
Tarragona, abril de 2019

ROMA FUNDADORA DE CIUTATS
Recreació històrica - Nemesis ARQ

“EL PRINCIPI, COM TOTHOM SAP, ÉS LA BASE DE TOT, I PARTICULARMENT EN LA FUNDACIÓ 
I CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT” (Plutarc, De fortuna Romanorum)

Un espectacle itinerant que recorrerà el recinte de la Muralla i que vol mostrar la importància que 
tenien els rituals de fundació d’una ciutat per als antics romans, en el marc del tema d’enguany del 
Festival: La ciutat romana i el món urbà en el Mediterrani clàssic. Per a Ciceró, copiant Aristòtil, la 
ciutat és una comunitat d’homes lliures. Per a les cultures de la Mediterrània antiga, el que relliga 
la vida ciutadana és l’existència de lleis que regeixin la vida cívica, de religió que impregni cada 
racó i cada activitat social, i d’un exèrcit capaç de defensar aquest ordenament dins d’unes fron-
teres establertes. Era tal la importància de la fundació d’una ciutat com una civitas que els romans 
van fixar la data exacta per al naixement de Roma —el 21 d’abril del 753 aC—, i la vincularen 
al mite de Ròmul i Rem. I vet aquí com la llegenda i l’arqueologia semblen no distanciar-se del tot: 
les excavacions de les restes més antigues, com ara les muralles o la casa del rei, es daten entre 
el 775 i el 750 aC.
Durada aproximada: 1 h.

Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Alcalde de Tarragona

es complau a convidar-vos a l’acte d’inauguració de la 

XXI EDICIÓ DEL FESTIVAL TARRACO VIVA 

i a la recreació històrica ROMA FUNDADORA DE CIUTATS

L’acte tindrà lloc el diumenge 5 de maig, a les 18.15 h, al recinte de les Muralles 
(accés pel costat del portal del Roser, av. Catalunya, s/n).

La recreació històrica, un espectacle itinerant que recorrerà el recinte de la Muralla i 
que vol mostrar la importància que tenien els rituals de fundació d’una ciutat per als 
antics romans, acabarà a la torre de Minerva (sortida: porta del passeig de Torroja).

Cal confirmar l’assistència amb un correu electrònic a tarracoviva@tarragona.cat, indicant-hi 
el vostre nom, abans de l’1 de maig. 
Per accedir a l’acte només caldrà que presenteu aquesta invitació, impresa. 
Invitació vàlida per a dues persones. Aforament limitat.
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LA CIUTAT ROMANA 
I EL MÓN URBÀ 
EN EL MEDITERRANI CLÀSSIC

DEL 5 AL 19 DE MAIG DE 2019


