XVII
MAGNA
CELEBRATIO
Torna el festival romà de Badalona, la Magna
Celebratio! Acosteu-vos al Museu i deixeuvos 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.
En aquesta edició el protagonisme recaurà en
la indumentària dels romans que coneixereu
tant a través de les diferents activitats com de
l’exposició Retalls de moda a Baetulo que es
podrà veure, gratuïtament, a la sala d’exposicions
temporals de la planta baixa del Museu des del
28 d’abril fins al 29 de maig.
Tindreu, així, tots els elements al vostre abast per
decidir si el retòric i pedagog llatí Quintilià tenia
raó quan afirmava, ja fa més de 2.000 anys: vestis
virum reddit (la indumentària fa l’home).

XVII FESTIVAL ROMÀ

Horari d’obertura

MUSEU DE BADALONA

Termes-Decumanus i exposició Retalls de moda
a Baetulo: dissabte de 10 a 20 h i diumenge de 10
a 14 h.
Cases dels Dofins i de l’Heura, Torre Vella,
Teatre i restes de la plaça de la Constitució:
dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge
de 10 a 14 h.
Per a més informació:
Museu de Badalona
Pl. Assemblea de Catalunya, 1
08911 Badalona
T. 93 384 17 50
www. magnacelebratio.cat
www.museudebadalona.cat
info@museudebadalona.cat
@museubdn

@museubdn

@museubadalona
Aquest festival és possible gràcies al Grup de
Reconstrucció Històrica de Badalona. Enguany participen en
el festival: Albert Estengre, Atanagrum, Barcino Oriens, Grup
de Belles Arts Museu de Badalona, Ibercalafell, Sexto Mario
i Thaleia.
El programa es podrà modificar en funció del nombre de
persones inscrit a cada activitat per qüestions sanitàries,
meteorològiques o organitzatives.

Amb el suport de:

Del 28 d’abril a l’1 de maig de 2022

Presentacions i conferències
Dijous 28 d’abril, 19 h
Vestint la casa romana: el teixit que t’envolta. Laia de
Frutos (UB).
Divendres 29 d’abril, 19 h
Ovidio y la moda. A càrrec d’Herbert González Zymla
(UCM).
Dissabte 30 d’abril
Presentació del llibre, 18 h. Ahir Roma, avui nosaltres.
Dra. Isabel Rodà, arqueòloga, epigrafista i professora de
la UAB.
Conferència, 19 h.Vestim-nos per la foto! Vestigis
d’identitats personals en l’escultura i la pintura romanes.
Montserrat Claveria Nadal (UAB).
Sala d’actes del Museu. Entrada lliure. Aforament limitat. Sense
inscripció prèvia.

Espais patrimonials
Durant el festival es podran veure els espais museïtzats
de la ciutat romana (Termes i Decumanus, al Museu;
Casa dels Dofins, Casa de l’Heura) i visitar diversos
espais d’època romana no museïtzats i habitualment no
oberts al públic, com el mosaic de la Torre Vella, els
fonaments del teatre i les restes conservades al subsòl
d’un edifici de la plaça de la Constitució.
Preu entrada Museu i cases romanes: 1,10 €
Entrada lliure a la resta d’espais. Horaris al revers.

Recreacions històriques
Demostracions
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenge d’11 a 14 h.

Fullonica: les tècniques de blanquejar i tenyir.
Funicularius: com es feien les cordes.
Eborarius: el treball de l’os per fer complements, mobiliari i
aplics.
Ludi romanii: aprenem a jugar com els romans.
Musivarius: com es feien els mosaics.
Salsamentaria: elaboració de plats i tècniques de
conservació dels aliments.
Scriptorium: suports, eines, tintes i instruments
d’escriptura.
Sutor: el treball de la pell per fer sabates i complements.
Textrina: les tècniques de filar i teixir.

Tallers
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenge d’11 a 14 h.
Amulet romà: braçalet protector contra el mal d’ull.
Artifex: grans construccions amb Kapla.
Bossa de pell: moneder de pell amb un joc del marro.
Corona de flors: celebrarem les floralia.
Figuretes de fang: tortugues, coloms, dofins...
Pintura al fresc: com pintaven els romans. A càrrec del
Grup de Belles Arts. (Gratuït)
Preu: 1€ per activitat

Recreacions històriques
Espectacles
Dissabte: 11 h i 17:30 h. Diumenge: 11:30 h

Contubernium Legio II Traiana Fortis-Cohors I
La vida dels soldats en un campament romà. A càrrec
de Barcino Oriens.
Dissabte: 12:30 h i 19 h Diumenge: 13 h

Gladiator
Exhibició de combat de gladiadors. A càrrec de
Barcino Oriens.
Dissabte: 11, 12, 13 h, 17:30, 18:30 i 19:30 h
Diumenge: 11, 12, 13 h

Mites i llegendes de l’Antiga Roma
A càrrec d’Albert Estengre
Dissabte: 12 h i 18:30 h

La societat ibera
Espectacle sobre les desigualtats socials que hi havia al
món ibèric. A càrrec d’Ibercalafell.
Diumenge: 12 h i 13:30 h

Sacra privata. Els rituals de la llar
Les quatre cerimònies que marcaven la vida dels
ciutadans romans. A càrrec de Thaleia.

Tanagras
Coneixerem la indumentària en el món clàssic tot
decorant una figureta de guix.
A càrrec de Sexto Mario.
Infants: Dissabte: 11:30h i 17:30 h. Diumenge 13:00 h.
Adults: Dissabte 12:30 h i 18:30 h. Diumenge 11:30 h.
Places limitades.
Preu: 4 €
© rafael lópez-monné

