Curs
Les peripècies del dia a dia pels carrers
de l’antiga Roma
Presentació

Gràcies a l’abundància de troballes arqueològiques i de textos
d’escriptors clàssics conservats, comptem amb un ampli conjunt
documental que ens permet “treure el cap” –a través de la
finestra de la Història– vers el dia a dia en la vida dels habitants
de l’antiga Roma.
Amb l’ajut d’una gran quantitat de material visual, podrem
presentar la vida als blocs de pisos (ínsules) dels plebeus; el
“dolce far niente” dels rics a les seves cases aristocràtiques; i, a
més, passejar i comprar pels carrers de Roma, assistir a una
representació teatral; esglaiar-nos en la contemplació d’un
combat del gladiadors; i esgargamellar-nos animant el nostre
auriga favorit des de les grades del circ.
Descobrirem així que, en més aspectes dels que imaginem,
continuem essent fidels a les tradicions que els romans ens van
llegar. I, així, coneixent-los millor a ells, ens coneixerem millor a
nosaltres mateixos.

Professor

Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga (Professor a la
Universitat de Barcelona)

Accessibilitat

Obert a qualsevol persona interessada a adquirir nocions
generals i bàsiques sobre la vida quotidiana dels romans d’època
imperial, especialment, en tot allò relatiu a la seva pública (és a
dir, la vida que feien als carrers). No calen coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Els rituals d’una casa bona: alçar-se, afaitar-se, esmorzar i
vestir-se
La transformació en deessa: la “toilette” de les dones
acabalades
Les cases dels pobres: les peripècies de la vida als blocs
d’apartaments
Anem de compres?: l’animada vida dels carrers romans
Els rituals del temple: la veneració de les divinitats ancestrals
Una de romans: l’espectacle de les carreres del circ
Sang, suor i una miqueta de comèdia: els combats dels
gladiadors

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Biblioteca de
gravacions

Les sessions online estan gravades i
s’enviaran als inscrits un cop
formalitzada la matrícula
Sessions
10 sessions d’1h
Preu
Curs sencer: 105 €
Sessions soltes: 12 €
Cal inscripció prèvia.
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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8. “Avui què fan?”: assistint a una representació al teatre
9. Els àpats dels romans: dinar fora del domicili, però sopar a casa
10. El festival del banquet: vi, dolços i espectacles per a tothom!
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