
AQUEST DIJOUS 28 DE MARÇ INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ BACUS. 
LES MÀSCARES DEL DÉU AL MUSEU DE BADALONA  

Aquest dijous 28 de març, a les 19 hores, el Museu de Badalona inaugura 
Bacus. Les màscares del déu, una mostra que ha estat dissenyada i produïda 
per la institució però en la qual participen onze museus i jaciments 
arqueològics de Catalunya. 

Una seixantena de peces romanes vinculades al déu Bacus, que mai abans 
s’havien reunit en una mateixa mostra -algunes no havien sortit mai del seu 
museu de procedència-, converteixen l’exposició en una oportunitat única per 
viatjar a la cultura mitològica dels nostres avantpassats, i per conèixer un déu 
amb moltes cares, hereu de diverses tradicions, i element inspirador que 
encomana el furor, la passió i el frenesí.  

La mostra ens descobrirà els orígens del déu –l’últim que ingressà a l’Olimp-, 
que esdevingué un dels més populars de l’època romana, gràcies a la seva 
procedència humil i a les seves nombroses aventures.  

A Les màscares del déu descobrirem també dues de les peces més 
significatives que conserva el Museu de Badalona, i que han estat trobades en 
excavacions recents. Es tracta d’una magnífica escultura de Bacus, peça 
d’interessant factura feta de giallo antico, marbre originari de Tunísia, trobada 
al jaciment de la C-31, i d’un mosaic tessel·lat aparegut a l’hort d’en Fluvià 
que, després de restaurat, es mostrarà al públic per primera vegada.  

Us convidem, doncs, a acompanyar-nos i aprofitem per informar-vos que, com 
sempre, l’exposició s’acompanya d’un seguit d’activitats (algunes de les quals, 
emmarcades en el festival romà Magna Celebratio): 

Activitats 
 
Dijous 4 d’abril, 19 h 
Bacus a través dels textos clàssics. Irene Barea Ustrell, especialista en textos 
clàssics. 
 
Diumenges 7 i 21 d’abril, 5 i 19 de maig 11:30 h 
Visita guiada a l’exposició: Bacus i Baetulo. 
Activitat amb inscripció prèvia. 
 
Dimecres 10 d’abril, 19 h 
El vi entre els romans: univers material i simbòlic d’un producte quotidià. 
Mònica Miró Vinaixa, filòloga i professora de la UOC. 
 
Dijous 25 d’abril, a les 19 h* 
Bacus, no tan sols el déu del vi. Isabel Rodà, catedràtica de la UB. 
 
Dijous 25 d’abril, a les 20:30 h* 



Presentació de la cervesa Sabacius, elaborada amb vi. David Moya, de la 
cerveseria 4 Pedres. 
 
Divendres, 26 d’abril, 19 h* 
Els orígens del vi a Catalunya. Daniel López Reyes, responsable de Recerca i 
Projectes d’ArqueoVitis. 
 
Dissabte, 27 d’abril, 20 h* 
Ètica per a la immortalitat: el símbol de les quatre estacions i el vi. Joan 
Gómez Pallarès, catedràtic de la UAB. 
 
Dijous 9 de maig, 19 h 
La importància del vi de Baetulo. Montserrat Comas, arqueòloga i 
col·laboradora del Museu de Badalona. 
 
Activitats infantils 
 
Diumenge 19 de maig, 11:30 h 
Les màscares del déu 
Taller amb inscripció prèvia. 
 
Diumenge 2 de juny, 11:30 h 
Mites i llegendes de Bacus 
Visita a l’exposició amb inscripció prèvia. 
 
 
Totes les activitats són gratuïtes. 
*En el marc de la Magna Celebratio. 
 

 


