
 

        

 

L’EXPOSICIÓ BACUS. LES MÀSCARES DEL DÉU 

S’INAUGURA AL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE CATALUNYA A 

EMPÚRIES AQUEST DISSABTE 15 DE JUNY 

 
 

L’exposició Bacus. Les màscares del déu que ha estat comissariada, dissenyada i 

produïda pel Museu de Badalona viatja al Museu d’Arqueologia de Catalunya 
MAC- Empúries, on s’inaugura aquest dissabte 15 de juny, a les 12 hores.  

 

La mostra aplega una seixantena de peces romanes vinculades al déu Bacus, que 

procedeixen de 13 museus i jaciments arqueològics de Catalunya i que mai abans 
s’havien reunit en una mateixa sala -algunes no havien sortit mai del museu de 

procedència-. La proposta és, per tant, una oportunitat única per apropar-nos a 

la cultura mitològica dels nostres avantpassats i per conèixer el polifacètic déu i 

les seves múltiples cares. Estructurada en temes, l’exposició explica el mites de 
Bacus, el seu seguici –amb les famoses bacanals), els elements que el 

simbolitzen, el seu caràcter de déu del teatre, lligat a les màscares, i la seva 

importància en el culte domèstic. 
 

El Museu de Badalona va tancar l’exposició, el proppassat diumenge, amb prop 

de 6.200 visitants, un èxit rotund que de ben segur es renovarà a Empúries, on 

El sexe en època romana va comptabilitat 300.000 visitants, l’estiu de 2015.  
 

El Bacus de Baetulo, gran amfitrió de la mostra, viatja ara per primera vegada 

fora de Badalona, i ho fa per tornar la visita al Bacus d’Empúries, un extraordinari 

relleu de marbre de Carrara que probablement serví per decorar algun espai de 
les termes d’Emporiae.  

 

Coincidint amb la inauguració de l’exposició, es presenta el catàleg que 

acompanya aquesta mostra. El llibre, que ha publicat el Museu de Badalona, 
apareix il·lustrat amb fotografies de les peces de l’exposició i s’acompanya d’una 

breu ressenya de les més significatives. Conté també els textos de l’exposició i 

una interessant selecció de textos clàssics relacionats amb Bacus. El mateix 
volum inclou les traduccions al castellà i l’anglès. Es pot adquirir a la botiga del 

Museu de Badalona. 

 

Per a més informació: 934 644 911 
 
 
 


