Curs EPOMA
Cultura i civilització de l’antiga Roma. “Pa i circ”, l’oci
com a via d’escapament a la misèria del dia a dia
Presentació

Gràcies a l’abundància de textos d’escriptors clàssics que s’han
conservat fins avui, comptem amb un ampli conjunt documental
que ens permet “treure el cap” –a través de la finestra de la
Història– al dia a dia en la vida dels habitants de l’antiga Roma.
Podem projectar, així, una mena de “pel·lícula visual” d’usos i
costums que millori la nostra comprensió sobre la utilitat de les
restes arqueològiques conservades i, sobretot, que ens
proporcioni un judici de valor sobre aquests edificis, expressat
per la boca mateixa d’aquells qui foren els seus usuaris.
En aquest curs, que està relacionat amb altres que també tracten
la cultura i civilització romana, ens centrarem doncs a conèixer
com es divertien els antics romans. Passarem un dia a les
termes; assistirem a una representació teatral; ens esglaiarem en
la contemplació d’un combat del gladiadors; i ens
esgargamellarem animant el nostre auriga favorit des de les
grades del circ.

Vinculació
Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga
(EPOMA). Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la programació.

Professor
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).

Programa
1. Ensorrant el mite sobre la higiene dels romans: els usos de
les termes i la cultura del bany entre els romans
2. Una jornada assistint als espectacles del teatre: els gèneres
dramàtics dels romans i el menyspreu pels actors i les actrius
3. Sang, sorra... i una mica de comèdia!: l’amfiteatre i els
combats de gladiadors
4. El rei dels jocs: les carreres del circ i la fama insuperable dels
aurigues

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Dates i horari
Els dimarts, 17 i 24 d’abril, 8 i 15 de
maig de 2018.
De 19.30h a 21.00h.
4 sessions
Preu
70 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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