una temporada a la presó . 

El 1922, gràcies al finançament del Museu Britànic i 
del Museu de la Universitat de Pennsilvània, va co-
mençar els treballs a Ur . Aquell tell, per la complexi-
tat dels seus diferents nivells d’ocupació, obria grans 
reptes per a qualsevol arqueòleg . El primer, gestionar 
els equips, tasca a la qual es va dedicar amb una gran 
eficiència . En la primera temporada d’excavacions ja 

van aparèixer alguns objectes d’or a la necròpolis, però 
necessitava que el seu equip estigués prou format per 
emprendre els treballs en aquesta part del jaciment . 
Va esperar quatre anys, durant els quals va determi-
nar la seqüència estratigràfica d’Ur i es va ocupar de 
localitzar els treballadors més responsables i eficaços, 
d’establir llaços de confiança amb els líders per evitar 
els saquejos quan s’acabava la temporada i d’aplicar 
un mètode que anteposés la informació que pogués 
obtenir sobre la civilització sumèria a la lluentor  
dels objectes . 

Va demostrar do de gents i sentit de l’humor, però 
també caràcter quan era necessari . Una vegada, un 
funcionari li va negar un permís d’excavació i Woo-
lley va respondre traient un revòlver i apuntant-li al 
cap; en pocs minuts tenia a les mans el paper signat . 
Si fins i tot fallava aquest mètode persuasiu, sem-

pre podia comptar amb la inestimable col·laboració 
del xeic Hamoudi ibn Ibrahim, capatàs de l’excava-
ció, que ja l’havia acompanyat en altres destinaci-
ons . Woolley va escriure en les seves memòries que 
aquell home, que tenia dues grans passions, l’arque-
ologia i la violència, havia sigut un amic de debò 
durant tota la seva vida . Hamoudi es va entendre 
perfectament amb l’arqueòleg, li professava admi-
ració i respecte, gairebé devoció, uns sentiments 
que tenien un origen que va saber resumir en una 
frase senzilla: «Hem compartit molt de pa junts» .

Durant el transcurs de les excavacions van trobar 
uns objectes curiosos, sens dubte molt més antics 
que el paviment de rajola sobre el qual reposaven . 
A continuació va aparèixer una altra peça cilíndrica 
d’argila amb una inscripció: «Aquestes són còpies 
de rajoles trobades a les ruïnes d’Ur, obra de Bur-
Sin, rei d’Ur, que va trobar el governador d’Ur quan  
buscava la planta [del temple], i jo les vaig veure i les 
vaig copiar per a meravella dels qui les contemplin» . 
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L’excavació del cementiri d’Ur (1931-1932). Vista general des del NE

Max Mallowan i Agatha Christie Leonard Woolley
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Aquella sala era un museu d’antiguitats, probable-
ment el primer del món, i el cilindre era el rètol que 
identificava les peces exposades . Però més enllà 
d’aquest fet anecdòtic, la importància d’Ur resideix 
en el que Woolley va trobar a la necròpolis, on va 
acabar excavant més de dues mil tombes, setze de 
les quals considerades tombes reials . En primer lloc 
van aparèixer centenars de tombes amuntegades, 
amb un aixovar bastant pobre, però una daga d’or els 
va posar sobre la pista del que estava a punt d’arribar .

La campanya del 1927 va arrencar amb els treballs 
en una tomba bastant gran però amb la desconfi-
ança que els provocava haver trobat un túnel com 
els que construïen els saquejadors . Tanmateix, la 
tomba coneguda com a PG800 estava quasi intac-
ta . Per evitar que la notícia corregués i arriscar-se 

a patir algun robatori, va enviar un telegrama escrit 
en llatí perquè només el poguessin llegir els seus 
col·legues . En aquella tomba hi havien aparegut de-
senes de cossos sobre estores, dos bous amb els seus 
aurigues i traginers, una desena de dones joves amb 
joies i instruments musicals . Al fons hi van trobar 
una altra cambra funerària amb un cos de dona en 
soledat i un cilindre amb un segell que tenia gra-
vat el nom Puabi antecedit del títol nin, que encara 
que se li ha donat equivalència de reina, no es pot 
tenir la seguretat de si aquesta era la seva funció 
real . Probablement una mateixa persona aglutinava 
la funció laica i la religiosa, els assumptes terrenals 
i el contacte amb els déus . 

A Woolley li va resultar estrany veure un bagul de 
fusta descomposta que semblava desubicat . En re-
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tirar-lo va saber per què els lladres no s’havien em-
portat res de la tomba de la nin Puabi: havien con-
siderat que el seu aixovar era pobre i havien anat a 
la recerca de la peça major . Sota d’aquelles restes 
va aparèixer un altre túnel que arribava fins a una 
altra cambra funerària, aquesta sí, totalment saque-
jada . Allí hi havia igualment desenes de cadàvers, 
guerrers amb les seves capes vigilant l’accés, bous 
amb carros i aurigues, servents, músics, així fins a 
més de mig centenar de cossos que havien sigut col-
locats en el moment de l’enterrament . Woolley es-
crivia bé i era capaç de traslladar-se mentalment al 
passat per reconstruir una escena, com demostra en 
la descripció que fa dels enterraments: «Imaginem 
la cambra funerària ja ocupada i la porta segellada, 
mentre que la fossa quedava oberta, coberts els sòls 
i les parets d’estores, encara buida . Llavors, una pro-

Woolley i el xeic Hamoudi ibn Ibrahim, capatàs de l’excavació Leonard Woolley amb la famosa arpa d’Ur
L’arpa d’Ur 
Museu Penn, Filadèlfia, EUA

Punyal d’or amb mànec de lapislàtzuli. Tomba pg/580 
Museu de Bagdad, Iraq
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cessó de gent va baixar per la rampa d’accés, mem-
bres de la cort, soldats, servidors, les dones guarni-
des amb els seus vestits de colors brillants i els seus 
tocats de lapislàtzuli, plata i or, i amb elles músics 
portant arpes, lires, címbals i sistres . Es van situar 
tots al final de l’estança, mentre altres criats intro-
duïen carros tirats per bous i ases, guiant-los cap 
enrere per la rampa, per després quedar-se ells tam-
bé a la fossa . Cada home i cada dona portaven una 
petita copa d’argila, pedra o metall, l’únic objecte 
necessari per al ritual que havien de seguir . Men-
tre s’esdevenia alguna mena de cerimònia, perquè 
resulta evident que els músics van continuar tocant 
fins al final, tots van beure la seva copa i es van col-
locar per rebre la mort . Tot seguit, algú va baixar i 

Reconstrucció de l’escena a la fossa de la mort. Les persones i els 
objectes estan dibuixats en la posició on es van trobar les seves restes 
Dibuix d’A . Forestier

va sacrificar els animals, i potser va disposar ade-
quadament els cossos drogats, i a continuació es va 
tirar terra fins al capdamunt, fins a omplir la fossa» . 

Érem davant d’un cas de morts rituals que no van 
perdurar i de les quals no es té constància enlloc més 
de Mesopotàmia . Els sobirans eren tan poderosos i 
exercien tant d’influx sobre el seu poble que els habi-
tants d’Ur volien continuar servint-los al més-enllà . 
Si el suïcidi amb verí és la hipòtesi més acceptada, 
no va ser així en tots els casos . Hi ha alguns cos-
sos que presentaven signes d’alguna mort violenta 
per escanyament o el coll tallat: el penediment no 
entrava dins del pla previst . A les tombes més anti-
gues, trobades unes quantes desenes de metres més 
avall, l’arqueòleg hi va trobar la petjada d’un autèntic  
crim, amb més de setanta cadàvers, seixanta-vuit de 
dones joves guarnides amb joies i clares mostres de 
morts violentes . 

Sota les tombes hi van aparèixer els indicis d’una 
gran inundació ocorreguda en el quart mil·lenni aC, 
amb una gran capa d’argila totalment neta . Woolley 
va tenir la temptació d’utilitzar allò com la prova ir-
refutable del Diluvi Universal i que exercís d’imant 
per atreure recursos financers, però es va limitar a 
donar una explicació molt més plausible . En efecte, 
el desbordament de l’Eufrates havia negat no sols la 
ciutat sinó alguns centenars de quilòmetres en les 
dues direccions . En aquells dies, per als sumeris era 
tot l’univers conegut .

La peça més coneguda del jaciment és l’Estendard 
Reial d’Ur, exposat actualment al Museu Britànic .  
Quan Leonard Woolley va veure que la tomba PG779 
havia sigut saquejada, va tenir poques esperances de 

fer alguna troballa de rellevància . No obstant això, 
en una de les cambres, de les quatre en què es di-
vidia l’espai, quedava una cantonada sense revisar 
minuciosament . Allí van aparèixer les restes d’un es-
quelet, bastant malmès, al crani del qual s’intuïa al-
guna mena de tocat fet de granadura de lapislàtzuli .  
Woolley va procedir a netejar la zona amb molta 
cura i hi van començar a aparèixer petites peces de 
nacre que semblaven formar part d’un mosaic . Els 
treballs de recuperació van ser molt laboriosos, les 
peces diminutes que integraven el mosaic guardaven 
al sòl la seva posició relativa, però estaven totalment 
despreses . L’arqueòleg va treballar sobre àrees molt 
petites alhora, de tot just sis centímetres quadrats, 
una tasca minuciosa perquè pretenia que el resul-
tat final fos tan fidel com fos possible a l’original, no 

Tomba de la reina Puabi, també coneguda com a nin Puabi (paraula 
sumèria que pot denotar una reina o una sacerdotessa)

Joies restaurades trobades a la tomba de la reina Puabi 
Museu Penn, Filadèlfia, EUA
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una reconstrucció amb una visió moderna . Temps 
després, en el seu llibre Ur, la ciutat dels caldeus, ho 
recordaria així: «Era el famós Estendard d’Ur, però 
en aquell moment la nostra idea del que allò pogués 
ser era molt vaga» . Encara avui es conjectura sobre 
la utilitat real de la peça . El Museu Britànic, en una 
classificació no oficial, la té catalogada com a «ob-
jecte amb títol», i si anem a la seva pàgina web, en la 
descripció hi diu «caixa» com a tipus d’objecte . 

En primer terme, Woolley la va descriure com a 
«placa coberta per les dues cares»; més endavant va 
suggerir que per la seva posició a la tomba, sobre 
l’espatlla d’un home com si hagués sigut portat co-
ronant un pal, va poder ser un estendard . Deducció 
probablement influenciada per les escenes que ha-
via vist a les pintures de les tombes quan va excavar 
a Egipte, en les quals apareixien estendards militars 
de forma rectangular . Però els estendards de les es-
cenes bèl·liques de Mesopotàmia generalment mos-
traven una imatge associada a una deïtat . Una altra 
suposició és que podia haver funcionat com a caixa 
de ressonància o instrument musical per algunes 
similituds amb les arpes i lires trobades, però els 
instruments no estaven totalment coberts de deco-

ració per motius de vibració i d’amplificació del so, 
i a més solien decorar-los amb criatures vinculades 
a àmbits simbòlics i mitològics . Finalment, Woolley 
conclouria que era una de les peces més refinades 
de l’art de Mesopotàmia, però que era difícil asse-
gurar quina funció tenia .

L’estendard té dos panells principals de forma rec-
tangular i dos de laterals en forma de triangle trun-
cat . Està decorat amb figures de petxina nacrada in-
crustades sobre un fons de lapislàtzuli, una tècnica, 
la de l’encastat, que era comuna en l’artesania sumè-
ria, com podem veure en lires, taulers de joc, caixes 
de cosmètics i fins i tot als temples i palaus . La peça 
mostra el cicle complet d’un gran esdeveniment 
bèl·lic, amb les cares conegudes com a Panell de la 
Guerra i Panell de la Pau, dividits al seu torn en tres 
fileres a manera de fris corregut que es llegeixen de 
dalt a baix i d’esquerra a dreta . Pel detall de l’obra, 
sembla que som davant de la representació d’una 
batalla que realment va succeir, dirigida pel rei d’Ur . 
El que més sorprèn és el grau de refinament i el na-
turalisme del treball de l’artesà, que en la seqüèn-
cia dels carros aconsegueix expressar el moviment, 
amb un primer auriga assegut en posició més rela-
xada i la resta de carros passant del trot lleuger al 
galop mentre esclafen l’enemic; o en l’avanç de la in-

fanteria, presentada com un únic i disciplinat bloc . 
També hi veiem l’acarnissament en la lluita cos a 
cos, que arriba a la humiliació de l’enemic, a qui 
treuen la roba . El rei sempre està representat a una 
escala més gran i l’estendard ens dona a entendre la 
dualitat del personatge, d’una banda com a sobirà  
i per l’altra com a intercessor davant dels déus . 

Al panell posterior assistim al banquet de celebració, 
amb les provisions, les ofrenes i els tributs del ven-
çut i el paper del rei com a cohesionador entre les 
comunitats i mostrant proximitat amb els seus súb-
dits: tota una declaració d’estratègia política . Da-
vant de la idea que els panells laterals poguessin ser 
representacions mitològiques o simbòliques alienes 
a la narració principal, salta el dubte quan veiem el 
detallat esforç de l’artista per narrar-nos les escenes 
dels panells principals, per la qual cosa costa pensar 
que deixés aquestes taules laterals sense un signifi-
cat vinculat a la resta de l’acció . L’estendard ha donat 
peu a pensar que la tomba PG779 era una tomba re-
ial, d’un rei de la I dinastia d’Ur . Més enllà del valor 
artístic de l’estendard, cal destacar el seu valor com 
a document històric . Les seves imatges s’han uti-
litzat sovint per parlar del desenvolupament de la 
roda i de l’evolució del transport, i també de l’equi-
pament militar i de l’alta especialització de l’exèrcit, 

del mobiliari i dels instruments musicals . Les peces 
autèntiques trobades a Ur corroboren el que ens en-
senya l’estendard: no van tenir rival a la seva altura . 
L’armament que van fer servir va ser molt superi-
or, tant en disseny com en manufactura, al que van 
emprar els exèrcits enemics o qualsevol altra nació 
durant els dos mil·lennis següents . Malgrat el temps 
passat, els temes que il·lustra l’Estendard d’Ur se-
gueixen tenint rellevància en l’actualitat: continuem 
anant a la guerra en nom dels nostres governants, 
de la pàtria o dels déus, i encara celebrem els dies 
importants al voltant d’una bona taula amb menjar, 
beguda i música . 

Rafa Pérez
Periodista de viatges

L’Estendard d’Ur 
Museu Britànic
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La Ilíada és, probablement, l’obra que ha tingut més 
repercussió en la cultura occidental . Va educar joves 
grecs i romans en valors com la noblesa i l’excel·lèn-
cia; va tenir influència durant l’edat mitjana i l’edat 
moderna; els poemes homèrics van deixar empremta 
en la literatura de Shakespeare, Calderón de la Barca, 
Kavafis o Joyce; en la pintura de Rubens, Ingres o Tur-
ner; en la música de Händel o Monteverdi; la pantalla 
gran tampoc ha sigut aliena a aquest influx i, quasi 
tres mil anys després, continuem bevent d’aquesta 
font . Heinrich Schliemann va tractar l’obra d’Homer 
com una font històrica acreditada i l’autor com un 
guia fiable . Les pistes geogràfiques que va trobar en 
aquestes pàgines el van dur a descobrir Troia i a do-
nar vida als herois de la Ilíada, la qual cosa li va ga-
rantir el reconeixement en la història de l’arqueologia . 

Iniciat el segon quart del segle XIX, les obres dels ger-
mans Grimm van començar a tenir una popularitat 
que se’ls havia negat en les primeres edicions . Els seus 
contes van entrar a les llars de tots els nens, primer 
d’Alemanya i després de la resta d’Europa . Tanmateix, 
en un petit llogaret de Mecklenburg van ser la Histò-
ria universal per a nens de Georg Ludwig Jerrer, en 
què apareixia una imatge de Troia cremant, i la Ilíada 
d’Homer els llibres que van despertar l’atenció del pe-
tit Heinrich . Una sèrie d’afortunades casualitats van 

convertir aquell menut d’infància molt humil, però 
de ment privilegiada, en una de les persones més ri-
ques del món, fet que li va permetre deixar el comerç 
per dedicar-se a l’arqueologia . A Heinrich Schlie-
mann se’l recorda com un somiador, treballador in-
cansable, generós a estones; però també esquerp, des-
pòtic i, segons les seves pròpies paraules, fanfarró i 
fatxenda . «Tot el treball de la meva vida posterior està 
condicionat per les impressions de la meva primera 
infància .» Amb aquesta frase va resumir el seu desig 
de trobar la Troia narrada per Homer, una obsessió a 
la qual es va entregar amb una passió quasi paranoica 
i que va guiar tots els seus actes . 

La seva gran voluntat de superació va dur aparellada 
la necessitat del reconeixement que li era negat per 
naixement, cosa que va derivar en una megalomania 
quasi malaltissa i la invenció de nombrosos capítols 
de la seva biografia . Si visqués avui, Schliemann hau-
ria sigut probablement un personatge televisiu o un 
d’aquests influenciadors que mostren una vida idea-
litzada per poder sostenir tot el seu model de nego-
ci . «De l’abundància del cor en parla la boca», va dir . 
Deixant la raó en un segon pla, Schliemann va acon-
seguir eliminar la fabulació de la literatura de l’hexà-
metre però la va introduir, a grans dosis, en la seva 
pròpia vida amb la finalitat de crear un personatge 
a mesura de la importància dels seus descobriments . 
En aquesta biografia primerenca ens trobem un nen 
amb una fascinació per Homer que era motiu de la 

Carrers de l’antiga ciutat de Troia 
Çanakkale, Turquia
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UN POEMA  
QUE VA COBRAR VIDA

el somni de schliemann, la realitat d’homer
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burla dels seus companys, amb l’excepció d’una nena 
de la qual es va enamorar, Minna Meincke; junts van 
prometre casar-se i trobar la ciutat de Troia . Amb tot 
just deu anys va entregar al seu pare un relat sobre 
les aventures d’Ulisses i d’Agamèmnon, escrit en un 
llatí amb moltes deficiències, sense saber que tren-
ta-sis anys més tard escriuria un llibre complet sobre 
el mateix tema . A partir d’aquí s’encadenen una sèrie 
de fets que dirigeixen els passos directament a l’objec-
tiu . Va treballar en una botiga on venia tota classe de 
mercaderies, com ara llet, sal, aiguardent, llard i aren-
gades i on molia patates i escombrava el terra, i a l’ho-
ra de tancar gastava part de les monedes del seu sou 
regant amb copes d’aiguardent Herman Niederhöffer, 
un moliner borratxo que li recitava Homer, fet que li 
causava una gran impressió pel ritme melodiós de la 
cantarella, no perquè entengués ni una sola paraula . 

Un accident laboral el va obligar a deixar aquesta fei-
na i es va embarcar com a grumet en un vaixell amb 

destinació a Veneçuela que va naufragar; només en 
va poder salvar un petit cofre amb una mica de roba, 
el seu diari i cartes de recomanació, que eren totes les 
seves pertinences . Va voler ser soldat a Holanda, però 
va acabar demanant almoina al carrer . Més endavant 
va aconseguir una feina en la qual gastava la meitat 
dels seus nimis ingressos a estudiar i on va demostrar 
una gran habilitat per a l’aprenentatge d’idiomes: va 
dominar l’anglès i el francès en sis mesos; per a l’ho-
landès, l’italià, l’espanyol i el portuguès, a penes va ne-
cessitar sis setmanes; va seguir amb el rus, idioma que 
el va ajudar a trobar feina a Sant Petersburg, i així fins 
a una vintena de llengües . Un dels mètodes emprats 
era certament peculiar: creia que llegint en veu alta 
tot se li quedava millor i va emprar un jueu perquè 
l’escoltés recitar la versió russa de Telèmac . El pobre 
home era un mal espàrring, ja que no coneixia l’idio-
ma i Schliemann va haver de canviar d’allotjament un 
parell de vegades perquè el seu entusiasme lector mo-
lestava els veïns . Quan va aconseguir un mínim d’in-
dependència econòmica va demanar la mà de Minna, 
però va rebre la mala notícia que la noia s’havia casat 
pocs dies abans de la seva proposició . Va fer fortuna 
amb el comerç de l’indi i de la pólvora i va esquivar 
la ruïna en diverses ocasions, com quan la ciutat de 
Memel va ser devastada durant la Guerra de Crimea i 
el seu magatzem va ser l’únic que es va salvar . 

Quan Schliemann va decidir deixar els negocis per 
dedicar-se a viatjar, estava casat a Sant Petersburg 
amb Ekaterina Petrovna i tenia tres fills . Però ells no 
entraven als seus plans, així que va moure cel i ter-
ra per divorciar-se i va viatjar fins a Indiana, on les 
lleis eren menys estrictes: n’hi havia prou de tenir la 
nacionalitat i demostrar cinc anys de residència per 
demanar el divorci . Schliemann ho va aconseguir en 
tres dies a còpia de suborns, entre ells un pagament 
perquè el traductor dels al·legats de la seva esposa els 
modifiqués . No obstant això, va ajudar econòmica-
ment la família russa durant tota la vida i va incloure 
els seus fills al testament . Quan va considerar que ha-
via arribat el moment de tornar a casar-se, va dema-
nar l’ajuda del sacerdot Theokletos Vimpos, un bon 
amic amb el qual havia estudiat grec modern durant 
els seus dies a Sant Petersburg . La del mediador era 
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una figura normal per a aquests menesters, fent la 
funció de les actuals aplicacions de cites, enviant 
fotografies i un breu currículum perquè l’interessat 
triés . Així, Sophia Engastromenou es va convertir 
en la seva segona esposa i, malgrat els trenta anys 
de diferència d’edat, va arribar a ser una gran amiga, 
consellera en moltes ocasions i col·laboradora en les 
excavacions . Van tenir dos fills, als quals van batejar 
amb passió homèrica: Andròmaca i Agamèmnon . 
Fins aquí tenim la perfecta autobiografia d’un home 
afortunat, si no fos per un petit detall: no sabem qui-
na part és real i quina correspon a la fantasia, però sí 
que està confirmat que l’interès per Troia i per l’ar-
queologia es va despertar quan ja era un home ric i 
no en la més tendra infància .

Set anys abans de l’arribada de Schliemann a Hisarlik, 
un altre arqueòleg autodidacte hi havia començat a 
excavar . Frank Calvert va ser un lector constant, amb 
bon gust per les antiguitats i encara més bon ull per 
identificar jaciments arqueològics . Als sopars amb 
els seus germans, amb els quals s’havia traslladat a 
una casa amb vistes a l’estret dels Dardanels, eren fre-
qüents les converses sobre arqueologia . Calvert aju-
dava la família en tasques d’importació, exportació i 
administració de mines; va ser corresponsal d’un di-
ari, a més de cònsol britànic i estatunidenc, i encara li 
quedava temps per fer estudis topogràfics i de botà-
nica, geologia i arqueologia, i fer visites guiades per a 
personalitats que havien sentit parlar del seu bon fer . 
Calvert va defensar Burnabashi com a primer possi-
ble emplaçament de Troia, tal com va fer la majoria  

-el mateix Schliemann defensava aquesta opció abans 
de conèixer Calvert-, però finalment es va decantar 
per Hisarlik . En una data que varia entre 1863 i 1865, 
segons les fonts, va comprar la part oriental del turó a 
un granger i va obrir-hi la primera trinxera . 

Amb les primeres cales de seguida es va adonar que 
es trobava davant d’alguna cosa molt complexa, amb 
diverses fases d’ocupació, motiu pel qual va sol·licitar 
ajuda econòmica al cònsol a Rodes perquè el Museu 
Britànic iniciés excavacions a la zona: ell donaria to-
tes les facilitats, treballaria i lliuraria totes les peces 
extretes al museu, i a canvi només demanava dirigir 

les excavacions, signar les publicacions i que el seu 
nom quedés reflectit . L’ajuda sol·licitada de cent lliu-
res no va obtenir resposta . Quan va conèixer Schlie-
mann va intentar associar-s’hi a canvi de la meitat 
de les troballes, però l’alemany el va menystenir en 
no considerar-lo un igual, encara que sí que dema-
nava consell a Calvert per a coses com ara quina era 
la millor manera de subornar els funcionaris turcs o 
si havia d’emportar-se el seu propi coixí . Va arribar 
un punt en què Calvert no tenia temps ni sobretot 
diners per seguir amb l’aventura, així que es va retirar . 

Les friccions entre tots dos van ser constants .  
Calvert va publicar en una revista que encara fal-
tava una important baula que justament coincidia 
amb la data de la Guerra de Troia . Schliemann va 
respondre enfurit, anomenant-lo dimoni malvat 
i mentider . La cerca de notorietat dels dos per-
sonatges va ser diametralment oposada: mentre 
que Calvert havia publicat alguns articles breus,  

Heinrich Schliemann 
Heinrich Schliemann relatant els seus descobriments davant la 
Society of Antiquaries, a Burlington House, Londres (1877)
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a Schliemann se li coneixen més de vint mil articles, 
seixanta mil cartes, onze llibres i divuit diaris de vi-
atge . A Schliemann li va costar molt, però va arribar 
a reconèixer la importància de Calvert, encara que 
sempre passant de puntetes sobre l’assumpte per no 
entelar el mèrit que s’atribuïa, que era bàsicament 
tot, cosa que no impedeix adjudicar a Calvert que 
fos el primer arqueòleg que va excavar Troia . 

Schliemann va entrar a Hisarlik, l’octubre del 1871, 
com un elefant en una terrisseria . Amb pic, pala, car-
retó i centenars d’homes, va remoure en poc temps, 
arrasant murs i construccions de tota mena, unes 
quantitats de terra que són impensables fins i tot per 
a la maquinària moderna . «Les dificultats que tro-
bo al meu pas, lluny de fer-me renunciar, em donen 
ànims per perseverar en la meta que m’he marcat; 
no escatimaré ni temps, ni esforç, ni diners per fer-
la realitat», va dir una vegada . Actuava per intuïció, 
ignorava els mètodes i va avançar gairebé sempre cap 
avall, destruint restes dels estrats precedents . Aquest 
sistema de treball rudimentari i censurable es va anar 
afinant a partir de la segona campanya, amb un en-
ginyer al capdavant de les operacions de moviment 
de terres . Schliemann, tanmateix, era molt meticulós 
cada vegada que es produïa una troballa, i anotava 

fins als detalls més insignificants, com en quin lloc 
havia aparegut i a quina profunditat, mesures, tem-
peratures o marcant la posició amb la brúixola . 

El 1873, després d’haver remogut més de 250 .000 me-
tres cúbics de terra, estava a punt de donar per con-
closa la campanya . Però un dia abans del final, poc 
després de l’alba, la lluentor d’un objecte li va cridar 
l’atenció . En un murmuri a penes imperceptible, va 
dir a Sophia que havia trobat or, que enviés els obrers 
a casa amb el pretext que era el seu aniversari i els do-
nava el dia lliure . De manera accelerada, es va posar a 
excavar amb un ganivet mentre la seva dona anava a 
buscar un gran mocador de color vermell, sense im-
portar-li el perill que planava sobre el seu cap per un 
mur que estava a punt d’enfonsar-se: la possibilitat de 
morir soterrat per tones de runa no era res en com-
paració amb el valor dels més de vuit mil objectes que 
van anar apareixent . Fíbules, cadenes, diademes, bra-
çalets, fermalls, una peça rere l’altra per compondre el 
que Schliemann va anomenar el Tresor de Príam, tot i 
que més endavant es va demostrar que datava de mil 
anys abans que el sobirà governés Troia . Sobresortien 
del conjunt dues diademes —una de les quals forma-
da per més de 16 .500 petites peces d’or—, diverses 
polseres, arracades i anells també d’or, joies que no va 
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dubtar a posar a Sophia i exclamar: «Les joies usades 
per Helena ara engalanen la meva pròpia esposa! Jo-
ies de tres mil anys per a una dona grega que no passa 
dels vint!» . La foto de Sophia abillada amb les joies va 
fer la volta al món . 

Encara que no es va posar en dubte el valor del tre-
sor, sí que va haver-hi una certa controvèrsia sobre si 
s’havia trobat complet al mateix lloc o era una reco-
pilació de peces de procedència diversa . Schliemann 
va actuar subreptíciament, primer amagant el tresor 
en una barraca i després traient-lo d’amagat del país, 
amb la posterior acusació per part del Govern otomà, 
que es va saldar amb una multa que va pagar quintu-
plicada per poder conservar una bona part de la tro-
balla i que se li renovés el permís d’excavació . Sophia 
volia que les joies fossin donades al Govern grec, però 
Schliemann el va dipositar al Reichsbank de Berlín, 

d’on va desaparèixer cap al final de la Segona Guerra 
Mundial, fins que la directora del Museu Puixkin de 
Moscou, que ho havia negat en primera instància, va 
acabar reconeixent, en la dècada dels noranta del se-
gle passat, que el Tresor de Príam s’havia mantingut 
ocult en un magatzem del museu . Per una informació 
apareguda després, la presència de Sophia el dia de 
la troballa sembla improbable . El que sí que és cert 
és que va ser la responsable d’inventariar i catalogar 
la ceràmica trobada a Troia i que va ser reconeguda 
pel Reial Institut Arqueològic de Londres, que la va 
convidar a donar alguna conferència . 

Després de les reeixides campanyes a Hisarlik, algu-
nes males llengües van dir que el descobriment prin-
cipal de Schliemann havia sigut Wilhelm Dörpfeld, 
un arquitecte que es va convertir en el seu estret col-
laborador en el treball de camp i que va dirigir les 
excavacions a Troia quan Schliemann es va traslladar 
a Micenes . Dörpfeld va ser un dels pocs amics reals 
que va tenir i a la seva mort va continuar excavant Les excavacions de Troia en un quadre de William Simpson (1877) 

Museu Britànic

Conferència de Troia del 1890. Frank Calvert seu a terra,  
a l’esquerra, i Schliemann és darrere seu 

Excavacions a Troia l’any 1891
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arribar després d’excavar a Micenes . Durant l’etapa 
final de la seva vida va buscar que perdurés la seva 
memòria; països com el Regne Unit es van avançar 
en aquest reconeixement a Alemanya, molt més reti-
cent a considerar la figura d’una persona mancada de 
formació com a arqueòloga . Així que Schliemann va 
fer una cosa que ja l’havia caracteritzat en el passat: 
comprar el que li passava pel cap . Va donar el Tresor 
de Príam a l’Imperi alemany a canvi de reconeixe-
ment, la Universitat de Rostock li va atorgar el doc-
torat honoris causa i Berlín el va fer ciutadà honorari .

Schliemann nedava diàriament, fes fred o calor, enca-
ra que la seva feble oïda se’n ressentís fins a causar-li 
infeccions que li provocaven marejos, fortes cefalees 
i sordesa . El 1890 va decidir operar-se’n a Alemanya, 
però va tenir algunes complicacions a la membrana 
interior . Quan li va millorar una mica la salut va viat-
jar a Grècia, en contra del consell mèdic . De camí va 
passar per Nàpols, amb la intenció de tornar a visi-
tar Pompeia, lloc que havia intensificat la seva passió 
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per l’arqueologia en el passat . El dia de Nadal es va 
desplomar en plena Via Toledo . Indocumentat, amb 
aspecte de captaire, van tardar a acudir a ajudar-lo i 
en primera instància ningú va fer el gest d’atendre’l . 
Quan es va confirmar la seva identitat no li van fal-
tar les propostes de metges que van voler posar-se 
al seu servei . Va morir l’endemà per una meningitis 
agreujada amb altres complicacions . El seu mauso-
leu al cementiri principal d’Atenes és una mena de 
testament vital; a la decoració hi ha representats els 
fets de la seva vida que va considerar més destacats .  
En un fris de setze metres hi podem veure un resum 
dels seus descobriments, amb el rei de Tirint orde-
nant als Ciclops la construcció de la muralla, o es-
cenes de l’Odissea i de la Ilíada . En una de les cares, 
completament autobiogràfica, se’ns presenta Schlie-
mann com un heroi homèric, ja que apareix al ma-

teix nivell que les gestes dels protagonistes d’Homer; 
hi veiem Schliemann amb salacot llegint la Ilíada a 
Sophia i un carro carregat amb peces descobertes 
a Troia . En un lloc destacat apareix la inscripció  
«A l’heroi Schliemann» . En el moment de la seva de-
funció el mausoleu no estava totalment acabat i Sc-
hliemann va haver de ser enterrat provisionalment i 
tornat a desenterrar, una situació que havia manifes-
tat que l’horroritzava que es pogués esdevenir . Amb 
el trasllat al seu lloc de descans definitiu es va ce-
lebrar un altre funeral i Sophia va recitar els versos 
finals de la Ilíada, en els quals Andròmaca i Hècuba 
es lamenten davant del cos sense vida d’Hèctor . 

Ni els inicis atropellats, ni la seva imaginació pode-
rosa, ni el seu caràcter, poden treure importància al 
descobriment de Schliemann i el que ens va llegar, 
resumit perfectament en una de les seves últimes fra-
ses: «Tant de bo aquest sublim monument a la me-
mòria dels herois grecs es mantingui fins a l’eternitat! 
Tant de bo aquest lloc es converteixi en un punt de 
mira per als futurs viatgers que passin per l’Hel·les-
pont! Tant de bo atregui d’ara endavant els joves de 
tot el món que s’apassionin per la ciència i especial-
ment pel món grec!» .

Rafa Pérez
Periodista de viatges

Muralla de l’antiga ciutat de Troia 
Çanakkale, Turquia

Placa en memòria dels arqueòlegs que van intervenir en les 
excavacions de Troia 
Fundació Troia, Universitat de Tübingen, Alemanya

durant algunes campanyes més, que van treure a la 
llum diverses ciutats superposades i que van ajudar a 
identificar correctament la que corresponia a la Tro-
ia cantada per Homer, ja que Schliemann, en el seu 
ímpetu, s’havia passat de frenada . Com a arqueòleg, 
Dörpfeld va ser precís i analític, la seva visió va ser 
la més científica i rigorosa entre les excavacions de 
Troia de finals del segle XIX i inicis del XX . Els seus 
plànols detallats, amb colors indicant les diferents 
fases, continuen sent de gran utilitat en l’actualitat . 
Avui dia encara és molt difícil establir una cronolo-
gia precisa de Troia . L’equip de l’arqueòleg Manfred 
Korfmann va descobrir una gran muralla que mostra 
que Troia podria haver sigut deu vegades més gran 
del que se suposava, obrint la porta al fet que fos un 
important centre de control de la navegació a l’Egeu 
oriental, més que una ciutat palatina . Troia va do-
nar prestigi a Schliemann, però l’autèntica fama li va 

Cavall de Troia, de Giovanni Battista Tiepolo (1760) 
National Gallery, Londres
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El visitant de Pompeia, passejant pels carrerons ve-
ïns a l’amfiteatre, descobreix de sobte un canal co-
bert per una volta que travessa netament carrers i 
cases . Una placa li recorda que es tracta d’una obra 
dels anys 1594-1600, quan el gran arquitecte Do-
menico Fontana el va construir perquè l’aigua del 
riu Sarno arribés fins a les fàbriques de la costane-
ra Torre Annunziata . El canal va travessar llavors 
aquest turó que portava l’explícit nom de Civita, la 
ciutat, però ningú hi va donar importància . Durant 
els treballs van aparèixer evidentment murs romans, 
i fins i tot un fragment d’inscripció amb la llegenda 
decurio pompeis, però tot es va interpretar com a 
restes d’una vil·la pertanyent a un Pompeu .

Anys més tard, el desembre del 1631, el volcà Vesuvi 
va tornar a patir una gran erupció, amb terratrèmols 
i grans colades que van provocar milers de morts . Els 
erudits novament van recordar els textos de Tàcit i 
Plini relatius a la catàstrofe de l’any 79, però quan les 
coses van tornar a la normalitat, tot va ser oblidat de 
nou . En aquells dies la tradició antiquarial iniciada 
amb el Renaixement estava ja plenament integrada 
en la sensibilitat de les elits de les grans potències 
europees que residien a Itàlia o la visitaven . A imi-

tació dels papes i de les grans famílies de Roma, tots 
anhelaven posseir belles peces artístiques d’època ro-
mana per decorar els seus nous palaus, especialment 
bustos, escultures, epígrafs i sarcòfags . 

A Nàpols, la situació era molt similar però sota el 
domini de la Corona catalanoaragonesa i després 
la castellana, des del segle XV . Tres segles més tard, 
en els convulsos anys europeus posteriors al Tractat 
d’Utrecht del 1715, que va posar fi a la Guerra de 
Successió Espanyola, el regne va passar a ser domi-
nat pels austríacs . Finalment, el 1734, les tropes espa-
nyoles comandades per l’infant Carles, duc de Parma, 
van recuperar Nàpols per a Felip V i la seva dona, Isa-
bel de Parma, dels quals Carles era el tercer dels fills . 
Amb tan sols divuit anys, Carles va ser nomenat ales-
hores nou rei amb el títol de Carles VII de Nàpols, rei 
de les Dues Sicílies . Molt aficionat a la caça, el jove rei 
va contreure matrimoni el 1738 amb Amàlia de Saxò-
nia, de només quinze anys, i els nous monarques van 
decidir iniciar la construcció d’un palau a Portici, als 
peus del Vesuvi . Resultava un magnífic lloc de retir, 
ben comunicat, on poder passar jornades tranquil·les 
de caça als boscos vesuvians, apartats de les rutines 
palatines de Nàpols . Durant els treballs de construc-
ció d’aquesta nova Reggia, o palau reial de Portici, 
l’enginyer militar aragonès Roque J . Alcubierre va de-
cidir baixar a explorar un pou veí al fons del qual es 
deia que havien aparegut unes bellíssimes estàtues de 

Via Stabiana, a l’antiga ciutat romana de Pompeia 
Campània, Itàlia
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PASSIÓ D’ANTIQUARIS

l’inici de les excavacions arqueològiques 
a herculà i pompeia
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marbre . Seria l’inici d’una sèrie única d’apassionants 
descobriments que marquen un abans i un després en 
l’arqueologia clàssica europea .

I és que uns anys abans, durant la dominació de Nà-
pols pels austríacs, Emmanuel Maurici de Lorena, 
príncep d’Elbeuf, general de la cavalleria imperial, 
havia encarregat la construcció d’una vil·la en aques-
ta costa de Portici, a molt poca distància d’on ara es 
construïa el nou palau reial . Vil·la Elbeuf va ser la 
seva residència entre els anys 1711 i 1716, quan va 
tornar novament a França . Durant les obres el comte 
va tenir esment que el 1710 un petit propietari del 
veïnat, Ambrogio Nocerino, en cavar un pou per re-
gar els seus horts havia trobat bells marbres antics . 
Elbeuf, curiós, li va comprar el pou i va organitzar 
des del seu fons l’excavació de noves galeries —o cu-
niculi— en totes direccions que van proporcionar in-
dicis de murs i pintures enterrats a gran profunditat 
sota les colades volcàniques del subsol . També hi van 
aparèixer tres belles estàtues de dames drapejades en 

marbre . El comte va regalar dues d’aquestes estàtues 
al seu cosí el príncep Eugeni de Savoia, també com 
ell al servei dels austríacs, per decorar el seu nou cas-
tell del Belvedere a Viena . Totes dues escultures es 
conserven avui dia al Museu de Dresden i són cone-
gudes com la Petita i la Gran Herculanense .

Des del pou original, les noves galeries d’Alcubie- 
rre van seguir les ja excavades pels obrers d’Elbeuf 
i van anar descobrint a les profunditats noves tro-
balles d’escultures, pintures magnífiques i objectes 
de bronze . Els girs i girs de les galeries feien difícil 
entendre les restes, però les belles obres d’art antic 
aparegudes van cridar l’atenció del jove rei Carles i 
també a Espanya de la seva mare, la reina Isabel de 
Parma, gran amant de les antiguitats clàssiques . A la 
Cort de Nàpols es feien bromes sobre aquestes recer-
ques, però finalment el mateix rei va ordenar oficial-
ment continuar els treballs d’excavació d’una manera 
més àmplia i contínua, assumint personalment totes 
les despeses . I el resultat va ser espectacular . Les res-
tes enterrades es van poder identificar com un tea-
tre romà amb escultures de bronze i marbre encara 
col·locades als seus llocs originals . Una làpida escrita Descobriment del temple d’Isis a Pompeia (1776) 

amb una dedicatòria a M. Nonnius Balbus per part 
dels herculanenses va proporcionar la prova definiti-
va: eren les restes de l’antiga Herculà, una de les ciu-
tats enterrades per la lava del Vesuvi l’any 79 . 

El rei, entusiasmat, va potenciar encara més els tre-
balls d’Alcubierre i es van obrir noves galeries sub-
terrànies i pous verticals de comunicació amb la 
superfície . De manera imprevista, aquestes galeries 
van descobrir un porticat —avui sabem que es trac-
tava de la basílica jurídica d’Herculà— on es van 
trobar magnífiques estàtues de grans dimensions 
en marbre i també bronze dels emperadors August, 
Claudi i Titus . A més, per primera vegada es desco-
brien grans plafons complets de pintures romanes 
al fresc amb motius de la mitologia grega: Teseu, 
Hèrcules i Tèlef, Aquil·les i Quiró . Les pintures es 
van anar arrancant i traslladant a la superfície amb 
la màxima cura, sota el control directe d’Alcubierre 
en nom del rei, amb l’única finalitat d’anar augmen-
tant la seva col·lecció d’objectes artístics . 

Carles es mostrava com un gran rei reformador, 
molt estimat, que havia ordenat la construcció a 
Caserta d’un nou palau gegantí i que intentava do-
tar el regne de Nàpols d’una nova arquitectura pú-
blica moderna . Els seus alts cortesans, napolitans, 
italians i espanyols, també com ell van quedar fas-
cinats davant la bellesa de les troballes clàssiques . 
Escultures i frescos eren acompanyats de bellíssims 
mobles, llits i canelobres de bronze . El seu caràcter 
excepcional va anar recorrent totes les corts euro-
pees i els mitjans cultes literaris i acadèmics . Un 
viatge a Roma exigiria descendir també fins a Nà-
pols per saludar el rei Carles… i obtenir permís per 
veure les seves antiguitats . 

Al cap de deu anys, les recerques arqueològiques 
s’havien anat expandint per tot el golf de Nàpols . 
S’excavava a Estàbia, Pozzuoli, Misenum i Cumes 
i es dibuixaven els grans temples grecs de Poseido-
nia/Paestum, al veí golf de Salern . El 23 de març 
de 1748 el monjo napolità Matorelli, secundat pel 
mateix Alcubierre, iniciaria treballs d’exploració 
arqueològica en aquell turó de Civita del canal de 

Fontana que hem esmentat abans . De seguida hi 
van aparèixer restes magnífiques de carrers, cases i 
fins i tot un amfiteatre . En comparació amb les di-
fícils galeries d’Herculà, les excavacions a cel obert 
a Pompeia no plantejaven més dificultat que la re-
moció i el trasllat de les terres a una certa distància; 
els treballs, tanmateix, es van interrompre per una 
nova troballa espectacular ocorreguda a Herculà .

El 1750 un nou pou de 30 metres obert al sud del 
palau de Portici, més a prop de la línia de costa, va 
permetre descobrir un altre lloc increïble . L’una 
darrere l’altra, anaven apareixent estàtues mitològi-
ques en bronze i preciosos bustos de filòsofs i grans 
personatges . Els treballadors eren ja experts i les ga-
leries es van anar estenent en horitzontal des de la 
base del pou sobre els paviments del que es va anar 
delimitant com un gran jardí porticat i les habitaci-
ons entorn de l’atri d’una enorme vil·la senyorial ri-
cament decorada . Malgrat la dificultat, Karl Weber, 
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L’anomenat pou Elboeuf, excavat per extreure aigua, va topar just 
amb l’escena del teatre d’Herculà, que posteriorment es va excavar 
mitjançant galeries, a partir del segle XVIII
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enginyer militar suís, ajudant d’Alcubierre —que en 
aquells moments ja era tinent coronel—, va ser l’au-
tor d’una acurada planimetria de tots aquests murs 
i obres artístiques trobades . El plànol de Weber, de 
grans dimensions i retolat en castellà, ocupa avui 
una de les parets del Museu Nacional de Nàpols, al 
costat de les escultures singulars d’aquesta vil·la .

Per si no n’hi hagués prou, el 1752 es van descobrir 
aquí algunes dotzenes de rètols escrits de papir, cre-
mats i solidificats, en un armarium, d’altres en una 
capsa cilíndrica, 160 més en dos cofres de fusta i, final-
ment, 840 rotlles més van aparèixer als armaris d’una 
petita biblioteca . Malgrat el seu estat, alguns d’aquests 
volumina redactats en grec eren encara llegibles en les 
seves pàgines inicials exteriors, on es mostraven au-
tors i títols . Antonio Piaggio, expert cal·lígraf i mini-

aturista de la Biblioteca Vaticana, els dedicaria tota la 
vida, i va inventar fins i tot una màquina meravellosa 
per estendre’ls en part i poder copiar-los . Ho faria 
personalment durant quaranta anys amb l’ajuda de 
Vincenzo Merli . Tots ells donarien nom al nou jaci-
ment: la Villa dei Papiri, la Vil·la dels Papirs . 

Després de tres segles de delicadíssims treballs, 
s’han pogut identificar en aquest conjunt tan excep-
cional de papirs escrits fins a 39 obres diferents, de 
les quals 26 van resultar ser d’un mateix autor, Fi-
lodem de Gàdara, algunes amb diverses còpies . Són 
llibres de música, retòrica i ètica en què es defensa 
el punt de vista epicuri contra els estoics i els peri-
patètics . Filodem va ser un filòsof del segle I aC, se-
guidor de Zenó i d’Epicur, a qui Ciceró en persona 
va conèixer com a client del riquíssim cònsol i pro-
cònsol de Macedònia Luci Calpurni Pisó, el sogre 
de Juli Cèsar . A Calpurni devia pertànyer amb tota 
probabilitat aquesta magnífica vil·la decorada amb 
luxoses obres de l’art grec, on treballarien tant el 
seu client, el filòsof Filodem, com els seus alumnes . 

El 1755, el rei Carles va decidir fundar l’Acadèmia 
d’Herculà, dedicada a la investigació i publicació 
de la seva ja excepcional col·lecció d’antiguitats .  
El 1757 apareixeria el primer dels volums de Le 
Antichità di Ercolano Esposte, de Francesco Valletta, 
amb reproduccions de les grans pintures . La sèrie, 
molt luxosa, es publicaria entre 1757 i 1792 . Els 
gravats, de gran qualitat, eren a càrrec dels nous 
tallers reials creats pel rei Carles i s’acompanyaven 
de textos d’intel·lectuals destacats . Els cinc primers 
volums es van dedicar exclusivament a les pintures 
murals i els tres últims a bustos, estàtues i llums .  
El rei en persona regalava els exemplars a altres ca-
ses reials i institucions de tot Europa .

El 1758 la col·lecció reial va ser acomodada de ma-
nera adequada al nou Museo Ercolanense disposat 
als baixos del palau de Portici, que va deixar de ser 
a la pràctica una vil·la d’esbarjo reial per conver-
tir-se en el gran magatzem de les antiguitats reials . 
Les visites es repetien de manera contínua, però no 
totes eren positives . Johann Joachim Winckelmann 

era llavors un prestigiós teòleg i professor alemany, 
expert en filologia grega i llatina, director de la bi-
blioteca del palau de Dresden i que havia publicat 
el 1755 unes Reflexions sobre la imitació de les obres 
gregues en la pintura i l’escultura . L’obra va assolir 
una gran fama i Winckelmann és avui considerat 
l’«inventor» de la Història de l’Art Clàssic com a 
disciplina científica . Traslladat a Roma com a res-
ponsable de la col·lecció d’antiguitats del carde-
nal Albani, Winckelmann va visitar Herculà però 
no va simpatitzar en absolut amb els mètodes de 
treball d’Alcubierre, al qual criticaria de manera 
despietada: «Un únic exemple servirà de prova . Es 
va descobrir una gran inscripció pública […] però 
les lletres que la componien eren de bronze i d’una 
altura d’uns dos pams […] [Alcubierre] va fer ar-
rancar aquestes lletres del mur sense haver copiat 

prèviament la inscripció: les van llençar desorde-
nadament en un cistell i d’aquesta manera van ser 
presentades al rei . Ningú va estar en condicions 
de respondre a l’interrogant del que podien haver 
significat» (Recueil de Lettres de M. Winckelmann, 
París, 1784) .

El 1759 Carles III es va convertir en el nou rei d’Espa-
nya . Va decidir aleshores deixar a Nàpols tota la seva 
col·lecció herculanense, inclòs el seu anell personal, 
decorat amb un bellíssim camafeu trobat a Pompeia . 
El regne va quedar sota el comandament d’un consell 
de regència dirigit per Bernardo Tanucci, que ja era 
el seu conseller personal, fins a la majoria d’edat del 
seu tercer fill, Ferran, que en aquell moment només 
tenia vuit anys . El 1760 es van reprendre les excava-
cions pompeianes, a càrrec de l’enginyer Karl Weber, 
al sector de cases adjacent a l’amfiteatre i a la veïna 
necròpolis exterior de Porta Nocera . Allí, al costat de 
la porta de la ciutat i els propers mausoleus alineats, 
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Porta d’Herculà a Pompeia, de Jacob Philipp Hackert (1794)  
Museu de Leipzig, AlemanyaLe Antichità di Ercolano Esposte, de Francesco Valletta (1757)
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es descobriria el 1763 el cip epigràfic de T. Suedius 
Clemens, un prefecte enviat per Vespasià per restituir 
després del terratrèmol del 62 els espais funeraris 
de la res publica pompeianorum . El nom de la ciutat 
quedava, doncs, finalment evidenciat amb tota clare-
dat, ja no hi hauria dubtes . Karl Weber va dirigir les 
excavacions pompeianes fins a la seva mort prime-

renca, el 1764, probablement deguda a les penúries 
passades als túnels herculanenses . Va ser substituït 
pel castellà Francesco La Vega, que va excavar el te-
atre, el veí odèon —o theatrum tectum— i l’adjacent 
temple d’Isis . Aquest petit santuari egipci havia sigut 
reconstruït completament per un ric llibert després 
del terratrèmol de l’any 62 i totes les parets pintades 
al fresc estaven en un magnífic estat de conservació . 
El 1767 es va excavar a la veïna caserna dels gladia-
dors, amb troballes humanes impactants . Ja no sols 
apareixien restes magnífiques sinó també esquelets 
dispersos o agrupats d’homes i animals, i fins i tot 
restes carbonitzades de pans i tota classe d’aliments .

A Madrid s’hi han conservat totes les cartes inter-
canviades entre 1759 i 1776 pel rei Carles III amb 
el seu conseller i regent Bernardo Tanucci a partir 
d’únics temes: l’estat dels seus vedats de caça i les no-
ves troballes arqueològiques . Durant vint anys el rei 
va ser informat setmanalment de totes les novetats 
i contestava sempre mostrant un gran interès, tant 
que Tanucci va haver de crear a Nàpols una secre-
taria arqueològica per tenir el rei sempre informat 
de manera acadèmica i respondre a les seves pregun-

tes amb rigor . Una preciosa caixa de fusta del segle 
XVIII, avui conservada amb el seu contingut al Mu-
seu Arqueològic Nacional de Madrid, té escrit sobre 
la tapa el text «Set diferents espècies de fruits de la 
ciutat antiga d’Herculà» . Correspon a un enviament 
citat en la correspondència reial el 1761, en què se 
n’identifica el contingut: «una pera, quatre pinyons, 
una figa, quatre ametlles, nou panses, un tros de vi 
solidificat i dues garrofes» . Recents anàlisis arqueo-
botàniques de les restes petrificades contingudes a la 
caixa han permès corroborar aquesta descripció . 

Dos anys després, el 1763, s’enviava a Madrid una cò-
pia en guix de la petita escultura bronzina d’Alexan-
dre el Gran a cavall apareguda a Herculà . L’escultura 
va viatjar acompanyada de set caixes de llibres amb 
61 toms del tercer volum de les Antiguitats d’Hercu-
là . I és que, una vegada arribat a Espanya, Carles III 
havia sol·licitat a Tanucci que li enviés còpies en guix 
de les principals escultures trobades fins aleshores . 
Les còpies es van instal·lar al palau del Buen Retiro, 
i el 1776 van ser finalment donades a la Real Acade-

mia de San Fernando, destinades a les pràctiques de 
dibuix dels nous arquitectes, escultors i pintors del 
regne . I amb aquestes còpies l’art clàssic travessaria 
l’Atlàntic . El 1789 el rei va fundar l’Academia de San 
Carlos de Mèxic, a on també es va enviar una selec-
ció de buidatges de guix de les principals escultures 
de l’Academia de San Fernando, entre les quals els 
bustos de la Vil·la dels Papirs .

A Nàpols el nen rei Ferran IV assoliria la majoria 
d’edat el 1767 casant-se per poders amb Maria Caro-
lina, germana de l’emperador d’Àustria . Ferran vivia 
molt allunyat de les tasques de govern i les troballes 
arqueològiques li importaven poc, però no era així 
amb la nova reina, apassionada tant per la política 
com per les antiguitats . Totes les troballes a Pompeia 
i Herculà continuaven sent propietat privada dels reis . 
A Pompeia, La Vega va preparar un pla general d’ex-
cavacions i els treballs van anar adquirint progressi-
vament la formalitat de la investigació científica .

Els arxius de la casa reial de Nàpols recullen a par-
tir del 1768 múltiples peticions d’ajuda per malaltia 
dels treballadors a Herculà . El motiu repetit és el 
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Excavacions a Pompeia, amb el Vesuvi al fons (1881)
Un indret de la ciutat de Pompeia, en un gravat d’època i en una 
fotografia actual
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d’aquella «humitat de les grutes» que havia posat fi 
a la vida de Karl Weber . El mateix Roque Joaquín 
de Alcubierre, que havia emmalaltit també durant 
dos anys, va enviar una carta al rei en la qual li re-
cordava tota la seva dedicació:

«Havent-hi molts anys en què puc assegurar no 
haver tingut gairebé ni un dia de repòs, pensió 
de la meva ocupació i, sobretot, que és el que ara 
més hi contribueix, el que lligat amb una corda 
he baixat més de 200 vegades per un pou a les 
excavacions, exposant salut i vida pel gust que 
coneixia que tenien S . M i V . E . del que s’hi ana-
va trobant» . Roque Joaquín de Alcubierre, Carta 
al Rei, 1770 .

Però Carles III no era cap desagraït . El 1777 Alcu-
bierre va ser nomenat mariscal de camp, càrrec que 
va exercir fins a la seva mort el 1780 . No va arribar a 
viure el gran trasllat del 1782, quan la col·lecció ar-
queològica i la biblioteca reials de Ferran IV i Maria 
Carolina es van traslladar al gran edifici de Nàpols 
on s’havia situat fins aquell moment la universitat . 
A les pintures, les escultures i els bronzes d’Herculà 
i Pompeia s’hi van unir altres col·leccions úniques 
de grans personatges, com ara les gegantines escul-
tures trobades a les termes de Caracal·la de Roma 
que havia reunit el poderós cardenal Alessandro 
Farnese, i també la seva excepcional col·lecció de 
pedres precioses, copes i camafeus . Es va formar 
així el Museu Borbònic de Nàpols que visitem avui, 
després d’altres múltiples vicissituds històriques al 
llarg dels segles XIX i XX, convertit en el Museu 
Arqueològic Nacional de Nàpols . El 1788 moriria 
el rei Carles III, el gran monarca del reformisme 

il·lustrat . Un any després esclataria a París la Revo-
lució Francesa, que anunciava l’entrada d’Europa en 
l’edat contemporània . El regne de Nàpols va passar 
a ser dominat per Napoleó i la seva família entre 
1798 i 1818, i més tard novament per Ferran de Bor-
bó, entre 1825 i 1860, any de l’entrada de Garibaldi 
a Nàpols i de la unificació d’Itàlia . En totes aques-
tes etapes les excavacions d’Herculà i Pompeia van 
continuar sense interrupció, i així continuaria sent 
fins als nostres dies . Les troballes, incomptables i 
sempre magnífiques, van ser en bona part respon-
sables que l’art europeu del segle XIX sigui avui de-
nominat Neoclassicisme . 

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

Excavació a la Casa de Lucius Albucius Celsus, Pompeia (1893)
Plànol de Pompeia d’Andrea De Jorio (1829) 
Biblioteca Nacional de França
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Si ens atenim a la llegenda, el desxiframent de la pedra 
de Rosetta va ser possible gràcies a una providència 
miraculosa . Al petit poble de Fijac se solia creure en 
els miracles i en les habilitats guaridores dels reme-
iers, com ho va creure a ulls clucs una embarassada 
malalta quan li van aconsellar que es tirés sobre unes 
herbes posades a escalfar i prengués vi calent: «Et re-
cuperaràs i infantaràs un nen la fama del qual perdu-
rarà al llarg dels segles», expliquen que li va dir un re-
meier anomenat Jacqou . El nen va ser Jean-François 
Champollion, que va néixer amb la còrnia groguenca 
i el rostre bastant fosc, unes faccions que van fer que 
rebés el sobrenom de l’Egipci durant les primeres dè-
cades de la seva vida . Quan tenia onze anys, el mate-
màtic Joseph Fourier li va ensenyar la seva col·lecció 
egípcia i va tenir el primer contacte amb les inscrip-
cions jeroglífiques . Champollion va exclamar: «Quan 
sigui gran ho llegiré» . Expliquen que aquest premoni-
tori mantra va sortir en nombroses converses durant 
la seva joventut . Va demostrar poc interès pels estudis 
però una gran facilitat per aprendre idiomes i aviat 
va dominar el llatí, el grec, l’hebreu, l’àrab, el sirià i el 
copte, llengua aquesta última que seria de gran im-
portància . El camí cap a la fama no va ser gens fà-
cil . Champollion vivia en una habitació miserable a 
prop del Louvre i caminava amb les sabates trencades .  

Va escriure peces de teatre i les lletres d’algunes can-
çons que es van posar de moda, i va fer un diccionari 
de copte de més de mil pàgines que, segons el mateix 
Champollion, es feia cada dia més gruixut mentre a 
ell li passava el contrari . Durant tota la vida va tenir 
una salut molt fràgil .

Entre els segles IV i V de la nostra era es va perdre el 
coneixement de l’escriptura i la lectura dels jeroglífics . 
A partir d’aquesta data, tot el que concernia les ins-
cripcions egípcies va adquirir un cert aire de misteri, 
d’esoterisme, i no van tardar a arribar les interpretaci-
ons de tipus místic . Durant segles es va buscar, única-
ment, el sentit simbòlic dels jeroglífics, com si fos una 
escriptura amb imatges . Aquesta deriva simbolista va 
portar a una equivocació rere una altra: el capellà de 
Saint-Nicolas va arribar a dir que no era una escriptu-
ra sinó elements decoratius, va haver-hi un intent de 
comparar l’escriptura jeroglífica amb la xinesa que va 
tenir bastant acceptació, i l’obra Hieroglyphica (1505), 
encara que va intuir algun significat cert, era plena 
d’interpretacions fantàstiques i fins i tot de jeroglífics 
inventats . Tanmateix, aquest llibre d’Horapol·lo va ge-
nerar una gran fascinació i va bloquejar l’avanç cap a la 
comprensió . La troballa de la pedra de Rosetta, a mit-
jans del 1799, per part d’un dels soldats francesos que 
participaven en la campanya de Napoleó a Egipte va 
resultar clau . La importància d’aquesta llosa de basalt 
no consisteix en el seu missatge —una dedicatòria dels Retrat de Jacques-Joseph Champollion, de Léon Cogniet (1831)
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l’home que va fer parlar  
els monuments egipcis

LA PEDRA DE ROSETTA 
I CHAMPOLLION
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sacerdots de Memfis a Ptolemeu V de l’any 196 aC— 
ni en el seu valor artístic, sinó en el fet que estigués 
escrita en tres escriptures: jeroglífica, demòtica i grega . 

Thomas Young va fer un primer pas en identificar el 
nom de Ptolemeu en diverses ocasions, però va atri-
buir valors fonètics erronis perquè desconeixia que 
els egipcis no transcrivien les vocals . Champollion 
havia estudiat milers d’inscripcions, papirs i obelis-
cos, i havia arribat a la conclusió que el text jeroglífic 
estava compost per la combinació de fonogrames i 
d’ideogrames . El gran avanç el va fer quan va decidir 
aïllar una parella de noms per trobar-hi coincidènci-
es . Els noms dels reis estaven envoltats per una forma 
oval que els francesos van anomenar cartutx i que 
avui sabem que és la representació esquemàtica del 
shenu, una corda nuada, símbol de protecció . Com-
parant els noms de Ptolemeu i Cleòpatra, es va ado-

nar que els signes jeroglífics comuns als dos noms, 
la p, la o i la l, estaven en la posició adequada per 
escriure’ls de manera alfabètica . Usant aquest mèto-
de, va deduir el valor fonètic de nous signes: havia 
trobat el mètode però encara no podia llegir els tex-
tos perquè li faltava la traducció . Més endavant va 
descobrir que hi havia signes determinatius o ideo-
gràfics que identificaven una acció, la qual cosa li va 
permetre arribar al significat de les paraules homò-
fones . Era davant d’una escriptura que unes vegades 
era figurativa, d’altres simbòlica i a vegades fonètica . 
El 14 de setembre de 1822 li va arribar a les mans una 
còpia d’alguns jeroglífics d’Abu Simbel . El disc solar 
que apareixia en diverses ocasions era evident que 
corresponia a l’ideograma del sol . Pel seu domini del 
copte, tenia la intuïció que la llengua dels cristians 
egipcis derivava directament de l’egipci antic, així 
que va llegir aquell símbol com els coptes anomena-
ven el sol: Ra . Sabia que el signe que apareixia a con-
tinuació equivalia a «portar al món o néixer», que en 
copte es pronunciava mose o mes, i així va obtenir el 
nom Ramesses, ‘Ra l’ha engendrat’ . Es referia al faraó 
Ramsès II . Va observar que els símbols tenien alho-
ra valor fonètic i ideogràfic, i aleshores va començar 
a llegir amb claredat . Immediatament va sortir cor-
rents cap a l’Institut de França, on treballava el seu 
germà, i en arribar li va cridar Je tiens l’affaire! (Ja 
ho tinc!) i va caure desmaiat . Després de la derrota 
francesa, la pedra de Rosetta va ser considerada com 
a part del botí de guerra i va arribar a Portsmouth en 
una fragata anomenada L’Égyptienne . Avui la podem 
veure exposada al Museu Britànic . Fa dos-cents anys, 
Champollion va fer parlar les pedres i ens va deixar 
unes bases sòlides per al desxiframent i la compren-
sió de l’escriptura egípcia, demostrant que no era un 
invent de l’elit sacerdotal per evitar que el coneixe-
ment arribés a les classes més baixes i poguessin per-
dre part del seu poder . En definitiva, ens va obrir la 
porta a l’apassionant món de l’egiptologia .

Rafa Pérez
Periodista de viatges

L E S L E C T U R E S

Dibuix de Jacques-Joseph Champollion, de Charles Sellier (1876)
Biblioteca Municipal de Grenoble, França

Reproducció feta calcant amb tinta sobre paper (1799)
Biblioteca Nacional de França, Departament de Manuscrits
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Els grecs anomenaven l’escriptura jeroglífica gram-
mata hiera, «caràcters sagrats», o grammata hiero-
glyphika, «caràcters esculpits sagrats», en referència 
al seu ús sagrat i monumental . Aquesta escriptura 
va mantenir fins a la seva fi, a través de més de tres 
mil·lennis, el seu realisme icònic i la seva complexi-
tat artística . En comptes d’adaptar-se a les deman-
des de l’economia de la comunicació, els egipcis 
elaboraren paral·lelament un segon sistema que els 
serví per escriure amb rapidesa dins de l’àmbit de la 
pràctica diària, el hieràtic, mentre que conservaren 
l’escriptura jeroglífica per a la funció monumental . 

Aquest conservadorisme egipci no respon, però, a 
una manca de creativitat evolutiva, ni tampoc és 
la marca d’una civilització immòbil i estàtica com 
sovint s’ha arribat a pensar . La fixació de la tradi-
ció s’explica per les propietats i funcions d’aquesta 
escriptura, que la convertiren en quelcom extrema-
dament valuós per a la civilització faraònica en con-
junt . L’aprenentatge dels jeroglífics, no obstant, es 
reservà a escribes especialitzats degut a la complexi-
tat del sistema i a les seves característiques culturals . 

Propietats de l’escriptura jeroglífica

L’escriptura jeroglífica és diversa . Aquesta diversitat 
es manifesta, en primer lloc, en la manera en què 
es presenten els signes . Es tracta de signes figura-
tius, és a dir, que representen els realia de l’univers 
d’aquesta civilització . Diversos processos donaren 
lloc a l’obertura del sistema dels signes o a l’«exten-
sió del valor dels signes», de tal manera que, dels 
aproximadament 750 signes de l’egipci clàssic, es 
passà a més de tres mil en època grecoromana . 

Una altra característica pròpia de la seva diversitat 
rau en el fet que és una escriptura multidireccional: 
es pot escriure tant en línies horitzontals com en 
columnes, i orientar-se de dreta a esquerra o d’es-
querra a dreta . Aquesta propietat fa que tingui més 
facilitat per adaptar-se al suport sobre el qual ha 
d’anar fixada .

La diversitat de l’escriptura també es manifesta, 
però, en la manera com es codifiquen els signes: 
codificació ideogràfica (un signe = una paraula) o 
codificació fonètica (un signe = un fonema) . Al seu 
torn, el procés de codificació fonètica se subdivideix 
en diferents tipus, com ara l’escriptura consonànti-
ca i l’escriptura sil·làbica . El sistema jeroglífic fa ús 
encara d’una altra categoria de signes: els determi-
natius o classificadors, signes que no es llegeixen i 
no aporten cap valor fonètic a la paraula però que 

Jeroglífics a la tomba de Merenptah (KV8), fill de Ramsès II, quart 
faraó de la dinastia XIX, Regne Nou, mort aprox. el 1204 aC  
Vall dels Reis, Luxor, Egipte
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de l’escriptura jeroglífica a l’antic egipte
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n’indiquen la categoria semàntica . Així, en combi-
nar diverses categories de signes, les possibilitats 
ortogràfiques d’un mot determinat es multipliquen . 
Una mateixa seqüència de signes pot, fins i tot, vehi-
cular dos enunciats lingüístics ben diferents degut 
a l’ambivalència dels signes emprats (molts signes 
poden pertànyer a més d’una categoria tipològica) .

L’escriptura jeroglífica, a més, és plàstica . La plas-
ticitat formal del sistema jeroglífic es fa palesa en 
l’ordre dels elements gràfics, en la manera de dis-
posar els signes en l’espai i en la seva orientació . 
Vegem cadascun d’aquests aspectes . El primer punt 
que manifesta aquesta plasticitat formal és la pos-
sibilitat de canviar l’ordre dels elements . Per exem-
ple, dins d’una mateixa paraula, un signe es podia 
desplaçar per oferir una aparença més equilibrada 
i harmònica . És el que es coneix com a «metàtesi 
gràfica» . Posem com a exemple el nom de la deessa 
Bastet, on s’ha produït una inversió de dos fonogra-
mes contigus:

Escriuran   

en comptes de  

Un altre cas d’inversió es produeix per motius ide-
ològics: és l’anomenada «inversió respectuosa», que 
consisteix a escriure en primer lloc, per motius 
«honorífics» o «de respecte», el nom de la divinitat 
o del faraó encara que es llegeixi després . Com a 
mostra, els següents exemples:
 

   Estimat d’Amon

   L’escriba del rei

La manera que tenen els signes d’ocupar l’espai tam-
bé posa de manifest la plasticitat formal de l’escriptu-
ra . Aquesta propietat de l’escriptura jeroglífica per-
met aportar un significat complementari, redundant 

La plasticitat formal de l’escriptura jeroglífica es 
manifesta, finalment, en la combinació de diferents 
orientacions a l’interior d’un mateix conjunt . En 
principi, el sentit de la lectura regeix l’orientació 
dels signes . Així, els signes que representen éssers 
vius sempre «miren» cap a l’inici del text (excepte 
en l’anomenada escriptura retrògrada) . No obstant, 
dins d’un text podem trobar determinats signes 
orientats a la inversa per una motivació determi-
nada . Per exemple, en un text específic, l’afronta-
ment de signes escrivint el nom de dues divinitats 
serveix per expressar, fora de la lingüística, que una 
d’aquestes divinitats parla a l’altra: 

 

En aquest cas, el signe del falcó segueix la matei-
xa orientació que la resta del text, mentre que l’ibis 
s’ha orientat inversament . Aquesta disposició dels 
signes es llegeix «Horus diu a Thot» sense necessitat 
d’escriure el verb dir ni la preposició a . La mateixa 
inversió dels signes és suficient .

En el context d’una escena, els signes concorden, en 
principi, amb l’orientació dels personatges amb els 
quals es relacionen . Si dos personatges s’encaren, les 
seves llegendes respectives s’afrontaran, i es llegiran 
en sentit invers . Així, a l’escena de la imatge de la 
pàgina següent, a les columnes que fan referència 
a la deessa Wadjet (que mira cap a la nostra dre-
ta), els signes que representen éssers animats també 
miren cap a la dreta . En canvi, els signes que fan 
referència a la deessa Nekhbet s’orienten cap a l’es-
querra, perquè aquesta deessa mira cap a l’esquerra . 

Aquest esquema de lectura sol acomplir-se per a to-
tes les escenes amb petites variacions . Pot ocórrer 

o afegit al significat lingüístic . Per exemple, en el cas 
del verb msi, «donar a llum, parir», el fonograma 
ms, transgredint l’ordre que li pertocaria, surt del 
determinatiu de la partera . Els signes així agrupats 
provoquen un efecte visual que reforça el significat 
lingüístic «donar a llum»:

 en comptes de  

Un altre exemple el trobem en el nom del déu Ptah, 
en el qual es combinen el signe del cel (fonograma 
per a /p/), el signe de la terra (fonograma per a /t/) 
i el signe de l’home amb els braços alçats (fonogra-
ma per a /ħ/) . La combinació dels tres signes —cel, 
home i terra— es llegeix Ptah: 

 

Al mateix temps, però, aquests signes es poden 
disposar de manera que l’home, dempeus sobre la 
terra, aguanti el cel . Aquesta imatge suggereix l’ac-
te d’elevació del cel, que és una de les funcions del 
demiürg, posant fi al caos i permetent la vida a la 
terra:
 

 

D’altra banda, la disposició dels signes jeroglífics 
està regida pel principi d’horror vacui, quadrant els 
signes per evitar espais en blanc . En aquest sentit, 
l’escriba es pot permetre certes llicències, com ara 
minimitzar alguns signes i alterar-ne l’ordre, com 
podem veure en l’exemple següent:

En comptes de   

escriuran   

Estela funerària procedent de la capella d’Intef. Inicis de la dinastia XII, 
regnat de Senusret I, aprox. 1971-1926 aC 
Nord d’Abidos, Egipte . Museu Britànic, EA 581
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que en el text d’una escena d’ofrena, per exemple, 
s’inverteixi l’orientació dels signes del nom de la 
divinitat perquè aquests s’orientin igual que el seu 
referent, és a dir, la imatge de la divinitat . El motiu 
d’aquesta inversió es comprèn si tenim en compte 
que els antics egipcis creien que el nom és consubs-
tancial amb l’ésser que designa, essent el mot atri-
buït pel demiürg una epifania de l’ésser .

Els primers testimonis d’escriptura jeroglífica

Dins de la tomba U-j, a la necròpolis d’Umm el-Qa’ab 
(Abidos), que data de Nagada IIIa2 (c . 3250 aC),  
es van descobrir el 1988 els que han estat consi-
derats com els primers testimonis d’escriptura je-
roglífica documentats a la vall del Nil . Es tracta 
d’un conjunt d’etiquetes, foradades per un costat, a 
la part superior, que indiquen la procedència i la 
quantitat de diversos productes .

La troballa és molt important perquè ha permès 
concloure que l’escriptura existia a Egipte ja en èpo-
ca predinàstica, abans de la unificació del país . Els 
indicis arqueològics neguen la teoria que postulava 
la coincidència entre la formació de l’Estat faraò-
nic i el naixement de l’escriptura . Ara sabem que 
l’escriptura a Egipte no va néixer per necessitats de 
gestió lligades a la formació de l’Estat, tal com s’ha-
via dit fins fa poc .

Si això és així, cal preguntar-se què va motivar el 
naixement de l’escriptura jeroglífica a l’antic Egip-
te . Tal com hem comentat, els signes a les etiquetes 
indiquen les quantitats i la procedència d’uns pro-
ductes valuosos, però és difícil creure que respon-
guin a necessitats economicoadministratives, per 
una banda, a causa del context funerari en què van 
ser trobats i, per l’altra, perquè les etiquetes estaven 
fetes d’ivori, un material sacralitzant, car i perdu-
rable . Quina era, doncs, la seva funció? La hipòtesi 
que alguns investigadors plantegen és que aquestes 

etiquetes tenien un ús sagrat i màgic: el contingut 
d’aquests recipients esdevé perenne, sacralitzat i 
immortalitzat a través de l’escriptura . D’aquesta 
manera, se’n conserva l’essència per a tota l’eternitat . 
Aleshores, aquest producte (en tal quantitat i de tal 
lloc) ja podia acompanyar el difunt cap al més-enllà . 
La fixació del nom dels indrets de procedència i la 
quantificació dels productes en les etiquetes d’ivori 
amb signes jeroglífics esdevé un mecanisme de de-
finició i d’actualització eterna d’aquests productes 
per assegurar l’avituallament «etern» del difunt . 

Aquest valor realitzatiu, aquest poder màgic de l’es-
criptura jeroglífica, deriva del seu realisme icònic, 
ja que en aquesta cultura les imatges —ja fossin 
sota la forma de signes jeroglífics, pintures o està-
tues— no només convocaven sinó que «captaven» 
l’essència d’allò que representaven . Les imatges, ri-
tualment activades, es convertien en una hipòstasi 
per a l’essència dels realia que representaven . Fins 
a tal punt era present aquesta creença que, a les 
cambres funeràries, els signes jeroglífics que repre-
sentaven animals o éssers potencialment hostils es 
modificaven (es traçaven mutilats, perforats amb 
ganivets, lligats de peus, etc .) per evitar que perju-
diquessin el difunt .

 

Segons la mentalitat egípcia antiga, existia una estre-
ta relació entre llenguatge, escriptura i natura, basa-
da en la unió significant/significat, relació que cons-
titueix una de les bases del seu pensament màgic .

Valors de l’escriptura jeroglífica

Caràcter icònic
La creença en l’estreta relació entre les coses i els 
signes, entre la natura i l’escriptura, és la raó per la 
qual els egipcis s’obstinaren a conservar el caràcter 
icònic de l’escriptura . Així, els egipcis creien que el 
so i la imatge estaven consubstancialment lligats a 
allò que designaven . Per aquest motiu, a fi d’evitar 

Coronament reial per Nekhbet, protectora de l’Alt Egipte, i Wadjet, 
protectora del Baix Egipte 
Temple d’Horus a Edfu, Egipte
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la presència d’un ideograma (o logograma) amb 
un valor icònic potencialment perillós, un nom es 
podia escriure fonèticament; i al contrari, una titu-
latura reial podia ser ortografiada només amb ide-
ogrames . 

Gràcies al seu valor icònic, l’escriptura jeroglífica té 
un registre d’expressió específic basat en les imatges 
que s’afegeix a la simple transposició gràfica d’un 
enunciat lingüístic . D’aquesta manera, l’escriptura 
jeroglífica esdevé alhora «transposició» gràfica d’un 
enunciat/significat lingüístic i exegesi o aprofundi-
ment d’aquest significat (en forma d’al·lusions, evo-
cacions, etc .) . Quan aquesta propietat és portada 
a l’extrem, la frontera que separa l’escriptura de la 
representació es permeabilitza i facilita el pas d’un 
domini a l’altre: un signe pot funcionar, alhora, com 
a element d’una il·lustració i com a signe d’escriptu-
ra amb contingut lingüístic . Vegem-ne alguns casos 
exemplificadors .

 

Font: P . Vernus

En aquesta inscripció, el determinatiu del déu Sokar 
(falcó damunt d’una barca amb proa de cap d’òrix) 
ha estat engrandit a les dimensions de la represen-
tació contigua perquè serveixi, també, com a ele-
ment de l’escena que mostra un home agenollat fent 
una ofrena al déu . Així, doncs, un signe d’escriptura 
pot funcionar al mateix temps com a element de la 
representació adjunta a la inscripció . En aquest cas, 
aquests signes s’engrandeixen expressament, i ad-
quireixen unes proporcions desmesurades respecte 
dels altres signes .

Un altre exemple el trobem en aquesta escena que 
il·lustra un text sobre les tradicions religioses de Ci-
nòpolis, a l’Egipte Mitjà (Le papyrus Jumilhac) . El 

marc de la vinyeta pren la forma del signe jeroglífic 
 
  ¡wt i es combina amb el signe  nbw (situat 
al darrere del cap d’Anubis) per indicar el nom de 
l’indret on es desenvolupa l’acció: 

En la següent escena del temple de Kumma, el déu 
Khnum —fent el gest de vessar aigua— dona la ben-
vinguda a Tuthmosis III . L’aigua és representada da-
munt d’ambdues mans del déu amb una línia en zi-
ga-zaga . Observant atentament veurem, a més, com 
la mà dreta del déu s’insereix en el text de tal manera 
que la línia en ziga-zaga s’integra en la inscripció per 
funcionar també com a fonograma per a /n/ .

Font: P . Vernus

Font: J . Vandier, Le papyrus Jumilhac
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Finalment, hi ha exemples tridimensionals de la 
permeabilitat de la frontera que separa els signes 
d’escriptura de la representació . En l’estàtua de la di-
nastia XVIII, Setau, agenollat, té entre les mans una 
cobra gegant al cap de la qual hi ha el disc solar entre 
les banyes d’una vaca . La cobra és sostinguda per dos 
braços enlairats damunt una cistella . El conjunt de 
signes es llegeix nb(t) kA(w), «senyora de l’aliment», 
epítet ben conegut de la deessa Nekhbet, a qui es de-
dica l’ofrena segons el text escrit al sòcol . La cobra fa 
de determinatiu de deessa, no té valor fonètic .

Instrument de recerca
Per als egipcis, escriure i explorar els recursos espe-
cífics de l’escriptura és explorar la realitat, concreta-
ment les connexions entre els realia que configuren 
la xarxa de l’univers, i influir-hi . Tot i que coneixien 

el sistema alfabètic —una part dels seus signes són 
fonogrames unilíters (monoconsonàntics)—, els 
egipcis sempre conservaren les altres categories de 
signes perquè la combinació de totes tres els perme-
tia utilitzar infinitat de recursos gràfics (múltiples 
grafies per a un mateix nom, complementar l’enun-
ciat purament lingüístic amb un significat icònic, 
interactuar amb les representacions annexes…) . 
Si explotaren al màxim aquests recursos gràfics és 
perquè usaren l’escriptura jeroglífica com un siste-
ma de coneixement del món . 

L’escriptura jeroglífica no és, doncs, tan sols un 
codi capaç de transportar gràficament la substància 
fònica del llenguatge . Està proveïda d’un registre 
d’expressivitat autònoma, al marge de ser el signi-
ficant gràfic d’un significat lingüístic . La utilització 

Estàtua de Setau, dinastia XVIII 
Museu del Louvre, Departament d’Antiguitats Egípcies, N 4196 

Calendari al temple de Kom Ombo, època ptolemaica, segle II aC 
Nord d’Assuan, Egipte 
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d’aquest registre per part dels egipcis donà lloc al 
que alguns egiptòlegs anomenen criptografia i d’al-
tres, jocs d’escriptura . Tot i que el segon terme és 
més encertat, la connotació lúdica d’aquestes pràc-
tiques és molt restrictiva . Aquests «jocs» provenen 
de l’explotació de les propietats i les virtuts de l’es-
criptura jeroglífica: caràcter icònic, plasticitat for-
mal, obertura del sistema dels signes, etc . 

Els aparents jocs d’escriptura són, en realitat, part 
de la seva activitat filosoficoreligiosa consistent a 
desllodrigar i explicitar les innombrables corres-
pondències que entrellacen els elements de l’uni-
vers . Les propietats i els valors de l’escriptura que 
acabem d’exposar, i especialment el seu valor icònic, 
li permeten captar les analogies i homologies entre 
els realia que formen part de la imbricada xarxa de 
l’univers . És aquest un poderós motiu que pot ex-

plicar per què aquest sistema jeroglífic, tan difícil i 
incòmode, es mantingué fins a l’època romana tot i 
que coneixien el sistema alfabètic .

Requisit per a la sacralització
L’escriptura jeroglífica tenia un rol important en el 
procés de sacralització, procés que consistia a in-
serir una realitat qualsevol en el conjunt dels ele-
ments constitutius de l’ordre diví del món, institu-
ït pel demiürg, i que la societat egípcia s’esforçava 
per mantenir . Aquesta inserció es feia captant les 
essències d’aquesta realitat, recomponent-la i rete-
nint-la; fixant-la de manera perenne . L’escriptura je-
roglífica convocava i captava l’essència de les coses 
igual que la imatge, però ho feia en un doble sentit . 
D’una banda, a través del so dels mots, que per als 
egipcis estan lligats consubstancialment a allò que 
denominen, ja que el seu llenguatge és mdw-nTr, 
«paraules de déu» . D’altra banda, per la seva pro-
pietat figurativa, els signes representen els realia de 
l’univers egipci i sovint són dissenyats acomplint les 

convencions i regles que també regeixen les repre-
sentacions . Per exemple, el signe de l’home és tra-
çat seguint els principis de l’aspectiva amb el cap de 
perfil, les espatlles i el tors, de cara, i el pit, la pelvis 
i les cames, de perfil .

La fi de l’escriptura jeroglífica

L’arribada del cristianisme comportà un canvi de 
sistema cultural, i en aquest nou context l’escriptu-
ra jeroglífica perdé la seva raó de ser . A poc a poc 
s’anà esvaint el coneixement del que significaven els 
signes, i amb ells també s’oblidaren les propietats i 
els valors d’aquesta escriptura . La darrera inscrip-
ció coneguda es documentà al temple d’Isis a Filae i 
data del 394 dC . Caldrà esperar 1 .428 anys per a la 
famosa frase Je tiens l’affaire!, pronunciada per J .-F . 
Champollion el 14 de setembre del 1822 quan va 

ensopegar la pedra clau per al desxiframent de la 
grammata hieroglyphika . 

Núria Torras Benezet
Egiptòloga 

Professora a la Universitat de Barcelona 
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Penseu en un professional de l’arqueologia . Us ha 
vingut a la ment un home? Poques vegades pensem 
en dones quan ens fixem en aquest camp de la ciència . 
La imatge estereotipada de l’aventurer, ell, un aguer-
rit aventurer que s’impulsa pels nostres referents lite-
raris, audiovisuals i els rols de gènere enquistats en la 
nostra societat . L’evolució històrica de l’arqueologia 
des del segle XIX fins a l’actualitat guarda trajectòri-
es professionals de científics i científiques que gaire-
bé confonen els límits del coneixement i l’aventura . 
Però, per motius sociològics i acadèmics, les carreres 
professionals de les dones que treballen en aquest 
camp resten enterrades més profundament que les 
dels seus homòlegs masculins . 

Però elles hi han estat . Elles hi són; treballant inten-
sament, després de superar la concepció eminent-
ment masculina d’aquesta disciplina científica . Des 
del mite de santa Elena —de qui es diu que va tro-
bar les relíquies de la Veracreu i dels Reis d’Orient— 
fins a l’actualitat, són moltes les expertes que han 
deixat la seva tasca en excavacions de tot el món . 
Ara toca parlar d’elles, que brillen com perles als 
marges però intensament, i que ens lleguen ense-
nyaments de vida, però sobretot l’alè per ser inspi-
ració per a generacions futures de professionals .

Sophia Schliemann (1852-1932)
La imatge iconogràfica dels grans descobriments del  
segle XIX 

Una imatge val més que mil paraules . El retrat més 
conegut de Sophia Schliemann, nascuda Sophia En-
gastromenou, ens mostra una figura seriosa, una es-
finx que mira a l’infinit . El que ens crida l’atenció no 
és la seva posició, sinó la col·lecció imponent de joies 
que duu, un conjunt conegut com el Tresor de Príam 

Conjunt monumental de Medinet Habu, dedicat a Ramsès III  
Luxor, Egipte
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el llegat de les principals arqueòlogues 
dels dos darrers segles 

PERLES ALS MARGES
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època, Murray ja supera la seixantena, però conserva 
energia per iniciar un treball de camp a l’illa balear 
que servirà per descobrir alguns trets importants del 
comportament de la població que va viure als poblats 
talaiòtics . Aquest no serà el seu últim treball de camp, 
ja que seguirà treballant a Malta en la catalogació de 
peces de ceràmica de l’edat del bronze . 

Una de les grans fites de Murray en el camp de l’ar-
queologia va arribar gairebé trenta anys abans . Entre 
el 1902 i el 1903, una jove investigadora que ja havia 
completat els seus estudis en Egiptologia va participar 
en diverses tasques sobre el terreny que li van valer 
la descoberta de restes de gran valor com l’Osireion 
i la resta de monuments funeraris que s’ubiquen al 
complex del temple de Seti I . Altres investigacions se-
ves sobre terreny egipci ens duen fins al cementiri de 
Saqqara, en el qual va transcriure les inscripcions de 
les tombes . Els rols de gènere van ser determinants 
per a la carrera de Murray, que va ressorgir com una 
investigadora que va abraçar tots els canvis de la in-
clusió de la dona en el món científic . Després de la 
seva etapa com a descobridora, Murray inicia un nou 
cicle com a divulgadora . Excel·leix en les seves inves-
tigacions en el camp de l’antropologia i destaca per la 
publicació de treballs sobre els cultes pagans antics i 

que, des de l’any 1945, es troba al Museu Puixkin de 
Moscou . Però no avancem tan de pressa . Situem-nos, 
de nou, en el moment en el qual es pren la fotogra-
fia —probablement, vora el 1873—, que ens mostra  
Schliemann enjoiada . Ella passarà a la història com 
un testimoni d’excepció d’un dels grans descobri-
ments arqueològics de finals del segle XIX, que va fer 
el seu marit, l’arqueòleg Heinrich Schliemann, una 
troballa que va permetre que la comunitat científica 
d’aleshores ubiqués la històrica ciutat de Troia prop 
del poble de Chanak, al nord-est d’Anatòlia, que avui 
constitueix la porció asiàtica de Turquia . 

Quin és el paper de Sophia en el descobriment? Abans 
del seu casament amb Schliemann, sabem d’ella que 
havia nascut a Atenes . Va ser a través del seu oncle, 
contractat per Schliemann per aprendre grec, que va 
conèixer Heinrich, que ja comptava amb una trajec-
tòria a l’esquena digna d’un aventurer, un trajecte vital 
que s’inicia com a grumet de vaixell mercant, estudi-
ós autodidacte de més de vint idiomes, viatger empe-
dreït, empresari d’èxit, milionari i erudit . Heinrich va 
dedicar els darrers anys de la seva vida a l’arqueologia, 
que era una de les seves grans passions, però quin va 
ser el paper de Sophia en els descobriments del ma-
trimoni Schliemann?  Els experts no es posen d’acord 
sobre quina va ser la seva participació científica en 
les excavacions que van significar la descoberta del 
Tresor de Príam, però sí que se sap que després de la 
mort del seu marit —ocorreguda de sobte pel Nadal 
del 1890— va continuar pronunciant conferències 
sobre arqueologia i organitzant reunions d’experts a 
la seva residència grega . Fos quin fos el paper que va 
jugar en les troballes del passat, la seva imatge amb 
les joies més importants del tresor de Troia és una 
icona de l’imaginari arqueològic . 

Margaret Murray (1863-1963)
Un torrent d’energia al servei de la divulgació científica

Dècada dels anys trenta del segle XX . Margaret Mur-
ray —la primera egiptòloga del món, una eminent 
antropòloga i estudiosa de les civilitzacions antigues— 
arriba a Menorca i s’implica en les investigacions 
arqueològiques de Trepucó i Sa Torreta . En aquella 
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Va ser en aquest territori on, a principis del segle 
XX, Boyd va començar a explorar la regió de Kavusi  
—una zona on va començar a excavar per la dificultat 
de trobar lloc en projectes d’excavació ja consolidats a 
causa del seu gènere— i, esperonada pel rescat finan-
cer d’entitats com el Museu de la Universitat de Penn-
silvània, va descobrir un complex de palaus de l’època 
minoica de l’edat del bronze . Entre 1901 i 1903, Boyd 
i el seu equip van fer ressorgir de la terra cretenca un 
sistema complex que compta amb més de setanta ca-
ses de pedra amb pisos superiors i inferiors, camins 
pavimentats, eines de bronze i una gran quantitat de 
restes que van contribuir al desenvolupament d’una 
seqüència de datació per a la ceràmica minoica . 

El descobriment de Gurnià, conegut com «la Pom-
peia de la Creta minoica», va ser el motor de la pro-
lífica carrera professional i vital de Boyd, que durant 
la resta de la seva vida va dedicar-se a l’ensenyament 
i la divulgació científica, tasques que va compaginar 
amb la seva dedicació als combatents de conflictes 
militars . L’any 1992, la seva filla, Mary Allsebrook, va 
publicar la biografia Born to Rebel: The Life of Harriet 
Boyd Hawes, que relata la trajectòria vital de Boyd 
com a pionera en diversos camps . 

Honor Frost (1917-2010)
El temps fora de l’aigua és un temps perdut 

«El temps que passo fora de l’aigua és un temps per-
dut .» Aquesta és una de les frases més conegudes 
que s’atribueixen a Honor Frost, una científica que 
va destacar com a arqueòloga subaquàtica i una de 
les grans figures en un camp molt desconegut per al 
públic general —en aquell moment, molt allunyat del 
treball científic liderat per dones—, en el qual sobre-
surt com una eminència . El primer contacte de Frost 
amb el món del busseig amb finalitats científiques va 
arribar com a resultat d’una concatenació de diversos 
fets . Després d’una trajectòria professional centrada 
en el món de l’art i vinculada a la Tate Britain, la seva 
vida va fer un gir de cent vuitanta graus quan, durant 
la dècada dels cinquanta, va ser convidada a una ce-
lebració a Wimbledon en la qual va poder posar-se 
un uniforme de busseig de la Segona Guerra Mundial 

la bruixeria, que parteixen de la mitologia popular i 
les tendències folkloristes . «Murray va apropar la ci-
ència al públic general a través de les seves conferèn-
cies i llibres», destaca la psicòloga Carme Cloquells, 
que considera Murray com un exemple de científica 
que va evidenciar, amb la seva trajectòria, «el com-
promís amb el moviment feminista» . 

Harriet Boyd (1871-1945)
La descoberta de la Pompeia de l’època minoica

Durant la Primera Guerra Mundial, la infermera i 
professora de l’Smith College Harriet Boyd Hawes 
treballa intensament per ocupar-se dels ferits i mo-
ribunds a Corfú . El rescat dels damnificats pel con-
flicte bèl·lic no és la seva única connexió amb la 
zona de l’Egeu, que seria de tanta importància per a 
la seva trajectòria científica, ja que setze anys abans 

—l’any 1901— Boyd s’havia erigit en la descobridora 
i excavadora principal de l’assentament de Gurnià, a 
l’illa de Creta . Aquest descobriment confirmava una 
trajectòria ascendent d’aquesta professora d’idiomes 
que, més endavant, s’especialitzaria com a destacada 
alumna de l’Escola Americana d’Estudis Clàssics a 
Atenes, uns estudis que va acabar amb diversos tre-
balls de camp a Creta . 
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de Frost eren certes . Durant la resta de la seva vida, 
Frost va combinar els treballs de camp com la cata-
logació d’àncores antigues amb l’establiment d’una 
institució que consolidava l’arqueologia submarina . 

Sarah Parcak (1979)
Descobrir l’agulla al paller que s’amaga sota terra a mi-
lions de quilòmetres d’altura 

Si navegueu per la xarxa hi trobareu una xerrada 
TED que va oferir, ara fa deu anys, l’arqueòloga Sarah 
Parcak, una intervenció en la qual ofereix un viatge 
apassionant des de la platja de Maine (Nova Angla-
terra) —on buscava conquilles quan era petita— fins 
a la tasca professional que l’ha fet coneguda arreu 
del món, centrada en la detecció d’antigues ciutats 
egípcies a través d’imatges via satèl·lit . «El meu petit 
sorral ha crescut i ara mesura milers de quilòmetres 
i les petxines són ciutats . Ara usem fotografies preses 
a milers de quilòmetres per seguir buscant tresors», 
exposa Parcak . L’arqueòloga explica que, a través 
dels rajos infrarojos, es poden detectar els espais del 
terreny on es concentren restes de materials de cons-
trucció usats per antigues civilitzacions que perme-
ten obtenir el punt exacte on iniciar les excavacions . 
No és que l’ús d’imatges preses via satèl·lit per de-

per explorar el pou del jardí . Aquella experiència va 
marcar-la profundament, fins al punt que va iniciar-se 
en l’aprenentatge de sistemes per explorar el fons marí, 
com l’aqualung, i va treballar al costat de l’explorador 
Jacques Cousteau . Frost també va establir contacte 
amb un dels assistents del famós oceanògraf francès, 
Frédéric Dumas, que va ser el seu mentor en les se-
ves primeres missions . Durant els primers anys, va 
combinar les expedicions arqueològiques sota l’aigua 
amb incursions de camp a terra ferma —en algunes va 
col·laborar amb Kathleen Kenyon a Jericó— i va ado-
nar-se que era possible traslladar molts dels criteris de 
treball que ja sabia a l’ecosistema del fons marí . Aviat 
la seva tècnica va ser un factor essencial en diverses 
grans troballes . Un d’ells va ser l’exploració dels ports 
de Tir, Sidó i Biblos, al Líban, punts de trobada de les 
principals rutes comercials dels fenicis que navegaven 
pel Mediterrani en direcció a Egipte . 

Posteriorment, el seu equip va rebre l’encàrrec de 
la Unesco d’explorar l’àrea del que havia estat l’antic 
Far d’Alexandria i va confirmar, a través de prospec-
cions especialitzades, que les restes que es trobaven 
en aquell punt eren, realment, el que quedava d’una 
de les set meravelles del món antic . Anys després, 
la comunitat d’experts va confirmar que les teories 
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conferència d’ingrés a la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, l’any 1922 . 

Durant la seva vida, Caterina Albert va acariciar 
l’objectiu d’excavar a Empúries i, fins i tot, va adqui-
rir terrenys a la zona . Amb les restes recollides en 
aquest espai i d’altres que va adquirir com a antigui-
tats, va constituir una interessant col·lecció de res-
tes, un recull que va immortalitzar en dibuixos i que, 
posteriorment, va ser cedit per la seva propietària al 
Museu d’Empúries . Juntament amb el seu testament 
literari, ens queda un espai geogràfic per recordar el 
llegat d’una de les humanistes més prolíferes de prin-
cipis del segle XX de casa nostra . 

María Encarna Sanahuja Yll (1948–2010)
Reinterpretar la prehistòria per canviar els rols de gènere

L’any 2004, Encarna Sanahuja va presentar-se a l’ha-
bilitació per obtenir la càtedra de Prehistòria, assig-
natura que impartia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona des del 1987, davant d’un tribunal format 
per set catedràtics, tots ells homes, que consistia en 
dues proves: en la primera es reclamava la presenta-
ció de treballs acadèmics, i en la segona —a la qual 
Sanahuja no va poder presentar-se per escassetat de 

tectar restes arqueològiques sigui un avenç científic 
desenvolupat únicament per Parcak i el seu equip, 
però la investigadora nord-americana ha impulsat 
projectes col·laboratius que fan servir aquest mètode 
per descobrir restes arqueològiques arreu del món . 

Caterina Albert i Paradís - Víctor Català (1869-1966) 
Passió per les arrels del paisatge

La reconeixem principalment per la seva obra literà-
ria —amb cims com Solitud— i pel seu pseudònim, 
Víctor Català, però les passions de Caterina Albert 
es desdoblen en altres camps, com el dibuix i les 
arts plàstiques, el col·leccionisme i la passió arque-
ològica, una àrea d’estudi que Albert va centrar en 
un punt geogràfic molt concret com són les restes 
d’Empúries, pròximes a l’Escala, la seva població 
natal i centre del seu univers creatiu i intel·lectual . 

Tal com apunten els seus biògrafs, la colònia grega 
i posteriorment romana d’Empúries degué causar 
un fort impacte en la imaginació de l’escriptora, 
que va veure en aquest espai la imatge d’una ciutat 
soterrada que li serviria com a marc per al desen-
volupament de les seves activitats intel·lectuals . De 
fet, aquest espai va ser el tema principal de la seva 
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Mercè Roca Roumens (1947-2014)
El pas de la humanitat, escrit en ceràmica 

Parlar de la tasca de Mercè Roca és referir-nos al llegat 
de la primera catedràtica d’Arqueologia de l’Estat espa-
nyol . Per tant, quan parlem d’ella ens referim a una de 
les grans acadèmiques en aquest camp durant el segle 
XX . Les investigacions de Roca se centren en diversos 
camps, però excel·leixen sobretot en l’estudi de la sigil-
lada, els vasos de ceràmica fets amb motlle i marcats 
amb la sigilla, o marca del ceramista —d’aquí el nom 
amb el qual es coneix aquest tipus de peces—, i que 
eren usats a l’antiga Roma . En paral·lel a la seva tasca 
docent a Barcelona, Mercè Roca es va unir a l’equip 
arqueològic de les terrisseries de sigil·lada hispànica 
de Los Villares de Andújar (Jaén), on va començar a 
especialitzar-se en aquest tipus de ceràmica, de la qual 
es va convertir en una investigadora de referència . 

Deu anys després, retorna a la Universitat de Bar-
celona per exercir la seva plaça de catedràtica, l’any 
1989 . Poc abans, durant els anys 1981-1984, Roca ha-
via dirigit les excavacions del teatre romà de Tàrraco, 
centrades en l’estudi exhaustiu dels materials que hi 
havia a l’espai i en la datació de les restes, a partir de 
les mostres de ceràmica i els diferents estrats de la 

vots a favor— s’exigia l’elaboració d’un treball d’in-
vestigació inèdit . Era imprescindible aconseguir un 
mínim de quatre vots per poder presentar-se a la 
segona prova i només en va aconseguir dos, fet que 
va motivar-la a recollir les línies bàsiques d’aquell 
treball d’investigació aleshores fallit en La cotidianei-
dad en la prehistoria: La vida y su sostenimiento, un 
llibre que va veure la llum tres anys després —només 
tres anys abans de la seva mort—, que planteja les 
seves teories d’anàlisi de restes arqueològiques i que, 
en paraules de l’autora, és un llibre perquè «no no-
més sigui llegit en el reduït àmbit acadèmic» i que 
està pensat «per a moltes dones i aquells homes que 
tinguin interès a abandonar l’ordre patriarcal» .

Aquest treball sintetitza el treball d’una de les prehis-
toriadores i arqueòlogues més importants de l’àmbit 
català, especialitzada en l’edat del bronze mediterrà-
nia, un estudi que resulta revolucionari tant pel llen-
guatge entenedor com pel seu plantejament lligat al 
materialisme històric . 

«Perquè existeixi vida social no solament es requereix 
la producció d’objectes (aliments i artefactes mobles 
i immobles), el que normalment acostuma a enten-
dre’s com a “producció” . També resulten imprescin-
dibles dues produccions més —no he trobat cap altre 
terme per designar-les— que no s’han estudiat amb 
la profunditat que mereixen: la producció de cossos 
i la de manteniment», sosté Sanahuja al pròleg del 
volum que recull la seva tesi, que destaca la necessitat 
de considerar també en aquest terme, i per igual, les 
tasques que es duen a terme dins de les comunitats 
ancestrals —analitzades dins del camp de l’arqueolo-
gia de gènere—, com són la gestació i l’alimentació 
de les cries; la cuina, l’emmagatzematge i el proces-
sament dels aliments; la fabricació, la distribució i 
el consum d’estris de la llar, o l’atenció a la resta de 
membres de la comunitat, entre moltes altres . 

Les tesis d’Encarnació Sanahuja posen de relleu la 
necessitat de situar la creació de vida al centre de la 
investigació prehistòrica, una teoria que s’uneix a la 
seva trajectòria vital com a militant activa del movi-
ment feminista .

nes de coneixement amb l’aprenentatge de tècniques 
metodològiques sobre el coneixement històric de la 
humanitat organitzada en societats . 

Entre les investigacions que han marcat més la seva 
carrera, destaquen les dutes a terme a la Fonolle-
ra, Puig Castellet, Pi de la Lliura i Mas Castellar de 
Pontós, Camallera, Can Fornaca (Riudarenes), Puig 
Alt (Roses), la Verna (Espolla) o l’ermita de Farners 
(Santa Coloma de Farners), un ampli ventall d’ex-
periències sobre el terreny que es reafirmen amb al-
tres projectes que ha liderat durant anys, com és la 
redacció de la revista Cypsela i la seva participació 
en publicacions especialitzades d’arreu d’Europa . La 
seva experiència, com la de la resta d’arqueòlogues 
que han desfilat per aquestes línies, obre i consolida 
el camí de les noves científiques que ens ajudaran a 
completar el trencaclosques del nostre passat, men-
tre els seus descobriments segueixen emetent guspi-
res des de la terra . 

Agnès Llorens
Periodista
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zona . A banda, Roca va codirigir les de la ciutat ibe-
roromana de Granada (1985-1989) i les de Pollentia 
(1992-1995) . En l’àmbit internacional, la seva activi-
tat es va focalitzar a Itàlia, on en el pas del segle XX 
al XXI va investigar al Palatí de Roma i va codirigir 
diverses campanyes a Cosa (2005-2012) .

Enriqueta Pons Brun (1947) 
El «moment sapiens» que impulsa a viatjar i entendre 
les cultures

«Certes circumstàncies de la vida, diguem-ne “mo-
ments sapiens”, i un despertar viatger i aventurer de 
conèixer el món» van ser les causes de la seva de-
dicació professional, exposa l’arqueòloga Enriqueta 
Pons en una entrevista publicada a Tribuna d’Arque-
ologia amb motiu de la seva jubilació, l’any 2012 . En 
aquesta conversa, Pons explica que l’arqueologia no 
va ser una disciplina que l’atragués en primer terme, 
però que ha estat una passió de vida que l’ha dut a ser 
una de les principals expertes a Catalunya en els àm-
bits de la protohistòria i el període ibèric . En aquesta 
mateixa entrevista, Pons destaca que va acabar d’en-
dinsar-se completament en l’arqueologia després de 
completar diversos treballs de camp en excavacions a 
França, espais en els quals va arrodonir les seves ga-
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Que la guerra és una de les formes d’interacció en-
tre comunitats més constants en la història huma-
na és un fet que no admet discussió . Sens dubte, és 
destructiva, atroç, i treu sovint el pitjor dels éssers 
humans, individualment i col·lectivament . Ho es-
tem veient durant aquestes últimes setmanes terri-
bles . Que en la guerra resplendeixen a vegades vir-
tuts en els moments de més tensió és també un fet, 
però, com va escriure el gran A . J . Toynbee, no per 
ser tal cosa deixen de ser virtuts les anomenades 
virtuts militars, tot i que el seu valor resideix en la 
joia mateixa i no en la seva horrible muntura .

L’estudi de la guerra

Per contra, també hi ha prestigiosos historiadors  
i antropòlegs que han remarcat com les guerres han 
contribuït al llarg de la història humana a impulsar 
el desenvolupament tecnològic, i han creat societats 
més grans i complexes dirigides per formes de go-
vern que han reduït la violència interna i han regulat 
l’externa, millorant el nivell de vida global; fins i tot 
els seus efectes demogràfics són globalment desde-
nyables . Així almenys ho va argumentar Ian Morris 
en un provocatiu però profund llibre titulat en cas-
tellà Guerra, ¿para qué sirve?, o més adequadament 

en l’original, War, what is it good for? No gaires en-
tre el públic general deuen estar d’acord avui amb 
aquestes tesis, però en tot cas l’argument de partida 
és indefugible: la guerra és una constant de les soci-
etats humanes; i els estats complexos no acaben de 
ser capaços d’eliminar-la com a recurs polític . Així 
que l’avenir humà no pot entendre’s, de cap manera, 
sense estudiar-la . I no de qualsevol manera . No val 
la història militar descriptiva narrativa, ni la me-
rament tècnica, però aquests són punts de partida 
ineludibles per començar, i per aprofundir . El seu 
estudi exigeix anàlisis minucioses, desapassiona-
des i equànimes . I sobretot anàlisis que estudiïn la 
guerra en els termes en què era vista en cada perío-
de històric, sense jutjar en termes ètics presentistes . 
I que tingui en compte, sense lamentar-se’n, la seva 
innata i perversa dinàmica espiral: no hi ha guerres 
nobles, netes ni cavalleroses més enllà dels primers 
dies de combats .

I tanmateix, amb tot el seu horror, la guerra exerceix 
una fascinació innegable, perversa però fascinació, 
al cap i a la fi . Especialment entre persones joves, 
apassionades, i entre els qui no l’han viscuda o no te-
nen un record directe del que és realment la guerra . 
Particularment, les armes i les seves característiques, 
i els seus mèrits tècnics respectius, inunden xarxes 
socials, plataformes i blogs . I passa el mateix amb 
els exèrcits, des dels molt sobrevalorats espartans als 

Legio VII Gemina 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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L’ARQUEOLOGIA  
DELS CAMPS DE BATALLA

la perversa però innegable 
fascinació per la guerra
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causa als individus submergits en una maquinària 
cada vegada més monstruosa en volum i capacitat 
de triturar vides i destins . Cal conèixer les seves 
armes, tècniques, tàctiques, estratègies, i a partir 
d’aquí avançar molt més: economia, sociologia, ide-
ologia, ritus i espiritualitat… Tota la història està 
impregnada per l’alè de la guerra .

L’arqueologia del conflicte i dels camps de batalla

Nascuda potser com a tal el 1983, en les dues últi-
mes dècades sobretot ha assolit un gran desenvo-
lupament l’anomenada en el món anglosaxó arque-
ologia del conflicte (conflict archaeology), etiqueta 
una mica hipòcrita i políticament correcta que amb 
prou feines amaga que es tracta d’arqueologia de 
la violència col·lectiva organitzada, és a dir, arque-
ologia de la guerra . Perquè de conflictes n’hi ha: 
d’interessos, familiars, intel·lectuals, en una abadia, 
una oficina, un supermercat o —sobretot— en un 
departament universitari . N’hi ha molts i aquesta 

igualment idealitzats Spetsnaz, que sovint són estu-
diats amb una ingenuïtat que voreja el ridícul .

Per això els qui l’estudien com a historiadors o 
acadèmics tenen una gran responsabilitat: cal ana-
litzar-la sense tenir com a objectiu principal ele-
var-nos en un pedestal per jutjar-ne moralment els 
actors, que bé poden ser herois un moment i tot 
seguit uns assassins despietats, o segons la perspec-
tiva . Però al mateix temps ha d’exposar-se la seva 
crua realitat, i que sovint hi ha agressors i agredits, 
encara que sempre amb una àmplia gamma de ma-
tisos . No s’ha de caure en la morbositat, però cal 
deixar clar quins són els seus efectes individuals, 
perquè, fins i tot si acceptem les tesis d’Ian Mor-
ris, qualsevol benefici global en termes de societats,  
i de milers d’anys, ha de ser considerat en una ba-
lança en relació amb la destrucció i la misèria que 
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truït . La devastació de la coberta vegetal va obrir 
el camí per elaborar, amb metodologia de camp 
moderna, l’estudi d’un lloc mític en la història dels 
Estats Units —tant per als habitants indígenes com 
per als colons europeus— i de pas dotar de contin-
gut científic aquesta mena de treball de camp .

L’estudi va partir del supòsit, obvi però no aplicat fins 
aleshores, de considerar el lloc un tipus de jaciment 
més, diferent d’una ciutat, una cova o una necròpo-
lis, però susceptible d’anàlisi arqueològica emprant 
la metodologia adequada . És cert que la majoria dels 
camps de batalla, fins a l’actualitat, són jaciments de 
tot just un o pocs dies d’existència, on l’estratigrafia 
és horitzontal (a la superfície del terreny, amb des-
plaçament de tropes i campaments) i no vertical, 
amb contextos mesurables en hores i no en segles . 
És cert que no tenen gairebé estructures permanents 
(això sí, les fortificacions i atrinxeraments no són es-
cassos, encara que sovint els afecta el pas del temps), 
però són susceptibles d’anàlisi arqueològica .

subdisciplina d’estudi no els abasta tots . Sigui com 
sigui, dins seu la branca més dinàmica, la més nova 
en mètodes, procediments de treball i impacte so-
cial dels seus resultats és precisament la de l’estudi 
de camps de batalla pretèrits, des de la prehistòria 
fins a l’actualitat .

Donàvem abans la data del 1983 perquè va ser 
aquell any quan, després d’un incendi que va deixar 
erma de vegetació una enorme extensió de terreny 
a l’entorn del riu Little Bighorn a Montana (EUA), 
l’àrea va ser declarada Monument Nacional . Allí va 
ser on, el 26 de juny de 1876, es va lliurar una ben 
coneguda i mitificada batalla entre contingents de 
diverses tribus de nadius americans (xeienes, sioux 
lakotes, arapahos) i el 7è Regiment de Cavalleria 
dels Estats Units, que va acabar pràcticament des-

El saqueig de Troia al frontal d’un sarcòfag romà, segle II dC 
Museu del Palau Ducal, Màntua, Itàlia

Soldats de Mesehti, models en fusta. Regne Mitjà, dinastia XI 
Museu Egipci del Caire, Egipte
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Metodologia i procediments de treball

Els procediments i les tècniques emprats van in-
cloure aleshores la prospecció del terreny combi-
nant tècniques extensives i intensives (la superfície 
de qualsevol camp de batalla és immensa, moltes 
vegades més gran que fins i tot moltes ciutats anti-
gues i medievals) . Per a aquesta tasca es va revelar 
imprescindible l’ús sistemàtic, reglat i minuciós de 
detectors de metalls, una eina útil en mans d’un 
equip d’arqueologia, encara que molt destructiva 
en mans inexpertes o en actuacions il·legals . També 
es va recórrer a l’anàlisi forense, similar a la polici-
al, dels casquets d’armes, les marques dels quals van 
permetre identificar armes individuals de diferents 
models i calibres, així com els moviments dels seus 
portadors individuals .
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Com era de suposar, els treballs van tenir un impac-
te immediat en el gran públic americà, però també 
en l’àmbit científic, donant impuls a noves inicia-
tives que van derivar en informes modèlics i molt 
expressius de les possibilitats que s’obrien . Una de 
les més importants va ser la contrastació entre les 
nombroses fonts orals al seu moment recollides i 
arxivades d’aquella batalla, i de documentació mi-
litar, amb les dades arqueològiques, que va ajudar 
a revelar errors, inconsistències i fins i tot distor-
sions —voluntàries o no— dels records i els docu-
ments contemporanis als fets . Es van proposar així 
visions i explicacions alternatives, i es van resoldre 
alguns enigmes . Des d’aleshores, però sobretot en 
els últims vint anys, les tècniques i la metodologia 
emprades al Little Bighorn s’han refinat i depurat . 
El georadar, el lidar (light detection and ranging o 
laser imaging detection and ranging), el GPS o l’ús de 
SIG (sistemes d’informació geogràfica) són ja eines 
d’ús quotidià i extremadament útils per geolocalizar 
i presentar cartogràficament la informació . 

Tots aquests mètodes s’apliquen a jaciments de tots 
els períodes, des de la prehistòria (com el camp de 
batalla de l’edat del bronze de Tollense, a Alemanya, 
on potser quatre mil combatents es van enfrontar 
cap al 1200 aC) fins a la batalla de Normandia el 
1944 . S’han estudiat camps de batalla amb una ubi-
cació ja coneguda per documentació escrita, com 
el perímetre del setge d’Alèsia per Juli Cèsar contra 
Vercingetòrix el 52 aC; o el camp de batalla britànic 
de Towton el 1465, múltiples jaciments de la Guerra 
de Secessió americana o sistemes de trinxeres de la 
Primera Guerra Mundial . Però sobretot s’han des-
cobert i estudiat batalles la ubicació de les quals era 
prèviament desconeguda o estava situada incorrec-
tament, com és el cas del camp de batalla final de la 
clades variana, la destrucció de les tres legions de 
l’exèrcit de Quintili Var, Germania endins, el mes de 

setembre de l’any 9 dC . L’estudi ha permès no sols 
entendre millor el desenvolupament de la batalla i 
confirmar els fets essencials narrats per les fonts lite-
ràries —però afegint-hi mil nous detalls i matisos— 
sinó també el context estratègic, atès que el lloc, 
Kalkriese, està molt allunyat de Detmold, la ubicació 
tradicional de la batalla segons una història basada 
només en fonts literàries . Podríem creure que aquest 
estudi és irrellevant o inútil per a batalles i campa-
nyes contemporànies o posteriors a, diguem-ne, el 
1800, en ple període napoleònic . Tanmateix, i com 
hem apuntat abans, les fonts literàries, documentals 
i arxivístiques poques vegades expliquen tota una 
història, encara que lògicament són infinitament 
més completes per a l’època contemporània que per 
a l’antiguitat . Però alguns elements que afecten les 
fonts documentals són comuns a tots els períodes . 
La confusió i el caos són connaturals a la batalla, 
de manera que ningú, ni tan sols un comandant en 
cap, té una visió completa del que està passant en un 
espai de diversos centenars de metres, o de molts 

Fragment de pintura de la tomba de Nola-Cimitile, 330-320 aC 
Museu Arqueològic Nacional de Nàpols (MANN), Itàlia

ROMA, FUNDADORA DE CIUTATS 
Nemesis ARQ (Tarragona)
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quilòmetres de front, ple de pols, fum, neu, a més 
de desenes o centenars de milers de fragments de 
metall a gran velocitat que poden (de fet busquen) 
mutilar o matar tots i cadascun dels observadors . 

Abans dels rellotges (i inclús després), estimar la si-
multaneïtat o la successió d’esdeveniments al camp 
de batalla és una tasca gairebé impossible . Per això, 
entre altres coses, el duc de Wellington es va resistir 
a escriure o aprovar una «història» detallada de la 
batalla de Waterloo (1815) més enllà del seu famós 
despatx escrit aquella mateixa nit . I diem «entre al-
tres coses» perquè a tots els nivells un narrador pot 
no sols equivocar-se, sinó distorsionar deliberada-
ment els fets que narra per presentar amb la millor 
claredat possible les seves accions, dissimular errors 
i fer ressaltar encerts . I fins i tot els comunicats i do-
cuments oficials, suposadament objectius, no estan 
exempts d’errors, omissions i confusions . Per això 
l’arqueologia és un instrument útil, imprescindible 
i únic en la prehistòria; capaç de reescriure gairebé 
completament la història d’una batalla antiga o me-
dieval, i fins i tot amb la potencialitat d’afegir infor-
mació rellevant per a un conflicte de l’edat contem-
porània . Per posar un exemple, l’excavació de fortins 
i posicions alemanyes a Normandia (1943-1944) 
demostra interessants diferències amb les detalla-
des ordres emanades de l’alt comandament sobre 
estructura, espais i disposició de moltes fortificaci-
ons, degut a l’escassetat de materials o a necessitats 
pràctiques no previstes .

Fosses comunes de batalles

Directament relacionada amb el camp de batalla 
pròpiament dit és la troballa, cada vegada més fre-
qüent, de fosses comunes amb restes dels caiguts, 
a vegades amb restes d’armes i vestimenta o uni-
formes . És una branca d’estudi fins i tot prèvia a la 
prospecció dels camps de batalla pròpiament dita,  
i es basa abans de tot en l’estudi antropològic de les 
restes humanes . Potser el primer exemple detallat va 

ser l’estudi i l’esplèndida publicació de les restes dels 
caiguts i de les seves armes en la batalla de Wisby 
(Dinamarca, 1361), a càrrec de B . Thordeman, editat 
originalment el 1939 . 

Altres estudis, com els de Towton —ja citat—, la re-
cent excavació de les fosses comunes dels caiguts en 
la batalla d’Himera (Sicília) el 480 aC o l’exhumació 
de restes de soldats de la Grande Armée napoleònica 
caiguts en la desastrosa campanya del 1812 i sepul-
tats a Vílnius (Lituània), o la del cadàver del general 
Gudin, mort després de perdre una cama en la ba-
talla de Smolensk, no sols donen informació molt 
útil sobre l’antropologia de cohorts d’edat en cada 
període sinó que proporcionen una visió directa, 
immediata, real, dels horrors de les ferides de guer-
ra, informació que resulta molt important poder ex-
pressar en museus o centres d’interpretació, ja que el 
seu impacte sensorial directe és molt més gran que 
l’intel·lectual que resulta de llegir algun text antic 
que parli d’aquests mateixos morts .

Centres d’interpretació i camps de batalla

Però això no és tot . La difusió del coneixement 
és una tasca imprescindible de l’historiador . I els 
camps de batalla —ho hem apuntat al principi— 
són gairebé magnètics . Commemoracions (ens 
neguem a escriure celebracions) de batalles com les 
de Hastings (1066) a Anglaterra, Waterloo (1815) a 
Bèlgica, Gettysburg (1863) als EUA o Normandia 
(1944) a França atreuen cada any literalment de-
senes de milers de persones, no totes aficionades a 
la història militar . Els centres d’interpretació i els 
museus, cada vegada més de caràcter públic (Alè-
sia o Kalkriese, o Bayeux, en són bons exemples), 
juntament amb de vegades estranyes col·leccions 
privades obertes al públic amb caràcter comercial 
(Normandia n’és plena), són una font d’informa-
ció rellevant, juntament amb festivals de recreació 
històrica . L’arqueologia dels camps de batalla té la 
responsabilitat de contribuir en aquests esdeveni-
ments i escenaris amb rigor documental, anàlisi 
equànime i novetats investigadores .Casc corinti de bronze 

Museu Arqueològic de l’Antiga Corint, Grècia
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El cas d’Espanya

A Espanya l’arqueologia de camps de batalla de la 
Guerra Civil (1936-1939), i fins i tot del període 
napoleònic (com el combat de Somosierra el no-
vembre del 1808), acumula molts anys de treballs, 
però les investigacions s’han intensificat moltíssim 
en l’última dècada i s’han estès a períodes poc ha-
bituals abans, com les Guerres Carlistes (sobretot 
al País Basc i Navarra), la Guerra de Successió o les 
d’època medieval, des de Navas de Tolosa fins a Al-
jubarrota . Són molts els equips que treballen sobre 
el tema, però potser entre els que més han captat 
l’atenció popular hi ha els treballs sobre la guerra 
d’Anníbal a Catalunya (Tortosa, Tivissa), i sobretot 
a Andalusia, particularment els camps de batalla de 
la de Baecula (208 aC) o la presa romana d’Iliturgi 
(Jaén) (206 aC), o les batalles a Ulia/Montemayor 
(Còrdova) (46 aC), en les quals va ser present Juli 
Cèsar, que han desenvolupat una depurada meto-
dologia de prospecció i anàlisi .
 .

Fernando Quesada Sanz
Universitat Autònoma de Madrid 
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La història s’adquireix a partir de la investigació de 
fonts escrites, restes arqueològiques i indicis icono-
gràfics . Tanmateix, hi ha temes històrics en què el 
conjunt, ni que sigui gran, és massa fragmentari per 
a una reconstrucció orgànica . Especialment quan el 
tema entrellaça simultàniament la tècnica, la tecno-
logia, la societat, l’economia, la política i la religió . 
Un d’aquests «casos difícils» és el de la gladiatura 
romana: en sis segles d’història, una miríada d’ins-
cripcions, un gran corpus de citacions literàries, cen-
tenars de mosaics, pintures, bronzes, llànties i baixos 
relleus i les moltes troballes d’armament original ens 
ho haurien d’explicar tot . Però no és així .

El gran historiador Carcopino va definir el fenomen 
gladiatori romà com «l’únic costat fosc de la llumi-
nosa civilització romana» . Els innombrables assajos, 
documentals i pel·lícules dibuixen els gladiadors 
com a esclaus condemnats a matar-se a l’arena pel 
plaer d’un poble sanguinari . Per contra, un estudi de 
George Ville sobre milers d’inscripcions afirma que 
només al voltant del 5% dels gladiadors van morir i 
que la mort no es va esdevenir a causa de la baralla, 
sinó per l’execució seguint el «judici del públic» . Al-
tres teories afirmen que els gladiadors no lluitaven 
realment, sinó que eren un espectacle tipus wrestling 

estatunidenc, on se simulava de manera paròdica i 
amb armadura imaginativa el que feien els legionaris 
i guerrers de l’època .

Les contradiccions que han sorgit en els dos últims 
segles d’investigació han conduït Ars Dimicandi a 
desenvolupar un projecte experimental per intentar 
respondre a preguntes crucials com ara: Com llui-
taven els gladiadors? L’armadura era fictícia o disse-
nyada tecnològicament per a una lluita real? Era fàcil 
lesionar-se i matar-se, o no? Entre el 1996 i el 1998 va 
començar l’experimentació . El primer objectiu? La 
reconstrucció d’armes i armadures . Va haver-hi mol-
tes dificultats inicials . Vam descobrir en primer lloc 
que no tots els duels a l’arena eren gladiatura; i que 
les categories sotmeses a judici públic pertanyien 
exclusivament als munera, un tipus de jocs diferents 
de les sentències de mort amb combat (damnatio ad 
ferum) o baralles d’animals (venationes) .

Vam descobrir que en els munera apareixien pa-
relles limitades de combatents: el traci, el reciari, 
el provocador, etc . Tots amb molt pocs elements  
defensius i sense armadura, amb nuesa habitual 
del cos . Vam començar a lluitar entre nosaltres en 
aquestes peculiars condicions, oposant-nos sense 
distinció . Però com diu el refrany, «l’hàbit no fa el 
monjo»; portar cascos, escuts i canelleres, encara 
que siguin pròxims als originals, no significa saber 

MUNERA GLADIATORA. El món dels gladiadors 
Istituto Ars Dimicandi (Itàlia)
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lluitar com a gladiadors, ni conèixer les seves regles 
(dictata) . Va ser una verdadera «massacre», impos-
sible no rebre punyalades, la defensa… inútil . Po-
dria ser que Carcopino tingués raó?

Però l’experimentació va mostrar que només algu-
nes combinacions —el traci i el mirmil·ló, en lloc 
del reciari i el contrareciari— oferien un equilibri 
adequat . Un altre tipus d’aparellaments afavori-
en massa un combatent, o a l’inrevés . El resultat 

ens va portar a investigar millor les fonts i vam 
començar una col·laboració amb Marcus Junkel-
mann que va durar fins a l’any 2000 . Vam descobrir 
el que ja havíem endevinat amb l’experimentació: 
durant el temps que va durar el fenomen dels gla-
diadors romans —amb rares excepcions— es van 
fixar les combinacions entre tipus de combatents: 
el reciari només va lluitar amb el contrareciari, el 
mirmil·ló amb el traci, el provocador amb el pro-
vocador i el gall amb el gall . Si segles d’iconogra-
fia i inscripcions garantien aquestes combinacions, 
significava que la gladiatura no era simplement 
un caos o una paròdia tragicòmica . També va 
significar que l’experimentació, encara que amb 

pocs anys de treball de laboratori, va aconseguir 
posar sobre la taula veritats que anteriorment no  
resultaven gens òbvies .

Després de centenars de noves experiències en 
combats, es va confirmar que la presència d’ales i 
crestes peculiars al casc, o formes específiques de 
l’escut, constituïen una gran diferència entre la pura 
massacre i l’equilibri en les lluites . En duels sense 
armadura i amb el cos bàsicament nu, cada detall 
testimoniat per la iconografia era estudiat i validat, 
i se’n podia comprovar la funció per evitar les feri-
des fàcils . Malgrat tot, quedaven alguns dubtes per 
resoldre . Entre 2001 i 2005, malgrat haver aconse-

guit un alt nivell tècnic, van continuar produint-se 
alguns tipus de ferides que, amb armes reals, po-
drien haver resultat incapacitants i comprometre la 
durada i la qualitat adequada dels duels . En particu-
lar, es va observar que les solucions tecnològiques 
en cascos i escuts, destinades a compensar la falta 
d’armadura, evitaven els cops tallants a l’esquena i 
les cuixes, fins al punt que el potencial defensiu dels 
armaments va esdevenir absolut davant dels atacs 
punxants i tallants de l’armament ofensiu .

Aquest fet ens va animar a fer una investigació «pato-
lògica jurídica» de les fonts . Aquí es va confirmar que 
gairebé totes les ferides corresponien a la imatge de 
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Relleu amb escenes d’espectacles de gladiadors. Pompeia, necròpolis 
marítima, tomba de Cn. Alleius Nigidius Maius, època flàvia 
Exposició «Gladiators», Museu Arqueològic Nacional de Nàpols
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És així com les preguntes nascudes directament de 
l’experimentació han portat a entrellaçar detalls his-
tòrics inexplorats o aparentment irrellevants, am-
pliant i vinculant el fenomen de la gladiatura d’una 
manera orgànica i sense precedents . I amb la nova 
informació històrica reorganitzada ad hoc, l’experi-
mentació ha reprès la seva feina . Ja no sols al gimnàs 
o en tornejos, sinó a l’amfiteatre davant de milers de 
persones . Amb les noves armes i regles descobertes, 
ara l’atleta ferit pateix, però té ferides que li perme-
ten aixecar-se i continuar lluitant, com en l’antiguitat . 
A l’amfiteatre de Tàrraco, per exemple, la sang real-
ment no hi és; els mucrones no perforen, però fan 
mal de totes maneres . El públic, al qual se li explica 
tot, percep el sofriment, imagina el raig de sang, viu 
l’acte heroic d’aixecar-se i demanar, patint, tornar a la 
baralla . En una forma simulada, Ars Dimicandi evo-
ca l’heroisme amb què s’encadenava l’empatia amb el 
públic i el ritual pel qual la gladiatura es va fer famo-

sa i encisadorament atraient . De la mateixa manera 
s’entén com el gladiador no lluitava amb heroïcitat 
i que rebutjava el duel sense ètica: si queia derrotat, 
era executat . El munus era realment sagnant però no 
feroç i brutal, en el sentit entès per Carcopino . El gla-
diador sabia com evitar el judici negatiu, fins i tot si 

sang brollant, un raig fi; com si les armes no pogues-
sin tallar la carn, sinó perforar-la superficialment . 
Podrien ser les armes dels gladiadors alguna cosa 
com ara les banderilles de les corregudes de bous? 
La intuïció nascuda de l’experimentació i suggerida 
per la iconografia es va confirmar en el detall d’una 
crònica literària que abans semblava poc rellevant: 
Plutarc, en la fugida d’Espàrtac de l’escola de Càpua, 
li explica com els fugitius «no portaven armes de gla-
diadors, sinó que robaven navalles i ganivets de la 
cuina» . Per contrarestar les tropes romanes que els 
perseguien, necessitaven armes que poguessin matar 
o ferir greument, i aquestes armes no podien ser les 
de l’escola de gladiadors, que de fet no havien pres .

Aquesta va ser la prova que les armes de gladiadors 
es caracteritzaven per ser fines espigues, banderi-
lles (conegudes pels llatins com a mucrones o spi-
cula) que no podien matar sinó només fer sagnar, 

sense comprometre la continuació del duel . Una 
intuïció que va obrir la història de la gladiatura als 
seus orígens més foscos . En la descripció que fa Ho-
mer del duel organitzat per Aquil·les en honor del 
difunt Pàtrocle hi apareixen guerrers armats amb 
escuts, cascos i canelleres, i, tanmateix, nus, com els 
gladiadors romans; i igual que aquests últims, les 
javelines utilitzades havien de «perforar la pell» i 
fer sang, o trencar-se . No eren armes de guerra! La 
informació d’Homer ens va permetre fer una con-
nexió amb el segle IV aC . Els frescos de les tombes 
de Pèstum mostren guerrers campanolucans que 
lluiten nus i armats amb cascos, canelleres i escuts 
grecs . Porten també fines javelines que es trenquen, 
que es queden atrapades a la pell fent sagnar els 
combatents sense matar-los, la qual cosa els permet 
continuar el duel . Grecs micènics del segle XI aC, 
campanolucans del segle VI aC i romans tardo-re-
publicans imperials, tots despullats, tots sagnant 
per continuar el duel, tot dins d’un esdeveniment 
funerari . Aquest és, precisament, el significat de 
la paraula d’origen etrusc munus: ofrena (de sang)  
als déus .

MUNERA GLADIATORA. El món dels gladiadors 
Istituto Ars Dimicandi (Itàlia)

Relleu d’un monument funerari, segle I aC. Riu Tíber, Roma, a prop 
de la Via Ostiense 
Exposició «Gladiators», Museu Arqueològic Nacional de Nàpols

Estela funerària de Penèleu, segle III dC. Col·lecció Friedrich 
Ludwig Breusch 
Exposició «Gladiators», Museu Arqueològic Nacional de Nàpols
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era derrotat, per salvar-se a si mateix . L’experimenta-
ció amb el combat valida l’estadística de George Ville: 
només el 5% dels gladiadors acabaven morts i el 95% 
dels derrotats se salvaven .

La sang dels munus no era la de l’assassinat en la sen-
tència de mort, ni la de la matança en la batalla cam-
pal . Era una cosa més refinada, sàviament governada 
per una litúrgia desenvolupada per provocar el sofri-
ment organitzat i, amb això, la redempció . A partir 
de la reconstrucció d’armaments i tècniques de com-
bat, l’arqueologia experimental ha permès descobrir 
l’autèntica ètica del duel i, amb ella, el seu valor em-
pàtic sobre el públic i el descobriment de la ritualitat 
funerària i catàrtica, des dels romans fins als grecs . 
Un patrimoni cultural que va molt més enllà dels es-
tereotips que transmeten pel·lícules o assajos histò-
rics de poc valor, que desgraciadament representen 
gairebé tota la difusió cultural massiva actual . Un 
patrimoni que enguany a Tarraco Viva revelarà en 

primícia absoluta l’autèntica litúrgia per a la qual van 
existir els amfiteatres i els munera: la representació 
de l’inframon! Les dues portes, el camí pel Tàrtar i 
la tornada a la vida, el rei Hades i el barquer Caront, 
i, per descomptat, la sang dels gladiadors, l’únic mit-
jà juntament amb l’heroisme per accedir a la porta 
sanavivaria . Una posada en escena celebrada per 
molts, des d’Homer fins a Escipió i, més enllà, Dante 
Alighieri . Un tema fonamental per comprendre veri-
tablement els antics i la seva relació amb la divinitat .

Dario Battaglia
President de l’Associazione Ars Dimicandi  

(Bèrgam, Itàlia)

MUNERA GLADIATORA. El món dels gladiadors 
Istituto Ars Dimicandi (Itàlia)

Relleu funerari d’un secutor, segle III dC. Roma, Via Appia, 
mausoleu de Cecília Metel·la 
Exposició «Gladiators», Museu Arqueològic Nacional de Nàpols

Estela funerària d’Antígon, s. II-III dC. Porto Antico, Ravenna 
Transcripció: «Estela en memòria del mirmil·ló Antigonus, originari 
de la Campània o del ludus de Càpua, que també fou provocador i 
secundus palus . La dedicatòria la posa Màxim, que al seu torn havia 
estat provocador i primus palus .» 
Exposició «Gladiators», Museu Arqueològic Nacional de Nàpols
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El menjar és una de les funcions bàsiques de l’ésser 
humà . Hem de percebre la cuina com una de les 
parts fonamentals del nostre sistema de valors i la 
seva evolució tecnològica, gustativa, d’apreciació 
social . Fa uns anys van preguntar a l’antic col·labo-
rador de Jane Goodall i, actualment, investigador 
a Harvard, Richard Wrangham, quina era la clau 
dels orígens de l’evolució humana, i la seva respos-
ta va ser la següent: «Jo pensava que els orígens de 
l’home s’explicaven perquè va començar a menjar 
carn […] . Ara penso, però, que va ser el fet de cui-
nar l’avenç fonamental que va convertir el mico en 
home . La preparació dels aliments és el tret caracte-
rístic i distintiu de la dieta humana» . En cuinar-los, 
no tan sols garantim la ingesta de grans quantitats 
d’energia, sinó que, molt especialment, hem de tre-
ballar col·laborant els uns amb els altres i creant es-
pais de convivència útils per a tothom . 

Les fonts del coneixement

Les fonts aplicades al coneixement de la gastronomia 
són diverses . La nostra guia principal per entendre la 
cuina històrica són, naturalment, les receptes escri-
tes . El llibre clau és el conegut com L’art de la cuina, 
atribuït a Marcus Gavius Apicius: Apici . El personat-

ge històric va viure a l’època de l’emperador Tiberi 
i va ser famós pels seus excessos —reals o imagina-
ris— a taula . Apici es va fer tan famós que, en èpo-
ques avançades de la cultura romana, el seu nom va 
esdevenir sinònim de cuiner . El llibre que duu el seu 
nom, però, no sembla pas haver estat obra seva o, en 
tot cas, només en va ser l’iniciador . Un altre llibre 
excepcional és El sopar dels erudits, d’Ateneu de Nàu-
cratis . Aquest darrer, encara que de cultura grega, es 
data dins el segle II dC i constitueix un dels millors 
exemples de literatura gastronòmica de l’antiguitat . 

Els tractats d’agricultura són, així mateix, una ex-
cel·lent font d’informació sobre els productes que es 
produïen i es consumien . El llibre més antic és el de 
Cató, escrit al segle II aC . Altres autors interessants 
són Varró i, especialment, Columel·la . El darrer 
gran tractat és el de Pal·ladi, que recull les obres an-
teriors . Pròxims als tractats d’agricultura hi tenim 
els científics i els mèdics . Els metges com Dioscò-
rides o Galè van resumir els coneixements del món 
grecoromà en dietètica i alhora van difondre dietes 
equilibrades . Els escrits legislatius també ens donen 
informació sobre alimentació . Els edictes contra el 
luxe ens informen dels costums que tractaven de 
prohibir . De la mateixa manera, l’edicte de preus de 
Dioclecià referencia els preus màxims dels béns i 
serveis . I tampoc podem deixar de banda la pro-
ducció literària llatina . Del moment d’August desta-
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ALGUNA COSA MÉS 
QUE MENJAR

l’arqueogastronomia de l’antiga roma

Recreació de la cuina d’una domus romana 
Exposició «Romanorum Vita», Obra Social La Caixa
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ca l’Appendix vergiliana, en el qual trobem el poe-
ma «Moretum» (en català, «Almadroc»), i a més hi 
ha molts altres escrits en què apareix informació de 
gastronomia i alimentació . També disposem de les 
fonts iconogràfiques . Existeixen moltes representa-
cions on es desenvolupen banquets romans . En al-
tres casos es tracta de representacions mortuòries 
d’oficis relacionats amb l’alimentació o objectes de 
les diferents fases del fet culinari . L’atenció que ha 
dedicat l’arqueologia al menjar és antiga, ja que a 
les excavacions hi apareixen les restes físiques de 
les activitats humanes relacionades amb l’alimenta-
ció: llocs on es cuinava i menjava, estris que es feien 
servir, llocs de producció i elements de transport . 

Finalment, disposem de les tècniques de la bioar-
queologia, que ens permeten conèixer moltes coses 
que, sovint, no són evidents a ull nu: els pòl·lens, els 
carbons, els ossos, la matèria orgànica, tot un munt 
d’informació que ajuda a reconstruir el trencaclos-
ques de la cuina del passat . Un problema gens desde-
nyable és el pas de la teoria a la pràctica: per això és 
molt important l’experimentació . Les dificultats co-
mencen amb la correcta identificació dels elements 
que s’esmenten en els receptaris antics . D’altra banda, 
les receptes, molts cops, no diuen què s’ha de fer amb 
els ingredients ni com es combinen els elements .

L’arqueogastronomia romana als nostres territoris

La gastronomia romana és hereva de la grega en la 
mesura que està estructurada en un llenguatge precís 
i que parteix de la idea de la compartició dels ali-
ments . Però mentre que al món grec el banquet és un 
acte entre iguals, al món romà es tracta d’una forma 
més de representació de l’estructura social i de la di-
ferència, o no, de classe i riquesa entre els comensals . 
En la cultura romana, l’acte de menjar no és un acte 
igualitari fins a un moment molt avançat . 

D’altra banda, també disposem de moltes més dades 
sobre la cuina romana que sobre les cultures prece-
dents al nostre territori . El problema és que, a hores 
d’ara, no podem saber si aquestes receptes van ser 
efectivament utilitzades a casa nostra per al consum 

o bé ens trobem davant d’una societat que ignorava 
aquesta literatura . Potser ens enfrontem a una uti-
lització de receptes d’alta cuina per part de les elits 
com una forma de diferenciació social, mentre que 
la resta de la població consumeix aliments a partir 
de l’evolució d’una tradició anterior o d’interpreta-
cions autòctones d’altres formes de fer . L’alimentació 
romana és un sistema complex amb quatre grans 
fases: producció, transport i aprovisionament, trans-
formació i, finalment, consum . Cadascuna d’aques-
tes fases al seu torn està marcada per uns processos 
que poden haver deixat rastre al registre arqueològic 
i, per tant, poden ser detectades . Som al davant d’una 
civilització globalitzada on la gran ruta de connexió 
és el mar que ajuda a difondre els productes d’una 
banda a l’altra . Productes produïts a l’actual Catalu-
nya com puguin ser els pernils, el vi o l’arrop poden 
consumir-se en altres parts de la Mediterrània . De la 
mateixa manera, aquí podem trobar aliments origi-
naris d’altres parts del món romà .

La cuina

En època romana apareix, per primer cop, una clara 
diferenciació dels espais: cuina, rebosts i menjador . 
Les cuines estudiades a la península Itàlica solien ser 
fosques, greixoses i sense xemeneia (el fum era eva-
cuat per una finestra) . El sistema de foc bàsic con-
sistia en una superfície plana on es distribuïen les 
brases per cuinar (focus) . Les millors cuines estaven 
fetes d’obra, aguantades per un arquet que permetia, 
per sota, emmagatzemar la llenya . A les parets es 
penjaven els estris de la cuina . A l’exterior, per mini-
mitzar el risc d’incendi, es disposava el forn (fornax) . 
A la península Ibèrica sembla haver predominat la 
llar de foc a terra, llevat de comptades excepcions, 
com el focus aparegut al Molinete (Cartagena) . Tam-
bé existeixen petits fogons o cuines portàtils que es 
podien emprar en diferents estances en cas de no 
disposar de cuina o per mantenir calents els aliments .

Sabem que a la cuina o en un dels rebosts s’hi consa-
grava, molts cops, un petit altar (lararium) on es ve-
neraven els lars i els penats, déus de la casa i dels ali-
ments . A Catalunya l’únic larari trobat en context ha 
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estat el de la vil·la romana de Vilauba, a la cambra del 
costat del rebost principal (penus), orientat al nord 
per evitar la calor i els insectes . Podria tractar-se, la 
sala on va aparèixer el larari de Vilauba, d’una instal-
lació relacionada amb la cuina? No podem oblidar 
que a la vil·la d’Arellano (Navarra) el larari va apa-
rèixer al celler .

Els estris

Els estris presenten, així mateix, una evolució i di-
ferenciació notables (com demostra el mosaic de la 
vil·la de Río Verde de Marbella), derivades de la di-
versificació de les tècniques culinàries . Per rostir i fer 
el menjar a la brasa s’empraven graelles de diferents 
formes i tipus . L’harpago, estri semblant a una forqui-

lla de cuina, servia per manipular la carn mentre era 
a la brasa . És important la identificació de diversos 
exemplars d’harpago al jaciment romà del Camp de 
les Lloses (Tona), que es poden datar entre el 120 i el 
80 aC i que ens indiquen una introducció de tècni-
ques culinàries romanes des d’una data molt antiga . 
Per bullir es feien servir olles que s’aguantaven amb 
clemàstecs o trespeus (tripus) . Per cuinar amb foc lent 
s’emprava el caccabus, una classe d’olla, o la paella (pa-
tella) . També podia rebre la calor lateralment, com en 
un exemplar conservat al Museu de Badalona . Per al 
forn s’usava la cassola (patina), on l’engalba interior 
servia com a veritable antiadherent, molt apropiat per 
fer guisats quallats que es podien desemmotllar sobre 
la mateixa tapadora del recipient . Les mides varien en 
funció del servei, individual o col·lectiu . Els motlles 
són un altre estri important per al treball amb el forn 
i serveixen per preparar menjar amb una forma que 
enganya, és a dir, es tracta de donar una forma que no Reconstrucció d’una cuina al campament romà de Vindonissa 

Museu Aargau, Suïssa
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d’aliments com a acte social . Evolucionant des de la 
tradició grega, els comensals estaven ajaçats en tres 
llits de tres places cadascun (triclinium), amb una rí-
gida col·locació d’acord amb l’estatus i amb presència 
de dones . Es disposaven en forma de U, amb una tau-
leta al davant on se situaven els aliments . Pel darrere 
dels llits hi havia un espai per on podien circular els 
servents . La posició reclinada dels comensals obliga-
va que els aliments sortissin trossejats de la cuina, ja 
que calia poder agafar-los amb els dits . La disposició 
de tres llits va evolucionar cap a l’stibadium: un únic 
llit semicircular que permetia que tots els comensals 
s’ajacessin plegats . Es tracta d’un model que apareix 
en contextos imperials i que després és adoptat per 
grans terratinents com és el cas de la vil·la d’El Ruedo 
a Almedinilla (Còrdova) . Als menjadors s’empraven 
elements per a diversos usos: fornets portàtils per 
mantenir calent el menjar, recipients per refredar la 
beguda, cassons per transvasar, ampolles, gots, plats, 
etc . I cal fer un esment especial de les culleretes, que 
apareixen arreu en bona quantitat, i de les forquilletes .
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Una altra novetat important d’aquest període és l’apa-
rició d’edificis destinats a la restauració col·lectiva . 
Noms com thermopolium, popina, caupona o mansio 
designaven diferents establiments en contextos ur-
bans o rurals que podien donar serveis als viatgers o 
a persones que no menjaven dins de casa . A Hispà-
nia són remarcables la popina del Cerro del Moline-
te a Cartagena o el thermopolium excavat a Lepida 
Celsa . Dins els elements d’infraestructura d’aquests 
establiments destaquen, per exemple, els recipients 
per mantenir calent el menjar .

Les tècniques culinàries 

La major part de les tècniques i els procediments 
s’han d’extreure dels receptaris antics, en els quals les 
receptes no acostumen a indicar què s’ha de fer amb 
els ingredients o, fins i tot, no surten els ingredients 
que apareixen a la proposta . De la mateixa manera, 
les mides no s’acostumen a trobar . A pesar que hi ha 
molta diversitat, podem establir uns procediments 
que semblen predominar en nombroses receptes . En 
resum, solien seguir el procés següent: en primer lloc, 
l’aliment es bull o es cou a foc lent . Tot seguit se so-
fregeix . A continuació s’hi afegeixen una o diverses 
salses . S’acaba escalfant o bullint tot junt . Es decora i, 
finalment, es presenta .

Cal tenir present que, en moltes receptes, la salsa és 
l’única preparació i la que ajuda a diferenciar una 
recepta d’una altra . A més, molts cops hi ha un mí-
nim de dues salses per recepta . També es fan servir 
espessidors, com ara fècula-midó, ous, arròs, pasta o 
cervellets, per lligar les salses . Als receptaris es po-
den diferenciar les salses i la presentació, ja que entre 
ambdues fases hi ha, en general, un moment en què 
s’escalfa per aconseguir una perfecta amalgama gus-
tativa . En tot cas, hi ha elements que apareixen en fer 
les salses i que es tornen a afegir en fer la presentació, 
com és el cas del pebre . En general, podem observar 
que l’aplicació d’aquests procediments crea un menjar 
de consistència tova i molla . El llard es fa servir rela-
tivament poc en els receptaris, sobretot per untar les 
cassoles abans de la cocció . I apareix caldo, o de ve-
gades aigua de mar per fer brou, en algunes receptes . 

Els aliments 

A Catalunya les anàlisis ens mostren un consum im-
portant de cereals . A la vil·la romana de Vilauba s’hi 
ha trobat civada, ordi, mill, sègol i blat . En altres jaci-
ments catalans també s’hi ha detectat espelta . Altres 
espècies habituals són la guixa, el guixó, la llentia, el 
pèsol, l’erb, la fava i la veça . Dins l’apartat dels arbres 
i arbusts destaquen l’olivera, la vinya, l’avellaner, la 
noguera, la figuera, la pomera, l’ametller, el cirerer, la 
prunera i el presseguer .

Pel que respecta a l’alimentació animal, a les analíti-
ques efectuades en jaciments catalans apareixen de 
manera gairebé exclusiva restes d’animals domèstics: 
ovicaprins, suids i bòvids . A aquests s’hi pot afegir la 
presència de cavall . Pel que fa a aus, destaca el Gallus, 
per bé que també se’n troben d’altres, com ara ànecs, 
oques, perdius, guatlles o tudons . Les restes de fau-
na salvatge són escasses (a banda dels ocells i tot i 
que les representacions de cacera són abundants) . 
Cal remarcar la presència d’ostres, que van minvant 
a mesura que avança l’Imperi . No podem oblidar 
que, segons les fonts, les ostres de Bàrcino eren molt 

Representació d’un convivium romà 
Projecte Phoenix (Tarragona)

correspon a l’aliment que se serveix, una espècie de 
sorpresa que els agradava molt . També hi trobem el 
clibanus, una campana per coure i mantenir la calor . 
Per fregir es feia servir la paella (sartago), de les quals 
es conserven, fins i tot, exemplars plegables . Existeixen 
també cassons amb mànec (ciatus) per escalfar o trans-
vasar, així com coladors, que també s’empraven en el 
servei de beguda per colar les impureses del vi . Un altre 
estri fonamental en una cuina de salses com aquesta és 
el morter, com demostra la gran quantitat de troballes 
d’aquest objecte a la major part de les intervencions ar-
queològiques . Els ganivets serien els darrers elements 
habituals a totes les cuines romanes . 

El menjador

Sembla important destacar la introducció de cambres 
dedicades especialment i exclusivament a la ingesta 

LA CUINA DE VENUS  
Taller de KuanUm! (l’Hospitalet de Llobregat)
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apreciades . Al Serrat dels Tres Hereus ha aparegut en 
context de finals de la República un vaset amb resi-
dus lactis, com altres troballes similars a Itàlia que 
s’han interpretat com una mena de quallada . 

Les receptes d’alta cuina indiquen una gran utilitza-
ció d’espècies i condiments . Al llibre d’Apici hi apa-
reixen fins a 107 condiments diferents, dels quals 22 
s’esmenten en més de 50 receptes . Els dos més re-
currents són el gàrum i el pebre, seguits a una certa 
distància per l’oli i el vi . Encara més lluny se situen 
el vinagre, la mel i l’api bord . També és interessant la 
utilització de remenadors d’herbes a manera de bou-
quet garni . De tota manera, resulta raonable indicar 
que la menció d’algunes d’aquestes herbes i condi-
ments dels receptaris no té per què correspondre’s 
amb la realitat: per exemple, als resums d’Apici, s’es-
menta la magrana, que no surt ni una sola vegada 
dins el receptari, i per tant s’haurien afegit en èpo-
ques posteriors . A Catalunya trobem diverses instal-
lacions de gàrum al llarg del litoral; les analítiques, 
però, i de moment, no han pogut identificar les vari-
etats que s’hi podien haver fabricat .

La beguda

La beguda per excel·lència del món romà era el vi . 
Al delta del Llobregat s’hi han trobat nombrosos 
derelictes, àmfores que encara conservaven el reco-
briment de colofònia que n’impedia la transpiració . 
Una altra troballa important és el d’una mesura per 
a vi amb mel o mulsum, apareguda a Esplujals (Llei-
da) . En aquest sentit, resulta molt interessant la in-
formació sobre un vi excepcional, el rastre del qual 
ha aparegut a Catalunya . A la ciutat romana de Iesso 
(Guissona) s’ha estudiat la inscripció d’una àmfo-
ra per arqueofotònica . A sobre d’aquesta hi havia 
pintada una data consular on s’havia pogut llegir el 
nom d’un dels cònsols, Quintus Fabius, però no es 
veia el nom de l’altre . Mitjançant aquesta tècnica, es 
va poder determinar que el nom del segon cònsol 
era Lucius Opimius, per la qual cosa es va concloure 
que l’any d’envasament de l’àmfora era el 121 aC . El 
vi produït aquell any fou recordat al llarg de segles . 
Gràcies a la calor de la tardor, es va aconseguir un 
producte de qualitat excepcional que fou conegut 
com a uinum opimianum, o vi d’Opimi, pel nom del 
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cònsol de l’any, i que es va convertir en el vi més 
famós del món romà .

Expliquen les fonts que durant anys es van conser-
var envasos amb aquest vi . Al regnat de Tiberi ja no 
en quedaven existències i només en restaven algu-
nes gerres de col·leccionista . Al Satiricó de Petro-
ni s’explica com el nou-ric Trimalquió n’obre una 
ampolla per impressionar els convidats en un sopar 
extravagant . Segons Plini el Vell, en temps de Ves-
pasià encara hi havia alguna gerra d’aquest vi, que 
era llavors consistent com la mel i només es podia 
beure barrejat amb aigua .

Juana María Huélamo Gabaldón 
Josep Maria Solias i Arís 

KuanUm!
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RAÏM CONTRA LLORER 
Esport i banquet al menjar de la Mediterrània antiga  
Taller de KuanUm! (l’Hospitalet de Llobregat)

Plat de peix (aprox. 450-300 aC) provinent de la Campània.  
Hi apareix, a dalt, un moll, a la dreta un llobarro i una sèpia  
i, a l’esquerra, un sarg.  Museu Britànic

A PVLTIS VSQVE AD LOTUM  
De les farinetes al lotus. Ordi 
Taller de KuanUm! (l’Hospitalet de Llobregat)

Panera amb figues. Pintura mural a la Vil·la Popea, residència 
imperial a l’antiga ciutat romana d’Oplontis, sepultada pel Vesuvi 
Torre Annunziata, Itàlia
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Qui no ha volgut vestir-se d’Indiana Jones i voltar el 
món a la descoberta d’objectes preuats, vivint aven-
tures i desafiant malvats que volien dominar el món? 
Des de ben petits, hem vist com el cinema ha creat 
personatges i històries que ens han fascinat; aquest 
és el seu objectiu, omplir sales i deixar-nos bocaba-
dats . Però hi ha diverses preguntes que ens podríem 
fer, com ara: Tots els arqueòlegs viuen de manera tan 
intensa, jugant-se la vida constantment? Tots els ar-
queòlegs són forts i atractius? Per què la majoria són 
homes? O fins i tot, de què viuen?

D'ençà que es va inventar el cinema, l’arqueologia ha 
estat un dels temes preferits per productores, direc-
tors i guionistes per explicar històries d’acció, de ter-
ror o còmiques, com si l’arqueologia fos un comodí 
segur per a l’èxit de taquilla . No podem obviar que 
el cinema neix en un moment en què l’arqueologia 
està fent grans descobertes i, per tant, és un tema de 
moda, però el que malauradament això ha provocat 
és que s’hagi distorsionat, una realitat que, després 
de cent anys des dels inicis del cinema, continua 
igual . Hi ha una sèrie de patrons que es repeteixen 
en totes les històries portades a la pantalla: un ar-
queòleg, normalment home, de mitjana edat, fort i 
atractiu, busca un objecte preciós o un tresor, nor-

malment a llocs exòtics, mentre que en el mateix mo-
ment un personatge malvat també el vol aconseguir 
per dominar el món des del costat més fosc . Per tant, 
l’arqueòleg no és algú que es preocupa per la història 
i aplica mètodes científics, sinó que és algú que, com 
si fos entrenat per la CIA i expert en arts marcials, 
lluita contra el mal i vol obtenir un objecte molt va-
luós i a la vegada misteriós . 

Aquests objectes normalment són de gran valor 
històric, gairebé icones de períodes o civilitzacions 
(el Sant Grial, l’Arca de l’Aliança, l’espasa Excalibur, 
la mòmia d’un faraó, el Llibre dels Morts, la ciutat 
perduda o un galió carregat d’or), el fragment d’una 
àmfora grega no serà mai el motiu central d’un 
llargmetratge . Per tant, ens presenten la figura dels 
arqueòlegs com a persones excavant constantment 
o bé en cerca d’un objecte; queden fora, doncs, de 
l’interès del cinema les hores de laboratori o tots els 
documents burocràtics que suposen hores de des-
patx . Sense remei, la visió cinematogràfica d’aquest 
noble ofici està totalment distorsionada i genera en 
la societat una idea molt errònia del que és real-
ment l’arqueologia .

Parlem de l’arqueòleg més conegut, que no se sepa-
ra mai del seu barret, el Dr . Henry Walton Indiana 
Jones, Jr ., també anomenat Indy, un professor uni-
versitari, arqueòleg i sobretot aventurer . Ell és el pro-

Fotograma de la pel·lícula El sudari de la mòmia (The Mummy’s 
Shroud, 1967), de John Gilling
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L’ARQUEOLOGIA 
AL CINEMA

aventures trepidants sense hores  
de despatx ni traves burocràtiques

La recerca del Grial no és arqueologia,  
és la lluita contra el mal .

Henry Jones, Indiana Jones i l’última croada
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tagonista de quatre pel·lícules: A la recerca de l’arca 
perduda (Raiders of the Lost Ark, 1981), Indiana 
Jones i el temple maleït (Indiana Jones and the Tem-
ple of Doom, 1984), Indiana Jones i l’última croada  
(Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) i Indiana 
Jones i el regne de la calavera de cristall (Indiana 
Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) . 
O també les podem anomenar com fan els experts 
d’aquesta saga: Raiders, Temple, Crusade i Skull .  
En català les podríem anomenar Arca, Temple, Croa-
da i Calavera . Segurament Harrison Ford és l’arqueò-
leg més famós i que ens ha enamorat des de la primera 
pel·lícula . Ritmes trepidants, aventura, acció i misteri 
embolcallen cada història, enganxant-nos a la buta-
ca des del primer minut que arranca el cel·luloide .  
Però si ho mirem bé i n’analitzem alguns aspectes, ens 
sorprèn com, per exemple, a Indiana Jones i l’última 
croada, el nostre protagonista no té cap mania per 
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a col·leccionar objectes, no és ni tan sols arqueòleg, 
però sempre ha somiat ser-ho . En canvi, Sara Lavrof 
és una noia jove i culta, valenta i amb molta perso-
nalitat . Ella és filla del professor Lavrof, un prestigiós 
arqueòleg . Tots dos, juntament amb altres companys 
d’aventures, cerquen Paititi, la ciutat perduda i rica, 
a la vegada que han de rescatar el professor Lavrof, 
capturat pels dolents . Sembla, doncs, que hi ha un 
patró que es repeteix, ben bé com si ja instruíssim els 
més joves en el cinema d’aventures, on l’arqueologia  
i el passat en són els protagonistes .

Però si fem un viatge en el temps, veurem com l’any 
1932 la pel·lícula de terror La mòmia (The Mummy), 
dirigida per Karl Freund i protagonitzada per Boris 
Karloff, ja compleix alguns dels patrons que hem es-
mentat abans, tot i que sovint, en les pel·lícules on 
les mòmies són les protagonistes, l’argument princi-

pal és la maledicció que desperten per culpa dels ar-
queòlegs que fan la descoberta d’alguna cosa fins ara 
amagada . Recordem la història de la maledicció de la 
tomba de Tutankamon? Una tomba descoberta l’any 
1922; per tant, estem parlant de fets que passen deu 
anys abans de la pel·lícula esmentada . L’argument no 
ens pot semblar estrany ni allunyat perquè s’ha repe-
tit infinitat de vegades: un sacerdot de l’antic Egip-
te anomenat Imhotep —sempre és el dolent de les 
pel·lícules de manera terriblement injusta, ja que va 
existir de veritat i va ser el primer metge conegut de 
la història— ressuscita de manera totalment casual 
quan un arqueòleg d’una expedició llegeix en veu 
alta un papir que hi havia al costat de la mòmia del 
sacerdot . Imhotep fuig dels arqueòlegs emportant-se 
el pergamí i viatja al Caire buscant la reencarnació 
de la seva estimada princesa Ankhesenamon —que 
en realitat fou una reina egípcia filla d’Akhenaton  

rebentar un terra de marbre històric d’una suposada 
antiga biblioteca, situada en realitat dins l’església de 
San Barnaba a Venècia, per accedir a les catacumbes  
i, no content només amb això, agafa ossos de tombes 
i teles antigues per fer torxes i poder il·luminar l’es-
pai . Tot i que la situació porta el protagonista al límit, 
no ens imaginem un arqueòleg rigorós destrossant  
objectes antics per allà on passa . Però Indy només té 
un objectiu, l’objecte final, i, per tant, el fi justifica tots 
els mitjans emprats . Si més no, aquesta manera de fer 
ens hauria de semblar curiosa . També caldria afegir 
que les dones que sempre rodegen Indiana Jones són 
dones boniques que aporten la part romàntica; sen-
se més transcendència, tanmateix . I si ens referim a 
aquest famós arqueòleg, no podem deixar de parlar 
de la pel·lícula d’animació Les aventures de Tadeu 
Jones (2012), una paròdia del mateix Indiana Jones . 
En aquest cas, curiosament, el protagonista, aficionat 
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i la conegudíssima Nefertiti . El sacerdot, que dolgut 
per la mort de la princesa l’havia intentat ressusci-
tar, va ser enterrat viu com a càstig . El resum és que 
una noia en l’actualitat (Helen Grosvenor) s’assembla 
molt a la princesa . Imhotep, gràcies a uns arqueòlegs, 
la descobreix i la vol sacrificar i momificar, però fi-
nalment la noia recorda qui és en realitat gràcies a un 
papir dedicat a la deessa Isis i la mòmia d’Imhotep es 
desfà en pols . 

Les mòmies sempre han estat una icona del cinema 
de terror . L’any 1967 John Gilling dirigeix El sudari 
de la mòmia (The Mummy’s Shroud), una pel·lícu-
la on una petita expedició arqueològica dirigida per 
Sir Basil Walden descobreix la tomba de Kah-To-Bey . 
Malgrat les advertències del guàrdia, decideixen em-
portar-se la troballa al Caire i col·locar-la al costat 
de la mòmia de Prem, el seu devot esclau i protector . 

tació, la crítica va estar força dividida entre els qui 
hi veien una molt bona pel·lícula d’acció amb efectes 
especials i els qui creien que tenia un guió massa po-
bre . Tot això no va impedir que se’n fessin seqüeles 
que van tenir força èxit .

Aquesta classe de pel·lícules ens recorden les ja es-
mentades d’Indiana Jones: ritme trepidant, tresors 
misteriosos, l’ambientació a principis del segle XX, 
dolents exageradament malèfics i una petita dosi 
d’humor . Fins i tot podríem pensar que aquesta fór-
mula es repeteix també en els llibres de Dan Brown, 
on no trobem un arqueòleg sinó un professor espe-
cialista en simbologia religiosa en època contem-
porània, però l’estructura del relat és exactament la 
mateixa, i quan se’n fa l’adaptació al cinema, el patró 
Indiana Jones és evident . Això és ben diferent d’una 
altra pel·lícula també titulada La mòmia (The Mum-

my, 2017), on el protagonista és un conegut actor, en 
aquest cas Tom Cruise . Aquesta pel·lícula d’acció de 
producció americana, xinesa i japonesa, dirigida per 
Alex Kurtzman, tot i tenir els elements que podríem 
considerar d’èxit, no va acabar d’agradar a la crítica . 
L’argument segueix sent el d’una momificació en vida, 
però en aquest cas d’Ahmanet, una princesa acusada 
de traïció . El seu sarcòfag és traslladat al desert i se-
pultat en una espècie de presó de mercuri perquè no 
en pugui sortir mai, però evidentment, enmig de mi-
litars i una jove arqueòloga, la mòmia acaba sortint 
de la seva presó i això provoca una espiral de terror . 
Amb més dosis de por i suspens i sense tocs d’humor, 
la pel·lícula no va tenir èxit i de fet va provocar pèr-
dues milionàries a Universal .

Una pel·lícula molt diferent i que sovint emeten pels 
volts de Setmana Santa, ja que comença a ser un 

Quan es desxifren els jeroglífics de la seva tomba es 
desencadena una història de bogeria, misteri i assas-
sinats . Aquest argument, que ja es va utilitzar l’any 
1932 i que veiem que ja es va repetir anys després, 
ha estat utilitzat en múltiples ocasions al cinema; la 
més coneguda és La mòmia (The Mummy, 1999), 
dirigida per Stephen Sommers i protagonitzada per 
Brendan Fraser i Rachel Weisz . En aquest cas hi ha 
algunes petites variacions; la més important és que 
ja no és una pel·lícula de terror, sinó d’acció i amb 
alguns tocs d’humor . També en aquest cas trobem la 
història del ja pobre conegut Imhotep, tot i que ara 
l’enamorada és Anck-su-namun, amb la qual confa-
bula per assassinar el faraó Seti I . En aquest cas un 
dels escenaris és Hamunaptra, la ciutat dels morts, i 
la maledicció que cau sobre el sacerdot és el Hom 
Dai, momificar-lo viu . El resultat és un blockbuster  
amb grans efectes especials . Malgrat la gran recap-
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clàssic d’aquestes dates, és El cos (The body, 2001) .  
En aquest cas canviem d’escenari per viatjar a Jerusa-
lem, on Sharon Golban, una arqueòloga, descobreix 
les restes d’una tomba i, després d’estudiar-les detin-
gudament, arriba a la conclusió que podrien ser les 
restes de Jesucrist . El Vaticà decideix enviar a l’exca-
vació el sacerdot Matt Gutiérrez (Antonio Banderas) 
per assegurar-se que aquest descobriment no serà un 
trasbals per a la comunitat cristiana . Enmig de dile-
mes morals, interessos polítics i terrorisme, per tant, 
també hi trobem dosis d’intriga i acció: hi ha l’apari-
ció d’un expert que determina que el cos, que té una 
costella fracturada pel que podria semblar la ferida 
d’una llança, té indicis d’haver estat crucificat i la data 
de la seva mort és al voltant del 30 dC . Tot això, El cos 
ens ho mostra amb metodologia científica, recerca i 
rigor, de manera que podríem dir que aquí, almenys 
en bona part, l’arqueologia està ben representada .

Però de blockbusters sobre arqueologia n’hi ha molts . 
Un altre exemple podria ser National Treasure 
(2004), on Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) 
dedica tota la seva vida a la recerca d’un tresor dels 
cavallers templers que es creia que estava amagat 
en algun racó dels Estats Units . La família Gates 
sempre ha estat buscant aquest tresor, fins que Ben-
jamin troba la pista definitiva: un mapa amagat a la 
Declaració d’Independència . En aquest cas, el ritme 
és propi d’una bona pel·lícula d’acció, amb dolents 
inclosos que es volen apoderar del tresor, i, a la ve-
gada, una manera molt americana de reivindicar 
una història pròpia . La pel·lícula Timeline (2003) 
és un cas peculiar, on el professor Edward Johnston 
dirigeix un estudi arqueològic del poble de Castle-
gard a la Dordonya, França, on l’any 1357 s’executà 
Lady Claire . El seu martiri va inspirar els france-
sos per guanyar la Guerra dels Cent Anys contra 

els anglesos . El fet és que es descobreix una manera 
de viatjar en el temps, i el professor Johnston és te-
letransportat al Castlegard del 1357 . Quan els seus 
alumnes experts en edat mitjana veuen que no tor-
na, van a buscar-lo . En aquest cas els protagonistes 
també viuen la història, però perquè hi viatgen i po-
den viure-la sense interpretacions posteriors, veuen 
els espais i parlen amb els protagonistes històrics, 
donant dades que difícilment un historiador o un 
arqueòleg podrien arribar a tenir simplement amb 
l’estudi i amb excavacions .

Un altre cas evident on veiem el triomf de l’arqueo-
logia és en els videojocs, alguns d’ells amb tant d’èxit 
que han passat a la pantalla, com és el cas de Tomb 
Rider (2001), on una arqueòloga, Lara Croft, que 
porta roba ajustada i un cinturó per a dues pisto-
les i que es dedica a recórrer el món a la recerca 

de tresors, és interpretada per Angelina Jolie . És un 
patró Indiana Jones, tot i que la protagonista és una 
dona, cal dir que sovint classificada com un símbol 
sexista, però que compleix amb la recerca de l’ob-
jecte, l’acció i els dolents . Les tres claus bàsiques . 
Aquest és també el cas del videojoc Uncharted, que 
ha vist la seva versió cinematogràfica aquest 2022,  
i on podem viure una aventura d’acció que ens por-
ta a viatjar per tot el món, a la recerca perillosa d’«el 
més gran tresor mai trobat» al mateix temps que 
busquen el germà del protagonista (Tom Holland), 
desaparegut fa molt de temps . En aquest cas trobem 
un altre Indiana Jones, amb el paral·lelisme de la 
recerca d’un familiar i, en aquest cas, la d’un galió 
carregat d’or . Són pel·lícules d’acció, entretingudes, 
d’èxit assegurat, ja que són dos dels videojocs més 
famosos de la història, però no hi busquem el rigor 
arqueològic perquè no l’hi trobarem . 
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Wonder Woman 1984 (2020) és la seqüela de Wonder 
Woman (2017) . L’inici del film ens explica una histò-
ria gairebé mitològica on coneixem la protagonista, 
Diana, de ben petita . De sobte la veiem ja adulta tre-
ballant com a antropòloga a l’Institut Smithsonian 
de Washington, D . C ., especialitzada en la cultura de 
les antigues civilitzacions mediterrànies . En aquesta 
pel·lícula també hi trobem un objecte preuat que si 
cau en mans del personatge dolent podria ser fatal 
per a la història de la humanitat . I aquí ens adonem 
que fins i tot a les pel·lícules hi ha una barreja en-
tre antropologia i arqueologia, tot i que almenys en 
aquesta hi veiem despatxos i peces catalogades .

Però no tot han estat pel·lícules d’acció per veure 
menjant crispetes . Sobre arqueologia també podem 
trobar llargmetratges com Luxor (2019), dirigit per 
Zeina Durra, una coproducció entre Egipte, el Regne 

Unit i els Emirats Àrabs . Una història reflexiva on la 
protagonista fuig d’un període traumàtic després de 
treballar en un hospital a la frontera entre Jordània 
i Síria, on es feia càrrec de víctimes de la Guerra de 
Síria . Torna a Luxor, on havia viscut als vint anys i on 
es retroba amb un antic amor, un arqueòleg que con-
tinua excavant a la zona però que, si més no, ens par-
la una mica de la vida solitària que sovint viuen els 
que treballen en excavacions . El ritme és pausat, no 
hi ha acció ni dolents que vulguin dominar el món; 
simplement situacions personals, entre les quals es 
troba la vida solitària d’un arqueòleg .

Sabem que amb freqüència el cinema es nodreix 
de novel·les per crear guions, el que coneixem com 
a adaptacions cinematogràfiques . A Agatha Chris-
tie se li atribueix la frase «Casa’t amb un arqueòleg: 
com més vella et facis, més encantadora et trobarà» .  

Aquesta frase té una explicació molt simple: la famo-
sa escriptora estava casada amb un arqueòleg, Max 
Mallowan . Christie acompanyava sovint el marit a 
les excavacions, i li agradava fins i tot participar-hi; 
és per això que en algunes de les seves novel·les 
hi descobrim personatges lligats a l’arqueologia, 
localitzacions que són escenari de civilitzacions 
passades o fins i tot excavacions . En la seva obra, 
l’escriptora descriu aquest món amb sensibilitat  
i rigor, i en el moment que es porten al cinema, 
tot i que per qüestions de ritme hi podem trobar 
alguna variació, sovint aquests elements se solen 
respectar . Alguns dels exemples més clars són 
Cita amb la mort (Appointment with Death, 1987) 
i Mort al Nil (Death on the Nile, 2022) . També li 
devem la sèrie televisiva britànica Poirot, que es va 
emetre del 1989 al 2013, amb David Suchet inter-
pretant el famós investigador privat . Aquesta míti-

ca sèrie televisiva ens regala sovint, en molts capí-
tols, escenes vinculades a l’arqueologia, paisatges 
bucòlics i un ambient on a principis del segle XX, 
tal com havia viscut la mateixa Agatha Christie, 
l’arqueologia estava descobrint un passat que en-
cara estava amagat . És d’aquella època la descober-
ta de la tomba de Tutankamon (1922) o la de les 
tombes reials de la ciutat d’Ur (1926-1927), on el 
marit d’Agatha Christie estava participant en les 
excavacions . A ella devem, doncs, una visió potser 
massa romàntica i ensucrada d’aquest món, però 
no podem negar un respecte cap a l’ofici de qui 
era el seu marit i en el qual ella es va inspirar per a 
tantes novel·les que són referents literaris .

En resum, el cinema és un art que té una gran capa-
citat de convicció i, si a elements atractius com 
aventures, arqueologia, passat, acció i una barreja 
de terror i humor hi afegim enemics reals, localitza-
cions reconegudes i fets històrics verídics, la barreja 
podria confondre’ns, però no podem perdre el nord, 
com la brúixola d’un bon aventurer, i ens cal saber 
sempre destriar el que és entreteniment del que és 
la realitat . Cal reconèixer les hores de laboratori i 
burocràcia dels arqueòlegs, una part que potser no 
és tan atractiva cinematogràficament però que és la 
que en realitat salva de de l’oblit el passat .

Maria Roig 
Cineasta i productora audiovisual
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ELS ACTES DEL FESTIVAL
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OFICINA DEL FESTIVAL TARRACO VIVA
PRESENTA: RICARD LAHOZ

ACTE INAUGURAL

GRANS DESCOBERTES DE L’ANTIGUITAT
Arqueologia i història per al segle XXI

NOU

GUERRA I TIRANIA
De l’antiguitat al present: 
algunes reflexions

FERNANDO QUESADA
GUSTAVO GARCÍA JIMÉNEZ
MODERA: JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO

DEBAT

Malauradament, l ’actual 
guerra a Ucraïna ens ha tor-

nat a recordar temps passats no tan  
llunyans . Sense voler fer una compa-
rança banal, el debat vol acostar-nos 
a la relació que hi pot haver entre la 
tirania i la guerra . Parlarem d’alguns 
tirans del món antic i de l’ús de la 
guerra com a arma política .

Era la Roma republicana una tirania 
que feia servir el poder per ampliar el 
seu domini per mitjà de les guerres? 
Alexandre el Gran, o el mateix Juli 
Cèsar, van ser genials estrategues o 
uns líders egocèntrics amarats d’am-
bició personal? Com percebien les 
societats antigues la relació entre el 
poder personal i les guerres de con-
questa? Aquestes són algunes de les 
reflexions que intentarem provocar .

NOU Es presentaran les principals 
activitats de la XXIV edició 

del festival i reflexionarem sobre el 
paper que la història i l’arqueologia 
poden i han de tenir en ple segle XXI . 

Enguany es compleixen una sèrie 
d’aniversaris importants en la llarga 
història dels sabers del passat: cent 
anys de la descoberta de la tomba 
pràcticament intacta del faraó Tu-
tankamon, un altre centenari, el de 
l’inici de les excavacions de les tombes 
reials d’Ur, dos-cents anys del desxi-
frament dels jeroglífics egipcis, i dos-
cents anys també del naixement del 
descobridor de Troia . 

Aquestes fites i d’altres, com és la des-
coberta de la necròpolis de Tàrraco, 

ens serviran per plantejar-nos la im-
portància que té la mirada al passat 
de l’antiguitat en la nostra societat i 
realitat actuals .

Al voltant d’aquestes commemoraci-
ons, hem programat una sèrie d’activi-
tats per acostar-les als nostres públics: 
monòlegs d’alguns dels protagonistes, 
recreacions històriques, xerrades, do-
cumentals, etc . 

Alguns fragments d’aquestes activi-
tats les mostrarem en l’acte inaugu-
ral perquè siguin com un tastet del 
que es podrà veure durant el festival .  
I també s’han organitzat entrevistes i 
petits debats per indagar sobre per què 
el passat de l’antiguitat ens segueix 
atraient tant .



121120 PRO G R A M A D’AC T I V I TAT S

NOU NOU NOU

HEINRICH SCHLIEMANN
Jo trobaré Troia!

PLINI PER PLINI
Més enllà del volcà

RAMON EL PEDRES
El descobriment de la necròpolis

MARC PINYOL CARLES ALCOY ÁLEX MANRÍQUEZ
COL·LABORA: MNAT

MONÒLEG MONÒLEG MONÒLEG

«Sempre he pensat que s’han 
de perseguir els somnis fins a 

la mort . És cert que no he tingut una 
infància gens fàcil, i aquesta circums-
tància ha provocat que el meu caràcter 
no sempre sigui acceptat per tothom . 
Ara bé, suposo que també m’ha ajudat 
a centrar-me en la recerca del coneixe-
ment . He aconseguit saber parlar més 
de vuit idiomes, i això m’ha permès 
reunir una gran fortuna . 

»Sens dubte, la gent del meu voltant 
no veia gaire clar en què destinaria 
gran part d’aquests diners, però soc 
de conviccions fortes, suposo . Dins 
d’un dels poemes èpics més impor-
tants de l’antiga Grècia, crec haver 
trobat la clau per a la que pot ser la 
troballa arqueològica més important 
de la meva vida i una de les més im-
portants de la història» .

Plini el Vell se’n va anar a 
veure el volcà . Sí, l’excusa era 

socórrer gent en perill, però era fals . 
En aquell moment, quan va marxar, 
ja sabia que no tornaria . La simpatia 
pels habitants va ser l’excusa, fal·laç, 
per ser a prop del volcà, per veure, per 
conèixer, per saber . La curiositat no 
mata el gat, el justifica!

Han trobat en una vil·la propera a 
Nàpols, a Cuma, vora el temple de la 
Masseria del Gigante, la que sembla 
ser una de les biblioteques romanes 
més ben conservades . Entre altres 
joies, tresoreja una biografia de Me-
cenàs, De culto suo, una primera obra 
d’Eurípides, uns fragments de memò-
ries d’August, i també una carta de 
Plini el Jove a Tàcit, que transcriu la 
darrera carta del seu pare adoptiu i 
oncle, redactada a la platja d’Estàbia 
el mateix dia de la seva mort .

L’excavació de la necròpolis 
va ser una fita per a la ciutat 

i per a moltes persones que van deixar 
el seu nom escrit a la història de l’ar-
queologia local, com el seu principal 
impulsor, mossèn Serra i Vilaró, o el 
cardenal Vidal i Barraquer .

També, però, hi va haver molts altres 
personatges, anònims, que van viure 
en primera persona tot el procés i que 
tenen una crònica que la majoria des-
coneixem . El Ramon, un immigrant 
que havia arribat a Tarragona per 
guanyar-se la vida i sobreviure en una 
època complicada de la història, va 
acabar vinculat a la necròpolis . Sense 
esperar-ho ni buscar-ho, va descobrir 
un món que des de sempre li havia 
agradat però del qual, fins llavors, no 
havia pogut gaudir mai .

NOU NOU NOU

VEIG COSES MERAVELLOSES
Records de Hussein Abdel Rasul

UN TEXT,  
UNA FRASE, UN MOT 
Champollion i el desxiframent  
de la llengua dels faraons

UN TE AMB MISS MALLOWAN
D’Agatha Christie a Agatha 
Mallowan, la gran dama del misteri

AGUSTÍ FERRÉ PACO TOVAR
ASS . TARRAGONA 1800

CRISTINA MURILLO

MONÒLEG MONÒLEG MONÒLEG

Quan la troballa de la tomba 
del faraó nen va fer-se públi-

ca, la notícia va fer la volta al món .  
No n’hi havia per a menys . La Vall 
dels Reis es donava per exhaurida i 
ningú esperava poder trobar-hi cap 
sepulcre intacte, no violat pels lladres 
de tombes que, des de temps imme-
morials, havien saquejat els llocs sa-
grats . Howard Carter va ser l’autor 
d’aquella tasca arqueològica, i quan 
va dir allò tan cèlebre de «Veig coses 
meravelloses», va obrir la porta al co-
neixement més profund d’un poble 
enigmàtic i fascinant . Però què en 
pensaria el món si algú digués que, 
en realitat, va ser un noiet de deu anys 
qui va trobar l’entrada del sepulcre? 
Jo mateix, Hussein Abdel Rasul, ai-
guader dels excavadors . Vols saber-ne 
la veritat?

El 14 de setembre de 1822, 
després d’anys d’estudis, Jean- 

François Champollion va aconseguir 
aïllar una sèrie d’ideogrames de l’es-
criptura jeroglífica a partir dels textos 
escrits al temple d’Abu Simbel i de la 
pedra de Rosetta . Símbols referents a 
un faraó, a un monarca i a un déu, Ra . 
D’aquesta manera se sortia del laberint 
que havia suposat per a tots els erudits 
entendre els «dibuixos» d’una cultura 
mil·lenària, la llengua de la qual havia 
quedat muda des dels temps de l’em-
perador Justinià, al segle VI .

Enguany, que es commemoren els dos 
segles del desxiframent de l’escriptu-
ra jeroglífica, obrim la porta a poder 
entendre cada vegada més i millor no 
només els grans monuments d’Egipte, 
sinó també les inscripcions dels obelis-
cos repartits per llocs tan llunyans del 
Nil com Roma, París, Londres i fins i 
tot Nova York . 

La vida d’aquesta magnífica 
escriptora va més enllà de les 

novel·les policíaques i les aventures 
del detectiu Poirot . Ens submergirem, 
acompanyats d’una tassa de te al més 
pur estil victorià, en l’apassionant vi-
atge d’Agatha Christie al costat del 
seu segon marit, el prestigiós arque-
òleg Max Mallowan . Ella ens relatarà, 
a través d’anècdotes viscudes, el dia a 
dia del seu últim viatge a Síria i l’Iraq . 

Veurem el viatge amb els ulls d’una 
esposa enamorada que va deixar de 
banda la seva professió per integrar-se 
a l’expedició com una treballadora 
més . Entendrem també com la gran 
dama del misteri va deixar enrere els 
monstres que la turmentaven gràcies 
a la seva nova vida amb el seu marit, 
catorze anys més jove . Com molt bé 
ens diu: «Casa’t amb un arqueòleg: 
com més vella et facis, més atractiva 
et trobarà» .
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JÚLIA
La filla d’August

TITUS MANILIUS,  
DESIGNATOR 
Dignificant la mort

FRONTINUS,  
CURATOR AQUARUM
El gestor de les aigües  
de Roma visita Tàrraco

MERCÈ ROVIRA ROBERT RODRÍGUEZ FIBLA 
THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA

JAUME MARTELL, ITINERE
COL·LABORA: EMATSA

MONÒLEG MONÒLEG MONÒLEG

Júlia era la filla única de l’emperador 
August . Primer es va casar amb el seu 
cosí germà, Marcel, fill de la germana 
estimada del seu pare . Després, vídua 
del primer marit i per conveniència 
també del seu pare, es va tornar a ca-
sar amb Marc Vipsani Agripa, amic de 
tota la vida i amb qui va tenir diversos 
fills que semblaven garantir l’herència 
imperial . Mort Agripa, es va tornar a 
casar, aquest cop amb el seu germa-
nastre Tiberi . Ella havia complert 
amb el seu paper; ara tocava una mica  
de diversió .

Titus Manilius és un designator, un 
dels encarregats d’organitzar els fune-
rals a Tàrraco . Cada dia conviu amb 
la mort i això l’ha fet un home fort . 
Tanmateix, viu turmentat pels seus 
pensaments . Són massa les coses que 
ha vist i tantes les situacions injustes 
que ha viscut que, per a ell, resulta 
molt difícil poder creure en els déus 
dels seus avantpassats . 

A la ciutat hi han arribat les idees 
escèptiques dels estoics, els epicuris, 
i també els anomenats cristians, se-
guidors d’un rabí jueu, creences que 
el fan pensar i li generen dubtes . Els 
temps canvien i ara la gent ja no es vol 
incinerar, sinó inhumar-se per conser-
var el cos i poder tornar a la vida en 
un futur . Titus Manilius ens parlarà 
de la vida i la mort, de com els romans 
han sobreviscut a guerres i malalties,  
i també dels seus dubtes i alegries .

Frontinus, curator aquarum de Roma, 
ens explica com gestionaven els ro-
mans el proveïment d’aigua de les 
ciutats i les grans obres d’enginyeria 
que van construir per dur-ho a ter-
me . Durant l’Imperi romà, el curator 
aquarum era el comissari responsable 
de la gestió i el manteniment del sis-
tema d’abastament i la xarxa de dis-
tribució d’aigua a les ciutats romanes .  

A Roma, aquesta funció formava part 
de les tres grans curadories urbanes, 
juntament amb la d’obres públiques 
i la del clavegueram . El càrrec tenia 
una gran importància i responsabi-
litat . L’exercia un senador amb rang 
consular que era nomenat directa-
ment per l’emperador . 

NOU NOU

BONAVENTURA
El singular cas del sarcòfag  
egipci de Tarragona

KARME GONZÁLEZ
COL·LABORA: REIAL SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA DE TARRAGONA (RSAT)

MONÒLEG

L’Antònia Hernández, filla 
de Bonaventura Hernández 

Sanahuja, primer director del Museu 
Arqueològic de Tarragona, ens expli-
ca els fets relacionats amb la troballa 
feta per uns presidiaris d’un suposat 
sarcòfag egipci, el març del 1850, a la 
pedrera del port de Tarragona .

Hernández Sanahuja va emetre un 
informe en el qual afirmava que els 
motius del sarcòfag demostraven la 
presència d’una primitiva civilització 
egípcia a Espanya: els hikses, que van 
construir les primeres muralles de 
Tarragona .

Emil Hübner, un reconegut arqueòleg 
alemany, va declarar el 1862 que el 
sepulcre era una falsificació . Cap al 
1870 Hernández va canviar algunes 
de les seves idees inicials . Finalment, 
va cremar tots els exemplars de la seva 
publicació i va llençar al mar els frag-
ments del sepulcre que havien quedat 
a Tarragona .

SCRIBONIA ATTICE, 
OBSTETRIX 
Una metgessa per a les dones

CRISTINA MASDEU 
THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA

MONÒLEG

Gràcies a les inscripcions fu-
neràries i a les fonts escrites, 

es coneix l’existència de nombroses 
dones que es dedicaven a la medicina 
en l’antiguitat . Eren dones que apre-
nien l’ofici al costat d’un metge (que 
podia ser el seu pare) o d’una dona 
que, per tradició, transferia els seus 
coneixements a les seves deixebles . 
Aquestes metgesses dedicaven els es-
forços a la cura de les dones, sobretot 
al tractament d’embarassos, parts i 
malalties sexuals .

Entre aquestes dones hem escollit  
Scribonia Attice, casada amb el cirur-
già Marcvs Vlpivs Amerimnvs i enter-
rada al panteó familiar de l’Isola Sacra 
d’Òstia . Va ser una ginecòloga molt 
apreciada a la ciutat, i probablement te-
nia consulta a peu de carrer per poder 
atendre totes les dones que li requerien 
els serveis .

LA BODA DE CLEÒPATRA
Per què es vol casar  
la reina d’Egipte?

ASSUMPTA MERCADER SOLÀ

MONÒLEG

Iras, la serventa de Cleòpatra, ens par-
la dels preparatius del casament de la 
reina d’Egipte amb Marc Antoni . Serà 
una gran festa, però hi ha alguna cosa 
que no li fa el pes . Per què s’hi deu 
voler casar si, segons la seva opinió, 
no li fa cap falta?

Tant a Roma com a Egipte, un matri-
moni és sobretot un acord econòmic 
i polític . Juli Cèsar i Marc Antoni, 
els dos amants romans de Cleòpatra, 
s’han casat diverses vegades, i ella 
també . El poder econòmic, l’estatus 
polític i el desig de tenir descendència 
són les principals raons per les quals 
es casa un home romà, però per a una 
dona és molt diferent . Iras ens explica 
què significa per a una romana ca-
sar-se i convertir-se en una matrona, 
i la preocupa què pot comportar això 
a la seva reina . 
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NOU NOU NOU

GLADIADORS I MITES
Mites, llegendes, falsedats  
i veritats de la gladiatura

MN. JOAN SERRA I VILARÓ
De la tomba oblidada  
a la fàbrica de tabacs

CASTRA LEGIONIS
Vida quotidiana  
de legionaris romans

RICARDO CAGIGAL,  
JANO REPRODUCCIONES HISTÓRICAS
COL·LABORA: ASSOCIACIÓ CULTURAL
GESTA GLADIATORIA

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SANT FRUCTUÓS
COL·LABORA: MNAT

PROJECTE PHOENIX

RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA

El llarg procés de transfor-
mació de la gladiatura des 

dels orígens fins als professionals del 
gladius resulta poc temptador per a 
molts investigadors . El corrent do-
minant explota sense pudor un sag-
nant món de mites i llegendes amb 
molt poc rigor històric . Els combats 
sagnants i la mort semblen ser l’únic 
motiu que sosté l’interès per aquest 
espectacle . Però necessitem conèixer 
la regla i donar sentit al procés pel 
qual el munus es va convertir en lu-
dus, i com el «deure» de donar la vida 
pels difunts es va convertir en un es-
pectacle . A partir d’aleshores, la lluita 
entre combatents entrenats i armats 
per oferir a la població un espectacle 
sagnant –no necessàriament mortal– 
va afavorir l’aparició d’un fenomen de 
masses únic .

«Amb aquest treball, en certa 
manera, arxivem aquest re-

cord gràfic del terreny excavat, alhora 
que l’oferim al públic per informar 
la seva curiositat sobre aquest desco- 
briment arqueològic, que tant de res- 
sò ha tingut fins més enllà de les nos-
tres fronteres .»

Amb aquestes paraules, l’any 1948, 
l’arqueòleg Joan Serra i Vilaró cloïa la 
introducció del seu llibre La Necrópo-
lis de San Fructuoso . Les excavacions 
es van dur a terme entre el 1926 i el 
1933 als terrenys de la futura fàbrica 
de tabacs, un dels espais més signi-
ficatius per a l’arqueologia cristiana 
hispànica . La tasca de Serra i Vilaró 
revela el perfil d’un arqueòleg avançat 
al seu temps, un dels més rellevants 
del nostre país, així com també el 
d’un intel·lectual preocupat per la 
divulgació de les seves investigacions . 

La major part de la vida diària 
d’un legionari romà transcor-

ria als barracons del seu campament . 
Després d’efectuar molts i diversos 
serveis –guàrdia, entrenament, obres 
de reparació, serveis administratius, 
etc .–, gaudien d’un cert temps lliure 
que podien destinar a fer el menjar, 
netejar la roba i l’armament, jugar amb 
els seus companys o escriure cartes a 
la família i als amics, els quals molt 
sovint estaven a milers de quilòmetres 
de distància .

Documents originals i cartes trobades 
en diferents indrets de l’Imperi romà 
ens acosten a les veus d’alguns legiona-
ris romans . A través d’elles coneixerem 
aspiracions, pors i sentiments; com les 
del legionari Apol·linar, que escriu a 
la seva mare, Tasucari, les següents 
paraules: «Sempre que us recordo no 
menjo ni bec, sinó que ploro» .

NOU NOU NOU

TUTANKAMON I CARTER
Dos noms i un sol destí

ARGOS TARRAGONA

RECREACIÓ HISTÒRICA

Els camins d’un faraó des-
conegut i d ’un arqueòleg 

controvertit es van creuar ara fa cent 
anys . L’activitat vol posar en relleu el 
lent procés que va permetre demostrar 
l’existència del faraó nen que va guiar 
el seu poble des d’Amarna de nou cap 
a Luxor . Així mateix, es vol mostrar el 
llarg i accidentat camí que va seguir 
Howard Carter fins a arribar al mo-
ment culminant de la seva carrera . Per 
primera vegada es descobria una tom-
ba intacta d’un faraó de l’antic Egipte . 

L’arqueòleg més insospitat va fer la 
troballa de la tomba del faraó més ines-
perat . Enguany se celebra el centenari 
del moment clau en què l’arqueologia 
esdevingué una professió científica 
valorada socialment i amb una popu-
laritat mai vista fins aquell moment .

SOTA EL VOLCÀ
Vida i mort en un racó 
de Pompeia

PROJECTE PHOENIX

RECREACIÓ HISTÒRICA

En unes poques hores la ciutat 
de Pompeia va quedar sepulta-

da per l’erupció del Vesuvi . Milions de 
tones de cendres i pedres del volcà van 
fer desaparèixer la ciutat . Des de l’ini-
ci de les excavacions al segle XVIII els  
arqueòlegs han trobat unes 1 .500 vícti-
mes de la catàstrofe . Segurament en van 
ser moltes més . Però qui eren aquestes 
persones? Com era la seva vida?   

Amb aquesta activitat us presentarem 
alguns elements per saber com podria 
haver sigut l’existència d’aquestes víc-
times . Us mostrarem un fragment de 
la vida d’alguns possibles habitants 
de Pompeia en un dels espais més 
característics de l’antiga ciutat roma-
na: una caupona (una espècie de bar) .  
La majoria de la gent que vivia a Pom-
peia no tenia cuina a casa, i això feia 
que les cauponae fossin un punt de 
trobada per a molta gent . Alguns dels 
clients d’aquest establiment van anar-
hi el dia mateix de la catàstrofe, sense 
saber el destí que els esperava .

MUNUS: UN VIATGE ANTIC
Hades, Caront i la recreació  
de l’inframon a l’amfiteatre

ISTITUTO ARS DIMICANDI

RECREACIÓ HISTÒRICA

Els jocs de gladiadors estan 
a punt de començar i apa-

reix un personatge amb una màscara 
blava horrible i un gran martell als 
braços . És Caront, el barquer de les 
ànimes . Al seu costat, amb una forca 
de dues dents, hi ha Hades, déu dels 
morts . Què hi fan, a l’amfiteatre romà? 
Valeri Flac explica com les lluites de 
gladiadors eren un viatge a l’inframon . 
Només els que  demostressin heroisme 
serien dignes de travessar la porta in-
fernal, sanavivaria, i tornar a la vida . 
Els covards, per la libitinaria, desapa-
reixerien per no tornar mai més .

Basant-se en fonts antigues, Ars Dimi-
candi mostra com era la representació 
de l’inframon a l’amfiteatre . Un espec-
tacle que aprofundeix, com ningú ho 
ha fet mai, en l’autèntic significat ritual 
dels munera gladiatoria .
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NOU

L’ÚLTIMA HISTÒRIA  
DE JULI CÈSAR
Espectacle amb actors,  
titelles i siluetes

CONVIVIUM
Representació social  
i ostentació del banquet romà

FUNDITORES BALEARES
Els guerrers de les illes Balears

GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS IES VIDAL I BARRAQUER 
OFICINA DEL FESTIVAL  
COL·LABOREN: PROJECTE PHOENIX, MNAT, 
JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO I DOMUS APICIUS

AMICS DEL MUSEU DE MENORCA
FEDERACIÓ DE TIR AMB FONA  
UNIÓ EXCURSIONISTA DE MENORCA

RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA RECREACIÓ HISTÒRICA

Espectacle amb actors, titelles i siluetes 
entorn del final de Juli Cèsar en què 
visualitzarem els grans personatges de 
l’època i viurem de primera mà uns 
fets que van sacsejar Roma . Descobri-
rem una història d’intrigues, d’enveges 
i de venjances, així com el tràgic des- 
enllaç d’aquest famós general . L’última 
història de Juli Cèsar va ser, en realitat, 
la primera d’una sèrie d’esdeveniments 
que van capgirar la història i van donar 
pas a un nou ordre .

Disseny de personatges i pintura:  
Armand González
Construcció de titelles:  
Álex Manríquez
Construcció de siluetes:  
Eudald Ferré
Vestuari: Teresa Baz
Actors: Cristina Casanova,  
Marcel Ferré, Oriol Montesó,  
Álex Manríquez i Joan Rioné
Guió i direcció: Joan Rioné 
Companyia: 
Genovesa, Narratives Teatrals 

Durant aquest curs, 2021-
2022, l’organització del fes-

tival Tarraco Viva i el grup del cicle 
formatiu de grau superior d’Animació 
Sociocultural i Turística de l’Institut 
Francesc Vidal i Barraquer, amb les 
seves professores, han tornat a enge-
gar una nova col·laboració . El projecte 
s’ha centrat en el procés de preparació 
i representació de la recreació histò-
rica d’un banquet romà . 

L’alumnat, que ha hagut d’investi-
gar sobre aquesta temàtica en bi-
blioteques especialitzades, ha rebut 
l’assessorament d’especialistes, ha 
participat en tallers i visites relacio-
nats amb l’alimentació i l’elaboració 
de plats a l’antiga Roma, ha elabo-
rat el guió i ha triat les imatges per 
a la representació, ha assajat i ha 
preparat la recreació per a la seva 
presentació en l ’edició d’enguany  
del festival .

Els romans coneixien Menorca i Ma-
llorca perquè els foners nascuts en 
aquestes illes llançaven pedres amb 
més destresa que ningú . Res que fos 
estrany, ja que a l’insula Balearis Minor 
hi ha més pedres que cap altre recurs, i 
per això la vida dels seus pobladors no 
va ser mai fàcil . Tanmateix, els poblats 
d’aquest temps que encara avui es con-
serven dins del paisatge de Menorca 
ens parlen d’una cultura excepcional 
-la talaiòtica-, amb construccions 
fetes amb pedra que són úniques i ex-
clusives, com ara les taules . 

Es mostrarà quin és l’origen dels fundi-
tores baleares, els quals, des d’infants, 
havien d’aprendre a manejar la fona 
per vigilar el ramat, per caçar o per 
sobreviure . Molts s’acabaran enrolant, 
com a mercenaris, al servei d’exèrcits 
cartaginesos i romans i participaran 
en nombroses batalles de l’antiguitat .

NOU NOU

ESCALES DEL PODER
El govern de Roma i les elits 
d’una província romana

PROJECTE PHOENIX

RECREACIÓ HISTÒRICA

El Museu d’Història de Tarragona ha 
adequat recentment, a la part poste-
rior de l’Antiga Audiència (carrer Fer-
rers), una porta amb vidre que permet 
veure les escales romanes conservades 
al seu interior . Estan fetes amb pedra 
de Santa Tecla, d’una qualitat sem-
blant a la del marbre, i són un testi-
moni excepcional del que havia estat 
el gran fòrum provincial de Tàrraco .

Aquest gran recinte monumental te-
nia una grandària equivalent a dues 
vegades el Camp Nou de Barcelona i 
era el centre del govern de la Provincia 
Hispania Citerior o Tarraconense . Des 
de les seves sales, porxades i terrasses 
es governava un territori enorme que 
ocupava més de la meitat de la pe-
nínsula Ibèrica . En aquesta activitat 
podrem veure alguns dels personatges 
que fa dos mil anys podrien haver pujat 
i baixat per aquestes mateixes escales .

SONS PER A L’ETERNITAT
Egipte i el món etrusc i romà

LVDI SCAENICI

CONCERT DE RECREACIÓ

L’aniversari del descobriment 
de la tomba de Tutankamon 

ens brinda l’oportunitat de conèixer 
més de prop la dansa i els instruments 
musicals representats i utilitzats a 
Egipte, com les famoses trompetes 
que porten el nom del gran faraó . 

Veurem les relacions artístiques en-
tre Egipte i Roma i com el primer va 
influir en molts aspectes en la segona, 
com el culte a Isis amb l’ús del sistre 
i l’oblicuum calamum o els frescos 
de tombes etrusques amb represen-
tacions de danses molt similars a les 
egípcies . Podrem comprovar els mo-
viments angulars i la mateixa atenció 
als gestos de les mans .

Descobrirem les noves tecnologies 
que poden ajudar l’arqueomusicolo- 
gia experimental a acostar-se cada 
vegada més al món antic .

TALIA I LA FORÇA DE DIONÍS
L’arqueologia teatral, al servei  
de la reflexió contemporània

AULA DE TEATRE URV - ZONA ZÀLATA

RECREACIÓ HISTÒRICA

Des de les històries narrades 
a la vora del foc i les danses 

rituals fins als grans escenaris, les per-
sones sempre hem tingut la necessitat 
d’explicar-nos i de comunicar-nos . Ens 
ha calgut buscar respostes a tot allò 
que no entenem i que ens agradaria 
capir, no només des dels sentiments 
i les emocions sinó també des del ra-
onament lògic i des de la racionalitat .

Aquest espectacle ens mostrarà de 
manera sintetitzada l’evolució dels 
gèneres teatrals clàssics: del ritual 
grec a la farsa atel·lana, de la farsa a 
la comèdia i a la poesia inspiradora 
de les pantomimes . Un recorregut 
divertit a través del teatre romà . I tot 
això acompanyat d’una reflexió sobre 
com perdura i es mostra l’essència del 
teatre clàssic en les formes contempo-
rànies . L’arqueologia teatral, al servei 
de la creació escènica actual .
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GLORIA CIRCI
Els fantasmes del circ de Tàrraco

LA MURALLA DE TÀRRACO
La primera gran construcció 
romana de la península Ibèrica

AMPHITHEATRVM,  
EX TEMPOREM
La gent de l’amfiteatre,  
amb nom i cognoms

THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ 
HISTÒRICA DE TARRAGONA

SEPTIMANI SENIORES NEMESIS ARQ

ITINERARI DE RECREACIÓ HISTÒRICA VISITA COMENTADA AMB RECREACIÓ VISITA COMENTADA AMB RECREACIÓ

De la mà d’una arqueòloga, 
coneixerem el circ de Tàrra-

co i les persones que li donaven vida 
recorrent-ne les voltes per gaudir d’un 
espectacle i a més millorar la seva prò-
pia existència . Ens exposarà com van 
anar les excavacions arqueològiques 
que es van dur a terme al llarg dels 
anys i què ens han aportat (i continu-
en aportant avui dia), unes dades que  
ens permetran endinsar-nos en els 
secrets de l’edifici i en la seva història . 
Els relats que s’expliquen del circ són 
nombrosos, i les pedres parlen per nar-
rar-nos les vides de personatges tan pe-
culiars com el de Mara, una bruixa que 
oferia els seus serveis fabricant tauletes 
de maledicció, o Euthyches, un auriga 
que va morir a Tàrraco .

Farem una visita guiada per 
la muralla romana més antiga 

de la península Ibèrica amb el grup 
de reconstrucció històrica romana 
Septimani Seniores . Ensenyarem els 
basaments ciclopis remuntats per murs 
de carreus acuradament disposats en 
filades, les portelles tapiades, els recrei-
xements de maçoneria, les torres qua-
drangulars, les esllavissades a la torre 
de Sant Magí o els caps esculpits als 
peus d’un relleu de la deessa Minerva .  
Amb aquesta visita us explicarem 
què va suposar la construcció de la  
muralla i com va haver d’adaptar-se a 
les necessitats d’una ciutat emergent, 
de castrum a civitas . A més, amb l’aju-
da de diferents personatges, us mos-
trarem l’evolució de l’exèrcit romà, 
des de l’època republicana fins a finals  
de l’Imperi .

Durant la dècada dels anys cinquanta 
del segle XX es van iniciar les excava-
cions de l’amfiteatre, finançades per 
la Fundació Bryant . Amb el temps, 
es van descobrir no sols restes ar-
quitectòniques, sinó també elements 
epigràfics amb els noms de persones 
que havien tingut papers destacats 
en època romana: l’evergeta que va 
finançar la construcció de l’edifici, 
l ’emperador que va ordenar fer la 
inscripció més llarga que es coneix 
o els qui hi van dedicar un exvot .  
De fet, han sigut moltes les persones 
que durant vint segles han contribu-
ït a generar la imatge del monument 
més emblemàtic de Tarragona .

NOU NOU NOU

DURA EUROPOS
La ciutat mesopotàmica 
engolida pel desert

SEPTIMANI SENIORES

RECREACIÓ HISTÒRICA

Dura Europos era una ciutat 
al nord de Mesopotàmia, no 

lluny de l’Eufrates . Isidor de Càrax 
diu que van construir-la els macedo-
nis entre els anys 300 i 280 aC . Els 
romans la van conquerir a partir del 
65 aC, i els sassànides la van prendre 
el 256 . Els romans finalment la van 
abandonar i, després d’haver quedat 
despoblada, el desert la va acabar co-
brint de sorra .

Un soldat britànic que cavava trinxe-
res durant la Primera Guerra Mun-
dial en va descobrir les restes . A la 
dècada dels anys vint del segle XX 
s’hi van començar les excavacions . 
Des de llavors s’hi han trobat tem-
ples grecs, romans i palmirens, i el 
més antic dels establiments de culte 
cristià identificats a tot el món, molt 
ben conservat . Comentarem la impor-
tància de les troballes arqueològiques 
i s’escenificarà un dels murals que s’hi 
van localitzar .

DOMINAE ET LABOR 
MATRONALIS 
La dona a la Tàrraco del segle V

SEPTIMANI SENIORES

RECREACIÓ HISTÒRICA

A partir de la informació que 
ens aporten les fonts escrites 

i epigràfiques, i des d’un punt de vista 
social, familiar, quotidià i cristià, es 
vol realçar el paper de la dona a l’ini-
ci del segle V dC a l’antiga Tàrraco . 
Veurem una escena del dia a dia en 
què dones de diferents estrats socials i 
educació ens mostraran alguns oficis: 
una domina, les seves filles, classes de 
filosofia i de lectura, una comerciant 
de teixits i una metgessa que ha d’ocu-
par-se d’una urgència . En definitiva, 
un petit tast de com podia haver estat 
la vida quotidiana femenina en una 
casa benestant de la ciutat a finals de 
l’Imperi romà .

DISTRICTE FÒRUM
Arqueologia de barri

NEMESIS ARQ

ITINERARI DE RECREACIÓ HISTÒRICA

La zona del fòrum de la co-
lònia de Tàrraco explica per 

si mateixa la història de Tarragona . 
La seva primera documentació data 
d’època renaixentista, amb els gra-
vats d’Anton van den Wyngaerde i el 
Llibre de les grandeses de Pons d’Icart . 
Al segle XIX, les obres de l’eixample 
de Tarragona van destruir una gran 
part de les restes de la ciutat romana . 
Només se’n va salvar l’àrea del fòrum 
de la colònia gràcies a la grandiositat 
de les estructures descobertes, la qual 
es va convertir en una illa de reserva 
arqueològica que s’excavaria a inicis 
del segle XX . L’activitat us presentarà 
els antics habitants de la zona, la no-
blesa representada en estàtues i també 
els seus descobridors . 
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LA DESCOBERTA DE TROIA
Una ciutat mítica i un  
descobridor molt particular

LA DESCOBERTA DE POMPEIA
El jaciment arqueològic 
romà per excel·lència

LA TOMBA DE TUTANKAMON
L’egiptomania, la passió  
per les antiguitats egípcies

ALBERT BEL MIQUEL BLAI JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO 
CATEDRÀTIC D’ARQUEOLOGIA, URV
INVESTIGADOR A L’ICAC

XERRADA, CICLE «HISTÒRIES DE L’ARQUEOLOGIA» XERRADA, CICLE «HISTÒRIES DE L’ARQUEOLOGIA» CONFERÈNCIA

La història de la descoberta 
de la mítica ciutat de Troia 

donaria per fer diverses sèries de te-
levisió, començant per la vida i l’obra 
d’un personatge únic: el seu descobri-
dor, Heinrich Schliemann . Nascut a 
Alemanya, va ser un home de negocis 
d’èxit . Va fundar empreses a Sant Pe-
tersburg i als Estats Units . Va viatjar 
per tot el món i finalment va prendre 
la decisió de vendre totes les seves 
empreses, divorciar-se i emprendre 
una nova etapa com a arqueòleg . Va 
dedicar la resta de la seva vida a tro-
bar la Troia que apareixia a la Ilíada 
i l’Odissea del poeta Homer . Les seves 
excavacions no van ser precisament 
un model de treball arqueològic pro-
fessional, però, malgrat tot, va revifar 
l’interès per la Grècia arcaica i els es-
tudis sobre la Grècia clàssica .

L’erupció del Vesuvi de l’any 
79 ens ha permès conservar 

una ciutat romana pràcticament 
sencera . Pompeia constitueix pro-
bablement el jaciment arqueològic 
romà per excel·lència . Les primeres 
excavacions van tenir lloc el 1748, 
dirigides per Joaquín de Alcubierre, 
un enginyer militar espanyol a les 
ordres del rei de Nàpols i futur rei 
d’Espanya, Carles III . Des d’aleshores 
el jaciment ha estat excavat per arque-
òlegs brillants com Giuseppe Fiorelli, 
que va racionalitzar les excavacions 
i va inventar el mètode dels motlles 
per desenterrar les víctimes, o l’etapa 
d’Amedeo Maiuri, que va dirigir les 
excavacions al jaciment des del 1924, 
en plena època feixista, fins als anys 
seixanta del segle passat . Actualment, 
Pompeia viu una nova etapa de grans 
excavacions i descobertes .

La Vall dels Reis ocupa unes 
estretes gorges rocoses en-

front de l’antiga gran ciutat de Tebes, 
on s’havien trobat fins a 61 grans tom-
bes de faraons de l’Imperi Nou, encara 
que totes buides . El 4 de novembre de 
1922 Howard Carter va descobrir un 
estrany forat davant de la tomba del fa-
raó Ramsès VI i va decidir explorar-lo . 

Va avisar Lord Carnarvon, el comte 
anglès que finançava els seus treballs, 
i el 16 de febrer tots dos van obrir la 
cambra que contenia el sarcòfag intac-
te del faraó nen Tutankamon, que va 
arribar al tron amb vuit anys, cap al 
1333, i va morir als dinou de malària, 
l’any 1323 . Per primera vegada s’havia 
descobert la tomba d’un faraó egipci 
amb els seus aixovars pràcticament 
intactes . Les troballes es van convertir 
en portada de tots els diaris del món . 

NOU

GLADIADORS  
DE LA REPÚBLICA
L’evolució dels gladiadors fins  
a la fi de la República romana

TARRACO LVDVS

XERRADA AMB RECREACIÓ HISTÒRICA

Com es va gestar l’espectacle de mas-
ses en què es va convertir la gladiatura? 
Quin va ser l’origen del munus i com 
es va transformar un ritual funerari 
privat en un espectacle? Durant la Re-
pública, la gladiatura va evolucionar per 
convertir-se en una eina de poder en 
mans de les elits . Arribat el Principat, 
serà l’Estat qui n’agafarà les regnes i la 
transformarà en part del seu programa 
de romanització .Durant aquest període 
de canvi hi va haver moments històrics, 
amb gladiadors com a protagonistes, 
com ara la Tercera Guerra Servil, lide-
rada per Espàrtac . També van tenir un 
paper destacat al final de la República, 
quan Juli Cèsar es va convertir en pro-
pietari del ludus de Capua, on hi havia 
més de cinc mil gladiadors, alguns dels 
quals eren part de la seva guàrdia per-
sonal . El final d’aquesta metamorfosi 
arriba amb August, que s’adonarà de 
la importància d’aquest espectacle i de 
la seva potencialitat com a instrument 
de poder . A partir d’ell els gladiadors 
serviran Roma .

LA TOMBA DE TUTANKAMON
La gran descoberta  
de l’antic Egipte

JULIO VILLAR ROBLES

XERRADA AMB IMATGES

El descobriment de la tomba de Tu-
tankamon va suposar haver pogut 
trobar -finalment!- una tomba 
d’un faraó gairebé intacta . Amb les 
seves llums i ombres, la descoberta de 
Howard Carter va permetre renovar 
la passió per la cultura i la civilització 
de l’antic Egipte . Potser, per primera 
vegada, l’arqueologia es va convertir en 
una veritable ciència social . L’impac-
te en els mitjans de comunicació i la 
cultura dels anys vint va ser enorme: 
obres de teatre, musicals, arts decorati-
ves, moda, etc . La influència de l’antic 
Egipte es va fer «popular» . La pugna 
per la destinació final de les troballes 
de la tomba, el colonialisme i altres 
aspectes no gaire edificants posen el 
contrapunt a l’excepcional troballa .

Després de la xerrada es podran ob-
servar les cinc reproduccions de peces 
corresponents a cinc grans descober-
tes arqueològiques, i que donen peu a 
petites històries que seran desvelades 
durant el festival .

LES TOMBES REIALS D’UR
Una de les civilitzacions  
més antigues de la humanitat

RAFA PÉREZ SÁNCHEZ

XERRADA, CICLE «HISTÒRIES DE L’ARQUEOLOGIA»

El 1922 van començar les 
excavacions al jaciment ar-

queològic d’Ur (actual Iraq) . Leonard 
Woolley en va ser el director junta-
ment amb la seva dona, Katherine 
Woolley, i la seva mà dreta, Max 
Mallowan, que, per cert, va acabar 
casat amb la cèlebre escriptora Agat-
ha Christie . Woolley i el seu equip 
van excavar unes setze tombes reials 
i centenars d’enterraments menors 
datats entre els anys 2600 i 2300 aC .  
El treball professional i la dedicació 
de tot l’equip van aconseguir una gran 
repercussió en la comunitat científica 
britànica i americana . No oblidem 
que les excavacions estaven finança-
des per la Universitat de Pennsilvània 
i el Museu Britànic . La troballa de les 
tombes i una part dels objectes que 
contenien ens endinsaran en una de 
les civilitzacions més antigues de la 
humanitat: la dels sumeris .
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ELS ENIGMES D’AMFÍPOLIS
La tomba circular i la descoberta  
més gran feta mai a Grècia

PASSIÓ D’ANTIQUARIS
L’inici de les excavacions  
arqueològiques a Herculà  
i Pompeia

PERLES ALS MARGES
El llegat de les principals  
arqueòlogues dels darrers  
dos segles

GEMMA FORTEA 
FILÒLOGA I ARQUEÒLOGA

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO 
CATEDRÀTIC D’ARQUEOLOGIA, URV
INVESTIGADOR A L’ICAC 

AGNÈS LLORENS  
OFICINA DEL FESTIVAL

CONFERÈNCIA EN LÍNIA CONFERÈNCIA CONFERÈNCIA

La ciutat grega d’Amfípolis 
va tenir un paper rellevant en 

època hel·lenística . Després de la mort 
d’Alexandre el Gran, el 323 aC, la seva 
esposa, Roxanna, s’hi va retirar, i el 
179 aC hi va morir un dels membres 
de la família reial macedònia, Filip V .

La rellevància d’Amfípolis a l’anti-
guitat queda demostrada per la im-
portància de les restes arqueològiques 
trobades . Cap, però, es pot comparar 
amb les que van començar a aparèixer 
el 2014, quan l’arqueòloga Katerina 
Peristeri i el seu equip van localitzar 
una tomba circular de dimensions 
excepcionals que devia funcionar 
com a panteó de membres de l’alta 
societat macedònia . És probable que 
la construcció fos obra de Dinòcrates, 
l’arquitecte d’Alexandre el Gran, però 
qui s’hi va enterrar?

El 1734, Carles i Amàlia, els 
nous reis de Nàpols, van ini-

ciar la construcció d’un palau a Por-
tici, als peus del Vesuvi . Durant els 
treballs, van aparèixer unes estàtues 
de marbre en un pou veí . Aquest va 
ser l’inici d’una sèrie d’apassionants 
descobriments que van marcar un 
abans i un després en l’arqueologia 
clàssica europea .

Les galeries van permetre descobrir 
un teatre, escultures col·locades enca-
ra als seus llocs originals, parets pin-
tades amb pintures magnífiques i tota 
mena d’objectes artístics en bronze . 
Eren les restes de l’antiga Herculà, so-
terrada per la lava del Vesuvi l’any 79 . 
El rei, entusiasmat, va potenciar els 
treballs, que es van ampliar més tard 
a la ciutat de Pompeia, dues ciutats 
romanes on el temps s’havia aturat .

Quan pensem en professio-
nals de l’arqueologia, acostu-

mem a generar una imatge masculina 
i poques vegades ens ve al cap una 
dona . El trajecte històric que delimita 
l’eclosió de l’arqueologia com a disci-
plina científica guarda les trajectòries 
professionals de científics i científiques 
que gairebé confonen els límits del co-
neixement i l’aventura . Tanmateix, les 
carreres professionals de les dones que 
treballen en aquest àmbit queden més 
enterrades que les dels seus homòlegs 
masculins . 

El nombre de publicacions i de premis 
i, fins i tot, els rols de ficció ens des-
velen que la tasca de les arqueòlogues 
—menor que la d’ells en tots els camps 
i menys coneguda— queda amagada . 
Però elles hi han sigut . Elles hi són . I, 
per tant, cal que desenterrem la seva 
feina i la seva contribució a la ciència .

NOU NOU NOU

ELS PAPERS  
DE HOWARD CARTER
El fons Tutankamon de l’Institut  
Griffith, Universitat d’Oxford

FRANCESC BOSCH 
MEMBRE DE L’EQUIP  
DEL GRIFFITH INSTITUTE

CONFERÈNCIA

L’Institut Griffith, de la Uni-
versitat d’Oxford, custodia 

al seu arxiu la major part de la docu-
mentació original del descobriment i 
l’excavació de la tomba de Tutanka-
mon per part de Howard Carter i el 
seu equip, incloent-hi les icòniques 
fotografies de Harry Burton . A par-
tir dels documents i les imatges de la 
col·lecció (mapes, plànols, dibuixos, 
notes, fitxes de registre, diaris, etc .) 
ens endinsarem en la narració d’una 
de les fites més importants de l’arque-
ologia, parant especial esment en els 
seus protagonistes, la metodologia de 
treball i l’evolució del procés d’exca-
vació, així com també en l’impacte 
—o Tutmania— que la descoberta va 
causar al món .

EL DESCOBRIMENT DE TROIA
La realitat arqueològica  
de la mitologia grega i llatina

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO 
CATEDRÀTIC D’ARQUEOLOGIA, URV
INVESTIGADOR A L’ICAC

CONFERÈNCIA

El banquer alemany Heinrich 
Schliemann, lector infatiga-

ble d’Homer, va aconseguir provar en 
els anys 1870-1873 que els personatges 
de la gran poesia èpica grecollatina 
van ser creats sobre una base històri-
ca real . Schliemann va poder trobar i 
excavar la Troia de Príam a l’entrada 
de l’Hel·lespont .

El turó turc d’Hisarlik va ser el solar 
de la ciutat de Wilusa . Els arxius hi-
tites del segle XII aC esmenten que va 
ser atacada pels ahhiyawa, els aqueus 
de les fonts gregues . La troballa del 
denominat Tresor de Príam per part 
de la expedició privada de Schlie-
mann va fer la volta al món i va pro-
vocar una onada de noves excavacions 
a Grècia, que van permetre descobrir 
els palaus de Micenes, Tirint i Pilos . 

LA TOMBA DE FILIP II
El somni de Manolis Andronikos 

GEMMA FORTEA 
FILÒLOGA I ARQUEÒLOGA

CONFERÈNCIA EN LÍNIA

«[…] em vaig ajupir i vaig co- 
mençar a excavar convençut 

i neguitós per veure què hi havia a 
la part del pany de la porta . Com 
més excavava, més segur n’estava . 
La pedra de la paret oest era al seu 
lloc original, no l’havia tocat ningú, 
seguia verge […] “No està profanada! 
Està tancada!”, vaig començar a cridar .  
Estava exultant . Havia trobat la prime-
ra tomba macedònica no profanada!»

Així descrivia Manolis Andronikos 
al seu diari d’excavació l’emoció que 
sentia quan, a mesura que anaven 
retirant la terra que cobria la porta 
d’aquella tomba macedònica, confir-
mava aquell pressentiment cultivat 
durant tants anys: era una tomba no 
profanada . Ara només calia esbrinar 
qui era el personatge que hi havia en-
terrat a l’interior . Podia ser Alexandre 
el Gran o algun membre de la família 
reial macedònia?
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NULLUM EST SINE 
NOMINE SAXUM
Reflexions i experiències  
sobre arqueologia i turisme

COM ÉS EL DIA A DIA  
D’UN ARQUEÒLEG?

REPTES DELS MUSEUS  
D’ARQUEOLOGIA
El MNAT, avui

PAUSANIAS, VIAJES ARQUEOLÓGICOS
Y CULTURALES

DEPARTAMENT DE CULTURA DE  
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
CICLE «DIÀLEGS D’ARQUEOLOGIA VIVA»

DEPARTAMENT DE CULTURA DE  
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
CICLE «DIÀLEGS D’ARQUEOLOGIA VIVA»

CONFERÈNCIA DEBAT DEBAT

Lluny dels viatges comerci-
als que ofereixen els canals 

tradicionals, Pausanias dissenya amb 
molta cura visites i itineraris diferents, 
amb una especial atenció als contin-
guts històrics i arqueològics . Les se-
ves activitats van dirigides al tipus de 
públic que té curiositat per aquests 
temes . Són moltes les persones que 
busquen sentir una emoció especial 
al contemplar llocs tan extraordinaris 
com poden ser el fòrum de Roma o el 
santuari de Delos . La seva tasca es di-
rigeix a complementar aquesta emoció 
amb explicacions i dades històriques, 
arqueològiques i mitològiques útils  
per gaudir plenament de les restes del 
passat . Després de molts anys treba-
llant en aquest camp, alguns respon-
sables de Pausanias compartiran la 
seva visió sobre l’arqueologia com a 
experiència turística .

L’activitat dels professionals 
de l’arqueologia és molt di-

versa . Volem explicar com es desen-
volupa el seu dia a dia des de diversos 
punts de vista . Cada camp proporci-
ona vivències particulars: els que es 
dediquen a l'arqueologia preventiva i 
fan excavacions en ambients en con-
tacte amb promotors, els que treballen 
en museus i poden intervenir més en 
activitats de difusió i conservació o 
els arqueòlegs d’universitats i centres 
de recerca on també es fa docència .

Hi intervenen: Daria Calpena, arque-
òloga del Servei d’Arqueologia i Pale-
ontologia; Maribel Fuertes, arqueòloga 
dels Serveis Territorials del Depar-
tament de Cultura a Girona; David 
Asensio, professor de la Universitat de 
Barcelona, i Joan Francès, del Museu i 
Poblat Ibèric de Ca n’Oliver .

Els museus d’arqueologia 
desenvolupen una tasca com-

plexa, que va des de la recerca fins a 
la divulgació, tant de les col·leccions 
que conserven com de dipòsits o fins 
i tot jaciments amb entitat pròpia . Ac-
tualment, el Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona està en un procés 
de reforma, que esdevé un moment 
important de revisió i intensificació 
de l’activitat d’estudi i recerca, de con-
servació i difusió . A partir d’un diàleg 
entre professionals de diferents àrees, 
parlarem sobre alguns dels reptes amb 
què ens trobem els museus avui dia .

Hi intervenen: Diana Gorostidi, URV-
ICAC; Ester Ramón, conservadora del 
MNAT; Pere Rovira, restaurador del 
CRBMC, i Mònica Borrell, directora 
del MNAT .

NOU NOU NOU

AIXECANT ELS FONAMENTS
Una finestra al present  
de l’arqueologia i la història

GUSTAVO GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR D’ARQUEOLOGÍA E HISTORIA

CONFERÈNCIA

Després de nombrosíssimes 
dècades d’activitat incansable, 

ja no podem parlar de l’arqueologia 
com una disciplina científica jove, 
sinó que ha passat a formar part de la 
nostra pròpia història . En l’actualitat, 
les eines de què disposem ens oferei-
xen una infinitat de possibilitats per 
poder comprendre el nostre passat . 
La clau està en el diàleg, no sols entre 
disciplines, sinó per descomptat tam-
bé amb la societat a la qual es deuen .  
El repte, doncs, és fer comprensible 
al públic aquest passat sense que es 
perdi en un mar d’informació que, en-
cara que estigui al nostre abast, sem- 
bla inabastable .

ELS CAMPS DE BATALLA
Problemes, mètodes 
i resultats de l’arqueologia

FERNANDO QUESADA SANZ 
CATEDRÀTIC D’ARQUEOLOGIA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID

CONFERÈNCIA

L’anomenada «arqueologia 
del conflicte» (bèl·lic) és una 

línia d’investigació, relativament re-
cent i d’enorme desenvolupament, que 
estudia totes les facetes de la guerra, 
des de l’antiguitat fins a l’època con-
temporània . Una de les seves activi-
tats més rellevants és la localització i 
l’anàlisi de camps de batalla . Sovint 
s’obtenen resultats que modifiquen 
el que sabem per les narracions lite-
ràries, especialment per a l’antiguitat . 

El camp de batalla és un tipus especial 
de jaciment arqueològic que exigeix 
mètodes nous i depurats, però també 
una comprensió de les realitats de la 
guerra . A més, hi ha factors emocio-
nals i ideològics que no es poden des- 
atendre . Els camps de batalla tenen 
una forta potencialitat didàctica sobre 
el patrimoni i la història .

L’ARQUEOLOGIA AL CINEMA
La construcció d’una aura  
mística i aventurera

MARIA ROIG ALSINA 
CINEASTA I PRODUCTORA AUDIOVISUAL

CONFERÈNCIA

L’arqueologia és una ciència 
que ens permet entendre el 

passat, però per què està envoltada 
d’una aura mística i a la vegada aven-
turera? El cinema en té gran part de 
culpa . Des de fa un segle, la majoria 
de les aventures dels arqueòlegs se’ns 
han mostrat a la pantalla com a his-
tòries d’acció en què la recerca del 
passat, amb afegits de personatges 
dolents que volen robar peces que 
podrien canviar el curs de la història, 
són pura atracció . Arqueòlegs guapos, 
forts, interessants i vestits de safari 
amb colors terrosos han lluitat contra 
tots els mals del món perquè el pas-
sat quedi intacte i en puguem gaudir . 
Personatges que avui ja són icones del 
cinema però que queden allunyats de 
la realitat d’aquest ofici .
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PROPERCI ENAMORAT
Reviure un amor 
a través dels versos

ROMANI, ERRATA CORRIGE
Ajuda’ns a fer una pel·lícula  
amb seny!

JUAN GONZÁLEZ SOTO
DOCTOR EN FILOLOGIA HISPÀNICA

ANS EDUCACIÓ

LECTURA DRAMATITZADATALLER

Sext Properci neix a Assís, 
probablement entre els anys 

48 i 46 aC . Ja a Roma, forma part del 
cercle de Gai Mecenàs, confident i 
conseller de l’emperador, i important 
impulsor de les arts, al qual dedica 
amb entusiasme dues elegies . També 
adreçarà dues elegies a Cèsar August . 
Va ser molt amic de Virgili i d’Ovidi, 
i vivament elogiat per tots dos .

El motiu fonamental de les seves elegi-
es és la seva estimada Cíntia . Seguint 
la lectura dels seus versos, tal vegada 
és possible dibuixar una línia d’un va-
lor, naturalment, merament imaginat . 
Potser l’any 29 aC es van conèixer . Les 
seves relacions van durar tot aquell 
any i finalment van aparèixer les des-
avinences i van entrar en discòrdia . 
El 20 aC mor Cíntia, a la qual dedica 
una de les més belles elegies fúnebres: 
inter complexus excidit umbra meus 
(«la seva ombra s’esmunyí d’entre la 
meva abraçada») .

Activitat per a les famílies 
en forma d’un taller que ens 

endinsa en el món de la investigació, 
la restauració i la divulgació històri-
ca, que són peus fonamentals de les 
ciències socials . A través d’aquesta 
activitat teatralitzada d’una hora de 
durada es pretén que els més petits 
coneguin els oficis i les tasques que 
hi ha darrere de totes les produccions 
de sèries, videojocs o pel·lícules que 
veuen sovint . 

Un director de cinema els acompa-
nyarà en dos petits tallers d’investi-
gació i restauració d’elements romans 
que els serviran després per poder ro-
dar una pel·lícula . Durant l’activitat 
hauran de superar proves amb l’ajuda 
de les seves famílies, amb l’objectiu 
final de vestir-se com un romà o una 
romana autèntics de Tàrraco .

LA FONA BALEAR
Aprèn a fer la teva pròpia fona

LLUÍS LIVERMORE
FEDERACIÓ DE TIR AMB FONA 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE MENORCA

TALLER

La fona (o bassetja) és un dels ginys 
més antics del món, amb un ús que 
està documentat a molts indrets del 
planeta . Està especialment vinculada 
a pobles dedicats a la pastura i a la 
caça, on pot cobrir múltiples necessi-
tats . Els talaiòtics de Menorca, enro-
lats com a mercenaris en els exèrcits 
cartaginesos i romans, empraven la 
fona com una arma perillosa . Anaven 
a la batalla amb tres fones trenades 
amb espart o cànem: una de llarga 
distància fermada a la cintura, una de 
curta distància al cap o al coll i una 
d’abast intermedi a la mà .

Un dels millors tiradors del món mos-
trarà diverses tipologies de fona i de 
projectils, i ensenyarà a trenar una 
fona i a llançar amb la tècnica dels 
menorquins (pilotes de tennis) .

NOU NOU

NAUFRAGIS
Història submergida

DEPARTAMENT DE CULTURA DE  
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
CICLE «DIÀLEGS D’ARQUEOLOGIA VIVA»

DIÀLEGS D’ARQUEOLOGIA VIVA

Un repàs d’alguns dels ja-
ciments i dels vaixells més 

emblemàtics excavats i estudiats a les 
costes catalanes, aprofitant la celebra-
ció del 30è aniversari del Centre d’Ar-
queologia Subaquàtica de Catalunya 
(CASC) . Al mateix temps, s’oferirà 
una pinzellada de «Naufragis . Història 
submergida», l’exposició inaugurada 
recentment pel Museu d’Arqueologia 
de Catalunya que explica la història, la 
metodologia i la problemàtica de tre-
ball de l’arqueologia subaquàtica arreu 
del món, a la vegada que proposa un 
viatge fascinant al fons del mar, a la 
recerca d’objectes singulars i històries 
sorprenents .

Hi intervenen: Rut Geli, responsable 
del Centre d’Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya; Cati Aguer, especialis- 
ta en restauració i conservació de pa-
trimoni subaquàtic; Jusèp Boya, direc-
tor del MAC, i Carles Cols, periodista .

SI VIS PACEM, PARA LUDUM
Jocs d’estratègia i simulació 
sobre l’antiguitat

ASSOCIACIÓ SI VIS PACEM, 
PARA LUDUM

TALLER

Els jocs de taula també poden ense-
nyar història . L’activitat consisteix a 
posar a disposició del públic diversos 
jocs de taula comercials ambientats en 
l’antiguitat i el món romà per poder 
aprendre història tot jugant . Els par-
ticipants estaran acompanyats en tot 
moment per membres de l’associació, 
que els explicaran tant les instrucci-
ons del joc com el seu context històric .     

LA PEDRA DE ROSETTA
Sessions de cal·ligrafia egípcia 
antiga i grega

RICARDO V. PLACED
SCRIPTORIUM

TALLER

Sessions de cal·ligrafia his-
tòrica a partir dels signes de 

les tres escriptures que apareixen a la 
pedra de Rosetta, monument trilin-
güe: jeroglífica (llengua dels textos 
sagrats), demòtica (llengua egípcia 
d’ús comú) i grega .

«Je tiens l’affaire!» (Ja ho tinc!) . Fa 
dos-cents anys que J .-F . Champollion 
va publicar la carta fundacional de 
l’egiptologia per donar a conèixer els 
seus descobriments relacionats amb 
l’escriptura dels cartutxos dels sobirans 
grecoromans . Escriurem els seus noms i 
altres paraules de la famosa estela egíp-
cia en les tres escriptures esmentades .

Es proveirà els participants en el ta-
ller d’una paleta d’escriba amb dos 
tassons que contenen el vermell i el 
negre, canyes (Juncus maritimus) i 
papir (Cyperus papyrus) .
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LA ILÍADA D’HOMER
Honor, orgull i còlera  
en una obra cabdal

BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA 
I LA CASA DELS CLÀSSICS 

CLUB DE LECTURA - TALLER 

Després de l ’èxit del Club 
de Lectura sobre Les meta-

morfosis d’Ovidi de la passada edició, 
enguany ens endinsarem en la Ilíada 
d’Homer, a propòsit dels dos-cents 
anys del naixement de Heinrich  
Schliemann, descobridor de les restes 
de l’antiga Troia . La Ilíada és l’obra 
més antiga de les lletres europees . Un 
poema cabdal i imprescindible que 
gira al voltant de l’honor, l’orgull i 
la còlera . La dinamització diària del 
grup, a través de la plataforma Tellfy, 
la durà a terme l’equip de La Casa dels 
Clàssics, que oferirà tres conferències 
a càrrec de Raül Garrigasait –escrip-
tor, traductor i president de La Casa 
dels Clàssics–, Marina Picazo –arque-
òloga i professora titular d’Història 
Antiga a la UPF– i Pau Sabaté –filòleg 
clàssic i traductor de la Ilíada en vers 
de La Casa dels Clàssics .

NOU

EL PROYECTO ESCIPIÓN
Una novel·la ambientada  
entre Tarragona i Tàrraco

ROBERTO VILLARREAL

PRESENTACIÓ

La segona novel·la de Ro-
berto Villarreal narra les 

aventures de Néstor Azcona, un jove 
aprenent de policia, en un poble cos-
taner de Tarragona . Durant una ron-
da nocturna descobreix un assassinat 
brutal a l’antiga vil·la romana dels 
Munts . La víctima ha sigut decapita-
da i el cap enterrat entre les vísceres 
d’un animal . L’estrany ritual resulta 
encara més desconcertant quan no-
més uns dies després el cos apareix 
crucificat al circ de Tarragona . Men-
tre els investigadors d’elit dels Mos-
sos d’Esquadra sospiten d’una guerra 
oberta entre màfies, Azcona comença 
a veure-hi indicis de la possible im-
plicació d’alguns membres de la IX 
Legio Hispana, un grup «professional» 
de reconstrucció històrica que reviu al 
segle XXI l’època daurada de l’exèrcit 
de la Roma imperial .

NOU

BACANALIA
Ritus, sexe i poder  
a la Roma republicana

PEDRO ÁNGEL FERNÁNDEZ VEGA 
DOCTOR EN HISTÒRIA ANTIGA  
PER LA UNIVERSITAT DE CANTÀBRIA

PRESENTACIÓ

L’historiador i escriptor Pe-
dro A . Fernández Vega pre-

senta la seva novel·la Bacanalia . Amb 
el rigor de l’historiador, ha creat un 
relat que retrata l’univers femení a la 
Roma republicana . Durant els anys 
més durs de la guerra contra Anníbal, 
el culte mistèric a Bacus es conver-
teix en esperança de salvació per als 
iniciats, individus de tota condició . 
El culte, femení en origen, es torna 
també mixt i nocturn . Els èxtasis mís-
tics dels bacants es perceben com a 
bogeria efeminada i les confraries de 
creients, que congreguen individus 
de tota extracció, posen en alerta el 
Senat, que denuncia una gran conspi-
ració . Sota l’acusació d’escàndol sexu-
al, decreta la persecució i execució de 
les adoradores de Bacus . Es va tractar 
d’una caça de bruixes a Roma .

NOUNOU NOU

ROMA SOC JO
«Després de Juli Cèsar, el món  
no va tornar mai a ser el mateix»

SANTIAGO POSTEGUILLO

PRESENTACIÓ

Roma, any 77 aC . El cruel 
senador Dolabel·la serà jutjat 

per corrupció, però ha contractat els 
millors advocats, ha comprat el jurat i, 
a més, és conegut per fer servir la vio-
lència contra tots els que s’enfronten a 
ell . Ningú s’atreveix a ser el fiscal, fins 
que de sobte, contra tot pronòstic, un 
jove patrici de només vint-i-tres anys 
accepta portar l’acusació, defensar el 
poble de Roma i desafiar el poder de 
les elits . El nom del desconegut advo-
cat és Gai Juli Cèsar . 

Santiago Posteguillo aconsegueix 
submergir el lector en el fragor de les 
batalles, fer-lo caminar pels carrers 
més perillosos mentre els sicaris dels 
senadors l’aguaiten en qualsevol can-
tonada, viure la gran història d’amor 
de Juli Cèsar amb Cornèlia, la seva 
primera esposa, i comprendre, en 
definitiva, com van ser els orígens de 
l’home que hi ha rere el mite .

TIBUL I ELS SEUS AMORS
El gran poeta de l’elegia romana

DE LES URBS A L’ESPAI
Diferents punts de vista 
per entendre l’arqueologia

JUAN GONZÁLEZ SOTO 
DOCTOR EN FILOLOGIA HISPÀNICA

ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA

LECTURA DRAMATITZADA LECTURA DRAMATITZADA

Albi Tibul és un dels grans 
poetes de l’elegia romana . 

Horaci, amic seu, el fa crític de les se-
ves sàtires, protagonista d’una de les 
seves odes i destinatari d’una bellís-
sima epístola . Ovidi l’imita amb ado-
ració, lamenta no haver tingut ocasió 
de conèixer-lo i plora, afligit, la seva 
mort . Domici Mars afirma que Tibul 
és a l’elegia el que Virgili és a l’epopeia . 
Per Quintilià, és el millor elegíac llatí . 
També Marcial mostra admiració i 
respecte . Igualment Estaci, Apuleu… 

Gràcies a l’amistat d’Horaci, podem 
sentir-lo molt a prop nostre . Aquest 
és el retrat, elaborat per un bon amic: 
elegant i ben plantat, culte i bo, elo-
qüent i estimat per tothom . Sens dubte,  
va ser un home sensible i enamorat, 
molt enamorat .

Des de sempre hem vist 
els arqueòlegs com a per-

sonatges romàntics que viuen en 
llocs exòtics i treuen a la llum el 
passat enterrat pel temps . Però què 
en pensen el ls i el les realment i 
quina vida tenen, sent aquesta tan 
nòmada i incerta? Les lectures que 
escoltarem desvelaran la part més 
íntima d’aquesta vocació apassionant .
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QUI TROBAREU AL FÒRUM?
El prohom més important  
de Tàrraco fa el salt a Roma

LUDI ARTIS

JOC PRESENCIAL AMB SUPORT DIGITAL

Busquem poder trobar el 
primer prohom de Tàrraco 

que es convertirà en senador a Roma . 
Els habitants habituals del fòrum ens 
poden ajudar a descobrir de qui es 
tracta, però no ho faran de franc . El 
joc emula una aventura gràfica en què 
haurem d’interactuar amb diversos 
personatges i fer allò que ens dema-
nen si volem descobrir el nom i on 
es troba el nostre personatge, enmig 
del bullici de mercaders, matrones, 
juristes, prostitutes i sacerdots . 

A través de les relacions amb aquests 
personatges coneixerem el seu ofici, el 
punt on es localitzaven al fòrum, així 
com la importància d’aquest espai en 
la vida quotidiana dels habitants de la 
ciutat . El joc inclou converses, petits 
enigmes i missions per adquirir els 
objectes que ens caldran per assolir 
l’objectiu final amb èxit .

NOU

OPERA ROMANA
La construcció romana

CÉSAR A. POCIÑA
ARQUEÒLEG

VISITA TEATRALITZADA

El conjunt del circ i el pre-
tori de Tàrraco ens permet 

observar les principals tècniques 
constructives del període romà . Des 
de l’indestructible formigó romà fins 
als murs monumentals, passant pel 
minuciós treball del carreuó . Al llarg 
de la visita veurem com els construc-
tors romans organitzaven les obres i 
les tècniques constructives emprades . 

Trobarem resposta a preguntes que 
ens fem quan visitem una obra pú-
blica romana . Coneixien el formigó? 
Com pujaven els carreus? Per a què 
són les marques que veiem als car-
reus i als murs? Quant es tardava a 
acabar una obra gran? Constatarem 
com molts d’aquests coneixements 
han influït en l’arquitectura actual . 

NOU

MINERVA CUSTOS URBIS
La deessa invasora

NEMESIS ARQ

VISITA COMENTADA AMB RECREACIÓ

El baix relleu de Minerva no 
és una simple obra d’art: és 

un diàleg continu entre el vencedor 
i el vençut, un missatge clar per a la 
gent de l’època i indesxifrable per  
a nosaltres .

La torre de Minerva, amb els seus 
caps tallats i la representació d’un 
llop, criatura sagrada en el món iber 
i romà, és un símbol de l’arribada dels 
romans . Des d’aquest pujol, l’invasor 
va escampar una nova cultura per tota 
la Península .

La iconografia de Minerva procedeix 
de l’Atenea grega, la deessa sàvia, ver-
ge i guerrera encarregada de protegir 
les ciutats i honrada amb uns rituals 
molt complexos, vinculats a les famí-
lies oligàrquiques gregues .

NOU

MACELLUM
Els mercats a l’antiga Roma

AURIGA, SERVEIS CULTURALS

VISITA COMENTADA

Una ciutat romana era abans que res 
un mercat . Aquest va ser el seu origen 
i la seva raó de ser . El macellum era 
un edifici independent, amb botigues 
disposades al voltant d’un gran pati 
central porticat on es podien oferir 
a la venda els productes quotidians 
de consum .

A Tàrraco, la vida comercial es va 
concentrar a la part baixa de la ciutat, 
entorn de la plaça del fòrum de la co-
lònia (carrer Soler) i al barri portuari . 
No tenim coneixement del lloc exacte 
on era el macellum de Tarraco, però 
tot ens fa pensar que no devia ser gai-
re lluny del lloc que ocupa el mercat 
contemporani .

Un recorregut pels mercats actuals 
ens permetrà fer una reflexió sobre 
com eren els mercats en època roma-
na i si eren gaire diferents dels que 
tenim avui dia . 

RECICLANT LA HISTÒRIA
Epigrafies llatines de Tàrraco

AMB VEU DE DONA
Seguint les passes  
de dones de Tàrraco

MIQUEL BLAY MERITXELL BLAY

ITINERARI ITINERARI

Amb el f inal de l ’Imperi 
romà, la ciutat de Tàrraco, 

l’antiga capital de la província im-
perial de la Hispània Citerior, va viure 
l’arribada dels visigots . Més tard, al 
segle VIII dC, aquestes terres van 
quedar en mans del domini musul-
mà fins al segle XII, quan els comtes 
cristians les van recuperar . Aquests 
nous habitants de la ciutat medieval 
van bastir les cases i els monuments 
aprofitant les pedres procedents de les 
restes romanes . 

Algunes van servir per decorar les 
façanes d’habitatges, convertides, 
d’alguna manera, en un signe dife-
rencial d’intel·lectualitat . Així, desco-
brirem com els pedestals d’estàtues, 
les esteles funeràries o les disposicions 
testamentàries van ser reaprofitades 
com a material de construcció i de-
coració, conservant per a la posteritat 
noms de personatges destacats de fa 
dos mil anys .

La presència de la dona en els mo-
numents de Tàrraco podria semblar 
a primera vista gairebé inexistent, 
però dins dels grans monuments de la 
ciutat romana s’amaguen històries de 
dones sorprenents . Imatges de mares, 
esposes infidels, riques propietàries, 
dones venjatives, matrones exemplars, 
i d’altres de sensuals i gairebé divines . 

Si ens remuntem als orígens de la 
història de Roma, hi trobem Rea Síl-
via, una verge vestal violada pel déu 
Mart . Una història de violència . Una 
maternitat usurpada . A la capital de la 
Hispània Citerior, Tarraco Scipionum 
Opus, la ciutat obra dels Escipions, 
no hi ha rastre de les dones, però sí 
que ens ha arribat la fama de les de la 
seva família . També tenim històries 
de riques propietàries com Antònia 
Clementina i de dones apassionades 
amb finals tràgics com Fedra .
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A CASA D’APICI
Recreació d’un dinar romà

DOMUS APICIUS

GASTRONOMIA

Som a casa d’Apici, i la senyora de la 
casa ens convida a un bon àpat . Això 
sí, haurem d’ajudar les cuineres a pre-
parar algun plat, però estigueu segurs 
que dinarem!

Una experiència singular al voltant de 
la cuina romana . Preparar sals d’Api-
ci, assaborir àpats que es cuinaven fa 
dos mil anys i conèixer els costums a 
taula dels romans són algunes de les 
experiències que gaudireu en aquesta 
activitat . Tacte, vista, gust i olfacte us 
faran viatjar en el temps, en un tast 
de cultura romana a Altafulla, a l’ager 
de Tàrraco .

FÈMINA
Ser dona a Roma

KUANUM!
ORGANITZA: MUSEU D’HISTÒRIA 
DE CAMBRILS

EXPOSICIÓ

Aquesta exposició ens introdueix en el 
món femení durant el període romà, 
gràcies a una acurada recerca de do-
cuments gràfics com ara mosaics, pin-
tures o aixovars funeraris localitzats 
en jaciments de tot el món romà .

NOU

ARQUEOLOGIA VIVA

DEPARTAMENT DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EXPOSICIÓ

Una exposició de petit format 
que ens mostra el paper fona-

mental que té l’arqueologia, gràcies a 
la qual podem ampliar el coneixement 
del passat i posar-lo a disposició de la 
societat . Amb la seva dedicació, els ar-
queòlegs treuen a la llum aspectes de 
la vida i les obres dels nostres avant-
passats que ens permeten entendre 
millor qui som i d’on venim . 

La Generalitat de Catalunya ha tingut 
sempre un gran interès en el patrimoni 
arqueològic: en la seva documentació, 
protecció i recerca, però també en la 
seva difusió . Aquesta exposició desco-
breix la nostra gran riquesa arqueolò-
gica: des dels principals jaciments que 
tenim a casa nostra, les institucions 
que hi treballen, les col·leccions…, fins 
a arribar als espectaculars models di-
gitals en 3D .

NOUNOU NOU

CINC PECES, CINC HISTÒRIES
Grans troballes arqueològiques 
amb històries humanes

OFICINA DEL FESTIVAL TARRACO VIVA

EXPOSICIÓ

Hem triat cinc peces o do-
cuments que il·lustren cinc 

petites històries al voltant de grans 
descobertes arqueològiques . Cadascu-
na d’aquestes peces i documents ens 
acostaran a unes històries paral·leles 
que creiem que oferiran una visió una 
mica diferent del coneixement d’al-
gunes de les cultures de l’antiguitat .

· L’Estendard d’Ur: guerra i pau fa més 
  de quatre mil anys .

· Cartes d’Amarna: conspiració i as- 
  sassinat després de la mort de Tu- 
  tankamon .

· La petjada d’una tragèdia: un motlle 
  d’una víctima de Pompeia .

· La Ilíada i l’Odissea, o com la literatu- 
  ra va inspirar la descoberta de Troia .

· La pedra de Rosetta: la clau per llegir
  l’escriptura de l’antic Egipte .

LES RUÏNES PERDUDES  
DE TÀRRACO
La visió del pintor Anton  
van den Wyngaerde al segle XVI

DESENTERRANT EL TEMPLE
És hora de treure de nou  
a la llum el temple d’August

AURIGA, SERVEIS CULTURALS  
SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT  
DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

AURIGA, SERVEIS CULTURALS  
SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT  
DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ENIGMA NOCTURN ENIGMA NOCTURN

Segle XVI . El pintor flamenc 
Anton van den Wyngaerde 

es passeja per les antigues ruïnes de 
Tàrraco amb l’encàrrec de fer l’inven-
tari d’una de les principals ciutats del 
regne . Aquest enigma nocturn té un 
format de joc de taula en viu, amb el 
qual descobrirem les ruïnes perdudes 
de la ciutat .

Els enigmes nocturns són una propos-
ta d’oci alternatiu per a joves basada 
en una sèrie d’activitats nocturnes de 
temàtiques i àmbits diversos, dinà-
miques de joc al voltant d’històries 
i successos de la ciutat . Són accions 
de descobriment, reptes que s’han de 
resoldre a través de l’enginy, l’agilitat 
mental, la percepció dels sentits, la 
lògica, el pensament lateral o les ha-
bilitats personals .

Segle V . L’antany majestuós 
temple d’August ha quedat 

amortitzat per les noves creences, i 
fins i tot se n’espolia el terra . Des de 
llavors i fins als nostres dies, el temple 
ha quedat soterrat sota les capes de la 
història passada i recent de la ciutat . 
Ha arribat l’hora de treure de nou a 
la llum el temple d’August .

Els enigmes nocturns són una propos-
ta de lleure alternatiu per a joves basa-
da en una sèrie d’activitats nocturnes 
de temàtiques i àmbits diversos, dinà-
miques de joc al voltant d’històries 
i successos de la ciutat . Són accions 
de descobriment, reptes que s’han de 
resoldre a través de l’enginy, l’agilitat 
mental, la percepció dels sentits, la 
lògica, el pensament lateral o les ha-
bilitats personals .
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NOU

PETRA, LA CAPITAL  
DEL DESERT

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

Petra, que va ser la capital 
d’un riquíssim regne, el dels 

nabateus, no deixa d’oferir nous des-
cobriments . Situada als confins dels 
deserts d'Aràbia, Síria i Nègueb, va ser 
absorbida a l’inici de l’era cristiana per 
l’Imperi romà . En aquest període es va 
dotar d’una sèrie de monuments exca-
vats a la pedra del lloc que li van donar 
una personalitat única . Després es va 
abandonar i va quedar en mans dels be-
duïns, i va desaparèixer en l’oblit fins al 
seu redescobriment en el segle XIX . Però 
com es mostra en aquest documental, 
Petra s’inscriu en un context cultural 
més ampli, gràcies al qual és possible en-
tendre moltes de les seves peculiaritats .

NOU

ART I IMPERI: 
TRESORS ASSIRIS 
DEL MUSEU BRITÀNIC

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

El 2007, algunes de les obres 
d’art assiri més impactants, 

procedents del Museu Britànic lon-
dinenc, van protagonitzar una expo-
sició al Museu Arqueològic d’Alacant . 
El documental, fruit d’aquesta expo-
sició, ofereix una visita a l’antic Iraq  
i un recorregut per la història d’un 
dels imperis més importants del Prò-
xim Orient .

HERCULÀ I POMPEIA.  
VISIONS D’UN  
DESCOBRIMENT

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

El Museu Nacional d’Arqueologia 
de Nàpols ofereix un recorregut per 
les propostes artístiques d’alguns 
creadors excepcionals que van viure 
entre el segle XVIII i principis del XX, 
inspirats per les ciutats del Vesuvi, 
enterrades per l’erupció de l’any 79 
i desvelades per les excavacions del 
segle XVIII .

Any: 2018
Durada: 6 minuts
País de producció: Itàlia
Direcció: Pietro Galifi 
FICAB XX (2020) 

Any: 2007
Durada: 17 minuts
País de producció: Espanya
Idioma: espanyol
Direcció: Domingo Rodes Sala
Producció: Diputació d’Alacant .  
Departament d’Imatge  
FICAB X (2010)

Any: 2014
Durada: 80 minuts
País de producció: França
Idioma: francès
Direcció: Olivier Julien
Producció: ART France, ZED, 
Providence Pictures
FICAB XV (2015)

TUTANKAMON,  
EL TRESOR REDESCOBERT

AUDIOVISUAL

Coneixem el tresor de Tutankamon 
des de fa quasi un segle, però real-
ment el comprenem? Diversos desco-
briments plantegen una nova mirada 
sobre la tomba del jove rei, sobre el 
seu aixovar funerari i sobre les cir-
cumstàncies del seu descobriment .  
El tresor pertanyia veritablement a Tu-
tankamon? Les noves investigacions 
demostren que l’autèntica propietària 
era la seva germana gran, Meritaton . 
Van sostreure alguns objectes de la 
tomba l’arqueòleg Howard Carter i 
el seu mecenes, Lord Carnarvon? Se-
gons afirmen els científics, n’hi hauria 
desenes de dispersos pel món . Aquest 
documental ofereix una nova lectura 
de la història de la tomba del rei .

Any: 2018 / Durada: 90 minuts
País de producció: França
Idioma: francès
Direcció: Frédéric Wilner
Producció: Iliade Productions,  
Les Films de l’Odyssée  
FICAB XIX (2019)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

FEM UN APERITIU ROMÀ
Tastet de recreació romana

TÀRRACO A TAULA
Reviure sabors i aromes  
de l’antiga Roma

DOMUS APICIUS ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS 
TÀRRACO A TAULA

GASTRONOMIA JORNADES GASTRONÒMIQUES

El menjar més important per als ro-
mans era el sopar, la cenae, i comença-
va a mitja tarda . Al migdia, la majoria 
de la gent era fora de casa treballant, 
procurant guanyar-se el jornal . Feien 
només una pausa ràpida per menjar 
alguna cosa i tornaven a la feina . Era el 
moment del prandium . Els carrers eren 
plens de locals als baixos de les insulae, 
on es podia fer aquesta menjada ràpida .

Què hauríem pogut trobar en un local 
de menjar ràpid a l’antiga Roma o en 
qualsevol de les seves ciutats, com ara 
Tàrraco? En aquesta activitat podrem 
gaudir d’un petit viatge a la història 
gastronòmica romana .

Del 13 al 29 de maig de 2022 se ce-
lebren les XXV jornades Tàrraco a 
Taula, que tenen com a propòsit oferir 
una visió actual de la cuina de l’antiga 
Roma, amb plats de recreació romana . 
Els restaurants i establiments parti-
cipants oferiran propostes gastronò-
miques basades en De re coquinaria, 
el llibre de receptes atribuït a Apici,  
el gastrònom romà més famós . 

El Cortijo, Glops, La Xarxa, Lola Bis-
tro i Twins Cerveseria Artesana servi-
ran platets, tapes i racions d’entre 4,25 
i 12 € . Ares i Balandra oferiran plats 
d’entre 10,50 i 16 € . Els restaurants  
El Llagut, El Terrat i Seasons oferiran 
un menú complet d’entre 35 i 50 € .  
I la pastisseria Velvet MGL oferirà 
dolços combinant fruits secs, format-
ge i mel a 3,90 € .

Informació detallada de menús i preus a
www .tarragonaturisme .cat .
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HERCULÀ, DIARI DE  
LA FOSCOR I DE LA LLUM

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

Herculà, la ciutat romana que va ser 
sepultada per l’erupció del Vesuvi 
l’any 79 dC, va ser excavada durant 
més de trenta anys per l’arqueòleg 
italià Amedeo Maiuri . Els diaris de 
Maiuri, juntament amb antigues en-
trevistes de la televisió italiana, són 
el fil conductor per conèixer de prop 
aquest extraordinari jaciment, que, 
encara que de menor dimensió que 
Pompeia, té el mateix interès històric 
i arqueològic .

NOU

POMPEIA, LA MAQUETA 
I LA CIUTAT

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

El vídeo es va crear per va-
lorar la gran maqueta de 

les excavacions de Pompeia que va 
construir Giuseppe Fiorelli el 1861 i 
que es troba ara a la gran sala XCVI 
del MANN . El vídeo ajuda el visitant 
a comprendre la importància de la 
maqueta i l ’àrea arqueològica que 
documenta en la fase d’excavació del 
segle XIX; per aquest motiu, porta  
el subtítol d'«Orientació entre espai 
i temps» .

NOU

MESOPOTÀMIA,  
UNA CIVILITZACIÓ  
OBLIDADA

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

Durant molt de temps apartat 
de les expedicions arqueo-

lògiques per raons geopolítiques, el 
nord de Mesopotàmia és una de les 
zones amb més jaciments arqueolò-
gics per excavar de tot l’Orient Mitjà . 
Des de fa deu anys, les portes d’aquest 
continent es van obrint de mica en 
mica i alguns dels millors arqueòlegs 
d’avui dia hi han acudit per cartogra-
fiar, prospectar, excavar i analitzar 
els seus enclavaments arqueològics . 
Gràcies a això, estan emergint la seva 
extraordinària història i el seu mera-
vellós patrimoni .

Any: 2017
Durada: 54 minuts
País de producció: França
Idioma: francès
Direcció: Yann Coquart
Producció: Un Film à la Patte
FICAB XVIII (2018) 

Any: 2017
Durada: 8 minuts
País de producció: Itàlia
Idioma: sense diàlegs
Direcció: Pietro Galifi
Alessandro Furlan
FICAB XXI (2021)

Any: 2008
Durada: 52 minuts
País de producció: Itàlia
Idioma: italià
Direcció: Marcellino de Baggis
Producció: Onionskin
FICAB IX (2009)

NOU NOU

DESCOBRINT EL TEMPLE 
D’AMENOFIS III

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

Una excavació arqueològica, gestiona-
da per un equip internacional, retorna 
a la vida el temple d’Amenofis III, a 
Luxor, un dels conjunts més impressi-
onants dels temps dels faraons egipcis . 
Del complex es coneixien els Colossos 
de Mèmnon, que marcaven l’entrada 
al complex, però en el transcurs dels 
treballs s’han descobert escultures de 
grandària monumental, més d’un cen-
tenar de representacions de Sekhmet 
-la deessa lleona-, esfinxs, estàtues 
reals i moltes altres meravelles .

EL GRAN TRENCACLOSQUES: 
LA INSCRIPCIÓ EPICÚRIA  
DE DIÒGENES D’ENOANDA

PROCÉS D’UNA EXCAVACIÓ 
ARQUEOLÒGICA

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL

L’antiga ciutat grega d’Enoan-
da, a l’actual Turquia, conser-

va restes arqueològiques importants . 
Però el que realment li ha donat fama 
entre els arqueòlegs i els historiadors és 
una inscripció que es considera la més 
gran del món antic -de vuitanta me-
tres de llarg!- . Se n’atribueix l’autoria 
a Diògenes d’Enoanda i recull el més 
significatiu de l’epicureisme, corrent 
filosòfic que propugnava la recerca 
d’una vida feliç a través dels plaers . 
La reconstrucció del text, partit en 
múltiples fragments, s’ha convertit en 
un autèntic puzle per als arqueòlegs .

En el transcurs de la II Cam-
panya d’Excavacions Arque-

ològiques a Los Bañales (Uncastillo, 
Saragossa), arqueòlegs i estudiants 
exposen la seva experiència i argu-
menten sobre les característiques 
dels equips multidisciplinaris . Entès 
d’aquesta manera el treball arqueolò-
gic, es poden obtenir noves dades per 
escriure la història del nostre passat .

Any: 2012
Durada: 32 minuts
País de producció: Turquia
Idiomes: anglès, turc
Direcció: Nazim Güveloğlu
Producció: The Middle East  
Technical University of Ankara
FICAB XVI (2016)

Any: 2010
Durada: 8 minuts
País de producció: Espanya
Idioma: espanyol
Direcció: Lucas Sebastián Quinteros
Producció: Centre de Mitjans 
Audiovisuals . UNED
FICAB XI (2011)

Any: 2016
Durada: 55 minuts
País de producció: França
Idioma: francès
Direcció: Antoine Chéné
Producció: Mission des Amis 
des Colosses de Memnon
FICAB XVI (2016)
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NOU

VÍDEOS DE RECEPTES  
ROMANES  
La gastronomia de Tarraco Viva 
en línia

ASSOCIACIÓ TÀRRACO A TAULA

AUDIOVISUAL

Amb motiu de la celebració 
dels XXV anys de Tàrraco a 

Taula, quatre restauradors de Tarrago-
na obren les portes de les seves cuines 
per mostrar com preparen deliciosos 
plats de la gastronomia romana des 
d’una visió actual . Els restaurants El 
Llagut, AQ, Cortijo i Seasons ens en-
senyen com cuinar de manera fàcil els 
plats més saborosos de la gastronomia 
de l’antiga Tàrraco . Les videoreceptes 
estaran disponibles al canal de YouTu-
be de Tarragona Turisme .

NOU

MENORCA TALAIÒTICA
Una odissea ciclòpia insular

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
I CERVESERIA GRAHAME PEARCE

DOCUMENTAL I TAST DE CERVESA

Menorca està immersa en 
el procés d’avaluació de la 

candidatura Menorca Talaiòtica a 
Patrimoni Mundial, que esperem que 
culmini amb la inscripció a la llista de 
la Unesco el juliol vinent . Per donar 
suport a la candidatura, el Consell 
Insular ha impulsat aquest documen-
tal, realitzat per Espiral Produccions 
i dirigit per Manu Balaguer, i que 
compta amb la participació de nom-
brosos especialistes . El film ofereix 
un estat de la qüestió del coneixement 
de les comunitats que van llegar els 
centenars de monuments en pedra 
que caracteritzen el paisatge illenc . 

Després, es convidarà a un tast de la 
cervesa Talaiòtica, elaborada per la 
cerveseria artesanal menorquina Gra-
hame Pearce, en què ens acompanyarà 
el mestre cerveser que la va crear .

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

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

A la recerca de Djehuty explica el desen- 
volupament de tretze campanyes d’ex-
cavació arqueològica a Egipte, centra-
des en la tomba de Djehuty, supervisor 
del tresor de la reina Hatxepsut, la pri-
mera dona faraona . Els seus rostres i 
noms van ser esborrats sistemàtica-
ment fa 3 .500 anys per impedir-ne el 
record . Avui, un equip internacional, 
dirigit per José Manuel Galán, restaura 
la seva memòria investigant la necrò-
polis de Dra Abu al-Naga, a Luxor . La 
tomba de Djehuty i el seu impressio-
nant Llibre dels Morts són el punt de 
partida per a una aventura plena de 
nous personatges, valuoses troballes, 
descobriments insòlits i imatges inèdi-
tes del treball científic sobre el terreny .

Any: 2015
Durada: 55 minuts
País de producció: Espanya
Idioma: espanyol
Direcció: Javier Trueba i José Latova
Producció: Madrid Scientific Films
FICAB XV (2015)

NOU

LEPTIS MAGNA: EL SOMNI 
DE ROMA A ÀFRICA

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL

Ara que les fronteres de Líbia estan 
tancades i barrades per als turistes, 
aquest documental permet recórrer 
els edificis més rellevants de Leptis 
Magna, pàtria de l’emperador Septimi 
Sever . Durant el seu mandat i el del 
seu fill, Caracal·la, va ser embellida 
notablement amb edificis i monu-
ments, entre els quals destaquen 
el fòrum, les basíliques, el mercat, 
l ’amfiteatre, el circ, les termes i el 
seu extraordinari port . Però, a més 
de Leptis Magna, també hi ha imatges 
d’altres jaciments esplèndids que ves a 
saber com han degut ser tractats per 
la guerra civil que hi ha encara oberta .

L’EXCAVACIÓ DOTZE DÈCADES  
DE DESCOBRIMENT

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

OFICINA TARRACO VIVA
ICAC · FICAB 
COL·LABORA: MUSEU OIASSO (IRUN)

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL

Participar per primera vega-
da en una excavació arqueo-

lògica és una experiència inoblidable, 
en la qual el descobriment i la sor-
presa són presents en tot moment . Un 
grup de voluntaris australians, sota la 
direcció d’un equip de la Universitat 
de Sydney, explica les seves vivències 
en l’excavació d’un teatre de fa dos 
mil anys a Pafos, a l’illa de Xipre, un 
lloc del Mediterrani on la història té 
protagonisme propi .

Corint ha tingut un paper fonamental 
en la colonització del Mediterrani i 
el desenvolupament de les indústries 
com la terrisseria i la manufactura 
tèxtil . Va ser un node comercial en 
època romana i un centre important 
en la tradició cristiana primitiva . Po-
sant èmfasi en com la població sentia 
la ciutat en l’antiguitat, els arqueòlegs 
han desenvolupat noves maneres de 
divulgar el coneixement arqueològic i 
permetre al públic modern viure avui 
l’antic Corint .

Any: 2005
Durada: 52 minuts
País de producció: Austràlia
Idioma: anglès
Direcció: Darrell Rigby 
Producció: Archaeological 
Media Services
FICAB VI (2006)

Any: 2019
Durada: 13 minuts
País de producció: Grècia
Idioma: anglès
Direcció: Nikos Dayandas 
FICAB XX (2020)

Any: 2010
Durada: 52 minuts
País de producció: Alemanya
Idioma: alemany
Direcció: Baudouin Koenig
Producció: Südwestrundfunk (SWR)
FICAB XI (2011)
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TIBERIUS
Un comerciant pel Mare Nostrum

MNAT I MUSEU DEL PORT
DE TARRAGONA

VISITA TEATRALITZADA

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

LVDI CONSTANTINENSES
Segona edició de tallers escolars

EQUIP DE L’ICE DE 
CLÀSSIQUES DE LA URV

ACTIVITATS PER A ESCOLES I INSTITUTS

Vultisne ludere et exercere sicut Roma-
ni? Venite et partite nobiscum certami-
na! Amb l’anhel de compartir una jor-
nada lúdica amb l’alumnat de Llatí de 
4t d’ESO dels centres participants en 
el projecte Ludus Tarraconensis, hem 
organitzat una sèrie de proves perquè 
se sentin com en l’antiga Roma . Els 
herois i les heroïnes que participaran 
en el circuit de jocs gaudiran de les 
activitats següents:

· «Ludi Hadriani»: Quis necauit impe- 
  ratorem Hadrianum? Joc de pistes .
· «Ludi Medusae»: Rogitamus de mytho- 
  logia et fabulis et aliis. Joc de pre- 
  guntes Trivial .
· «Ludi Olympiaci»: IV factiones, I vic- 
  trix. Proves esportives .
· «Ludi Romani»: Discimus ludendo. 
  Jocs tradicionals romans .
· «Vita Romana»: Colloquimur de mo- 
  ribus. Xerrada sobre costums .
· «Scriptorium»: Nulla dies sine linea. 
  Taller d’escriptura antiga .

NOU

LA LLOSA AMB NOUS ULLS
L’Institut Cambrils  
redescobreix la vil·la

INS CAMBRILS 
MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

ACTIVITATS PER A ESCOLES I INSTITUTS

La vil·la romana de la Llosa és 
un jaciment on es poden ob-

servar les restes conservades d’una vil·la 
de l’entorn proper de Tàrraco, habitada 
entre els segles I aC i VI dC . Va ser 
un dels molts assentaments a l’ager de 
la capital romana, situat en una zona 
fèrtil per al cultiu i estratègicament al 
costat d’un corrent d’aigua (el barranc 
de la Mare de Déu del Camí), molt a 
prop de la costa i de la Via Augusta . 
L’alumnat de batxillerat de Clàssiques 
farà una visita guiada a la vil·la dedica-
da a l’alumnat d’Història de 1r d’ESO 
de l’Institut Cambrils .

NOUNOU

AENIGMA
Les proves dels déus

ANS EDUCACIÓ

ACTIVITATS PER A ESCOLES I INSTITUTS

En un dia de classe, els infants 
de Vila-rodona viatjaran al 

columbari per ajudar un visitant d’un 
altre temps a recuperar els seus jocs . 
Per aconseguir-ho hauran de resoldre 
els enigmes que els déus romans els 
han proposat com a proves .

Els alumnes trobaran diferents pro-
ves guiades que hauran de superar 
utilitzant el seu enginy, treballant en 
cooperació i buscant la resolució dels 
temes exposats . Amb l’ajuda d’una 
educadora, descobriran paral·lela-
ment els aspectes històrics del món 
romà mitjançant històries, mites i lle-
gendes que els ajudaran a concebre de 
manera divertida una visió acurada i 
rigorosa del món romà .

A més de difondre la cultura romana, 
l’activitat té l’objectiu que els alumnes 
descobreixin que darrere de tot allò 
que veuen hi ha un treball d’investi-
gació important . 

UN DIA A TÀRRACO
Una jornada educativa 
per gaudir del món clàssic

PUERORUM LUDI
III Jornada d’Aprenentatge 
Actiu Virtual

APLEC I OFICINA DEL FESTIVAL
COL·LABORA: ICAC

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA

ACTIVITATS PER A ESCOLES I INSTITUTS ACTIVITATS PER A ESCOLES I INSTITUTS

Una jornada educativa adre-
çada a l ’alumnat de segon 

cicle d’ESO, pensada per gaudir del 
món clàssic . Comptarà amb acti-
vitats com una gimcana epigràfica 
per la Part Alta, per descobrir els 
personatges que s’amaguen darrere 
les pedres; una recreació del món de 
la gladiatura presentada per Ricar-
do Cagigal (Jano Reconstrucciones 
Históricas), per acostar-se als costums 
de Roma i desfer els mites del cinema; 
un monòleg dramatitzat sobre Júlia, 
la filla d’August, per part de l’actriu 
Mercè Rovira; i la representació d’un 
banquet romà a càrrec d’alumnat del 
CFGS d’Animació Sociocultural i Tu-
rística de l’Institut Vidal i Barraquer 
de Tarragona . 

L’equip del CdA de la ciutat de Tarra-
gona consolida una activitat que ja és 
esperada per l’alumnat de les escoles 
del Tarragonès i que afavoreix la des-
coberta, l’aprenentatge vivencial i la 
ludificació . Amb la jornada Puerorum 
ludi els alumnes de cinquè de primà-
ria dels centres educatius de la comar-
ca s’acosten als aspectes quotidians  
de la cultura romana i descobreixen 
els jocs amb què es divertien els in-
fants de l’antiga Tàrraco . D’aquesta 
manera, coneixen com eren els mo-
ments lúdics dels nostres avantpassats 
romans, i en concret el joc de daus . 
Durant el matí també elaboren la 
seva pròpia joguina i gaudeixen d’una 
estona per jugar-hi, i comparteixen 
virtualment, des de la diversitat de les 
aules, una experiència amb el patri-
moni i la cultura de la ciutat .
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NOU

UN DORÍFOR A TARRAGONA?
La peça del mes del Museu 
d’Història de Tarragona

MUSEU D’HISTÒRIA 
DE TARRAGONA

EXPOSICIÓ

El Museu d’Història presenta 
una peça d’època romana de 

la seva col·lecció: el cap d’un jove fet 
amb marbre . Una obra d’art que re-
corda el Dorífor, la famosa escultura 
de l’escultor Policlet . És molt probable 
que en sigui una rèplica d’unes di-
mensions més petites . No se’n coneix 
cap altra còpia amb aquestes caracte-
rístiques . Se la podria considerar una 
peça única? 

La figura estarà exposada a l’aparador 
de la Casa Castellarnau, visible des 
del carrer, tot el mes de maig, dins del 
programa «Quan els objectes parlen» . 

NOU

LA VIL·LA DELS MUNTS
La vida de les elits de Tàrraco

MNAT

ITINERARI

La vil·la romana dels Munts 
fou la residència durant un 

temps del duumvir de Tarraco Caius 
Valerius Avitus i de la seva esposa, 
Faustina . Així ens ho indiquen una 
inscripció trobada al jaciment i la 
presència del seu segell personal . 
Probablement també el mateix em-
perador Adrià va delectar-se en les 
magnífiques vistes que encara avui 
dia es poden apreciar des dels edifi- 
cis conservats . 

Si voleu conèixer com era la vida en 
una residència aristocràtica de la 
rodalia de Tàrraco, acosteu-vos fins 
aquest esplèndid jaciment i gaudireu 
d’una visita que us transportarà de 
nou al segle II dC . Els Munts va ser 
declarada Patrimoni Mundial l’any 
2000 i constitueix una de les vil·les 
més importants d’Hispània .

EL TEATRE ROMÀ 
DE TÀRRACO
Edifici, espectacles i espectadors

MNAT

VISITA COMENTADA

Com pertocava a una ciutat de la seva 
importància, Tàrraco disposava d’un 
teatre on es representaven espectacles 
escènics que, sovint, acompanyaven 
les principals cerimònies religioses . Si 
s’observen les restes de la cavea, l’or-
chestra i la scaena, costa poc d’imagi-
nar-se els romans de Tàrraco gaudint 
d’aquests espectacles .

A la visita comentada coneixereu el 
teatre romà i el seu entorn, i podreu 
recórrer la recreació de la càvea, feta 
amb una estructura lineal de ferro 
que evoca la potent graderia que devia 
tenir el teatre en època romana i fa 
comprensible per al visitant l’enver-
gadura del monument, recuperant la 
geometria original, alhora que dialoga 
amb les restes .

NOU

DEL FÒRUM AL TEATRE
Una passejada per la  
vida de Tàrraco

MNAT
COL·LABORA: MHT

ITINERARI

Visita comentada organitzada pel 
Museu d’Història de Tarragona i el 
MNAT en la qual coneixereu com 
era la vida a l’antiga Tàrraco, visitant 
el fòrum de la colònia, on es duien 
a terme les activitats econòmiques, 
polítiques i religioses de la ciutat i es 
podien contemplar les representaci-
ons dels seus ciutadans il·lustres, per 
acabar al teatre, un dels edificis d’es-
pectacles, on confluïen oci i negoci 
i on queda reflectida la importància 
de Tàrraco dins de l ’organització  
de l’Imperi .

EX PRAEDIS AD VENATORES
De perseguits a caçadors

ZEUS/JÚPITER
Una nova videocreació
ideada i pensada a Centcelles

SEPTIMANI SENIORES
COL·LABORA: MNAT

JORDI ABELLÓ 
COL·LABOREN: MNAT I MHT

RECREACIÓ HISTÒRICA VISITA COMENTADA

Activitat inspirada en la representació 
de la cacera (venatio) que es conserva a 
la cúpula de Centcelles . El mosaic pre-
senta vuit escenes on s’identifiquen la 
preparació, la persecució d’uns cérvols, 
la cacera d’un porc senglar, el retorn 
victoriós a casa i un personatge prin-
cipal envoltat d’altres acompanyants .

Alguns investigadors han interpretat 
aquest monument com una vil·la in-
acabada que va esdevenir mausoleu 
imperial de Constant (fill de l’empe-
rador Constantí el Gran, assassinat 
l’any 350 dC), com la vil·la residencial 
d’un bisbe o bé com un espai d’una 
rica vil·la senyorial . La darrera teoria 
el vincula al campament militar del 
comes Hispaniarum Asteri, personatge 
enviat per l’emperador Honori cap al 
420 dC a fi de recuperar Hispània per 
a la causa imperial d’Occident .

La cúpula és símbol de civi-
lització . Quan es decora, en 

podem extreure la concepció del món 
que tenien els romans de Tàrraco . 
Jordi Abelló, dins del cicle «Històries 
amagades», ha disposat al terra de la 
sala les imatges que ha atresorat . Al 
mig, un joc de cartes amb què jugaven 
els soldats nord-americans per inten-
tar «caçar» tots els comandaments 
militars de l’Iraq .

Abelló ha reunit imatges i collages per 
recrear el món que estem vivint . Al 
mig de la sala hi disposa una àguila 
viva, símbol de Zeus/Júpiter . Perquè 
contempli els dos mons: el de la religió 
cristiana de la cúpula i el marcat per 
les bombes nuclears, que són l’au-
tèntica manifestació de Zeus/Júpiter . 
L’àguila emprendrà el vol (els romans 
interpretaven el vol de les aus com a 
designis dels déus) . L’aleteig dispersa 
les imatges…
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RAÜL GARRIGASAIT
ESCRIPTOR, TRADUCTOR I EDITOR 
DE LA CASA DELS CLÀSSICS
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TARRAGONA

TARRAGONA ROMANA
Patrimoni Mundial

ITINERE. TURISME I CULTURA

VISITA GUIADA 

Descobreix la Tarragona que va en-
lluernar l’emperador Adrià al segle 
II amb una visita guiada a peu pels 
principals monuments que són Patri-
moni Mundial, que començarà davant 
de la gran maqueta de Tàrraco . Pas-
sejant pels carrers del centre històric, 
arribarem a la magnífica catedral, on 
recrearem el temple d’August amb 
ajuda d’imatges virtuals . Seguirem 
cap a la torre del Pretori per visitar 
les imponents voltes que sostenen el 
fòrum provincial, seu del govern de 
la Hispània Citerior . Molt a prop, ens 
endinsarem en les llargues galeries que 
hi ha sota les grades del circ, el gran 
estadi de curses de carros de cavalls . I 
al final del recorregut baixarem fins a 
l’amfiteatre, situat al costat de la mar, 
on us desvelarem les claus de l’últim 
edifici d’espectacles construït a la ciu-
tat, durant el regnat d’Adrià .

NOU

DONES A LA ROMANA
La història de Roma  
des d’una perspectiva de gènere

MERITXELL BLAY BOQUERA 
ORGANITZEN: CAMPUS EXTENS URV 
MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

CONFERÈNCIA

L’estudi de la dona en el món 
antic és avui dia fonamental 

per atansar-nos a Roma i a la seva his-
tòria des d’una perspectiva que tingui 
en compte el gènere . Quin és el rol 
de la dona en aquesta societat? Com 
era la dona romana? Una conferència 
de caràcter divulgatiu per saber més 
coses sobre el paper de la dona a la 
història de Roma, que pretén donar 
veu al col·lectiu femení, a les dones 
amb poder o sense, ja fossin esposes, 
mares o filles, lliures o esclaves . 

Endinsa’t en el dia a dia d’una d’aques-
tes dones . Aprèn com es vestien i 
s’abillaven, en què s’ocupaven . Acom-
panya-les pels espais en què els era 
permès ser trobades, posa’ls nom 
i rostre . Descobreix, gràcies a les 
fonts com la pintura, l’epigrafia, els 
mosaics o els textos de l’antiguitat, 
com seria viure la vida d’una dona  
a la romana .

NOU

LLEGIR ELS CLÀSSICS?
Què ens aporten les grans  
obres gregues i romanes?

CONFERÈNCIA

La Ilíada és una obra cabdal 
de la literatura clàssica . Dins 

d’aquest cànon hi trobem molts altres 
autors: d’Homer a Plató, de les tra-
gèdies d’Èsquil i Sòfocles a les obres 
històriques d’Heròdot i Tucídides, 
passant per la poesia de Catul, Ho-
raci i Ovidi, entre molts altres llibres 
fonamentals de tota mena de gèneres . 
A propòsit del Club de Lectura - taller 
de la Biblioteca Pública de Tarragona 
sobre la Ilíada -que es desenvolupa 
de maig a juliol-, Raül Garrigasait, 
escriptor, traductor i president de La 
Casa dels Clàssics, ens parlarà sobre 
la lectura dels clàssics: per què cal lle-
gir-los, què ens aporten i com hem 
de fer-ho .

NOUNOU NOU

LA ILÍADA
Introducció a la Troia històrica

CONFERÈNCIA

La història de la Guerra de 
Troia és una de les narracions 

més conegudes de la tradició literària 
grecoromana . Des de l’antiguitat, ha 
sigut una font d’inspiració per a una 
àmplia varietat d’obres artístiques, 
en la pintura, l’escultura, la poesia, el 
drama i la filosofia . A més, la recerca 
de l’antiga Troia va ser relacionada 
amb l’aparició i el desenvolupament 
de l’arqueologia de l’edat del bronze 
al Mediterrani . 

Reflexionarem sobre aquests temes 
en la xerrada sobre la Ilíada i la Troia 
històrica de Marina Picazo Gurina, 
professora que ha impartit docència 
en relació amb el món grecoromà a 
la Universitat de Barcelona i la Uni-
versitat Pompeu Fabra . El seu camp 
d’investigació s’ha centrat en les con-
seqüències de la colonització grega al 
Mediterrani occidental i en el paper 
de les dones a la ciutat grega .

L’ESTRANY SEPULCRE EGIPCI
La troballa més estranya  
i sorprenent mai apareguda  
a Tàrraco

LA ROCA PLANA
El port de la pedra de Tàrraco 

MUSEU D’HISTÒRIA 
DE TARRAGONA

JORDI LÓPEZ VILAR
INVESTIGADOR DE L’INSTITUT CATALÀ 
D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

MARINA PICAZO. ARQUEÒLOGA I PROF . TIT . 
D’HISTÒRIA ANTIGA A LA UNIV . POMPEU FABRA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TGN
LA CASA DELS CLÀSSICS

XERRADA CONFERÈNCIA

El 9 de març de 1850, en les 
obres d’ampliació del port 

de Tarragona, es va trobar un estrany  
sarcòfag . Què era exactament? De  
quina època? Què en van dir els in- 
vestigadors com Bonaventura Her- 
nández Sanahuja?  

La troballa d’aquella peça va fer que 
Hernández Sanahuja, arqueòleg i his-
toriador del segle XIX, enviés un pri-
mer informe manuscrit a la Real Aca-
demia de la Historia, en què explicava 
que la peça descoberta feia referència a 
una civilització egípcia primitiva a Es-
panya . Davant d’aquest fet, el Govern 
va decidir elaborar un informe oficial 
que incloïa les declaracions jurades  
de l’arqueòleg . Què va passar després? 

Aquesta activitat permetrà analitzar 
la documentació existent i contemplar 
els dibuixos d’Hernández Sanahuja, 
conservats al Museu d’Història de 
Tarragona, que serviran per descobrir 
l’enigma .

El Mèdol va ser la pedrera 
més gran i important de 

Tàrraco, però com es transportaven 
les pedres fins a la ciutat? Tradicional-
ment, s’havia pensat en un transport 
terrestre per la Via Augusta, però la 
identificació d’un antic embarcador 
a molt poca distància, en l’incompa-
rable marc del Bosc de la Marquesa, 
va fer canviar aquesta opinió . En la 
xerrada parlarem de la descoberta i 
l’estudi d’aquest interessant port in-
dustrial romà, i també de l’embarca-
dor de fusta de la punta del Miracle, 
que podria estar-hi relacionat .
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QUÈ SAPS DEL FÒRUM?
Visita guiada al fòrum de la 
colònia de l’antiga Tàrraco

BETTATUR, SERVEIS TURÍSTICS

VISITA GUIADA

Amb l’objectiu de donar a 
conèixer al visitant el paper 

que han jugat els arqueòlegs i les 
circumstàncies que han fet possible 
la troballa de jaciments arqueològics 
excepcionals a la nostra ciutat, presen-
tem el relat d’un dels descobriments 
més importants de la història de Tàr-
raco: el fòrum de la colònia .

OFICINA DEL FESTIVAL TARRACO VIVA

ACTE DE CLOENDA I AVANÇ DE LA XXV ED .

UN FUTUR MILLOR
Història i arqueologia 
per a tothom

Quin és el paper que pot i ha 
de jugar el patrimoni històric 

en la creació d’un futur millor per a 
tots? De quina manera el fet d’acos-
tar-nos al passat pot i ha de potenciar 
la nostra vida personal i comunitària? 
En l’acte de cloenda d’enguany es re-
colliran les reflexions més importants 
sorgides d’aquesta edició i us convi-
darem a donar una primera ullada a 
la que serà la XXV edició del festival .

En paraules de Tomaso Montanari: 
«Els monuments ens parlen . En qual-
sevol cas, ens intenten cridar l’atenció, 
ens demanen una mirada, la nostra 
aturada . Ho fan perquè, tot i que són 
eterns o quasi, no viuen sinó a través de 
la vida dels vius . Si acceptem donar-los 
una mica d’espai a la ment i al cor, a 
canvi ens faran la vida més intensa, 
més perfumada, més profunda .»

NOUNOUNOUNOU

QUÈ SAPS DEL CIRC? 
Visita guiada al circ romà 
de l’antiga Tàrraco

BETTATUR, SERVEIS TURÍSTICS

VISITA GUIADA

Amb l’objectiu de donar a 
conèixer al visitant el paper 

que han jugat els arqueòlegs i les 
circumstàncies que han fet possible 
la troballa de jaciments arqueològics 
excepcionals a la nostra ciutat, presen-
tem el relat d’un dels descobriments 
més importants de la història de Tàr-
raco: el circ romà .

TARRAGONA ROMANA
AMB NENS
Una visita especialment  
pensada per als infants

ITINERE. TURISME I CULTURA

VISITA GUIADA

Si veniu amb els vostres fills a des-
cobrir la Tarragona romana, el guia 
adaptarà les explicacions perquè 
siguin del seu interès . A més, dis-
posem d’imatges virtuals que fan la 
visita més entenedora i divertida . Us 
ho explicarem molt millor al costat 
de les muralles, les més antigues fora 
d’Itàlia, i comprendreu per què els ro-
mans van triar aquest turó al costat de 
la Mediterrània com a porta de Roma 
per a tota la Península . 

En aquest recorregut pels carrerons 
del centre històric, us sorprendrà la 
convivència dels actuals habitants de 
Tarragona amb el passat imperial de 
la ciutat . Encara que el temple d’Au-
gust hagi desaparegut, unes magnífi-
ques imatges virtuals a la tauleta del 
vostre guia us el mostraran amb tota 
l’esplendor davant de la imponent 
façana de la catedral . 

DESCOBREIX TARRAGONA
Una ciutat que conviu amb 
el seu passat romà i medieval 

ITINERE. TURISME I CULTURA

VISITA GUIADA

Un viatge en el temps per descobrir 
els monuments romans Patrimoni 
Mundial, acabant a l’amfiteatre des-
prés de passar per la catedral i el seu 
claustre . Un guia oficial us donarà la 
benvinguda a la nostra oficina, on us 
desvelarà com es va fundar la ciutat 
al segle III aC . A la gran maqueta de 
Tàrraco podreu veure com era la ciu-
tat de fa dos mil anys i us explicarà 
altres curiositats que us traslladaran 
a la vida quotidiana dels seus habi-
tants . Passejant pels carrers del nucli 
antic arribareu a la catedral, brillant 
exemple de transició del romànic al 
gòtic . A la nau central, gaudireu de les 
explicacions del guia mentre admireu 
l’orgue renaixentista de dimensions 
impressionants, amb les seves monu-
mentals portes decorades, i a continu-
ació us mostrarà un dels secrets més 
ben guardats de Tarragona: el claustre 
de la catedral .

QUÈ SAPS DE LA MURALLA?
Visita guiada a la muralla 
romana de l’antiga Tàrraco

BETTATUR, SERVEIS TURÍSTICS

VISITA GUIADA

A mb  l ’o bje c t iu  d e  do -
nar a conèixer al visitant 

e l  paper que ha n jugat  e l s  a r- 
queòlegs i les circumstàncies que han 
fet possible la troballa de jaciments 
arqueològics excepcionals a la nostra 
ciutat, presentem el relat d’un dels des-
cobriments més importants de la his-
tòria de Tàrraco: la muralla romana .
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EL FESTIVAL

PATROCINADOR INSTITUCIONAL PATROCINA

ORGANITZA

COL·LABOREN

Setopant . Seminari de Topografia antiga . URV
Aula de Teatre URV-Zona Zálata

Associació de restauradors Tarraco a Taula
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GRUPS DE RECONSTRUCCIÓ I 
RECREACIÓ DE L’EDICIÓ 2022

AGUSTÍ FARRÉ  llunadecartro@hotmail .com
ALA AVGVSTA avitianus@hotmail .com  
ÁLEX MANRÍQUEZ GOROSTIAGA budoxela@gmail .com
AMICS MUSEU MENORCA I FED. DE TIR 
AMB FONA cecilialigero@gmail .com 
ANS EDUCACIÓ  participa@anseducació .cat 
ARGOS TARRAGONA julio .villar@argostarragona .com 
paco .tovar@argostarragona .com
ARS DIMICANDI arsdimicandi@gmail .com
Ass. Cult. LUDI SCAENICI ludiscaenici@gmail .com
Ass. Cult. SANT FRUCTUÓS secretaria@acsantfrucutos .cat
Ass. SI VIS PACEM PARA LUDUM paraludum@gmail .com
ASSUMPTA MERCADER SOLÀ hola@assumptamercader .cat
AURIGA serveis culturals auriga@aurigasc .com
CARLES ALCOY lletra@gmail .com
CRISTINA MURILLO cristinamurillo@gmail .com 
DOMUS APICIUS  info@domus-apicius .com 
ESCOLA DE LLETRES DE TGN mariara@escoladelletres .cat
GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS 
joan .rione@gmail .com
JANO Reconstrucción Histórica   
info@reconstruccionhistorica .com
JAUME MARTELL  itinere@turismedetarragona .com 
KARME GONZÁLEZ karmegc@gmail .com
KUANUM! Arqueogastronomia i patrimoni   
kuanum@gmail .com
LA CASA DELS CLÀSSICS  infolacasadelsclassics@som .cat
LUDIARTIS  info@ludiartis .com 
MARC PINYOL GELABERT  pgmarc93@gmail .com 
MARIA MERCÈ ROVIRA BRU roviramerce@yahoo .es 
NEMESIS arqueologia i difusió cultural 
info@nemesisarch .com
PROJECTE PHOENIX projectephoenix@yahoo .es 
RICARDO VICENTE PLACED info@ricardovicente .com
SEPTIMANI SENIORES info@septimaniseniores .com
TARRACO LVDVS tarracolvdvs@gmail .com
THALEIA, Grup de Reconstrucció Històrica de Tarragona  
thaleia@telefonica .net
ZONA ZÀLATA  / AULA DE TEATRE URV  
jpzonazalata@gmail .com
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