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Aquest any la Magna Celebratio, el festival romà de Badalona,
arriba a l’edició número 13 i ofereix tot un seguit d’activitats
adreçades a grans i petits que tindran les recreacions històriques com a protagonistes. En aquest àmbit s’oferiran activitats relacionades amb el món de l’esport amb motiu del 25è
aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona
del 1992, dels quals Badalona va ser subseu. També recordarem el poeta llatí Ovidi (43-17 dC), un dels autors més
coneguts de l’època romana, per tal de commemorar el
bimil·lenari de la seva mort.
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L’esperit Olímpic a l’època romana
Els romans van adoptar i assimilar molts trets de la cultura
grega al seu propi estil de vida, com el culte als déus de
l’Olimp. I precisament a la ciutat grega d’Olímpia era on se
celebraren cada quatre anys els prestigiosos Jocs
Olímpics, els guanyadors dels quals rebien
honors i glòria. L’esperit olímpic també va ser
assumit per la cultura romana, amb algunes
diferències. Així, mentre per als grecs
l’esport anava vinculat a l’esforç personal,
en el cas dels romans era més aviat una
activitat d’oci o una competició convertida
en autèntic espectacle de masses.
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Com arribar-hi: autobusos urbans: B2, B3, B4, B8, B9, B17, B25, B27, B29, B30, B31, B33, B44.
Tren: Rodalies R1. Parada Badalona. Metro: línia L2. Parada Badalona Pompeu Fabra.
Cotxe: autopista C-31. Sortida Badalona

fotografies: lluis andú i francesca garcía

Can Frai

El programa es podrà modificar en funció del nombre de persones inscrit
a cada activitat o per qüestions meteorològiques o organitzatives.
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S’oferiran tallers i demostracions entorn de dues obres
cabdals d’aquest autor: Ars Amandi, dedicada a l’amor i
als consells de bellesa, i Les Metamorfosis, autèntica obra
mestre que descriu les transformacions esdevingudes en el
món mitològic.

disseny: albert navarro.cat

Magna Celebratio
Àrea de recreacions i tallers
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Aquest festival és possible gràcies al Grup de Reconstrucció Històrica de
Badalona, amb la col·laboració de: Barcino Oriens, alumnes i professors
de l’Institut Albéniz de Badalona i alumnes i professors de l’Escola
Vedruna Gràcia de Barcelona.
Enguany participen al festival: Acta Combats Historiques, Jano
Reproducciones Históricas, Associació Projecte Phoenix de Tarragona,
Ciència Divertida, Ludus mundi, Albert Estengre, David Moya, Fausto
Rescalvo i Terrafoc.
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Dissabte, 14 h
c/ Sant Sebastià, 2
Tel. 934 642 216

Dissabte, 21 h
c/ Sant Pere, 11
Tel. 933 840 718
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Dissabte, 14 h
c/ Francesc Layret, 153
Tel. 933 841 449
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Cerveseria 4 Pedres

Divendres, dissabte i diumenge
En horari d’obertura al públic
c/ Lleó, 33. Tel. 933 840 136

TA C-31

Quin

Alguns restaurants de Badalona elaboren plats inspirats en els
receptaris dels autors clàssics, com Apici, Columel·la i Pal·ladi. El
preu del menú oscil·la entre els 25 i els 30 €. Cal fer reserva prèvia.
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JORNADES DE CUINA ROMANA

Sant Jose

Durant aquesta Magna Celebratio podrem
assistir a l’entrenament dels atletes per enfrontarse a un pentatló, una de les proves més dures de l’esport
olímpic. Recrearem també les curses de carros, que eren
les que més espectadors aglutinaven a l’època romana, i
sabrem quines eren les rivalitats entre aficions, les normes
de la competició i els premis per als guanyadors.

Per a més informació:
Museu de Badalona
Pl. Assemblea de Catalunya, 1
08911 Badalona. Tel. 93 384 17 50

PRESENTACIONS I CONFERÈNCIES

ESPECTACLES

Diferents especialistes ens acostaran a la cultura clàssica. Enguany
destaquem la xerrada dedicada a les troballes fetes al lateral de la C-31
de Badalona durant les intervencions arqueològiques que s’hi han
portat a terme recentment.

El nou espai que destinem a l’stadium ens permetrà conèixer algunes
de les disciplines esportives que practicaven els atletes a l’antiguitat
clàssica. Amb la conquesta de Grècia per part de Roma, els ciutadans
romans van poder participar a les diferents proves que se celebraven
als Jocs Olímpics, entre ells Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus,
vencedor d’una carrera d’aurigues, que va néixer a Barcino i estava
emparentat amb la família Licínia, patrons de la ciutat de Baetulo. També
coneixerem els aspectes més quotidians i tècnics de l’exèrcit romà, els
combats de gladiadors, i recordarem la vida d’un personatge clau per a
la història de Roma, August, el primer emperador.

Dijous
19 h
al Museu

Divendres
19 h
al Museu

Divendres
20,30 h

Inauguració i visita guiada a l’exposició
La fi és el principi. Pràctiques funeràries
a la Catalunya prehistòrica
De l’Olimp a Baetulo.
L’esperit olímpic grec i el seu llegat a Roma

Conferència a càrrec de Clara Forn, arqueòloga del
Museu de Badalona i d’Alberto Aragón-Pérez,
historiador i director del Centre d’Estudis Olímpics
Samaranch.

La cervesa dels pictes.
Presentació de la nova cervesa Caledonia

al Museu

a càrrec de David Moya, de la cerveseria 4 Pedres.

Dissabte
20 h

Baetulo creix més enllà de l’autopista.
Les noves troballes arqueològiques
al lateral de la C-31

Dissabte
Stadium. Els Jocs Olímpics a l’antiguitat
11-14 i 17-20 h Coneixerem algunes de les disciplines olímpiques: salt
a la pl. Assemblea
de Catalunya

de longitud amb peses, llançament de javelina i disc,
cursa amb armes, i la lluita, la boxa i el pancraci.
A càrrec d’Acta Combats Historiques.

Dissabte
22 h

August. El primer emperador de Roma*

Quan August es fa càrrec del govern de Roma, només
té vint anys. Als setanta-sis, un any abans de morir, escriu
la seva autobiografia Res Gestae Divi Augusti. Coneixerem aquest personatge contradictori, que va governar
quaranta anys i que té un gran pes a la història del món
occidental. Ens endinsarem a la seva vida i farem una ullada a les seves realitzacions. A càrrec de Projecte Phoenix.
* Espectacle de pagament

al Museu

al Museu

Conferència a càrrec de Pepita Padrós, cap del
departament d’Arqueologia del Museu de Badalona,
i d’Iñaki Moreno, arqueòleg de l’empresa Àtics SL.

ESPAIS PATRIMONIALS
Es podran veure els espais museïtzats de la ciutat romana (Termes
i Decumanus, al Museu; Casa dels Dofins, Jardí de Quint Licini i
Conducte d’aigües) i fer visites a diversos espais d’època romana
no museïtzats i habitualment no oberts al públic. En aquesta ocasió
es podrà visitar sense guia el mosaic de la Torre Vella i, amb guia,
les restes conservades al subsòl de la plaça de la Constitució, els
fonaments del teatre i les restes descobertes al lateral de la C-31,
que s’observaran des de fora. Cal adquirir l’entrada per a la visita
guiada, que és gratuïta, al punt d’informació del Museu trenta minuts
abans de l’inici de l’activitat.

Obertura del Museu cap de setmana

Espai Termes-Decumanus* i exposició temporal
Dissabte de 10 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Obertura Casa dels Dofins,
Jardí de Quint Licini i Conducte d’aigües*
Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h

Visites guiades als espais no museïtzats
de la ciutat de Baetulo

Dissabte, a les 11.30, 12.30, 17, 18 i 18.30 h
Diumenge, a les 11.30, 12 i 12.30 h
Places limitades
* Entrada de pagament

Dissabte
Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum
11-14 i 17-20 h En sessions de 30 minuts coneixerem la indumentària
Diumenge
de l’exèrcit, les seves ordres de combat, com vivia una
11-14 h
petita unitat dins els campaments o castra i quines feines
a la pl. Font i Cussó

feia la unitat d’agrimensura.
A càrrec de Barcino Oriens.

Dissabte
Schola Gladiatoria
11-14 i 17-20 h Entrenament de gladiadors i com es preparaven per a
Diumenge
la lluita. A càrrec de Jano Reproducciones Históricas.
11-14 h
a la pl. Font i Cussó

Diumenge
d’11 a 14 h
a la pl. Assemblea
de Catalunya

Stadium. Els Jocs Olímpics a l’antiguitat

Veurem com s’estructuraven les diferents proves durant
els Jocs Olímpics, des de la competició del pentatló,
fins a la cursa amb armes i les proves hípiques que
conclouran amb una carrera de dos aurigues i l’entrega
de premis.
A càrrec d’Acta Combats Historiques, Fausto Rescalvo,
JANO i Reconstrucció Històrica de Badalona.

MUSEUS DEL MÓN ROMÀ
Els visitants tindran a l’abast informació sobre diferents museus relacionats amb el món romà: el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) en
representació d’Arqueoxarxa, el MAC-Empúries, el Museu de Mataró i
el Museu de Premià de Mar seran els que ens visitaran aquest any. Tant
en l’espai dels museus com en una altra zona dedicada als artesans, es
podran adquirir reproduccions de peces d’època romana, sempre fetes
amb rigor per professionals especialitzats.

festival romà
museu de badalona

TALLERS FAMILIARS I PER A ADULTS
a la pl. de l’Assemblea de Catalunya

La millor manera d’aprendre la cultura romana és experimentar-la, i
això és el que us proposem amb l’ampli ventall de tallers per a infants
i adults que us ofereix el festival. Els més petits podran divertir-se fent
diverses activitats: passejant amb la biga, pentinant-se com ho feien les
senyores més distingides, aprenent a fer esport o a lluitar com ho feien
els gladiadors... Mentrestant, els grans podran aproximar-se als consells
d’Ovidi, conèixer algunes creences màgiques o degustar una cervesa
elaborada tal com es feia a l’antiguitat.
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RECREACIONS HISTÒRIQUES
a la pl. de Correus

El festival dóna un especial protagonisme a la reconstrucció històrica,
sobretot a la vinculada a la vida quotidiana i als oficis tradicionals. A les
mostres d’activitats artesanes, s’hi sumen les exhibicions sobre món
militar que expliquen com era la indumentària dels soldats, quin armament portaven i les tècniques que preparaven per al combat.

Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h.
Diumenge d’11 a 14 h
Ars Amandi. Xerrada-demostració sobre els
consells d’Ovidi i la cosmètica romana.
Ars maleficarum. Xerrada-demostració sobre
màgia, encanteris i fantasmes.
Auriga. Passegem amb la biga*
(L’activitat finalitzarà diumenge a les 12 h)

Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h i diumenge d’11 a 14 h

Cervesa romana. Degustació de cervesa
elaborada com a l’època romana.

Ars maleficarum. La màgia, els conjurs i els fantasmes.

Enginyeria romana. Construïm un aqüeducte
romà (només dissabte).

Caupona et pistor. Botigues on se servia vi i menjar on podreu
fer un tastet.
Eborarius. El treball de l’os per fer complements, mobiliari i aplics.
Ferrarius. El treball del ferro.
Figulus. Cuita de terrissa i producció de ceràmica al torn amb corda.
Fullonica. Les tècniques de blanquejar i tenyir les teles.
Funicularius. Com es feien les cordes en època romana.
Fusor. Demostracions de les tècniques de fosa del metall.
Lignarius. Les eines del fuster i la importància de la pràctica
d’aquest ofici.
Medicina. Les arts, l’instrumental i les tècniques mèdiques
romanes.
Musivarius. Com es feien els característics mosaics romans.
Officina ponderaria. Els pesos i mesures oficials que utilitzaven
els romans.

Enginyeria romana. Recreem grans obres
de l’arquitectura romana (només diumenge).
Fem una corona de la victòria.*
Fem un record olímpic.*
Figulus. Fem figuretes de fang.*
Ludi romanii. Ludoteca romana, aprenem
a jugar com els romans.*
Mites i llegendes de l’antiga Roma.
Conta contes per a nens.
Musivarius. Fem un mosaic.*
Officina monetaria. Fem una moneda.*
Ornatrix. Ens pentinem com les romanes.*
Schola Gladitoria. Entrenem amb els
gladiadors.*

Salsamentaria. Diferents tècniques de conservació dels aliments.

Schola i els llatinismes. Com eren les escoles
romanes i què s’hi explicava. Aquest any el
rehtor ens introduirà a Les Metamorfosis d’Ovidi

Scriptorium. Suports, eines, tintes i instruments de l’escriptura.

Stadium. Entrenem amb els atletes.

Piscator. Les arts de pesca i la confecció de xarxes.

Textrina. Demostracions de les tècniques de filar i teixir.

Unguentaria. Fem un ungüent per als atletes.*

Ungüentaria. La higiene, els perfums i la cosmètica romana.

* Activitats de pagament

