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El Museu de Badalona celebra el passat romà de la ciutat
amb un festival que presenta conferències, espectacles
i demostracions de reconstrucció històrica, visites al
patrimoni arqueològic i activitats i tallers per a tots
els públics.
L’edició d’aquest any, que coincideix amb l’exposició
temporal, produïda pel Museu de Badalona, Bacus, les
màscares del déu, ens acostarà a aquesta divinitat i ens
permetrà conèixer els seus atributs i cultes. Així, diverses
de les activitats que es programen, giraran a l’entorn de
Bacus, un dels déus més populars de l’antiguitat.
Veniu al Museu i deixeu-vos transportar a Baetulo,
la Badalona de fa més de dos mil anys!
Bacus, les màscares del déu
Bacus és una de les divinitats més conegudes del panteó
romà. Déu de la rauxa, el frenesí i la passió desfermada
és, sobretot, molt conegut per ser el déu i el protector
del vi i del teatre. A Badalona es conserven testimonis
molt interessants relacionats amb aquesta divinitat que
descobrireu a l’exposició, on podreu veure també una
selecció de peces, d’extraordinària qualitat, procedents
de diferents museus catalans.

Per a més informació:
Museu de Badalona
Pl. Assemblea de Catalunya, 1
08911 Badalona. Tel. 93 384 17 50
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La Sargantana
c/ Sant Sebastià, 2. Tel. 934 642 216
Dissabte, 14 h
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El programa es podrà modificar en funció del nombre de persones
inscrites a cada activitat o per qüestions meteorològiques o organitzatives.
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Enguany participen en el festival: Carles Alcoy, Alpha-Ares, Arcovaleno,
Arqueoescena, ArqueoVitis, Barcino Oriens, Eina, Elena Codó, Albert
Estengre, Jano Reproducciones Históricas, KuanUm, Ludus Mundi,
David Moya, Fausto Rescalvo, Sexto Mario i Terrafoc.
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Aquest festival és possible gràcies al Grup de Reconstrucció Històrica
de Badalona, amb la col·laboració d’alumnes i professors de l’Institut
Albéniz de Badalona i de l’Escola Vedruna-Gràcia de Barcelona.

Pujol

Museu de Badalona
Espais patrimonials

Espais arqueològics
no museïtzats

Com arribar-hi: autobusos urbans: B2, B3, B4, B6, B7, B8, B25, B26, B29, B30, M27, M28,
M30, N2 i N9. Tren: Rodalies R1. Parada Badalona. Metro: línia L2. Parada Badalona
Pompeu Fabra. Cotxe: autopista C-31. Sortida Badalona Nord.

Amb el suport de:

fotografies: MB-Lluis Andú, MB-Antonio Guillén, i Núria Pedrós @nuriaalos
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Can Frai
c/ Sant Pere, 11. Tel. 933 840 718
Divendres, 21 h
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Cerveseria 4 Pedres. Punt de degustació al Festival,
on es podran tastar les cerveses històriques elaborades per
David Moya: Celia i la novetat d’enguany, Sabacius, elaborada
a base de vi.
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h
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Cerveseria 4 Pedres
c/ Lleó, 33. Tel. 933 840 136
Divendres i dissabte: de 12 a 15 h i de 18 a 01:00 h
Diumenge: de 12 a 15 h i de 19 a 23 h
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Alguns restaurants de Badalona elaboren plats inspirats en els
receptaris d’autors clàssics, com Apici, Columel·la i Pal·ladi.
El preu del menú oscil·la entre els 25 i els 30 €.
Cal fer reserva prèvia.
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Presentacions i conferències
Dijous, 25 d’abril, 19 h
Bacus, no tan sols el déu del vi
Isabel Rodà, epigrafista, arqueòloga i catedràtica de la UAB.
Dijous 25 d’abril, 20:30 h
Presentació de la cervesa Sabacius, elaborada amb vi
David Moya, cerveser artesà i especialista en història de la
cervesa.
Divendres, 26 d’abril, 19 h
Els orígens del vi a Catalunya
Daniel López Reyes, arqueòleg i 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 filologia llatina de la UAB.

Espais patrimonials
Es podran visitar els espais museïtzats de la ciutat romana
(Termes i Decumanus –al Museu–, Casa dels Dofins, Jardí de
Quint Licini i Conducte d’aigües) i visitar lliurement 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.
Obertura del Museu
Espai Termes-Decumanus*
i exposició Bacus, les màscares del déu
Dissabte de 10 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h
Obertura Casa dels Dofins, Jardí de Quint Licini i
Conducte d’aigües*
Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h
Obertura d’espais no museïtzats
(Torre Vella i restes de la plaça de la Constitució)
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h
Aforament limitat
*Entrada de pagament

Recreacions històriques
Espectacles

Recreacions històriques
Demostracions

Tallers familiars

PLAÇA ASSEMBLEA DE CATALUNYA

Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i diumenge d’11 a 14 h

Artífex. Des del Coliseu fins a un aqüeducte: farem grans
construccions romanes amb el sistema Kapla. (Dissabte: tarda.
Diumenge: matí).

Dissabte 11-14 h i 17-20 h
Diumenge 11-14 h

Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum
En sessions de 30 minuts coneixerem la indumentària de
l’exèrcit, les seves ordres de combat, com era un campament
o castra i quines feines feia la unitat d’agrimensura.
Barcino Oriens
Activitat gratuïta

Els visitants tindran a l’abast informació sobre diferents
museus relacionats amb el món romà, com són el Museu
d’Arqueologia de Catalunya (MAC) en representació
d’Arqueoxarxa, el MAC-Empúries, el Museu de Guissona
i el Museu de Mataró.

Botulus: l’art d’embotir i preparar la carn per fer-ne botifarres.

PLAÇA ASSEMBLEA DE CATALUNYA

Dissabte 13:30 h i 19:30 h
Diumenge 13:30 h

Schola gladiatoria
Explicacions sobre la vida dels gladiadors i exhibicions de
combat.
Jano Reproducciones Históricas
Activitat gratuïta

ESPAI TERMES-DECUMANUS

Divendres 26 d’abril, 21 h

La dolça guerra*

Auriga. Passejarem amb una biga romana.*

Caupona et pistor: botigues on se servia vi i menjar on podreu fer
un tastet.

Baetulo ludens. Jocs de taula per a totes les edats, ambientats
a l’època romana.

Contubernium: la vida d’un soldat de la unitat més petita de
l’exèrcit romà.

Calendari romà. Farem un calendari amb els déus del panteó
llatí. (Dissabte: 11:30 h i 17:30 h. Diumenge: 11:30 h)*

Eborarius: el treball de l’os per fer complements, mobiliari i aplics.
Ferrarius: el treball del ferro.
Figulus: la producció d’una àmfora, envàs per al transport del vi.
Fullonica: les tècniques de blanquejar i tenyir les teles.
Funicularius: com es feien les cordes i es treballava els productes
d’espart.
Fusor: construcció d’un forn per a la fosa de metall.
Gaudia Veneris: la sexualitat femenina a l’època romana.
Lignarius: les eines del fuster i la importància de la pràctica
d’aquest ofici.
Medicina: les arts, l’instrumental i les tècniques mèdiques.
Musivarius: com es feien els mosaics.
Officina ponderaria: els pesos i mesures oficials que utilitzaven els
romans.

Corona de Bacus. Farem una corona amb les plantes del déu
del vi i del teatre.*
Fem tinta romana. Aprendrem com es feia la tinta amb què
s’escrivien els papirs.*
Modelem figuretes. Farem amb fang petites figures per jugar
al marro (tres en línia).*
Ludi romanii. Ludoteca romana, jugarem com els romans.
Màscara de teatre. Farem una màscara com les que utilitzaven
els actors a l’antiguitat.*
Mites i llegendes de l’antiga Roma. Conta contes per a
infants. (Recomanat a partir de 4 anys).
Musivarius. Farem un mosaic.*
Ornatrix. Ens pentinarem com les romanes.*
Pupae. Farem nines romanes.
(Dissabte: 13 h i 19:30 h. Diumenge: 13 h)*
Schola i els llatinismes. Descobrirem com eren les escoles
romanes i què s’hi explicava.

Maridatge de vins i aperitius romans, a càrrec del restaurant
La Sargantana, seguit de l’espectacle que anirà a càrrec de
Carles Alcoy i Elena Codó.

Scriptorium: suports, eines, tintes i instruments de l’escriptura.
Unguentaria: la higiene, els perfums i la cosmètica.

Una parella de petits propietaris i comerciants de Baetulo,
Cornelia i Claudi Trigeu, tenen una discussió. Ell, provincià
i tranquil, és un estoic flexible. Ella, força més jove, és una
dona culta i atrevida. Ella vol anar a les bacanals. Ell a un
sopar amb patricis. Hi ha guerres dolces que duren segles.
Espectacle creat per a la XV Magna Celebratio.
Preu: 8 €

Sutor. Farem un moneder de pell que es convertirà en un
divertit joc de taula.*

Vitrarium: demostració de com es feien les denes de vidre.

Ungüentària. Farem un oli de massatge per hidratar la pell.*

ESPAI TERMES-DECUMANUS

Dissabte 27 d’abril, 22 h

Ressons d’Apol·lo, les muses i Bacus

Museus del món romà

Ars maleficarum: la màgia, els conjurs i els fantasmes.

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

A càrrec d’Arqueoescena

Espectacle que evoca la sonoritat i la poesia de l’antiguitat
clàssica i que reviu les celebracions i festes dedicades tant
a Apol·lo com a Bacus. Inclou himnes i altres peces musicals
interpretades amb rèpliques d’instruments construïdes per
luthiers professionals a partir de models antics.
Preu: 3 €

Textrina: demostracions de les tècniques de fer el feltre.

Schola gladiatoria. Entrenarem amb els gladiadors.*

Recreacions històriques. Tallers per a adults
Pictor*
A càrrec d’Arcovaleno
Veurem com les oligarquies locals decoraven les domus amb
pintures i escultures i podrem practicar la tècnica del fresc.
Dissabte: 12:30 h,17 h i 18:30 h. Diumenge: 11:30 h i 13 h
Convivium. Això no és una bacanal!*
A càrrec de KuanUm
Ritual, libació, joc, alegria, elixir, medicina, bàlsam, antídot, verí,
vol o caiguda, embriaguesa, pacte, plaer, brindis, convivialitat,
celebració... quantes cares té el vi! En aquest espai revitalista,
sota la protecció del déu Bacus, coneixerem alguns dels múltiples
elements materials vinculats a la cultura romana del vi i en
gaudirem alguns de manera sensitiva.
Dissabte: 17:30 h i 19 h. Diumenge: 11:30 h i 13 h

El vi amb ulls d’arqueòleg
A càrrec d’ArqueoVitis
Descobrirem, a través dels microscopis, les diferents varietats
de raïm utilitzades en l’antiguitat, observant les llavors que
s’han conservat.
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h
Cervesa romana*
A càrrec de David Moya, cerveseria 4 pedres.
Degustació de cervesa elaborada com a l’època romana.
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h
*Activitat de pagament

