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Enguany hem convocat la vint-i-quatrena edició del
cartell de Premis Auriga, que en aquesta edició han
guardonat ex aequo les tres categories premis a treballs
d’estudiants, a experiències didàctiques i a exposicions
de món antic. El veredicte ha estat difícil de decidir, atesa
l’alta qualitat de les candidatures, i és per això que volem
felicitar a totes les persones i institucions que s’hi han
presentat. A més, ens han arribat projectes que abasten
la totalitat de la població, des de public generalista fins
a escolars de primària, estudiants universitaris, passant
per alumnes d’educació especial. També cal destacar que
han arribat candidatures d’arreu dels territoris de llen-
gua catalana, la qual cosa és una mostra que la identitat
col·lectiva de la nostra nació du l’empremta del món
clàssic. Però a més de formar part indestriable de la nos-
tra identitat, el món clàssic és un pilar de la indústria
cultural, com ho mostren les candidatures de les diver-
ses exposicions que s’han presentat.

Trobareu un resum dels treballs guardonats en aquest
número i l’acte de lliurament dels premis el celebrarem
durant el curs 2016-17 que ara comença.

D’altra banda també hem de dir-vos que els dies 5 i 6
de novembre celebrarem la dotzena edició del Fòrum
Auriga a Vic, com sempre en el marc dels actes de la
Capital de la Cultura Catalana. Trobareu el programa en
aquestes pàgines i us hi podeu inscriure al nostre web. 

Us recordem que podeu seguir l’AURIGA a les xarxes
socials de Facebook i Twitter que utilitzem per donar a
conèixer notícies i reflexions del món antic, aportant així
el nostre gra de sorra en la cultura tecnològica de la
immediatesa.

Montserrat Tudela i Penya
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LA COL·LECCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL CAU FERRAT
Ferran Milà Forés
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que va posar en relleu la importància de l’illa sobretot
pel que fa al patrimoni fenici i púnic, així com per a la
configuració de la SAE, la Societat Arqueològica
Ebussitana, l’any 1903. Això va fer que es produís un
saqueig sistemàtic de la necròpolis púnica del puig des
Molins, malgrat els esforços de les institucions i particu-
lars per evitar que els materials excavats sortissin  de l’i-
lla. Aquests saquejos estaven propiciats en bona mesura
per l’Estat, ja que en aquella època donava la propietat
dels objectes trobats en les excavacions als particulars
que les finançaven, i és per aquest motiu que molts d’a-
quests materials van anar a parar fora de l’illa, malgrat
els esforços de la SAE. També cal mencionar que, a part
d’aquests excavadors amb permís oficial, també hi havia
un grup de saquejadors que treballaven per a diversos
col·leccionistes i antiquaris, sense cap mena de control
oficial per l’administració. Un d’aquests col·leccionistes
amb autorització oficial, era Santiago Rusiñol, que va
visitar l’illa per primera vegada l’agost del 1912 junta-
ment amb el caricaturista Josep Costa, altrament cone-
gut com a Picarol. Costa, que també era un aficionat a
l’arqueologia, els antiquaris i la història de l’art, va ser
qui va organitzar una segona expedició a Eivissa el
següent any. Com que a Rusiñol el va fascinar aquell pri-
mer viatge, hi va tornar amb l’expedició del febrer del
1913. Costa va ser qui va ensenyar l’illa a Rusiñol, i a
més van excavar junts al puig des Molins. Per tal de
poder iniciar els treballs arqueològics, l’equip va haver
de demanar permís al Ministeri de la Guerra, ja que una
part del puig es trobava en zona militar, però ho van
aconseguir gràcies a Cambó, segons explica Rusiñol. És
en aquest segon viatge quan Rusiñol comença a publicar
una sèrie d’articles descrivint la vida en aquest indret.
Els publica a la revista satírica L’Esquella de la Torratxa, en
un apartat anomenat “Glosari”, com ja havia anat fent
des de feia anys, però descrivint-hi altres experiències,
com per exemple la seva estada a l’illa veïna de
Mallorca.  Aquests articles els titula “L’illa blanca”, i hi
explica les seves vivències i experiències a l’illa, firmant-
los amb el pseudònim de Xarau. D’aquests articles se’n
pot deduir que Rusiñol era un amant de les edificacions
velles, i que li cridava molt l’atenció tot allò que era
antic. En total, Rusiñol va passar cinc setmanes a l’illa.
Aquest interès per l’antic ja el tenia des de ben petit grà-
cies al seu mestre Tomàs Moragas, que tenia una petita
col·lecció al taller de la seva acadèmia de dibuix. Segura -
ment és allà on Rusiñol va entrar en contacte per prime-
ra vegada amb el món de les antiguitats, que també cal
assenyalar que era un món que s’havia convertit en una
moda per als artistes d’aquella època. Una bona mostra
d’aquest interès va ser l’adquisició, l’any 1902, d’una
col·lecció d’uns dos-cents vidres antics procedents
d’Alexandre de Riquer. Encara no està del tot clar com
els va aconseguir, si a través d’una compra directa o
d’una donació amb un posterior pagament. En qualse-
vol cas, aquest fet ja ens indica el seu interès per les
coses antigues. En un d’aquests articles explica també

LA FORMACIÓ DE LA COL·LECCIÓ ARQUEOLÒGICA
DEL CAU FERRAT: RUSIÑOL L’ARQUEÒLEG

El nostre estimat amic i company, en Santiago Rusiñol, el
dimarts darrer va embarcar-se per a Ibiça, on se proposa pas-
sar una temporada, pintant i fent escavasions arqueològiques.
No cal dir que desitgem que sa estada en aquella illa li siga ben
grata. Per lo demés, estem segurs que d’aquest nou viatge en
resultarà un nou èxit esperitual per a l’artista i potser un nou
tresor per a l’antiquari. Que així siga.

L’Esquella de la Torratxa, núm. 1781, 14 de febrer de
1913 (p. 122)

L’illa d’Eivissa ha estat des de fa molts segles un punt
estratègic del Mediterrani. És per aquest motiu que
aquesta petita illa situada al sud de l’arxipèlag de les
Balears ha sigut una terra de conquestes i colonitzacions
per diverses cultures. A mitjans del segle VII aC s’hi
estableix una d’aquestes importants cultures, vinguda
directament des de l’extrem oriental del Mediterrani: els
fenicis. En un context de plena colonització de les zones
del litoral del sud de la península Ibèrica, decideixen
establir-se també a l’illa d’Eivissa. En un primer moment
s’estableixen al puig de la Vila, un punt estratègic que
domina la badia d’Eivissa, segurament gràcies al fet que
és el millor port natural de l’illa. L’assentament inicial
dels fenicis establerts allà estava relacionat amb la
metal·lúrgia, sobretot amb l’extracció i transformació de
la galena argentífera. Aquest primer assentament no
sembla que sigui exclusiu, ja que a la zona de Sa Caleta
també s’hi ha trobat un petit poblat fenici utilitzat com a
nucli portuari, que podria ser contemporani o inclús uns
anys anterior al nucli mateix de la ciutat d’Eivissa. La
necròpolis del puig des Molins és probablement el jaci-
ment més representatiu d’aquesta època, ja que va ser
construïda pels fenicis fundadors cap a mitjans del segle
VII aC. La majoria d’informació d’aquesta necròpolis
prové de les excavacions que en va fer Carlos Román
Ferrer. Aquesta necròpolis consisteix en diverses tombes
de tipus hipogeu, avui en dia unes 400, tot i que es cal-
cula que n’hi pot haver més de 3.000, sense comptar
altres tipus de sepultures. Però l’illa d’Eivissa també ha
rebut contactes d’altres cultures, com la romana o la islà-
mica. Bona part dels materials que es conserven a la
col·lecció arqueològica del museu del Cau Ferrat prove-
nen de l’època dels fenicis, però la col·lecció també està
formada per peces romanes, visigòtiques i islàmiques.
D’altra banda, també cal destacar que l’afició de
Santiago Rusiñol per col·leccionar ferros el va portar a
aconseguir diverses fíbules visigòtiques i celtiberes de
bronze, així com molts altres objectes.

A partir de la dècada del 1910, l’illa d’Eivissa havia
començat a rebre la visita de col·leccionistes, particulars
i arqueòlegs, gràcies a la fundació uns anys abans del
Museu Arqueològic d’Eivissa per Carles Roman i Ferrer,



púniques de ceràmica, disposem d’un penjoll, dos ros-
tres humans, dos vasos que també inclouen elements
d’or, dues màscares, sis estàtues femenines, set bustos
femenins, tres figuretes, una testa zoomorfa, quatre pla-
quetes funeràries, un aríbal i dos ungüentaris. Entre les
peces púniques d’altres materials, tenim tres monedes
de bronze, una escultura de pedra calcària, dues campa-
netes de bronze i una balsamera de vidre. De la resta de
peces, dotze són de manufactura romana i s’hi inclouen
un fragment ceràmic, un dau d’os, una butlla de terra-
cota, plom i ferro, dos penjolls de bronze i terracota, un
rostre humà de terracota, una ampolla de bronze, dos
vasos ceràmics, una dena de collaret de pedra i un anell
de bronze. També formen part de la col·lecció deu peces
de fabricació cartaginesa, entre les quals hi ha tres amu-
lets de jaspi verd i pedra, cinc penjolls de pedra verd
fosc, os, or i pedra calcària, una moneda de bronze i una
arracada d’or. Cinc peces de la col·lecció són d’origen
grec, i són una moneda d’argent, una gerreta ceràmica,
una estàtua femenina de terracota, una lucema, també
de terracota i un lècit ceràmic. Pel que fa a les peces de
manufactura eivissenca, en formen part un mirall de
bronze i un cap humà de terracota. 

per què anomena l’illa d’Eivissa “illa blanca”: el color
blanc de les seves cases velles i la seva proximitat amb el
mar li recordaven Sitges, on tenia el seu Cau Ferrat. Pel
que fa a la col·lecció arqueològica que s’hi conserva,
sobretot destaquen dos d’aquests articles, ja que parlen
en primera persona de l’estat de les excavacions arque-
ològiques que s’estaven duent a terme al puig des Molins
o “Necròpolis d’Éfeso”. Precisament bona part del mate-
rial arqueològic que es conserva a la col·lecció prové
d’aquest jaciment, excavat directament pel mateix
Rusiñol, en el qual destaquen ceràmiques púniques,
vidres i alguns bronzes. Josep Costa també va redactar
alguna anècdota interessant en aquest aspecte, en una de
les quals explica precisament que un dia Rusiñol i ell es
trobaven excavant un hipogeu de la necròpolis en el qual
estava apareixent molt material de vidre romà, púnic i
islàmic. Això va fer que la curiositat de Rusiñol el portés
a posar-se a l’interior de l’hipogeu i va quedar sepultat
per un talús de terra. Aquest incident li va causar dolors
en una cama, que se li va inflar. L’endemà de l’accident
Rusiñol havia d’agafar un vaixell cap a València, però es
trobava malament, segurament a causa de l’accident, i
per això va haver d’allargar uns dies la seva estada a
l’illa. En un dels articles, Rusiñol explica que els excava-
dors que participaven en la campanya es podien dividir
en tres famílies: la dels col·leccionistes, la dels gratadors
i la dels arqueòlegs, i cal destacar que ell mateix es con-
siderava col·leccionista i no pas arqueòleg, tot i que
també afirmava que per ser un bon col·leccionista s’havia
de participar en alguna excavació arqueològica. La cam-
panya arqueològica del 1913 va haver de finalitzar a
causa de l’atac de gota que patia Rusiñol, però abans
d’abandonar l’illa va voler emportar-se una part dels
objectes que havia excavat cap al Cau Ferrat. Això ho va
fer perquè, segons afirmava, el puig des Molins era una
“terra franca” a què tothom podia accedir per aconseguir
materials. Poc temps després de la seva arribada a terra
ferma, i el mateix any 1913, el consistori de Sitges, presi-
dit per Pere Carbonell, va aprovar nomenar Santiago
Rusiñol “Fill adoptiu de la Vila”.  

DESCRIPCIÓ DE LA COL·LECCIÓ

Actualment, la col·lecció arqueològica del Cau Ferrat
està formada per un total de 237 peces, 148 de les quals
pertanyen a la col·lecció de vidres arqueològics, totes de
diverses èpoques i procedències. La major part de les
peces procedeixen del jaciment del puig des Molins a
Eivissa, tot i que també algunes procedeixen d’altres
jaciments de l’illa, com la cova des Culleram o l’Illa
Plana. Malgrat això, una part significativa de les peces
és de procedència desconeguda. Sense comptar-hi la
col·lecció de vidre, són vuitanta-nou peces, i d’aquestes
sabem que quaranta-quatre procedeixen de les excava-
cions a la necròpolis del puig des Molins; tretze, de la
cova des Culleram, quatre, de l’Illa Plana, i vint-i-set són
de procedència desconeguda, tot i que sabem que al -
menys dues d’aquestes procedeixen de l’illa d’Eivissa. 

S’ha pogut determinar que cinquanta de les peces
són de manufactura púnica. Entre aquestes peces s’hi
inclouen ceràmiques i metalls. Pel que fa a les peces
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Estatueta de terracota de Demèter, que al món púnic era assimilada
a Tanit, trobada en una tomba de la necròpoli de Puig des Molins.

Producció beòcia de mitjan segle V aC



Plaqueta funerària amb representació d’Àrtemis, trobada a la
necròpoli de Puig des Molins. Cultura púnica d’influència

hel·lenística. Segle II aC
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han estat reconstruïts en l’actualitat a partir de suposi-
cions tipològiques, ja que es fa difícil saber quin ordre
tenien les denes en el moment d’ús. Tenint en compte
que les peces van ser trobades a la necròpolis del puig
des Molins, es pot concloure que la major part d’un-
güentaris i altres recipients devien tenir una funció ritual,
sobretot pel que fa als rituals funeraris. També formen
part de la col·lecció de vidres arqueològics setanta-vuit
peces romanes. D’aquestes, hi ha una copa de vidre reti-
cello, deu ungüentaris, cinquanta balsameres, un aríbal,
dos amforiscs, una vareta, dues olles amb les seves dues
tapadores, un bol, una gerra de base quadrada, un plat,
un aplic de vas i dos flascons. Finalment, també formen
part de la col·lecció un recull de tres objectes de vidre de
fabricació islàmica, que són una balsamera, un flascó i
una peça de joc. Aquests tres vidres aràbics són molt més
moderns que la resta de vidres de la col·lecció, ja que
tenen cronologies a partir del segle X dC. 

PROPOSTA DIDÀCTICA

Creiem que la col·lecció arqueològica del Cau Ferrat té
molt de potencial didàctic. Es tracta d’una col·lecció
important de materials arqueològics púnics, cosa no
gaire habitual a Catalunya. És per això que veiem neces-
sari fer-ne una proposta en clau educativa dirigida a tot
tipus de públic, per tal que, tant des d’una perspectiva
professional com des d’un punt de vista d’oci cultural o
escolar, tothom en pugui aprendre i gaudir. 

Un bon exemple per potenciar de manera didàctica la
col·lecció arqueològica podria consistir en la realització
d’un audiovisual focalitzat en la figura de Santiago
Rusiñol i les seves experiències com a arqueòleg aficio-
nat, ja que el seu interès pels objectes antics el va portar
a participar en la campanya arqueològica d’Eivissa
exposada anteriorment i a reunir la col·lecció arqueolò-
gica del Cau Ferrat. Per tant, també s’hauria de centrar
en la formació d’aquesta col·lecció. A més a més, per tal
de contextualitzar les peces arqueològiques exposades,
creiem que es podria incidir en la colonització fenícia de
l’illa, així com relacionar-la amb el context de la colonit-
zació del sud de la península Ibèrica i recalcar-ne la pro-
esa d’arribar de l’extrem oriental fins a l’extrem occi-
dental del mar Mediterrani; així es tindria una perspec-
tiva històrica completa del context en què es van fabri-
car la major part de les peces exposades. A més, també
pot ser interessant afegir-hi alguna problemàtica inter-
pretativa de l’arqueologia –com, per exemple, exposar el
tema de la colonització: perquè van venir? Són nuclis
industrials o colonials? Els fenicis es trobaven en situa-
ció de superioritat, inferioritat o igualtat respecte a les
poblacions indígenes?–, per tal que d’aquesta manera el
públic es pugui acostar al món de l’arqueologia i les pro-
blemàtiques que presenta el registre arqueològic.
Sobretot creiem que, perquè l’audiovisual sigui amè,
hauria de ser de curta durada, entre tres i cinc minuts,
amb moltes imatges i poca lletra, per tenir un impacte
visual molt elevat i entretenir els espectadors. Les imat-
ges podrien consistir en fotografies de les excavacions
de l’època, sobretot si hi apareix Rusiñol, perquè el
públic es pugui imaginar com eren les excavacions en

La col·lecció també disposa d’onze peces de fabricació
visigòtica, probablement adquirides a Castella, que in -
clouen un braçalet i quatre fíbules de bronze, quatre
pues de cinturó de bronze i dues sivelles també de bron-
ze. A la col·lecció també hi ha dues fíbules de bronze de
fabricació celtibera, un amulet egipci de pedra calcària,
un llum d’oli aràbiga de ceràmica vidrada, una moneda
ibèrica de bronze, una olpa etrusca de terracota, així com
cinc peces de fabricació desconeguda, que són un pen-
joll de terracota, tres monedes de bronze i un nas humà
de pedra, trobat a l’interior d’una altra peça i embolicat
per paper de diari del segle XIX.

Pel que fa al nombre de peces de vidre de la col·lecció
arqueològica del Cau Ferrat, cal destacar que està forma-
da per un total de 148 peces, seixanta-set de les quals són
de vidre púnic, setanta-vuit són d’origen romà i tres de
vidre islàmic. Les seixanta-set peces de vidre preromà, o
més aviat púnic, comprenen una forquilla cronològica de
tot el primer mil·lenni aC. La col·lecció de vidres púnics
inclou set alabastres, cinc amforiscs, dos aríbals, tres amu -
lets, quatre ungüentaris, tretze penjolls, tres peces de joc,
tretze collarets, sis denes de collaret, un braçalet, dos
aplics, tres astràgals i quatre gemmes. Els collarets pú nics



d’Eivissa, etc. Per tant, hi hauria d’haver un codi per a
cada peça i cada temàtica que apareguin en l’audiovi-
sual. En el cas de les peces arqueològiques, podrien estar
enllaçades amb una petita descripció de la peça que
inclogui la tècnica de fabricació de la ceràmica o vidre,
una cronologia aproximada, així com les mesures i la
seva possible utilització. També creiem que, per suscitar
el màxim interès possible, no ens hauríem de cenyir
només a un públic català, sinó que també seria impor-
tant realitzar aquest audiovisual en altres idiomes, com
el castellà, el francès, l’anglès o l’alemany, de manera
que una persona abans de veure l’audiovisual pugui
escollir amb quina llengua el desitja veure. L’audio -
visual també hauria d’anar acompanyat d’una música
d’ambientació i lliure de drets d’autor –per exemple,
una música que recordi el Mediterrani, sobretot, si pot
ser, amb aires orientals. Així jugaríem amb la imaginació
del públic. L’audiovisual també podria anar acompa -
nyat d’una veu en off per acompanyar l’espectador de
manera que no hagi d’anar llegint tota l’estona. 

Perquè l’audiovisual es pogués veure a l’interior del
museu del Cau Ferrat també creiem que es podria ad -
juntar a la vídeo-audioguia del museu, en una aplicació
que permetés fer-hi una visita de manera més amena.
D’aquesta manera el visitant podria escollir si veure’l o
no i, si es troba interessat en la col·lecció, podria accedir-
hi de manera ràpida i senzilla. A més a més, publicar
aquest vídeo a la xarxa en plataformes com YouTube
podria donar a conèixer la col·lecció encara a més per -
sones i potser incrementar el nombre de visitants del
museu. 
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què ell va participar. Com que Rusiñol també va pintar
a Eivissa, creiem interessant poder-hi posar les imatges
d’algunes de les representacions de l’illa que en va fer
(quadre del puig des Molins, 1913). Per tal de tenir una
idea de com ha canviat el jaciment de la necròpolis del
puig des Molins també es podria afegir alguna fotogra-
fia actual del jaciment, així com alguna representació en
3D del jaciment per poder veure com era la necròpolis
en el moment d’ús. A més a més, també s’hi podrien
adjuntar imatges dels escrits del “Glossari” publicats a
L’Esquella de la Torratxa. Evidentment, l’audiovisual
també hauria d’incloure fotografies de les peces arque-
ològiques, tot i que potser no totes, sinó un recull de les
més importants o les més representatives de cada perío-
de. Així, es podrien incorporar al mateix vídeo codis QR
destinats a les persones amb més interès per la matèria,
ja siguin estudiants, professionals amb un interès per les
ceràmiques púniques, o persones que vulguin conèixer
més a fons la col·lecció. Els codis QR permeten al públic
interactuar amb les noves tecnologies, que ofereixen la
possibilitat d’aturar el vídeo en allò que més interessa
per escanejar el codi i tornar-lo a posar en marxa més
endavant. Cada un dels codis hauria d’estar enllaçat
amb explicacions més detallades i extenses de cada
peça, de cada jaciment, d’una breu història de la colonit-
zació fenícia a la península Ibèrica i sobretot de l’illa
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El nom, de ressons hel·lènics, semblava ja que la pre-
destinava. També l’indret del seu naixement (esdevingut
el 27 de maig de 1877 a San Francisco, Califòrnia): “Vaig
néixer a la vora del mar, i he observat que tots els grans
esdeveniments de la meva vida han succeït vora el mar.
La meva primera idea del moviment i de la dansa m’ha
vingut segurament del ritme de les ones. Vaig néixer
sota l’estrella d’Afrodita –Afrodita, que també va néixer
del mar.” És una de les primeres frases de les seves
memòries, l’explicació del que havia d’ésser per a ella
un do innat. Des de nena inventava uns balls propis,
amb moviments lliures, a partir dels seus poemes prefe-
rits. I amb el temps, Isadora Duncan havia de convertir-
se en una fundadora de la dansa moderna, de la revolu-
ció que persegueix l’expressivitat corporal. Segons ella,
els passos rígidament estructurats del ballet forcen el cos
des de fora; cal trobar, al contrari, el centre interior d’on
irradia tot moviment, sense divisió entre cos i esperit. És
la mateixa concepció que aplicarà Stanislavski al teatre.
Per a ella la dansa no serà mai un passatemps frívol, sinó
una manifestació profunda, una obra d’art vivent que
pretén “un renaixement de la religió [...] per elevar el
públic al coneixement de la bellesa i santedat del cos
humà, mitjançant l’expressió dels seus moviments”. 

Però aquesta “dansa del futur”, com afirma en una
conferència del 1903 amb aquest títol, resulta que és la
dansa del passat, la de l’esplendor de la Grècia antiga.
L’havia descoberta en una edat molt primerenca, a tra-
vés de les lectures nocturnes de la mare –més valorades
per ella que els ensenyaments de l’escola– i de les entu-
siastes recitacions de Plató i d’Homer que feia el seu
germà Raymond. Des de les seves primeres actuacions

públiques, Isadora oferia “danses gregues” en especta-
cles que van obtenir èxit, particularment una corprene-
dora versió del Narcís del pianista nord-americà
Ethelbert Nevin (1862-1901). Com ell, pensava que, més
que assajar durament moltes hores, calia deixar-se
influir per la totalitat de les arts i del pensament, com
ara la pintura, la literatura, la filosofia. Però la societat
americana, realista i pragmàtica, no estava preparada
per acceptar les seves idees. Europa era la meta.

Arribada a Londres, Isadora va amarar-se de la seva
efervescència cultural de finals del segle XIX: era l’èpo-
ca de la pintura prerafaelita, de Swinburne i Rossetti,
d’Oscar Wilde. Autors que menyspreaven la civilització
industrial contemporània i es refugiaven en una anti-
guitat bella i pagana. A través d’ells, com també de la
lectura de Winckelmann –que veia essencialment en
l’art grec una noble senzillesa i una grandesa tran -
quil·la–, la dansaire va trobar una base teòrica per a les
seves intuïcions. Però el que més va impactar el seu
caràcter emotiu va ésser la visita al British Museum: la
col·lecció de marbres del Partenó, les escultures gregues,
les danses representades a la ceràmica; aquells cossos
embolicats amb vels subtils, sense obstacle per al movi-
ment. Mentre el seu germà els dibuixava, Isadora tracta-
va de reproduir-ne les actituds, entre les quals volia
subratllar la línia ondulant i l’expressió del furor bàquic.
Així van consolidar-se els trets identificadors del seu
nou estil: un vestuari que no oprimís el cos i en deixés
entreveure les formes, fet de túniques blanques i lleuge-
res; peus descalços i música que fes vibrar l’interior,
malgrat que no fos composta específicament per a la
dansa. Però ella sempre va remarcar que no feia una imi-
tació servil ni una reconstrucció: partia de la dansa grega
perquè aquesta, al seu torn, es basava en la natura.

Després del viatge a terres britàniques, vingueren
altres països on Isadora, mentre anava adquirint cada
cop més fama entre el públic europeu, visitava les
col·leccions d’escultura i ceràmica antigues dels museus
i es deixava impressionar pels artistes que estaven més
en la línia del seu ideal d’espontaneïtat, naturalitat del
moviment i inspiració hel·lènica. Així, va recordar tota la
vida la visita al pavelló de Rodin a l’exposició universal
de París del 1900. Després de contemplar-la, com Psique
a la cerca d’Eros, segons diu, va dirigir-se al seu estudi i
va ballar per a aquella figura comparable a Pan, un idil·li
de Teòcrit. En aquell temps, ella havia descobert Safo i
les Metamorfosis d’Ovidi; dansava peces de Chopin i de
l’Orfeu de Gluck. Amb Raymond va restar commoguda
per la representació d’Èdip rei de Sòfocles al Trocadero,
arran de la qual comenta: “Vaig comprendre que tenia la
gran revelació de l’art. Sabia ja quin era el meu camí.”
Van seguir actuacions a Berlin, a Munic i a Viena, a més
d’una estada a Budapest, sempre gaudint de l’entusias-
me del públic i sempre amb interpretacions de temàtica

ISADORA I ELS GRECS
Maria Rosa Llabrés Ripoll

Isidora Duncan dibuixada per Josep Clarà
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grega, com ara una “Bacanal” i l’“Adéu a la vida”
d’Ifigènia. A Florència va extasiar-se davant La primave-
ra de Botticelli, amb el seu missatge de creació i vida.
Però restava pendent el viatge per excel·lència, “la pere-
grinació al temple sagrat de l’Art”, Grècia.

El van emprendre, el 1903, tots els Duncan junts, la
mare i quatre germans. La primera escala van fer-la a
Lèucada, illa que, seguint Dörpfeld, identificaren amb
l’Ítaca d’Ulisses; al sud van contemplar la roca des d’on
Safo va llançar-se al mar. D’allà, amb una nau de vela,
van entrar al golf d’Ambràcia. Volien seguir l’itinerari
d’Ulisses, i com a ell, els va sorprendre una tempesta
enmig del mar, recordant la qual Isadora cita l’Odissea (V
291- 298, 313- 323; VI 170- 177). A la fi desembarcaren a
Karvasaras (Amfilòquia), ciutat de l’antiga Acarnània,
i van besar la terra. Davant la sorpresa dels habitants del
lloc, Raymond es va desfer en invocacions a Grècia, als
déus de l’Olimp, a les muses i a les bacants (aquí es
transcriuen lliurement els vv. 83-87 de l’obra d’Eurí pi -
des); les seves dissertacions sobre la saviesa de Sòcrates
i l’amor platònic van durar tota la nit. L’endemà, pel
camí que Filip havia recorregut amb el seu exèrcit cap a
Agrínion (Etòlia), van banyar-se en les aigües de l’antic
Aquelou. A Stratos, situada a la seva riba, contemplaren
per primer cop unes ruïnes gregues, les del temple de
Zeus i del teatre. A Missolonghi van retre homenatge a
lord Byron, que hi havia mort lluitant per Grècia. Des
d’allà amb un vaixell es dirigiren a Patras.

Seguiren la ruta per terra, i un bon dia l’albada els va
sorprendre a Atenes “escalant el seu temple amb pas tre-
molós i el cor inflamat d’adoració”. Isadora sentia com
si nasqués de nou en aquella primera contemplació de la
bellesa pura, la del Partenó, on encara habitava l’esperit
d’Atena. Arribats a la plenitud del seu sentit estètic, tots
van prendre la decisió de restar allà per sempre.
Abandonaren vestit i calçat per les túniques a l’estil
antic i les sandàlies. Van redactar un pla de vida que es
deia inspirat en la República de Plató: aixecar-se en sor-
tir el sol i saludar-lo amb càntics i danses, que després
s’ensenyarien als habitants de la ciutat. La seva alimen-
tació seria vegetariana i beurien llet de cabra. Dedicarien
l’horabaixa a meditar i el vespre, a cerimònies amb
música segons els ritus antics. Així, de nit anaven al tea-
tre de Dionís a recitar tragèdies sota la lluna. De dia,
amb un llibre a la mà “seguien la història de cada
pedra”. Arran d’una lectura sobre els misteris d’Eleusis
(possiblement l’Himne homèric a Demèter, del qual se
citen els versos 480- 483) van dirigir-se a aquesta po -
blació. Pel camí, a la vista de l’illa de Salamina, van
recordar la batalla decisiva contra els perses que hi va
tenir lloc (aquí es resumeix la narració d’Heròdot VIII
84- 86). De retorn d’Eleusis, “ens acompanyava un grup
d’ombres iniciades: Èsquil, Eurípides, Sòfocles i Aristò -
fanes”.

També van decidir d’edificar un temple, al turó de
Kopanos, que es començà seguint el plànol del palau

Iigènia. Dibuix en tinta i aquarel·la de Josep Clarà Isidora Duncan al Partenó
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d’Agamèmnon, amb uns murs gruixuts de pedra ver-
mella del Pentèlic. Un vespre que eren al teatre de
Dionís, van sentir uns nois que cantaven una melodia
peculiar. D’aquesta manera van descobrir la música
medieval bizantina, en la qual reconeixien notes dels
antics himnes als déus. Aleshores van formar un cor de
deu nens instruïts per un jove seminarista, al qual enca-
rregaren una adaptació musicada de Les suplicants d’Ès-
quil. Van oferir-ne representacions en què Isadora encar-
nava la rebel·lió de les filles de Dànaos. Però de seguida
es deixà sentir el freu del temps entre els grecs antics i la
seva pròpia època. La realitat s’imposava i la construc-
ció del gran temple va restar inacabada per la manca
d’aigua i, sobretot, de mitjans econòmics. El clan
Duncan va partir d’Atenes després d’un any d’estada,
emportant-se el cor infantil per oferir actuacions a Viena
i a Munic, però amb el canvi de les veus la melodia va
degenerar i el grup es dispersà.

Noves influències, nous amors. Fascinada per Nietz -
sche, Isadora el considerava el seu mestre, junt amb Walt
Whitman i Rousseau. “La dansa és l’èxtasi dionisíac que
tot ho arrossega”, afirma, sense excloure’n un altre tipus
de dansa més contemplativa presidida per Apol·lo.
Basant-se en L’origen de la tragèdia, ella veia en els movi-
ments del cor el desenvolupament i la perfecció del
gènere teatral. En la línia també de l’“art total” de Wag -
ner, “la dansa, novament unida amb la poesia i amb la
música, ha de tornar a ésser una vegada més el cor trà-
gic” (“La dansa dels grecs”, 1912; “El teatre grec”, 1915).

En ocasió dels seus viatges als Estats Units arribà a
afirmar que la seva “dansa grega” era en realitat la dels
primers colons americans, com els seus avis. Però cal
creure que eren unes paraules condicionades per l’opor-
tunitat del moment, perquè mai no va abandonar el
record del món hel·lènic. Per exemple, és curiosa la seva
insistència a identificar persones que va coneixent amb
figures de la literatura i el mite: “Així [com el seu amant]
degué ésser Endimió quan per primera vegada va
aparèixer a la mirada brillant de Diana, amb la seva
figura blanca i esvelta; així Jacint i Narcís, i el lluminós i
brau Perseu.” Compara l’actriu Eleanora Duse amb una
sibil·la dèlfica, i un actor francès per a qui va dansar Les
bacants amb Dionís. L’empresari Singer és Lohengrin,
però també Zeus transformat en brau, cigne i pluja d’or.

Al llarg de les seves actuacions, Isadora va arribar a
sentir la necessitat de reproduir els cors de les noies
d’Àulida o de les de la Tàurida, i alhora transmetre el
seu sentit del ritme a criatures joves, considerant que
podia ésser fonamental per a la seva formació. Amb
aquest fi va crear a Berlin una primera escola de dansa,
després de la qual en van venir d’altres en diversos llocs,
escollint sempre nenes socialment desfavorides. La
decoració de les aules de ball, a base de figures tan sig-
nificatives com l’Amazona, els relleus de les Panatenees
o els de Lucca della Robbia, volia infondre en les seves
alumnes el sentit de l’harmonia; per a la fundadora de
l’escola, la contemplació de la bellesa condueix al bé.
Idea d’arrel totalment platònica; la influencia del Ban -
quet i del Fedre s’evidencia quan expressa que no hi ha
separació entre l’art i l’amor perquè “l’artista és l’amant

únic, l’únic amant que té la pura visió de la bellesa, i
l’amor és la visió de l’ànima en contemplar la bellesa
immortal”. Malgrat que moltes vegades defensarà el
plaer físic, també és capaç de concebre amb intensitat un
amor “platònic”. Afirma que en l’home estimat ha trobat
el seu igual, que són dues meitats d’un ésser únic amb
una sola ànima. Accepta l’homosexualitat perquè consi-
dera que l’amor més elevat és una flama espiritual que
no depèn del sexe.

I és que Isadora va mantenir sempre una actitud provo-
cadora contra els convencionalismes i la moral burgesa.
L’exemple de l’art grec li feia defensar la formosor i la
innocència del cos nu. Va decidir, en manifestació prò-
pia, de consagrar la seva vida a lluitar en favor de l’eman -
cipació de la dona, tot reclamant el seu dret a estimar
lliurement i a tenir els infants que volgués i com volgués
sense minva del seu honor. Afirma que el matrimoni sig-
nifica una submissió, i la que n’accepta les condicions
“se’n mereix totes les conseqüències”. Ni en ésser mare
de dos fills va accedir a casar-se. Maternitat tràgica, com
la de la Níobe, que li serveix de presagi de l’accident que
li farà perdre’ls. Ara sent que, com Èdip, quan tracta de
fugir de la desgràcia, hi cau directament. A partir d’aquí,
va avançant cap a la decadència, alhora que s’esvaeix
l’optimisme intel·lectual de principis de segle.

Però encara Isadora havia de donar prova novament
del seu esperit rebel. No sols volia lluitar per l’allibera-
ment de la dona, sinó en favor del poble i dels oprimits.
Partia d’un socialisme utòpic, parcialment inspirat en la
República platònica, en la idea que la seva dansa marca-
ria el sorgiment d’una societat sense afanys de domini,
amb una relació més generosa, desinteressada i fraternal
entre les persones. Quan interpretava La Marsellesa i la
Marxa eslava al teatre volia expressar aquest ideal, unint
a la túnica blanca la túnica roja de la revolució. Ara bé,
no volgué restar sols en la utopia; el 1922 va viatjar a
Rússia per obrir una escola de ball seguint els seus prin-
cipis, tot proclamant el dret de la classe obrera a l’art i a
la música.

Apassionada, diversa, sovint contradictòria, ella
mateixa confessa: “M’adono de la impossibilitat de rela-
tar la meva pròpia vida, o més ben dit, la vida de totes
les persones diferents que jo he estat.” “Vull escriure la
veritat, però la veritat fuig i se m’oculta a mi mateixa.”
El d’Isadora sobre el món grec era un coneixement pot-
ser anàrquic, sovint massa idealitzant, però profund i
molt complet, com proven les citacions que fa al llarg de
la seva autobiografia i a través dels seus escrits (un
d’ells, “La dansa i la seva inspiració”, imita la forma dels
diàlegs de Plató). Hi ha pocs personatges que hagin
encarnat fins a tal punt com ella allò que considerava els
ideals hel·lènics. Va restar sempre fidel a la bellesa, al
seu art i a Grècia, units indissolublement. Podríem dir,
fins al darrer dia de la seva vida (aviat farà noranta
anys), el 14 de setembre de 1927. Feia poc havia desco-
bert un bell jove desconegut, el seu nou Apol·lo. Quan a
la fi va aconseguir de trobar-se amb el noi, que la con-
vidà a pujar al seu cotxe, el llarg xal que ella duia al coll
es va enganxar en una roda i la va ofegar. Va morir com
Fedra, com Iocasta i tantes heroïnes tràgiques.

10



LECTURES RECOMANADES, IL·LUSTRACIONS I FILMOGRAFIA

M’he basat quasi totalment en l’autobiografia d’Isadora Duncan en castellà, Mi vida, Madrid, Debate, 1993 (publicada
per primera vegada en anglès el 1927). També en els seus articles continguts en El arte de la danza y otros escritos, en
edició de José A. SÁNCHEZ, Madrid, 2 Akal, 2008. Una altra biografia és la de Maurice LEVER, Isadora, trad. cast.
Barcelona, Circe, 1989.

Entre els múltiples artistes que van reflectir els moviments de la seva dansa, hem de destacar els catalans Aristides
Maillol (1861- 1944) i sobretot Josep Clarà (1878- 1958), alguns dibuixos del qual reproduïm en aquest article.

Hi ha dues pel·lícules titulades Isadora, una dirigida per Ken Russell el 1966 i una altra de Karel Reisz, del 1968,
protagonitzada per Vanessa Redgrave.

La darrera visió. Dibuix de Josep Clarà fet després de la mort de Duncan
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El conjunt monumental que coneixem com a
Centcelles es troba en un suau pendent del tram final del
marge dret del riu Francolí, entre aquest i Constantí, a
uns 5 km de Tarragona.

L’interès que des de sempre, ja en època del
Renaixement, han desvetllat els imponents testimonis
conservats de la Tarragona romana no va passar mai per
alt l’existència de Centcelles, un monument singular
allunyat del nucli urbà de Tàrraco, fins fa no gaires anys
enmig d’un paisatge agrícola en l’actual terme munici-
pal de Constantí.

La mirada dels erudits i dels acadèmics sobre
Centcelles ha estat una constant, i li ha valgut un espai
privilegiat en les principals i més influents obres cientí-
fiques dedicades a Tàrraco i –en general– a la història,
l’art i l’arqueologia dels primers segles de la tardoroma-
nitat a Hispània i a l’Occident romà.

L’any 1993, el Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona va dedicar a Centcelles la primera de les
exposicions de la sèrie Monuments a l’abast, quan tot just
s’acabaven d’inaugurar els treballs de restauració i
museïtzació portats a terme per la Generalitat de
Catalunya i que van permetre impulsar nous programes
per potenciar la posada en valor de Centcelles per al
conjunt de la societat.

Vint-i-tres anys després, la consideració de Centcelles
com a Patrimoni Mundial (des de l’any 2000) i les noves
propostes d’interpretació sobre la seva funcionalitat i
cronologia –la darrera, la presentada per Josep Anton
Remolà, conservador del MNAT, i Meritxell Pérez,
col·laboradora del MNAT– acreditaven la necessitat de
plantejar una nova mirada a Centcelles per compartir-la
amb el conjunt de la societat.

Re-descobrint Centcelles, exposició organitzada pel
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona –amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Constantí i de l’empre-
sa Repsol– vol proposar al conjunt de la societat una
nova mirada a aquest singular monument. Un itinerari
pel mateix monument i per la seva intensa i densa his-
toriografia i, també, una reflexió sobre l’enorme poten-
cial social que –en el terreny de la sensibilitat i del conei-
xement– un conjunt com Centcelles permet desplegar. 

L’exposició aplega i presenta per primera vegada,
entre d’altres, documents i materials d’excepcional
interès generats pels investigadors i estudiosos que han
passat per Centcelles al llarg dels anys. Entre d’altres, el
conjunt de dibuixos realitzats per Lluís Domènech i
Montaner i els seus alumnes de l’Escola Superior
d’Arquitectura de Barcelona, a inicis del segle XX; o una
selecció de la imprescindible i exhaustiva documentació
generada pels responsables i col·laboradors de l’Institut

RE-DESCOBRINT CENTCELLES, UNA NOVA MIRADA A UN
PATRIMONI EXCEPCIONAL DES DEL MUSEU NACIONAL

ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA
Francesc Tarrats, Montserrat Perramon, Josep Anton Remolà i Pilar Sada
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Arqueològic Alemany de Madrid des dels anys cin-
quanta del segle passat, en el meritori procés d’estudi i
recuperació del monument.

Presenta també la darrera proposta de reconstitució
arquitectònica sobre Centcelles, a la llum de les noves
interpretacions i de l’estudi de les restes conservades,
aplicant-hi les noves tecnologies infogràfiques.

CONTINGUT I FORMALITZACIÓ

Articulada en quatre àmbits –Centcelles, un patrimoni
excepcional / Centcelles, un enigma per resoldre / Centcelles,
Patrimoni Mundial, patrimoni de tots / Centcelles... recons-
truint la seva imatge–, l’exposició pretén a través de la
seva formalització ajudar a endinsar-se en la història i la
realitat d’aquesta important pàgina del nostre patrimo-
ni, així com suggerir qüestions i plantejaments que inci-
tin a la participació dels visitants.

En el primer àmbit, Centcelles, un patrimoni excepcional,
es presenta –com si fóssim dins d’un quadern de fulls
mil·limetrats– tot un conjunt de documents i materials
que aporten la informació dels moments més rellevants
per al coneixement i l’evolució d’aquest singular monu-
ment: la primera menció de Centcelles –com a església
del poble del mateix nom–; la primera menció de la seva
romanitat –en el llibre de Lluís Ponç d’Icart Les grandeses
de Tarragona, el 1563–, o la primera imatge coneguda
–proporcionada per un dibuix preparatori, que no es va
arribar a publicar, atribuït a Moulinier, destinat a l’obra
d’Alexandre de Laborde Voyage Pittoresque et historique
de l’Espagne del 1806.

Complementant aquest recorregut per la historiogra-
fia i evolució del coneixement i de l’estat del monument,
les publicacions dels diferents historiadors i arqueòlegs
que li han dedicat la seva atenció –entre d’altres,
Bonaventura Hernández Sanahuja, primer director del
Museu Arqueològic de Tarragona–, el conjunt documen-
tal generat per Ll. Domènech i Montaner i els seus alum-
nes, o l’extens conjunt referencial –fotogràfic, planimè-
tric i documental– generat per l’Institut Arqueològic
Alemany de Madrid durant els anys en què el monu-
ment va ser de la seva propietat fins que en va fer dona-
ció a l’Estat espanyol, després de la seva recuperació
com a monument.

Centcelles, malgrat la important atenció que ha gene-
rat en els estudis historicoarqueològics, continua tenint
molts enigmes sense resoldre. Aquesta és la qüestió que
s’ha volgut plantejar en el segon àmbit –Centcelles, un
enigma per resoldre–, en el qual en forma de quatre inter-
rogants es plantegen les principals interpretacions sobre
la seva funció i cronologia.

Uns enigmes que cal resoldre a la llum del monument
mateix, de la seva arquitectura, dels seus estudis arque-
ològics, de la iconografia representada. Un conjunt d’as-
pectes que a l’exposició se’ns mostren com una gran caixa
de llum en què hi són presents i sobre els quals, al final de
l’àmbit, es demana als visitants la seva opinió. Un interro-
gant obert a les diverses opinions, que ens permet refle-
xionar sobre fins a quin punt la recerca resta oberta.

El tercer àmbit, Centcelles, Patrimoni Mundial, patrimo-
ni de tots –formalitzat com una “rambla” plena de pan-

Centcelles, un enigma per resoldre
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cartes– ens mostra una selecció d’activitats participa -
tives que tenen en Centcelles el seu marc d’acció i
referència, amb la voluntat d’implicar la ciutadania en
la recerca, coneixement i difusió d’un patrimoni que és
de tothom i que té, en aquest ús i complicitat, la seva
raó de ser: Centcelles, atractiu en blanc i negre, en què es
recullen algunes de les visites fetes a Centcelles per
grups diversos des de 1905 fins als anys seixanta;
Centcelles, patrimoni de tots, dedicat a l’acte de donació
de Centcelles a l’Estat espanyol pel govern alemany
l’any 1978; Restaurar per difondre / Difondre per apropar,
que recull algunes imatges del projecte de restauració
portat a terme per la Generalitat de Catalunya, inaugu-
rat el 1990 per l’aleshores president de la Generalitat
Jordi Pujol, així com imatges de l’exposició Monuments
a l’abast: Centcelles, realitzada al MNAT l’any 1993; La
mirada de la població escolar de Constantí: Dibuixem Cent -
celles!, una proposta d’acostament de Centcelles a la po -
blació escolar de Constantí l’any 1993, que va gene rar
547 mirades diferents sobre Centcelles a través del di -
buix; Fem d’arquitectes! Construïm a la romana!, les activi-
tats educatives desenvolupades pel MNAT a Cent celles
i utilitzades pels escolars, les famílies i altres públics;
Viatge al passat: reconstruint la Història –els programes de
reconstrucció històrica realitzats pel MNAT sobre la tar-
doromanitat dins del Festival Tàrraco Viva; Modus ope-
randi: El patrimoni accessible per a tothom, un projecte de
reconstrucció sobre els oficis de la construcció d’edificis
i la seva decoració en època romana acces sibles a tot-
hom; Totes les Arts porten a Centcelles!, un programa
pensat per a tothom per apropar-nos a Cent celles a tra-

vés de la dansa, la música, la literatura i el cinema;
Exposició virtual i real “Recordes com veies Centcelles?.
Cercant la complicitat”, cercant els autors dels dibuixos
sobre aquest monument vint anys després del projecte
Dibuixem Centcelles!; Centcelles, el nostre objectiu: un pro-
jecte per a l’educació i la participació, una oportunitat per
fer de Centcelles un element significatiu per a la forma-
ció i, al mateix temps, fer participar la població escolar
de Constantí en el coneixement, la conservació, la valo-
ració i la difusió d’un patrimoni fonamental d’aquesta
població (un projecte que l’any 2014 va rebre un dels
Premis Auriga, el Premi Didascàlia per a activitats do -
cents sobre l’antiguitat clàssica); Un espai per a tot, un es -
pai per a tots: de sempre Centcelles ha estat un espai que
ha acollit usos i activitats diverses; històricament des de
la seva primera utilització, encara per concretar, va ser-
vir com a església i com a mas. Després de la seva recu-
peració i obertura a la societat, als seus espais s’hi han
fet conferències, presentacions, concerts, casaments...

El darrer dels àmbits, Centcelles... Re-creant la seva imat-
ge, ens mostra els treballs fets sobre Centcelles al llarg
del temps en el camp de la iconografia didàctica amb
l’objectiu de donar-lo a conèixer d’una manera més
comprensible. En aquest sentit, l’exposició presenta la
darrera proposta realitzada mitjançant els més recents
models en 3D, aplicant-hi la tecnologia digital, per refer-
ne les estructures, recuperar-ne la volumetria i reflexio-
nar sobre la funcionalitat dels diversos àmbits arqui-
tectònics del conjunt monumental. Es pot veure a:
https://youtu.be/WhskC8I3Qj0

Centcelles, Patrimoni Mundial, patrimoni de tots
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Un treball que, com indiquen els punts suspensius
utilitzats en el títol de l’àmbit, no està de cap manera
tancat, sinó obert a noves propostes i reflexions. 

Com és habitual, el MNAT ha programat tota una
sèrie d’activitats entorn de l’exposició, que tenen per
objectiu oferir formats i propostes diverses que puguin
interessar i implicar un ampli ventall de la societat.

Des de la presentació dels treballs del curs 2015-2016
del projecte Centcelles, el nostre objectiu, en la qual van
participar tots els centres educatius de Constantí en el
marc de la Setmana Cultural de Constantí, s’han fet con-
ferències, visites comentades, activitats de reconstrucció
sobre els oficis de la construcció i la decoració en el món
romà –desenvolupades al monument mateix–, o un nou
cicle de Llegim el Patrimoni. Literatura i Història, en aques-
ta ocasió entorn de la novel·la Etheria de Coia Valls, que
ens permet apropar-nos al context històric de l’època de
Centcelles.

En conjunt, exposició i activitats tenen com a objectiu,
entre d’altres, incitar el visitant a recórrer els escassos sis
quilòmetres que –des de Tarragona– el separen d’aquest
singular i excepcional monument.

Centcelles... Re-creant la seva imatge

Projecte i organització
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Direcció
Francesc Tarrats Bou

Guió i coordinació general
Pilar Sada

Textos i documentació
Montserrat Perramon
Josep Anton Remolà
Pilar Sada
Francesc Tarrats

Disseny de l’exposició
Lluís Pau/IDP

Disseny gràfic
Marc Valls

Aixecament, restitució i muntatge audiovisual
Ferran Gris

Fotografia
Gemma Jové 
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L’any 1876, ara fa 140 anys, va tenir lloc a la masia de
can Pau Birol (avui col·legi de Bell-lloc del Pla, Girona),
la descoberta d’un conjunt de tres mosaics romans d’una
gran qualitat i enorme riquesa, que han passat a la histò-
ria arqueològica com el mosaic de Bel·lerofont, el mosaic
de Teseu i Ariadna i el mosaic del Circ. Diverses raons
han condicionat que el conjunt de mosaics es trobi dis-
tribuït en l’actualitat en 3 museus: el primer, al Museu
d’Arqueologia de Catalunya de Barcelona; el segon, a la
seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i
el tercer, en dipòsit al Museu d’Història de Girona, cedit
pel Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona.

En ocasió dels 140 anys d’aquesta troballa arqueològi-
ca excepcional, el Museu d’Arqueologia de Catalunya
de Girona presenta al monestir de Sant Pere de Galli -
gants l’exposició temporal 3 Mosaics, 3 Museus. 140 anys
dels mosaics romans de Bell-lloc (Girona). Organitzada pel
Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Museu d’Histò -
ria de Girona, i comissariada pel mateix Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya i el Laboratori d’Arqueologia i Pre -
història de la Universitat de Girona, l’exposició ens

ensenya la vil·la de Bell-lloc del Pla a escala real, amb els
tres mosaics junts, i ofereix una recreació de la ubicació
dels mosaics a la vil·la, un espai per a la interpretació de
la iconografia i simbolisme de la temàtica dels tres
mosaics, i un darrer espai interactiu i didàctic per conèi-
xer a fons la tècnica de l’elaboració d’un mosaic i el seu
procés de restauració. 

L’exposició s’emplaça a la nau central de l’església del
monestir de Sant Pere de Galligants i explica al visitant
la troballa i la història de la seva extracció fins a l’actua-
litat. Consta d’una recreació a escala real de la ubicació
dels mosaics a la vil·la, un espai per a la interpretació de
la iconografia i simbolisme de la temàtica dels tres mo -
saics, i un darrer espai interactiu i didàctic per conèixer
a fons la tècnica de l’elaboració d’un mosaic i el seu pro-
cés de restauració. Els visitants poden veure diferents
interpretacions de la seva ubicació dins de la vil·la
romana i del simbolisme de les escenes. Per ajudar a la
contextualització de la vil·la i els mosaics, es mostrarà
com era el territori al voltant de Gerunda, amb les vil·les
que es coneixen d’època baiximperial, i per acostar al

PREMI MUSA 2016
3 MOSAICS, 3 MUSEUS

140 ANYS DELS MOSAICS ROMANS DE BELL-LLOC (GIRONA)
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona
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visitant els avatars soferts pels mosaics s’expliquen els
materials que s’utilitzaven per fer els mosaics a fi d’en-
tendre millor les tècniques d’extracció, de restauració i
conservació. Per altra banda, es pot veure en les millors
condicions el mosaic de Teseu i Ariadna. Després d’onze
mesos de restauració i coincidint amb aquesta exposició,
el mosaic torna a l’exposició permanent de la seu de
Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

A partir de 19 plafons, l’exposició en rememora els
fets, explica el significat dels mosaics, el seu simbolisme
i el lloc que ocupaven a cada vil·la. A més, permet con-
templar-los per primera vegada de manera conjunta i a
escala real.

Amb el títol La ciutat de Gerunda, el primer plafó ex -
plica que aquest nucli era un punt de control i defensa
de la principal via de comunicació nord-sud de la
península Ibèrica: la Via Augusta. En el segon plafó, El

suburbi. Un espai per viure, es fa referència al moment
en què les principals famílies de la ciutat es traslladaren
al territori de l’entorn de la ciutat (suburbium) per bas-
tir-hi les seves residències, aprofitant una disponibilitat
més gran d’espai i cercant una integració de la casa amb
el paisatge i l’entorn. La majoria es construïren fora de
la plana, perquè era un espai inundable, amb l’excepció
de la vil·la de Bell-lloc. A Les vil·les romanes del baix impe-
ri (tercer plafó), es fa referència al fet que, durant el baix
imperi (s IV-V dC), les famílies aristocràtiques imitaren
en les seves residències les formes dels palaus dels em -
pe radors romans, i amb les Vil·les suburbanes de Girona
s’al·ludeix a quin és el coneixement actual de les restes
de les sis vil·les conegudes a l’entorn de Girona. Dues
(Aiguaviva i Palau) només conserven la tomba monu-
mental dels seus propietaris. De la vil·la de Vilablareix,
se’n conserva una tomba monumental i, a més a més,
les estances termals privades. Montfullà destaca per la
troballa d’una cambra pavimentada amb un mosaic. La
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vil·la del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter) és la més ben
conservada, amb una dotzena de cambres amb mosaics,
una evolució de més de sis segles d’his tòria.

A continuació i de manera més específica, a partir del
plafó 5 es tracta el mosaic en època romana com una
mostra de riquesa, que es combinava amb d’altres, com
la pintura o l’escultura. A partir d’aquí també es presen-
ta el mosaic com a element simbòlic (plafó 6), que més
enllà de ser un element decoratiu, ens mostra la ideolo-
gia, la cultura o la religiositat del propietari. Podia servir
per expressar missatges als visitants per enaltir les vir-
tuts del propietari de la casa (força, justícia, heroisme,
etc.). Aquestes virtuts les podem veure reflectides en el
plafó 7, amb la cacera, i en el plafó 8, amb Els treballs
d’Hèracles, on es mostra la seva vida reflectint diferents
virtuts, com ara el coratge i l’orgull, però sobretot mos-
tra els esforços que ha d’assumir una persona per arri-
bar a les més altes cotes de superació.

A partir del plafó 9 es presenten els tres mosaics de
Bell-lloc: prèvia a la seva presentació hi ha una intro-
ducció a la vil·la, on s’explica com els tres mosaics
formaven part d’un mateix espai, una sala amb una lon-
gitud d’uns 27 m i una amplada de 3,42 m, que corres-
pondrien a un llarg passadís o vestíbul. El mosaic del
circ (plafó 10), mostra les curses de quadrigues, que gau-
dien de molta popularitat en el món romà i es represen-
taven en diferents suports. En el cas del mosaic de Bell-
lloc, hi ha diversos elements que suggereixen que es
tracta d’una mostra de poder del propietari, tot recor-
dant una cursa que ell havia presidit (i pagat) com a
magistrat a Roma. El mosaic de Bel·lerofont (plafó 11)
explica el mite que simbolitza la lluita del bé (l’heroi)
contra el mal (la Quimera). Els aristòcrates privats
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romans van copiar un model que originalment s’utilit-
zava als palaus imperials, ja que l’emperador represen-
tava el bé i la civilització enfront del mal i la barbà rie,
representats per la Quimera. El mosaic de Teseu i Ariad -
na (plafó 12) s’identifica com una escena amb Teseu i
Ariadna, quan ella li dóna un cabdell de llana abans que
s’enfronti al Minotaure. Aquest plafó va acompanyat
per tres plafons més en què es mostren altres interpreta-
cions sobre el mite: Apol·lo i Dafne (plafó 13), Perseu i
Andròmeda (plafó 14) i el judici de Paris (plafó 15).
Finalment, un darrer plafó explica el perquè d’aquesta
interpretació de l’escena de Teseu i Ariadna (plafó 16).

La darrera part agrupa dos aspectes importants sobre
la pervivència del món clàssic (plafó 17) i el simbolisme
en l’actualitat (plafó 18). En el primer, s’al·ludeix a la
presència del món clàssic en la cultura actual. Pel·lícules,
obres de teatre, còmics, novel·les i música prenen com a
argument els principals mites o diversos aspectes de la
cultura grecoromana. Les arts continuen representant
escenes mitològiques clàssiques, i altres elements, com
els laberints, no deixen de ser molt presents en la jardi-
neria actual. En el segon, es fa referència als valors
representats pels diferents mites grecoromans que han
arribat fins a la societat actual, tot sovint passats per la
reinterpretació cristiana. 

Finalment, es presenta una hipòtesi interpretativa de
la distribució dels mosaics i de la seva funció dins de l’e-
difici (plafó 19). La reconstrucció es basa en les poques
dades arqueològiques existents i en la distribució habi-
tual de les vil·les del baix imperi. Els mosaics formaven
part d’una sola habitació i la seva disposició es podria
atribuir a un llarg vestíbul. El del Circ marcaria el punt
d’accés i podria donar pas a l’espai principal de l’edifici,

Els mosaics de Can Pau Birol en el moment del descobriment. Aiguada de Joan Serra i Pausas, 1876, fragment
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que podia ser un pati o una gran sala de recepció. Les
dues escenes figurades menors servirien de presenta -
ció i accés a dos tipus de sales diferents: el mosaic de
Bel·lero font donaria pas a les sales públiques, especial-
ment una gran sala d’audiència, mentre que el de Teseu
i Ariadna donaria accés a les sales privades i familiars
o, fins i tot, als banys, un espai que de vegades estava
cobert amb el mite del Minotaure i representacions del
laberint.

Els tres mosaics de Bell-lloc representen tres formes
diferents de relatar una història o de transmetre una
idea. En el primer cas –la cursa de quadrigues– es repre-
senta en una sola escena tot un seguit de situacions que
poden succeir durant una cursa i les diferents situacions
en què es pot trobar un auriga. El mosaic de Bel·lerofont
se centra en un moment concret, el més representatiu i
simbòlic del mite, la matança de la bèstia, que expressa
la idea que el comitent vol transmetre. La tercera escena
–Teseu i Ariadna– formava part d’un conjunt en què
devia haver-hi altres escenes que completessin el mite. 

Pel que fa a les activitats complementàries, s’han or -
ganitzat visites escolars i familiars, acompanyades de
tallers de mosaics per a casals d’estiu i famílies. Per altra
banda, s’han fet visites guiades a l’exposició comentades
pels comissaris, els quals han pronunciat dues conferèn-
cies sobre els mosaics.

L’exposició va acompanyada, a més, d’un catàleg, que
és el complement perfecte per ajudar-nos a entendre
l’entorn cultural, social i econòmic en què es van pro-
duir aquests mosaics. En definitiva, una exposició relle-
vant que, sense cap mena de dubte, revitalitzarà l’interès
per la musivària romana a casa nostra.



Els laietans eren un poble iber que habitava la zona
que va des del riu Llobregat (Rubricatus) fins al riu
Tordera (Arnum). Al segle I aC van arribar-hi els romans
i van veure que aquesta zona era bona per conrear la
vinya. Per això, van ensenyar als laietans a fer vi i, en
obtenir bons resultats, van augmentar la producció per
exportar-lo a Itàlia i als campaments militars (castra) de
l’imperi.

Entre els segles I aC i I dC va ser el període en què hi
va haver-hi la major producció i distribució de vi laietà.
Les excavacions arqueològiques, realitzades sobretot a
la segona meitat del s. XX i principis del XXI, han possi-

bilitat conèixer centres ceramistes on es feien els reci-
pients (dolies, àmfores...) per emmagatzemar el vi i cen-
tres de producció de vi (cella vinaria).

Dels primers centres de producció de ceràmica se
n’han trobat una bona quantitat, dels quals podem des-
tacar els forns romans de la Fornaca (Vilassar de Dalt).
S’han conservat tres forns: el primer i el segon són de
planta circular i estan dedicats a la cocció de materials
de construcció (ímbrex, tègula, i maons) i dolies (reci-
pients ceràmics de grans dimensions). La datació de la
darrera cocció dels forns és del voltant del segle III dC.
En canvi la tipologia del tercer forn és completament

PREMI NÚRIA TUDELA I PENYA 2016
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UNA APROXIMACIÓ A L’ARQUEOLOGIA DE LA VINYA
Laia Gimeno
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diferent de la dels anteriors. Presenta una única cambra
de combustió i cocció, un corredor d’entrada i una ban-
queta perimetral on es col·locaven les peces que s’havien
de coure.

I dels centres productors de vi, sens dubte, el més
notable és el celler romà de Vallmora (Teià). Va ser un
centre de producció vitivinícola intensiu a la Laietània
romana amb activitat documentada entre el segle I aC i
IV dC i descobert per Lluís Galera el 1966. Aquest jaci-
ment permet explicar com s’elaborava el vi a l’època
romana. Conserva vestigis de les sales de premsat (tor-
cularia), dels dipòsits de most (lacus vinarius) i de tines
de ceràmica semisoterrades (dolia defossa) per a la fer-
mentació i l’envelliment del vi.

Aquestes construccions es feien en espais amplis per-
què necessitaven fer grans premses i grans forns; també
necessitaven fer-les a la vora del mar o rius per facilitar
el transport dels materials aprofitant els pendents; els
treballadors eren esclaus (servi). 

Per emmagatzemar les produccions de vi utilitzaven
dolies, que feien de grans dimensions per satisfer tota la
demanda, i per transportar el vi utilitzaven àmfores.
Aquestes àmfores estaven marcades amb estampilles
que indicaven el ceramista, el propietari de la vinya i
el propietari de la producció de vi, és a dir, per saber

d’on provenia l’àmfora. S’han trobat estampilles de
terris series laietanes en jaciments molt llunyans (Xan -
ten, Alemanya); per tant, podem saber que va ser una
exportació molt extensa. Les rutes de difusió i els llocs
de consum s’han identificat a partir de les marques de
les àmfores.

Aquestes activitats van transformar l’economia local
i van suposar un gran enriquiment cultural amb les tèc -
niques de vinificació i conreu de la vinya. Aquest en  -
ri quiment va començar amb l’arribada dels romans a
les costes catalanes; per tant, estem parlant d’un llegat
romà. 

Actualment, els procediments artesanals dels romans,
com la verema, el premsatge o l’envelliment del vi, se
segueixen aplicant però amb tècniques més avançades.
Malauradament, ja no queden gaires vinyes a la Laie -
tània, però el vi d’aquest territori continua tenint un
prestigi molt important, com ara la denominació d’ori-
gen d’Alella, la DO més petita i més antiga de la Penín -
sula, que identifica el vi d’aquesta zona. Es fan moltes
activitats per recuperar els antics costums romans. En
són un exemple la festa de la verema a Alella. Amb
aquest motiu obren tots els cellers de DO Alella i jo vaig
visitar-ne el més antic, Celler Alella Vinícola, i també
vaig viure en primera persona l'experiència de veremar,
la trepitjada de raïm i com fer un vi.

A la dreta, forns romans de la Fornaca a Vilassar de Dalt i, a l’esquerra, reconstrucció
de les dues premses de la cella vinaria Teià

Dstribucions d’àmfores tarraconenses. Densitat d’àmfores (g/m2 ).
Font: Del Mujal a Xanten, noves visions del comerç romà de vi 

de la Tarraconense 

Àmfores: Dresel 1 (dreta)
Tarraconense Dresel 2-4 (esquerra)
MNAT (Tarragona)



Aquest treball de recerca consisteix en un estudi que
gira al voltant de l’amor, immortalitzat en la literatura
–grega, en aquest cas– i que se centra en la importància
d’aquest mateix amor, primer analitzant-lo des de dife-
rents perspectives i, després, examinant com afecta els
personatges femenins més importants de la literatura
grega. 

Així doncs, els objectius del treball són els següents:

• Explicar què és l’amor des de diversos punts de vista
(psicològic, biològic, filosòfic [platònic] i antropològic),
comprendre les seves característiques i identificar els
efectes de l’amor, tant físics com psicològics.

• Establir un llistat de diferents tipus d’amor segons el
que s’ha exposat prèviament.

• Seleccionar personatges femenins de la literatura i
la mitologia gregues que representin aquests diferents
tipus d’amor i fer una anàlisi de cadascun d’ells.

Per tant, el treball es divideix en dues parts clarament
diferenciades. En la primera s’explica l’amor des de
diversos àmbits: la biologia (per conèixer les reaccions
químiques que es produeixen en el nostre cervell durant
l’enamorament, amb la dopamina com a protagonista),

la psicologia (una explicació de la teoria triangular de
l’amor proposada per Robert Sternberg), la filosofia (una
anàlisi d’El banquet de Plató) i l’antropologia (conven-
cions socials i costums), així com els efectes físics i psi-
cològics fruit d’aquest sentiment i una classificació dels
diferents tipus d’amor. Pel que fa a la metodologia em -
prada, és la part en què ha calgut més recerca a internet,
especialment per parlar de l’amor des del punt de vista
psicològic i biològic i també dels efectes de l’amor. No
obstant, també hi ha la presència de lectures com El ban-
quet de Plató.

En canvi, la segona part i, de fet, el gruix del treball,
consisteix a relacionar cadascun dels tipus d’amors
establerts a la primera part amb un personatge femení
de la mitologia grega. Així doncs, l’amor maternal-filial
és representat per Clitemnestra i Electra; l’amor frater-
nal, per Antígona; l’amor innocent, per Cloe; l’amor erò-
tic, per Psique; l’amor consolidat, per Penèlope; l’amor
impossible, per Fedra; l’amor prohibit, per Helena;
l’amor tràgic, per Tisbe, l’amor perdut, per Andròmaca;
l’amor gelós, per Medea; l’amor possessiu, per Calipso;
l’amor venjatiu, per Clitemnestra de nou i, finalment,
l’amor a les idees el veiem reflectit tant en Antígona com
en Electra. Per redactar aquesta segona part, primer de
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tot cal conèixer els precedents de cada una de les his -
tòries i després procedir a la lectura i anàlisi d’obres
gregues i, en certs casos, llatines citades, per tal d’analit-
zar com viuen l’amor els personatges esmentats i selec-
cionar els fragments que interessen per al treball, és a
dir, els que parlen de l’amor.

Cadascun d’aquests personatges –i les seves lectures
corresponents– són analitzats meticulosament, sempre
amb l’amor com a fil conductor, per entendre quin
impacte té en les seves vides i quines reaccions els pro-
voca, a més a més de reflexionar sobre els diferents tipus
d’amor i si avui en dia encara continuem entenent l’amor
d’una manera similar a la dels grecs que van plasmar
per escrit tots aquests mites. 

Després de classificar i establir el llistat dels diferents
tipus d’amor i de comparar-los amb diferents personat-
ges femenins de la mitologia grega a través de la lite -
ratura, majoritàriament també grega, s’arriba a diverses
conclusions, no només sobre cada personatge, sinó tam -
bé a un nivell més global. 

Així, veiem com Antígona pot representar el prototip
de l’amor fraternal alhora que l’amor a les idees, ja que la
seva mort i el seu sacrifici són deguts a l’amor que sent
pel seu germà, que li impedeix cedir davant unes lleis
injustes, totalment oposades a la seva idea de justícia.

També analitzem Electra per veure-hi la imatge de
l’amor filial, dirigit cap al progenitor, Agamèmnon, que

ha sofert la injustícia de ser assassinat a mans de la seva
esposa, Clitemnestra.

Cloe, en canvi, representa l’amor innocent i, gràcies a
la seva relació amb Dafnis, observem com neix l’amor,
quins efectes provoca i com evoluciona la seva relació
fins a esdevenir un amor pràcticament consolidat.

Psique ens mostra un amor eròtic amb el déu Eros, ja
que la seva relació, sobretot al començament, es basa en
l’atracció sexual, en la bellesa i en un seguit de trobades
nocturnes.

D’altra banda, Penèlope, un dels personatges més
coneguts de la literatura grega, és considerada un sím-
bol de fidelitat perquè espera el seu espòs, Odisseu,
durant més de 20 anys, sense cedir davant de les pres-
sions dels pretendents, demostrant així fins a quin punt
el seu amor està consolidat.

Respecte a Fedra, la seva tragèdia transmet el dolor i
la culpabilitat que li provoca sentir que estima la perso-
na equivocada. Es tracta d’un amor impossible, irrealit-
zable. Veiem, també, com la vergonya que sent, sumada
al rebuig per part d’Hipòlit, l’empenyen a suïcidar-se
mentre condemna el seu enamorat a morir també.

Helena, un altre personatge molt conegut, representa
l’amor prohibit perquè ha fugit amb Paris estant casada
amb un altre home.

En canvi, la història de Tisbe és un amor
prohibit que esdevé tràgic quan, després de
vèncer les traves que impedeixen que es trobi
amb el seu enamorat, Píram, aquest, creient-
la morta, se suïcida, i més tard, Tisbe, en
veure el seu estimat mort, també decideix suï-
cidar-se.

Andròmaca, model per a l’amor perdut,
també viu una situació tràgica quan el seu
marit, Hèctor, és assassinat per Aquil·les i,
posteriorment, mor el seu fill, amb la qual
cosa es queda completament sola en el món. 

Pel que fa a Medea, el seu personatge és un
desmesurat exemple dels efectes del desamor
i de l’abandonament. El dolor, la gelosia i la
ràbia que sent quan Jàson la deixa per una
altra dona l’empenyen a matar els seus propis
fills per venjar-se del pare.

Calipso, per contra, es veu obligada a dei-
xar anar el seu hostatge, Odisseu, per ordre
dels déus. No obstant, l’ha retingut durant
set anys al seu costat sense deixar-lo marxar
perquè l’estima i dóna sentit a la seva vida,
solitària sense ell. Es tracta d’un amor pos -
sessiu.
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Finalment, Clitemnestra, representa l’amor venjatiu i
alhora l’amor maternal quan decideix assassinar Aga -
mèmnon, el seu marit, per venjar la mort de la seva filla
Ifigènia, a qui aquest havia sacrificat per poder embar-
car cap a Troia i recuperar Helena. La seva història s’en-
trellaça amb la d’Electra.

Així doncs, després d’elaborar el treball i d’assolir
amb escreix els objectius proposats a l’inici, tenim argu-
ments que ens permeten reafirmar les tres idees que es
defensen al principi del treball: en primer lloc, que l’a-
mor, en totes les seves variants, és el més important per
a l’home; en segon lloc, que l’amor no té una sola defi-
nició, sinó que és múltiple i divers perquè l’ésser humà
també ho és; i finalment, que l’amor sobre el qual es va
escriure a la Grècia clàssica és la base de l’amor tal com
l’entenem avui dia a Occident.

L’amor és el motor de la vida. Les nostres decisions,
molt sovint, són fruit de l’amor: Antígona no hagués
mort si no hagués decidit lluitar pels seus ideals i enter-
rar el seu germà Polinices; Clitemnestra no s’hagués
guanyat el rancor dels seus fills si no hagués matat
Agamèmnon per amor a Ifigènia; la guerra de Troia no
hagués tingut lloc si Paris no hagués raptat Helena; el
retorn d’Odisseu a Ítaca no hagués tingut final feliç si
Penèlope no l’hagués esperat vint anys; Medea no ha -
gués assassinat els seus propis fills si Jàson no l’hagués
abandonada; igual que Fedra mai no s’hagués suïcidat si
no s’hagués enamorat d’Hipòlit.  

A més a més, no tothom reacciona igual davant l’amor,
davant dels seus efectes; no tothom s’enfronta a les cir-
cumstàncies ni les viu de la mateixa manera. Per això,

Ceràmica de Penèlope amb el seu fill Telèmac, autor desconegut, Museu cívic de Chiusi.

malgrat que aquest treball se centri en personatges
femenins i que tots tinguin en comú l’amor, les històries
són molt diferents. Sí, totes aquestes dones de la mitolo-
gia grega senten amor i, d’alguna manera o altra, es
mouen per amor però les circumstàncies i la personalitat
de cadascuna són diferents, i, per tant, també ho és la
manera de sentir i de reaccionar davant l’amor. Medea,
en sentir-se abandonada i humiliada per Jàson, en cap
moment es planteja el suïcidi. En canvi, Fedra en la seva
mateixa situació, no ho dubta. Però, creieu que si Medea
s’hagués enamorat d’algú impossible, se suïcidaria?
Possiblement no. Cada personatge i cada amor és únic. 

Pel que fa al tercer punt, és evident que l’amor de la
societat occidental actual s’assembla molt al que sentien
els grecs. Com, si no, podem llegir tragèdies gregues
escrites fa més de 2.000 anys i sentir-nos identificats amb
els protagonistes? Com, si no, podem veure reflectits els
nostres sentiments en aquestes obres?

En resum, i com demostra aquest treball, l’amor és la
raó per la qual som humans, és la raó per la qual vivim
i, com va escriure Mercè Rodoreda, “l’amor existeix; ho
donaries tot, t’ho jugaries tot, perquè quan l’has tastat
t’adones que és una de les poques coses que et fan
acceptar la vida”. Per tant, no hem d’assassinar-lo des-
prestigiant els sentiments dels altres, sinó que hem de
fer un esforç per comprendre’l en totes les seves variants
i complexitats.
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SOLCANT LA HISTÒRIA

UNA PROPOSTA DIFERENT PER A ALUMNES ESPECIALS

Gemma Fortea, Serapi Colombo i Marta Penedès

Aquest projecte neix de la voluntat d’un centre de
recerca, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC),
d’acostar la seva disciplina a les aules d’alumnes d’edu-
cació especial, un sector de la nostra societat que no
sempre és tingut en compte en les activitats de difusió
de la recerca.

Per dur a terme aquest objectiu, l’ICAC va iniciar una
col·laboració amb l’escola d’educació especial Solc de
Tarragona. Aviat s’hi va sumar el Camp d’Aprenentatge
de Tarragona i, posteriorment i arran de col·laboracions
prèvies amb l’escola Solc, també s’hi va afegir la revista
Fet a Tarragona.

L’activitat principal d’aquest projecte consistia en el
dis seny d’un programa pilot d’activitats teòriques i pràc-
tiques sobre l’arqueologia clàssica adaptades a alumnes
d’educació especial.

Durant el curs 2015-2016, trenta-dos nois i noies d’entre
7 i 20 anys han estat els protagonistes d’aquest engresca-
dor projecte “pilot” de transferència del coneixement.

El projecte estava estructurat en tot un seguit d’activi-
tats teòriques i pràctiques, repartides durant tot el curs
escolar, que els han ajudat a conèixer a fons què és l’ar-
queologia i com treballen els arqueòlegs per reconstruir
la història.

Les activitats tenien caràcter multidisciplinari i incidien
en continguts del medi social i cultural, de comu nicació
i llenguatge, d’expressió visual i plàstica i d’expressió
corporal.

Objectius del projecte:

Els objectius generals d’aquest projecte eren:
• Apropar els alumnes al món de l’arqueologia des

d’una perspectiva vivencial.
• Descobrir l’arqueologia de manera molt experimen-

tal.
• Iniciar i desenvolupar en els alumnes, segons les

seves possibilitats, tècniques d’investigació i de treball
científic, potenciant hàbits d’observació, anàlisi i recons-
trucció dels elements. 

• Sensibilitzar els alumnes sobre la necessitat de
conèixer, respectar i estimar el medi que ens envolta.

• Conèixer el món romà mitjançant les restes existents
a Tarragona i comprendre com aquesta cultura forma
part important del nostre substrat cultural.

• Comprendre els trets bàsics de la història, de la cul-
tura i de l’art del món romà, a partir de l’anàlisi dels
monuments romans conservats a Tàrraco.

• Introduir els alumnes al món del periodisme fent
un reportatge sobre les seves experiències com a arqueò-
legs.

GRAU D’INNOVACIÓ

El projecte Solcant la història és una proposta innova-
dora que ofereix un format formatiu inexistent fins ara,
que el feia encara més atractiu.

Es tracta d’una proposta pluridisciplinària en què
participen un centre de recerca (ICAC), un servei del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cata -
lunya (Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona)
i una escola d’educació especial (Solc), amb la col·labo-
ració d’un mitjà de comunicació, que s’han ajuntat per
aproximar a aquest alumnat uns continguts formatius
amb un format diferent que no només serveixen per
complementar el que ja es treballa normalment als cen-
tres d’educació especial sobre història i món clàssic des
d’una òptica diferent, sinó que també inclou la part
pràctica en altres centres de la mà d’especialistes en el
món de l’arqueologia clàssica.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

El projecte tenia com a tret de sortida la troballa “for-
tuïta” d’uns fòssils marins al pati de l’escola pels alum-
nes de l’Escola Solc un dia que arreglaven el jardí.

Aquesta troballa va ser el desencadenant de la resta
d’activitats del projecte: els alumnes, motivats per aquest
descobriment al pati de l’escola, van voler saber més
sobre el món de l’arqueologia.
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Els alumnes van netejar i estudiar les peces, tal com
fan els arqueòlegs, i quan van voler identificar-les van
decidir posar-se en contacte amb l’ICAC per parlar amb
un arqueòleg de debò.

La videoconferència amb l’arqueòleg Jordi López de
l’ICAC va ser un èxit i els alumnes van poder resoldre
molts dels dubtes que tenien tant sobre les troballes com
sobre la feina que fan els arqueòlegs. 

A classe van seguir treballant amb els professors diver-
sos aspectes sobre els orígens de l’home i la història.

Posteriorment, els alumnes van visitar l’ICAC i se’ls
va fer una xerrada sobre Què és l’arqueologia. Després
van poder visitar els despatxos i magatzems i van veure
com treballen els arqueòlegs.

Poques setmanes després, els nostres aprenents d’ar-
queòlegs visitaven el Camp d’Aprenentatge on, sobre
un terreny preparat per a aquesta finalitat, van poder
posar en pràctica diverses metodologies d’excavació i
registre emprades pels arqueòlegs, així com sistemes de
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recuperació i tractament d’objectes fins a dipositar-los
en un museu.

Més endavant, els alumnes van aprendre amb el perio -
dista Ricard Lahoz de la revista Fet a Tarragona com
redactar una notícia, i van fer diversos articles sobre el
projecte Solcant la història, que l’escola va editar en un
número especial de la seva revista.

Després, els alumnes i professors van visitar la pedre-
ra del Mèdol amb en Jordi López, la Gemma Fortea i
l’Ana Gallego de l’ICAC. A classe havien preparat la
sortida i fins i tot havien fet reproduccions en paper de
l’agulla del Mèdol.

El mes de maig el alumnes van visitar, en el marc del
festival Tarraco Viva, el circ i l’amfiteatre romans de
Tarragona, i van participar en l’activitat Déus, faraons i
mòmies a l’antic Egipte.

A principis del mes de juny es va fer el lliurament de
diplomes als “nous arqueòlegs” en un acte ple d’emocions
i bons records, que vam anar projectant, a tall de resum,
a la pantalla de la sala d’actes.

Al Camp d’Apreenentatge de Tarragona

A les dues imatges superiors, solcant la història a la pedrera del Mèdol i, a la foto inferior, fotografia de família dels participants
en el projecte, després de l’acte de lliurament dels diplomes als nous arqueòlegs



Les arrels del present és un projecte interdisciplinari per
a l’etapa primària que es proposa fomentar la ciutadania
de l’alumnat a través de l’apropiació emocional dels
monuments de Tarragona mitjançant un procés de sen-
sibilització i coneixement. Aquesta iniciativa està inclo-
sa en el projecte de direcció vigent a l’Escola Pau Delclòs
i es du a terme des del curs 2013-14.

A nivell curricular, respon a la sisena competència
bàsica (Competència social i ciutadana1) establerta pel
Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
primària2. El marc conceptual d’aquest decret indica que
”la formació de ciutadans competents, lliures, crítics,
autònoms, solidaris i responsables és consubstancial al
progrés en l’escolarització i a l’èxit escolar. L’educació en
el compromís individual i col·lectiu amb l’entorn social,
cultural i natural afavoreix l’arrelament a la comunitat i
contribueix a la construcció d’estils de vida més lliures,
justos i saludables”. També esmenta que un dels objec-
tius de l’educació primària ha de ser “conèixer, valorar i
estimar l’entorn natural, social i cultural més proper,
reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al
país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a
altres entorns i al món en general3. Les arrels del present
va néixer en plantejar-se la possibilitat que l’estudi del
patrimoni servís per aconseguir aquestes finalitats.

El projecte s’articula en dues parts: un marc teòric, que
demostra la utilitat i la necessitat de l’educació patrimo-
nial en el cultiu de les virtuts ciutadanes, i un programa
pràctic, que desenvolupa els recursos i les activitats per
dur-lo a terme.

La part teòrica de Les arrels del present cerca demos-
trar, mitjançant opinions autoritzades i experiències
prèvies, la hipòtesi que el coneixement dels monu-
ments de Tarragona i la seva apropiació emocional per
l’alumnat serveix per formar millors ciutadans i ciu -
tadanes.

Amb aquesta finalitat, es presenten arguments autorit-
zats que relacionen el coneixement del patrimoni amb la
millora formativa i ciutadana de l’alumnat. Emprant la
metodologia constructivoinductiva, s’arriba a una con-
clusió general a través de l’observació de fenòmens par-
ticulars. Es recull informació a partir de les línies d’in-
vestigació obertes sobre aquest tema per autors com
Mikel Asensio, Roser Calaf, Cèsar Carreras, Olaia Fon -
tal, F. Xavier Hernández, Roser Joanola, Glòria Munilla,
Joaquim Prats, Joan Santacana i altres. A partir de les
seves conclusions i de l’observació personal, es confirma
la hipòtesi inicial. 

PREMI CARLES MIRALLES 2016
LES ARRELS DEL PRESENT 

UN MARC TEÒRIC I UN PROGRAMA PRÀCTIC SOBRE EL
PATRIMONI DE TARRAGONA

Escola Pau Delclòs

Les arrels del present



(amfiteatre, circ, catedral, muralles, fòrum de la colònia
i fòrum provincial i recinte de representació), en les
quals es consideren tots els aspectes pedagògics que
interessen la seva realització. La metodologia emprada
per al seu desenvolupament ha estat el recull exhaustiu
d’informació sobre els monuments, incorporant les últi-
mes actualitzacions arqueològiques, i d’informació
sobre activitats o recursos pedagògics que s’hi relacio-
nen.

Així, s’ofereix a la comunitat escolar un programa uni-
ficat que propicia l’accés dels alumnes de primària al
patrimoni tarragoní. Els materials estan enfocats de
manera dual: donen informació sobre el monument en
qüestió però també de la seva relació amb la ciutat
actual. Per a aquest fi, entre d’altres recursos, s’utilitza
l’aplicació Imageen en tauletes tàctils per veure in situ la
reconstrucció virtual dels monuments romans. Tal com
enuncia el títol del projecte, es construeix la comprensió
del present a partir dels fonaments del passat.

El contingut del projecte i les seves actualitzacions es
fan públics mitjançant el lloc web http://escolapaudel-
clos.cat/lesarrelsdelpresent.

Les arrels del present conjuga teoria i pràctica. Estableix
un recorregut des d’una base conceptual fins a un
exemple real, esperant que actuï com a creador d’inèr-
cies en l’alumnat (respecte, valoració, difusió, cura,
identificació) generades a partir del coneixement i com-
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En aquesta part del projecte també s’hi estableix la
base conceptual, definint el concepte de patrimoni, aco-
tant el seu domini i les seves propietats, com la de ser
conformador d’identitat, i proclamant l’educació com a
mediadora imprescindible en el procés de patrimonia -
lització. A continuació, es parla de la didàctica patrimo-
nial entesa com a disciplina. Finalment, es palesa la
importància de les actituds en l’educació en el patrimo-
ni: la sensibilització mitjançant les emocions esdevé un
objectiu prioritari, fins i tot abans que el coneixement
teòric. 

Un cop acceptada la necessitat d’incorporar l’estudi
del patrimoni en l’ensenyament primari es passa a bastir-
ne un exemple concret per al cas de Tarragona. S’adopta
l’aprenentatge informal ja que és un bon recurs per obte-
nir aprenentatges significatius. El patrimoni monu men -
tal de Tarragona esdevé l’escenari d’aquest aprenentatge.
Però la simple estada o l’ús d’aquest escenari no és su -
ficient per al seu coneixement: la presentació d’una
didàctica efectiva d’aquest context és la part pràctica del
projecte.

En aquesta part, es justifica normativament i pedagò-
gicament el caràcter de projecte interdisciplinari que
adopta el treball, s’assenyala Tarragona com a context
d’experimentació en tant que conté Patrimoni de la
Humanitat i es presenta l’estructura d’un disseny cen-
trat en la sensibilització. També s’hi exposen les unitats
de programació al voltant dels sis monuments estudiats

Aprenent matemàtiques al circ de Tàrraco Visita de 4t nivell a les muralles de Tàrraco
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NOTES

1. La competència social i ciutadana és la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la
convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la
ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint
una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

2. DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (vigent en el
moment de redactar el projecte, 2012) substituït pel DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació primària

3. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Article 3.

prensió dels monuments presentats. Es pretén que la
càrrega emotiva i simbòlica dels monuments de Tarra -
gona esdevingui catalitzadora d’una presa de conscièn-
cia i d’un canvi d’actitud de l’alumnat envers la pròpia
ciutat.

El projecte està incorporat al projecte educatiu de
centre (PEC) de manera que informa i orienta l’elecció
de qualsevol activitat complementària, prioritzant les
que es refereixin al món antic. Per exemple, el curs
2015-16 ha originat una exposició al Tinglado I del Moll

de Costa de Tarragona que ha cohesionat la comunitat
escolar i ha augmentat la seva autoestima.

És difícil mesurar l’acompliment dels objectius del
projecte quan aquests es refereixen als sentiments i a les
actituds a llarg termini. Però, si és més fàcil estimar allò
que hom coneix, el nostre alumnat ha de sentir com a
seu el patrimoni de Tarragona ja que al llarg de l’escola-
ritat a l’Escola Pau Delclòs ha viscut una diversitat de
situacions per apropiar-se’n emocionalment gairebé sen -
se adonar-se’n.

Roma a l'aula de ciències: la Rubia Tinctorum
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LÈXICON

1. Figura d’un home barbut que sosté un bastó en una mà i la roda del temps a l’al-
tra, situada en el quadrat superior central de la sanefa superior de la tela. L’ètim
llatí conté una doble ena que ha experimentat una palatalització en el seu pas al
català.

2. Representació d’un home llaurant amb l’arada i amb una planta verda en primer
pla que dóna sentit al temps agrícola referenciat, situat en el tercer (des de dalt)
quadrat de la sanefa de la part esquerra de l’espectador (l’única que s’ha conservat
sencera). L’ètim llatí conté una consonant labial que ha sonoritzat en la seva evolu-
ció al català

3. Imatge d’una au amb les ales esteses i el cap coronat amb un nimbe cruciforme,
situada en el compartiment immediatament superior al pantocràtor que presideix
el brodat. L’ètim llatí conté una consonant labial sonora que ha estat assimilada per
la consonant nasal precedent.

4. Figura d’una dona que acompanya un home coronat de flames, situats en un dels
compartiments que rodeja el pantocràtor. L’ètim llatí comença amb una consonant
lateral que ha sofert una palatalització per la seva posició inicial.

5. Imatge de la mare de l’emperador Constantí el Gran en la seva peregrinació a
Jerusalem a la recerca del sepulcre i la creu de Crist. La part inferior del tapís ha
arribat bastant incompleta però amb atenció podem apreciar a l’esquerra el palau
imperial de què parteix, com s’adreça als savis jueus i finalment a, Judes que li mos-
tra la Veracreu. L’etimologia d’aquest nom femení es remet a la paraula grega antiga
que significa “torxa” i l’antropònim grec que generà significa “la que resplendeix
com una torxa”.

6. Representació, en el quadrat angular superior que queda, d’un home que buida
un recipient d’aigua i que simbolitza un dels quatre rius de l’Edèn. Procedent del
mot hebreu que significa “rierol”, va ser transcrit a la versió bíblica dels Septua -
ginta com un derivat de la paraula grega per anomenar “terra” o “país”.

7. Del mot grec per denominar tot animal marí enorme i/o monstruós i la sufixació
llatina en –aci/àcia, generadora d’adjectius que indiquen semblança o pertinença, va
sorgir aquest substantiu que dóna nom als mamífers marins de respiració pulmo-
nar. En el compartiment immediatament inferior al pantocràtor central els observem
representant a tots els animals aquàtics al costat dels volatilia celi.

L’estiu és un temps que sol propiciar moments d’aturada, reflexió i mirar enrere. Aquest agost, en concret, he tingut
l’ocasió de tornar a visitar el magnífic Tapís de la Creació de Girona i rellegir el número 1 de l’AURIGA, que als seus
25 anys gaudeix d’una salut de ferro. 

Aquest tipus d’exercici, a més de ser enormement saludable, afavoreix la presa de consciència i el gaudi pels petits
detalls. Coses que ens passen desapercebudes a primer cop d’ull se’ns manifesten, evidents, i donen peu tant a rotun-
des confirmacions com a segones lectures. El tapís, amb nombrosos matisos per contemplar, i el primer número
d’AURIGA, dedicat al mite i a la festa, parlen dels nostres orígens i contribueixen a donar-ne raons. 

També la secció del “Lèxicon” persegueix aquest honorable objectiu, a la llum del saber i de les lleis de l’etimologia.
Us proposem, doncs, que ens acompanyeu en la identificació d’algunes paraules referents al calendari i a la cosmovi-
sió del temps i la cultura de les persones que donaren forma i color al meravellós brodat.

DE MITES, FESTES I CALENDARIS 
Joan Pedrola i Santamarta

A _ _ 

A _ _ I _

_ O _ O _

_ _ U _ A

_ E _ E _ A

_ U I _ O _

_ E _ A _ I
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LÈXICON

8. Imatge d’un home amb estris del camp per trillar, entre els quals destaca una falç,
situat en el tercer quadrat de la sanefa superior. L’ètim llatí conté un diftong ae, el
qual ha monoftongat en una vocal en la seva evolució al català

9. Del mot llatí que denomina el vent del sud i la sufixació en –al, generadora d’ad-
jectius que indiquen relació o pertinença, va sorgir aquest adjectiu, que dóna nom a
punts geogràfics i altres realitats localitzades al punt cardinal del sud. Fora del gran
cercle central del tapís, als quatre angles del rectangle que l’envolta i amb un fons de
motius geomètrics, apareixen quatre genis amb ales a les espatlles i als turmells,
muntats damunt d’uns odres i fent sonar dues trompetes cadascun. Aquest està
situat a la cantonada inferior a la dreta de l’espectador.

10. Figura d’un home que camina sota el fred vent (frigus), la lluna i el sol, amb una
serp a una mà i una granota a l’altra. Ambdós animals, juntament amb el referenciat
a continuació, són éssers vius que reprenen el cicle anyal en el temps representat. 

11. Animal que en la iconografia religiosa medieval encarna valors positius i aquí, en
concret, acompanya la serp i la granota com a símbol de tots els éssers vius que re -
prenen el cicle anyal en el mes abans representat. L’ètim llatí conté una consonant
gutural que ha sonoritzat i el grup –ni- que ha experimentat el fenomen de la pala-
talització.

12. Figura central jovenívola, que presideix tota la composició i beneeix amb un gest
el llibre del món que està obert. El seu nom prové de la paraula grega antiga que sig-
nifica “cobert d’oli”, que és una traducció literal del mot hebreu del mateix significat.

_ S T _  _

AU _  _  _ A _

_ A _ _

_ I _ O _ _ A

_  _ I _ _

SOLUCIONS

1. ANY, del llatí annu(m). 2.ABRIL, del llatí aprile(m). 3. COLOM, del llatí columba(m). 4. LLUNA, del llatí luna(m). 5. HELENA, del grec Ἑλένη, “que
resplendeix com una torxa”. 6. GUIHON, de l’hebreu ֹוחיִּג�, Γῆ a la versió grega i Geon en els escrits llatins cristians. 7. CETACI, del grec κῆτος “bale-
na, monstre marí” + sufix llatí –aceu(m), “relatiu a”. 8. ESTIU, del llatí aestivu(m) tempore, “temps estival”. 9. RÀBIA, del llatí vulgar rabia, del llatí
clàssic rabies, “ferocitat, salvatgia”. 10. MARÇ, del llatí martiu(m). 11. CIGONYA, del llatí ciconia(m). 12. CRIST, del llatí christu(m), i aquest del grec
antic χριστóς , traducció literal del mot hebreu חיִׁשָמ “l’ungit pel Senyor”.
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BIBLIOTECA

El temps d’estiu sol ser propici per a la lectura reposada de manuals de vocació enci-
clopèdica i/o per a la recuperació de lectures fetes en el seu moment amb excessiva
celeritat. I certament la relectura d’aquesta obra, publicada fa un parell d’anys, m’ha
fet conscient, més enllà dels seus pecats i encerts científics i literaris, de diverses raons
per les quals pot esdevenir interessant per als lectors d’AURIGA.

Es tracta, sens dubte, d’un títol de caràcter assagístic i divulgatiu, però concebut
i escrit des de l’àmbit de l’alma mater studiorum. El seu autor, en efecte, és doctor
en Història per la Universitat d’Òxford i professor al Departament d’Història de la
Universitat Hebrea de Jerusalem, una certa garantia en uns temps en què qualsevol
s’atreveix a deixar escrites les seves recerques/opinions en els diversos formats de què
disposem avui dia.

La virtut més destacada d’aquest manual, penso, és que reprodueix amb escreix la
veritable essència del geni humanístic clàssic: una notable capacitat per formular pre-
guntes i interrogants adients i interessants per a no poca gent. De fet, en format d’in-
troducció a un curs universitari ja va arribar als 300.000 exemplars només a Israel i ara
ronda la publicació entorn d’unes 20 llengües. Tanmateix, no només és un tema de suscitar interrogants sinó també de
donar, més que contestacions tancades, raons i arguments oberts, provocatius i alhora dignes de ser meditats i que
sovint duen a altres inquisicions i disquisicions. Així el que realment importa no són les respostes sinó les preguntes.
Revisant, també aquest estiu, la suggestiva entrevista feta pel programa Savis de TV3 a la doctora Eulàlia Vintró, aques-
ta afirmava amb la seva rotunditat característica que el que ens han ensenyat els grecs és a no donar per bo tot el que
ens arriba, ans llegir-ho i analitzar-ho i, a partir d’aquesta lectura, fer-ne un raonament i crear-ne coneixement propi.
L’obra del doctor Harari, al meu parer, hi contribueix força, fent pensar i ajudant a pensar.

L’autor planteja la història de la nostra espècie a partir de tres grans revolucions: la cognitiva, que ens va transfor-
mar en l’animal més poderós del planeta (primera part); l’agrícola, que ens va convertir de caçadors-recol·lectors
nòmades a pastors-agricultors sedentaris (segona part); i la científica, que ens ha dut al desenvolupament de capaci-
tats que sempre havien estat atribuïdes a les divinitats (quarta part). El motor evolutiu d’aquest procés és l’augment
continu del poder de transformació tant de nosaltres mateixos com del nostre entorn, a què hem arribat bàsicament
bastint immenses xarxes de cooperació a gran escala, desenvolupades fonamentalment a partir de la nostra capacitat
d’inventar i compartir històries: l’estudiós hebreu encunya el constructe mític de la Humanitat per desenvolupar la
seva tesi que mites i ficcions són el motor més poderós de la història de la Humanitat, perquè han permès i continuen
permetent la cooperació de mils i fins i tot milions de grups d’individus que no es coneixen personalment vers un
objectiu comú. 

Plantejat així el discurs, la tercera part del llibre exposa de quina manera les majors xarxes cooperatives mai vistes
(els diners, els imperis i les religions) s’han expandit i han posat els fonaments del món global d’avui en dia.

L’epíleg planteja els reptes planetaris que vénen: la crisi econòmica, el canvi climàtic i els riscos de noves tecnologies
com la manipulació genètica, la creació de vida artificial o el desenvolupament d’algoritmes que milloraran la nostra fei -
na. I acaba amb una suggeridora reflexió sobre la inexorable relació entre l’augment del nostre poder i de la nostra
insatisfacció. En altres moments del llibre ja traspua aquest sentiment que ens costa molt traduir tot el nostre potencial
en felicitat, però aquestes paraules finals em semblen antològiques: “Tot i les coses impressionants que som capaços
de fer, continuem dubtant dels nostres objectius i estant tan insatisfets com sempre”.

A més, som davant d’un text pluridisciplinari i transversal (apunts de biologia, antropologia, mitologia i religió, filoso-
fia i economia, etc.), que se situa sempre en una perspectiva molt ampla i generalista (no deixa de ser un intent de resumir
tota la història de la humanitat), que posa exemples contrastables de les seves afirmacions més inquietants (“en les 24 hores
de la massacre del dia de Sant Bartomeu, els catòlics van matar més cristians dels que l’Imperi romà politeista va occir en
tota la seva existència”), que destil·la un cert vernís relativista (no existeixen veritats absolutes sinó meres convencions pro-
mogudes des de les elits i que funcionen perquè creen confiança i sensació de pertinença a una comunitat cooperativa),
que destaca en més d’una ocasió el valor del reconeixement de la ignorància i de la presa de consciència del molt que no
sabem i que, sobretot, té una manifesta voluntat literària, a la cerca de la bellesa formal i del delit del lector. Car, és un lli-
bre que vol confegir un relat històric, amb fonaments científics, però amb una interpretació més personal dels fets també,
i amb un llenguatge directe i desenfadat amanit amb un finíssim sentit de l’humor. Molt clàssic tot plegat.

Sàpiens, una breu història de la humanitat. HARARI
Yuval Noah. 
Edicions 62, Barcelona, setembre de 2014.
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PROGRAMA

Dissabte 5 de novembre
Casino de Vic 

(Carrer de Jacint Verdaguer, 5)

9.30 – 10.00 h Recepció dels participants i acreditacions

10.00 – 10.30 h Inauguració del XII Fòrum Auriga

10:30– 11.30 h Comunicacions 

1. El temple romà i la casa Masferrer de Vic
Anna Gómez Bach

2. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya
Maite Miró

3. L’arribada dels grecs i dels romans a Empúries, segons Manuel Brunet i Fages de Climent
Mariàngela Vilallonga 

11.30 – 13.15 h Comunicacions

4. El Camp de les Lloses: un nucli de poblament romà vinculat a la logística militar (125-75 aC)
Montserrat Duran i Imma Mestres

5. Terra Ibèrica. Experiències i reptes del festival de divulgació del món iber a la Ciutadella de Calafell
(Baix Penedès)
Georgina Castells, Manel Gómez, Josep Pou, Anna Triadó 

6. Maremàgnum Balears, de l’Aula al Festival Mallorca
Luis García Albújar

7. Eduard Toda i Güell i l'arqueologia
Jaume Massó

13.15 – 14.15 h Comunicacions 

8. Solcant la història: una troballa molt especial
Raquel Martínez (Escola Solc), Gemma Fortea (ICAC), Marta Penedès (Camp d’Aprenentatge) i Ricard
Lahoz (Revista Fet a Tarragona)

9. Pedra, comerç i prestigi. Arqueologia i arqueometria per entendre el rol dels materials lapidis a l’antiguitat. 
Anna Gutiérrez Garcia-M. 

10. La construcció experimental d’una torre de guaita carolíngia a l’Esquerda (Roda de Ter-Les Masies de
Roda, Osona)
Imma Ollich, Montserrat de Rocafiguera, David Serrat, Oriol Amblàs, Albert Pratdesaba, Maria Ocaña 

XII FÒRUM AURIGA
Vic, 5 i 6 de novembre de 2016



16.00 – 16.45 h Comunicacions 

11. La col·lecció d’arqueologia de la Fundació Mauri, la Garriga, Vallès Oriental 
Margarida Genera

12. Edició traducció medieval de les Metamorfosis d’Ovidi
Gemma Pellisa

13. Arqueologia al batxillerat
Pilar Pous Altafaja, Montserrat de Rocafiguera

14. Les “Facetiae” de la professora Dolors Condom 
Lina Vilamitjana i Mercè Enrich

16.45 – 18:45 Taula rodona

La divulgació del món antic a Catalunya
Amb: 
Francesc Xavier Hernàndez Cardona, Universitat de Barcelona
Magí Seritjol, Tarraco Viva
Josep Manuel Rueda, Museu d’Arqueologia de Cataluya
Maria Jesús Espunya, professora d’ensenyament secundari
Modera: Montserrat Tudela, Auriga.

Diumenge 6 de novembre

10.30 h – 13 h.

Ruta Romana de Vic
Turisme de Vic – Dolors Alemany
El punt de trobada s’anunciarà dissabte

Informacions

El XII Fòrum Auriga està reconegut com a curs de formació del professorat de 15 h pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a tothom que assisteixi a totes les sessions

Inscripcions a 
http://www.auriga.cat/index.php/8-auriga/52-xi-forum-auriga-inscripcio-2
Preu: 25 €
La inscripció al XII Fòrum Auriga és gratuïta per als subscriptors de la revista Auriga, tot i que s’ha de 
formalitzar al web. 
Us podeu fer subscriptors prèviament i beneficiar-vos així de la gratuïtat.

Organització del XII Fòrum Auriga
Revista AURIGA

Amb la col·laboració de
Capital de la Cultura Catalana
Ajuntament de Vic
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
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2019 Cervera (La Segarra)

2018 Manresa (Bages)

2017 Reus (Baix Camp)

2016 Vic (Osona)

2015 Vilafranca del Penedès (Penedès)

2014 Barcelona (Barcelonès)

2013 Ripoll (Ripollès)

2012 Tarragona (Tarragonès)

2011 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

2010 Badalona (Barcelonès)

2009 Figueres (Alt Empordà)

2008 Perpinyà (Rosselló)

2007 Lleida (Segrià)

2006 Amposta (Montsià)

2005 Esparreguera (Baix Llobregat)

2004 Banyoles (Pla de l’Estany) 
Organitzacio´ Capital de la Cultura Catalana

Ronda Universitat, 7, 08007  Barcelona     Tel: 934 123 294
info@ccc.cat     www.ccc.cat

@culturacatalana    facebook.com/capitalculturacatalana


