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TÀRRACO VIVA 2008

L’organització de les jornades Tàrraco Viva ha propiciat la creació de diversos grups de reconstrucció històrica a la ciutat

Reconstruint la història des de Tàrraco

● Alguns són anteriors, però l’organitza-
ció de les jornades de divulgació històrica
romana Tàrraco Viva, que aquests dies se
celebren a la ciutat, han propiciat en els

CARINA FILELLA / Tarragona últims temps la creació de diversos grups
de reconstrucció històrica a Tarragona.
Nemesis, Projecte Phoenix i Thaleia són
tres d’aquests grups que, mitjançat la re-
cerca històrica i arqueològica, recreen di-

ferents aspectes de la vida quotidiana, del
sector militar i de la cultura de fa 2.000
mil anys en una ciutat com Tàrraco. Els
espectacles que presenten són el resultat
d’un intens i rigorós treball d’estudi del

passat. Les seves propostes combinen
l’espectacularitat amb la divulgació: es
tracta que les representacions agradin i
que també serveixin per conèixer més a
fons el passat romà de la ciutat.

● L’Associació Phoenix va prendre part per primer
cop a Tàrraco Viva en l’edició de l’any 2000. No-
més feia un any que s’havia creat, però des d’ales-
hores han tingut una presència molt activa en el cer-
tamen. Col·laboren habitualment en el grup 56 per-
sones i en edicions anteriors de les jornades han fet
demostracions de l’agrimensura i han recreat una
Pompa Triumphalis, entre d’altres. Enguany tor-
nen a prendre part activa amb dos espectacles: per
una banda, Rosaliae Signorum, una demostració
sobre el culte religiós a les insígnies militars de les
legions romanes, i per l’altra, Romanorum Vita, la
recreació d’un tram d’un carrer romà, lloc on expli-
quen diferents aspectes de la vida quotidiana en una
ciutat romana, com ara el culte als déus de les cru-
ïlles, els negocis de restauració i les parets com a
suport de propaganda electoral. Phoenix ha presen-
tat les seves propostes en altres ciutats de l’Estat,
com ara al museu arqueològic de Saragossa i al fes-
tival Segovia Romana.

Associació Phoenix

Demostració sobre l’agrimensura. / TJERK

● Una trentena de persones col·laboren habitual-
ment amb el grup de reconstrucció històrica Neme-
sis, que va néixer a tarragona el 1999, any en què ja
van prendre part activa en les jornades Tàrraco Vi-
va. Des d’aleshores han fet demostracions sobre di-
versos aspectes del món romà, des de mostrar com
era un mercat i un judici romans fins a recrear unes
noces de l’època, un funeral romà d’època republi-
cana i el culte a la deessa egípcia Isis. Enguany te-
nen el privilegi d’oferir l’espectacle de cloenda de
les jornades, un dels que han creat més expectativa
entre el públic. Es tracta de Ludi Apollinares, una
demostració de com s’organitzaven, qui pagava i
qui lluitava en els jocs a l’amfiteatre. És, diuen, «la
demostració més completa que s’hagi vist mai so-
bre els jocs gladiadors en el món romà». L’especta-
cle es podrà veure diumenge que ve, dia 25, al ma-
teix amfiteatre de Tàrraco, el lloc on fa 2.000 anys
s’organitzaven les lluites de gladiadors. Durant les
jornades presentaran altres recreacions històriques.

Nemesis

Recreació d’un funeral romà. / J.P.

● Es va crear fa cinc anys a Tarragona i va ser
aquell mateix any, el 2003, quan van participar en
les jornades Tàrraco Viva amb dos espectacles: un
que recreava una festa en honor del nadó i l’altre
que mostrava com era un dia a l’escola primària
d’un nen o nena romà. Les aproximadament 45 per-
sones que col·laboren amb el grup han preparat per
enguany tres nous espectacles: Roma Arcana, so-
bre la màgia, superstició i religió a l’antiga Roma,
en què s’expliquen pràctiques com ara l’oniromàn-
cia (interpretació dels somnis), el vudú i les male-
diccions escrites en taules de plom; La medicina en
el món romà, un espectacle durant el qual els assis-
tents poden tenir a les mans reproduccions fidels
d’estris quirúrgics de l’època i veure com es feien
les sutures de les ferides ocasionades als gladia-
dors, i, finalment, Carmina canere, un muntatge
sobre l’art de la música, que sempre acompanyava
en els moments d’esbarjo tots els habitants de les
ciutats romanes.

Thaleia

Espectacle ofert per Thaleia en edicions anteriors. /J.R.

● És el grup més jove. Es va crear l’any 2005 i ha
estudiat especialment l’evolució de l’exèrcit romà
(el soldat romà, el seu armament i equip en relació
als canvis socials i polítics). La quinzena de perso-
nes que integren el grup han fet reconstruccions de
soldats dels moments més representatius d’aquesta
evolució, des del soldat republicà fins a la fi de
l’imperi. En l’edició d’enguany de Tàrraco Viva, la
Legio I Germanica proposa dos espectacles: per
una banda, Viae Romanae. Tots els camins porten a
Tàrraco, que consisteix en la recreació d’un lloc de
control de camins, coneguts com a statio. «En
aquests indrets es controlava el pas dels vianants, es
fiscalitzava el transport de mercaderies i servia al-
hora d’allotjament dels genets encarregats del ser-
vei postal romà.» I per altra banda, l’espectacle
Cursus Públicus, una explicació de com comença
el servei de correu oficial romà. Tot i ser una asso-
ciació jove, ens els últims anys ha pres part en altres
manifestacions de divulgació històrica, com ara els
festivals Vulcanalia i Idus de Marzo de Segeda (Sa-
ragossa), el festival Ludi Veleienses de Iruña Vele-
ia (Vitòria) i en una trobada internacional realitza-
da al parc temàtic històric d’Archeon (Holanda).

Legio I Germanica
● Cinc persones integren el grup Narradors Tarra-
gonins, que des de l’any 2004 participen en les jor-
nades Tàrraco Viva. Ofereixen, mitjançant la trans-
missió oral, les narracions mitològiques i la utilit-
zació de fonts històriques, diverses activitats de re-
creació històrica. Per a l’edició enguany proposen
dos espectacles. En el titulat com a Mites, deus i ho-
mes, narren els mites i llegendes que justifiquen les
decisions o els encerts, i la història del poble romà,
mitjançant elements arquitectònics o monuments
de la ciutat. Per exemple, la lloba capitolina i la fun-
dació de la ciutat o Minerva, com a deessa de la po-
lis. El segon espectacle és L’olimp dels Castellar-
nau, que es pot veure a la sala noble, a l’entrada i al
pati de la mateixa casa Castellarnau i durant el qual
expliquen algunes generalitats sobre el moment
històric de la ciutat i l’arribada i la instal·lació dels
Castellarnau des del Pallars Sobirà. Al marge de
Tàrraco Viva, el grup també realitza per encàrrec
sessions de narracions orals, tallers didàctics, re-
presentacions infantils de petit format i tallers
d’animació a la lectura i pedagògics. L’any passat
el grup va prendre part en el certamen Segovia Ro-
mana.

Narradors tarragonins
● L’any 2001, l’Aula de Teatre de la URV, sota la
coordinació pedagògica i artística de la companyia
Zona Zàlata, va encetar una via d’investigació i re-
construcció al voltant de les farses atel·lanes, «un
gènere teatral menor però genuïnament romà».
Com a resultar d’aquest treball es va presentar la
Farsa de Pappus, complementada posteriorment
amb la Farsa de Bucco i Manduccus i la Farsa de
Maccus i Dossennus. Enguany, per celebrar el desè
aniversari de Tàrraco Viva, el grup recupera aquest
treball i proposa la farsa «com a eina de crítica i re-
flexió al voltant de la vida quotidiana». També
aprofiten aquest moment per estrenar la versió cas-
tellana de la Farsa de Maccus i Dossennus, l’única
no presentada en públic. L’Aula de Teatre de la
URV va néixer l’any 1997 i aglutina uns seixanta
membres. Van participar per primer cop a Tàrraco
Viva l’any 2002 i, des d’aleshores, no han fallat mai
a la cita. A més de representar les farses, proposen
una reconstrucció de les màscares, el vestuari i l’es-
cenari que s’empraven en l’antiguitat. El seu treball
se centra, en general, a fer un recorregut per la vida
dels actors en l’època romana, amb una especial
atenció pel gènere de la farsa.

Aula de Teatre de la URV


