
XVI FESTIVAL ROMÀ
MUSEU DE BADALONA
del 20 al 25 d'abril 2021



Torna el festival romà de Badalona 
després del parèntesi obligat de 
l’any passat. Com és habitual, la 
Magna Celebratio, que en aquesta 
edició tindrà com a protagonista 
l’arquitecte i enginyer Marc Vitruvi 
(segle I aC), concentrarà totes les 
activitats durant el darrer cap de 
setmana d’abril. Acosteu-vos al Museu 
i deixeu-vos transportar a la Baetulo 
romana amb les demostracions i 
recreacions de reconstrucció històrica, 
conferències i espectacles que us 
aproximaran a la vida quotidiana 
dels nostres avantpassats romans. 

Enguany, amb motiu de la pandèmia i 
per garantir la seguretat de participants 
i de públic, caldrà inscriure’s i 
adquirir les entrades, prèviament, al 
web www.magnacelebratio.cat. 

A més dels actes presencials, alguns 
dels quals es podran seguir en 
directe pel nostre canal de Youtube, 
s’han programat diferents continguts 
(reconstrucció històrica, arqueologia 
i tallers) que es difondran durant 
el festival en el web i en els perfils 
de les xarxes socials del Museu.

Construir una ciutat del no-res no és una feina fàcil. 
Tampoc ho va ser per als romans que van decidir 
emplaçar una ciutat a la vessant d’un petit promontori 
costaner, Baetulo. La ciutat romana, fundada al segle 
I aC, es va anar construint al llarg del temps. Les 
feines i el moviment constant de materials i obrers 
devien ser frenètics. Del món de la construcció 
tenim un destacat testimoni de l’època, l’escriptor 
Vitruvi, qui va deixar un llegat amb el seu tractat 
d’arquitectura. Enguany coneixerem qui era i com es 
construïa en època romana.

El festival, que s’ha adaptat a la nova situació 
de pandèmia, presenta al públic conferències, 
espectacles i demostracions de reconstrucció 
històrica, visites al patrimoni arqueològic i activitats i 
tallers per a tots els públics. Veniu al Museu o seguiu 
les diferents activitats de forma virtual a través de les 
nostres xarxes i del web, i deixeu-vos transportar a 
Baetulo, la Badalona de fa més de dos mil anys.

LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA BAETULO ROMANA

XVI MAGNA 
CELEBRATIO



Ada Cortés, doctora en Arqueologia Clàssica, 
especialista en arquitectura domèstica en  
època romana.

La ciutat romana de Baetulo no deixa de créixer. La 
Casa de l’Heura, una domus de �nals del segle I aC, 
se suma a l’oferta d’espais visitables d’època romana 
que ofereix el Museu.

La casa guarda moltes similituds amb la veïna domus 
dels Do�ns, amb una àrea de treball amb dipòsits 
destinats a vi i amb diverses habitacions distribuïdes 
a l’entorn d’un atri. També inclou algunes singularitats 
com l’oecus (menjador d’estiu), de grans proporcions 
amb paviments originals d’opus signinum tessel·lat, 
un tram del carrer (cardo maximus) que separava les 
dues cases i tres espectaculars audiovisuals.

Joan Santacana, doctor en Pedagogia, professor de 
Didàctica del Patrimoni, UB.

Antoni Ramon, doctor en Arquitectura, professor de 
l’ETSAB UPC.

 • Els fonaments vitruvians en les cases de 
la ciutat romana de Baetulo

 • La construcció d’una ciutat

 • Vitruvi, un invent del Renaixement?

Dimarts, 20 d’abril - 19 h

Espai Termes-Decumanus i, a la planta baixa, 
l’exposició d’entrada gratuïta Badalona sobre rodes.

Durant el festival es podran visitar diversos espais 
museïtzats de la ciutat romana de Baetulo, amb la 
novetat de la Casa de l’Heura.

Entrada a tots els espais 1,10 €. 
Aforament limitat. 
*La Casa de l’Heura s’inaugura el dissabte 24 a les 12 h

Aforament limitat. L’accés a la casa es farà de forma 
progressiva, en funció de la capacitat de l’espai. 
No es fan reserves.

 • Obertura del Museu

 • Obertura de la Casa dels Do�ns  
i la Casa de l’Heura*

Dissabte, 24 d’abril - de 10 a 20 h
Diumenge, 25 d’abril - de 10 a 14 h

Dissabte, 24 d’abril - de 10 a 20 h
Diumenge, 25 d’abril - de 10 a 14 h

 • Inauguració
Dissabte, 24 d’abril - 12 h

Dimecres, 21 d’abril - 19 h

Dissabte, 24 d’abril - 18 h

PRESENTACIONS 
I CONFERÈNCIES

CASA DE L’HEURA

ESPAIS PATRIMONIALS

Espectacle familiar de titelles que narra la història 
de Medulina, esposa d’un ric senador, que oblida 
el marit i els “bons costums” de Roma per fugir 
amb el seu amant, un famós gladiador anomenat 
Glàdius el rave.

La vida d’una ciutat romana gira al voltant del 
fòrum, un indret destinat a usos administratius i 
comercials que esdevé, alhora, lloc de trobada i 
entreteniment. Un bullici constant que marca el 
pols de l’urbs. Un espai ple de personatges insòlits 
que con�guren una galeria humana que  
val la pena conèixer.

 • Glàdius i Medulina
A càrrec de Genovesa. Narratives teatrals

 • Un dia al fòrum!
A càrrec de Genovesa. Narratives teatrals

Dissabte, 24 d’abril - 11 h i 17 h

Dissabte, 24 d’abril - 13 h i 19 h

Espectacle familiar de carrer. Preu: 2,50 €

Espectacle familiar de carrer. Preu: 2,50 €

ESPECTACLES

Conta contes per a nens. A partir de 4 anys. Preu 1,10 €

 • Mites i llegendes de l’antiga Roma 
A càrrec d’Albert Estengre

Diumenge, 25 d’abril - 11:30 h, 12:30 h i 13:30 h

La vida dels soldats en un 
campament romà.

Mostra de diferents tècniques 
constructives.

Com es feien les cordes en 
època romana.

Botiga on se servia vi i menjar  
i demostració de l’art d’embotir  
i preparar la carn.

El treball del ferro.

Com es feien els mosaics. 

Coneixerem l’antecedent de 
l’o�ci de topògraf.

El treball de l’os per fer 
complements, mobiliari i aplics.

Les eines del fuster i la pràctica 
d’aquest o�ci.

A càrrec del Grup de Reconstrucció 
Històrica de Badalona i d’Eina.

 • Contubernium  
Legio VI Victrix 

 • De architectura

 • Funicularius

 • Caupona et butulos 

 • Ferrarius

 • Musivarius

 • Agrimensor

 • Eborarius 

 • Lignarius

Dissabte, 24 i Diumenge, 25 d’abril.
Preu 1,10 €, inclou l’entrada al Museu i 
als espais patrimonials.

RECREACIONS 
HISTÒRIQUES

Les entrades per als espectacles i les activitats s’han d’adquirir a través del web www.magnacelebratio.cat

Consulteu horaris al web  
www.magnacelebratio.cat

Un deixeble de Vitruvi arriba a Baetulo amb una 
missió que pot enlairar la seva carrera o fer-lo caure 
en desgràcia, la reforma de les Termes de la ciutat! 
Serà capaç d’imposar les visions del seu mestre o 
claudicarà davant els patrons d’una ciutat que viu 
un moment d’embriaguesa econòmica?

 • Magister Vitruvius
A càrrec de Magister fabularum

Dissabte, 24 d’abril - 20:30 h

Espai Termes-Decumanus
Aforament limitat. Preu: 3,50 €
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Entrada lliure. Aforament limitat. 
Inscripció prèvia al web www.magnacelebratio.cat



Aquest festival és possible gràcies al Grup de 
Reconstrucció Històrica de Badalona.

Enguany participen en el festival: Magister Fabulorum, 
Eina, Genovesa, Albert Estengre i Ludus Mundi.

Des del Museu de Badalona i el Grup de 
Reconstrucció Històrica de Badalona, volem 
dedicar el festival d’enguany a la memòria dels 
membres del Grup Susanna del Arca i Joan Cueto. 
Que la terra els sigui lleu.

El programa es podrà modi�car en funció del nombre de 
persones inscrit a cada activitat per qüestions sanitàries, 
meteorològiques o organitzatives.

Amb el suport de:

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

#magnabdn

@museubadalona

@museubdn

@museubdn

www.magnacelebratio.cat
www.museudebadalona.cat

info@museudebadalona.cat
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