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Públic
• Alumnat de 4t ESO i 1r de Batxillerat, amb activitats de diversos nivells de dificultat.

Objectius didàctics
• Descobrir la figura de Lluís Pons d’Icart i la seva importància en la conservació dels vestigis romans a la ciutat.
• Reconèixer la importància de preservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat.
• Identificar indrets o edificis de la ciutat de Tarragona dels quals cal millorar l’estat de conservació.
• Comprendre les diverses funcions que tenien les inscripcions llatines i valorar la intervenció de Lluís Pons d’Icart
 en la conservació i coneixença de les inscripcions de Tàrraco. 
•  Comprendre com l’arqueologia en ajuda a conèixer societats passades mitjançant la interpretació dels vestigis. 

Mètode
· Aquesta unitat didàctica es pot utilitzar sola o combinant-la amb la visita guiada sobre l’arqueòleg-historiador tarragoní. 
Algunes activitats proposen accions que es poden fer a l’aire lliure i d’altres a l’aula; fins i tot una de les propostes inclou una 
possible visita al MNAT. 

· Gran part de les propostes es basen en el treball per projectes, en que l’alumnat treballarà independentment o en grups, sobre 
diferents aspectes relacionats amb Pons d’Icart. Es convidarà l’alumnat a investigar, analitzar i treure conclusions amb 
l’objectiu que desenvolupi una consciència crítica sobre un tema concret a l’hora que coneix millor la seva ciutat.

Adequació currículum escolar
Àmbit lingüístic
· Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

Àmbit matemàtic
· Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.

Àmbit científicotecnològic
· Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la  
 realització i la comunicació d’investigacions experimentals.

Àmbit social
· Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 
· Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions  
 futures se l’apropiïn.
· Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.

Àmbit cultura i valors
· Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat. 
· Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques. 

Àmbit digital
· Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
· Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.

Sobre aquest mòdul
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zas y cosas memorables de la antiquísima, insigne y famosa 
ciudad deTarragona”. Hi descriu amb gran detall l’estat de 
conservació de les principals restes romanes de Tàrraco que es 
coneixien a l’època. El llibre va ser publicat a Lleida, perquè la 
impremta no arribaria a Tarragona fins una mica més tard.

Pons d’Icart va fer d’arqueòleg quan encara ni tan sols existia 
aquesta disciplina. A més, tenia una clara voluntat divulgado-
ra i volia fer arribar les seves idees lluny, per reivindicar la 
glòria ignorada de la seva estimada Tàrraco. Una fama que, 
segons ell, era més recordada i reconeguda a Nàpols i a Roma 
que no pas aquí. Per això el llibre va ser publicat en castellà, si 
bé el manuscrit original era en català. Aquest manuscrit 
encara es conserva. El va localitzar la historiadora catalana 
Eulàlia Duran i el tenen preservat com un tresor a l’Arxiu 
Comarcal de Valls. Aquesta versió en català (editada i comen-
tada per Eulàlia Duran) va veure la llum el 1984, quatre segles 
després de ser escrita. 

Altres contribucions
 
Pons d’Icart va treballar amb el pintor paisatgístic Anton van 
den Wyngaerde en les seves pintures tarragonines. Wyngaerde 
estava contractat pel monarca Felip II per fer un inventari gràfic 
de les principals ciutats de les corones de Castella i Aragó. A més 
d’aquest paisatge de la ciutat, el pintor flamenc també va dibuixar 
altres indrets tarragonins, com ara l’Amfiteatre.

Capítol de la Catedral. Treballava, doncs, per a l’Arquebisbat, 
que en aquell moment controlava Tarragona. 

La seva veritable passió

La seva feina eren les lleis, però la seva passió eren les pedres, 
tot allò que connectava la seva ciutat natal amb un passat que 
intuïa gloriós. El passat de Tàrraco, quan des d’aquí es governa-
va tota la Hispània Citerior (la província romana que anava 
des dels Pirineus fins a Cartagena). 

Imbuït per l’esperit renaixentista de recuperar la memòria 
dels clàssics, Pons d’Icart va dedicar part de la seva vida a 
documentar el que quedava d’aquella història, oblidada 
durant segles i engolida per la ciutat medieval que s’havia 
aixecat sobre els vestigis romans. 

Va ser el primer a documentar i mesurar d’una manera acura-
da totes aquelles restes. Per això personalitats com l’historia-
dor i exalcalde Josep Maria Recasens l’han definit “com el 
primer arqueòleg de Tarragona”. 

La recerca de Pons d’Icart ens ha arribat a través d’un llibre de 
títol ampul·lós, que va publicar el 1573: “El libro de las grande-

Lluís Pons d’Icart va viure en una època convulsa, de molts 
canvis. Era el temps de la reforma protestant de Luter i de la 
Contrareforma empresa per l’Església catòlica per posar-hi 
fre. Era el temps en què les observacions de Copèrnic i després 
les de Galileu, a desgrat de l’Església, van expulsar l’home del 
centre de l’univers. El temps en què a les nostres costes sovin-
tejaven els atacs pirates. També era una època en què es va 
recuperar la memòria i l’esperit dels clàssics grecs i romans. 
Lluís Pons d’Icart, doncs, va ser un home del Renaixement, ja 
que es va involucrar activament en la recuperació i difusió del 
llegat romà de la ciutat de Tarragona. 

La família

Va néixer a Tarragona cap al 1520, fill d’una família benestant 
i ben connectada. El seu pare, Joan Pons, provenia d’una estirp 
de comerciants. Tant ell com el seu avi, Lluís d’Icart, senyor de 
Torredembarra, van ser governadors a la cort de Nàpols. Per 
part de mare també tenia vincles familiars amb l’arquebisbe 
Antoni Agustí, l’introductor de la impremta a Tarragona i un 
altre dels grans noms del Renaixement a la ciutat. 

Es va casar amb Lucrècia de Vallbona de Mediona, filla del 
cavaller Joan de Vallbona de Riglós. Lluís i Lucrècia van tenir 
sis fills, cinc dels quals homes. 

Lluís Pons d’Icart va morir a Tarragona el 23 de juny de 1578, 
només cinc mesos després de la seva dona, i fou enterrat a la 
cripta dels Icart, al convent extramurs dels dominics.

Estudis i professió

Es va doctorar en dret civil i canònic, després d’estudiar a 
Lleida, o potser a Roma i Nàpols. L’únic que sabem (explicat per 
ell mateix) és que va arribar a Tarragona l’any 1545, ja amb el 
títol de doctor en Drets. Aquesta formació i, segurament 
també els contactes familiars, el van portar a ser jutge general 
d’apel·lacions de la ciutat i el Camp de Tarragona i advocat del 

Petita història
de Lluís Pons
d’Icart

A més del Libro de las grandezas de Tarragona, Pons d’Icart en 
va escriure dos més. En un feia un catàleg de tots els bisbes que 
hi havia hagut a la ciutat. En l’altre documentava i traduïa un 
bon nombre d’inscripcions llatines localitzades en pedres, 
làpides i peus d’estàtua. Per a ell eren un tresor, però en aquell 
temps no tothom ho veia així i aquestes inscripcions corrien el 
perill de desaparèixer, reaprofitades com a material d’obra. 

D’això encara en tenim testimonis a les façanes d’algunes 
cases de la Part Alta. Pons d’Icart també va ser, doncs, un 
pioner de l’epigrafia.
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Imatge Wikimedia (Domini Públic)
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Segons explica Pons d’Icart al primer capítol, l’objectiu és lloar 
el passat gloriós de la ciutat a través de l’observació i estudi dels 
vestigis que encara es conservaven.

Aquest llibre descriu amb molt de detall l’estat de conservació 
de les principals restes arqueològiques de la ciutat i rodalies. 
Pons d’Icart parla de les restes que encara es poden observar, 
descrivint-ne amb detall l’estat de conservació.

A més, també s’atreveix a conjecturar sobre l’existència 
d’altres vestigis ja desapareguts en la seva època. 

Cal tenir en compte que aquestes construccions podien ser 
difícils d’identificar i localitzar, perquè sovint havien quedat 
malmeses per les guerres, s’hi havia construït a sobre o havien 
quedat parcialment enderrocades per qüestions urbanístiques. 
Per fer-ho, es basava en els tractats arquitectònics de Vitruvi i 
altres llibres de referència.

Ara, passats més de quatre segles, sabem que algunes de les 
seves teories no eren encertades. Per exemple, situava el 
Teatre Romà on en realitat hi ha l’Amfiteatre i pensava que la 
plaça porticada del Fòrum era el Palau d’August. 

La primera 
guia turística 
de Tarragona
L’any 1573 va publicar el Libro de las grandezas y cosas memo-
rables de la metropolitana, insigne y famosa ciudad de Tarrago-
na.  Ho va fer en castellà; l’original en català no es va publicar 
fins al 1984. Segons explica ell mateix al pròleg del llibre, 
decideix publicar la versió traduïda per facilitar la comprensió 
de lectors no catalanoparlants i aconseguir la màxima difusió 
del llibre, i per extensió, de la fama i coneixença de la ciutat. 

El va publicar a Lleida perquè a Tarragona encara no hi havia 
impremta, sota el mecenatge d’Antoni Agustí i Albanell, 
arquebisbe de Tarragona, familiar seu i, com ell,  un apassionat 
de l’arqueologia.

El llibre és una mena de guia turística de la Tarragona romana 
amb capítols dedicats al Circ romà, al Teatre, als aqüeductes 
que abastien Tarragona o al Palau d’August. A més, entre 
d’altres temes, el llibre inclou un repàs de la història de la 
ciutat, en què parla de la fundació, les guerres romanes, o la 
reedificació de la ciutat després de la Reconquesta. 

“es cosa más dificultosa al Italiano,
 al Alemán, al Vizcaino, al Frances, al Castellano y a lo 
de otras naciones y lenguas, entender la Catalana, que 
al Catalan entender qualquier otra lengua y hablarla.”

“Sera bé donques dexar memòria de las cosas més 
principals que vuy alguns vestigis se mòstran de 

aquesta famosa, populosa olim he insigne ciutat de 
Tarragona, la qual és estada una de las majors ciutats de 
Spanya en obras, edificis, potèntia y riquesas singulars y 

grans y cap de tota la Spanya Citerior Tarrachonense” 

“Cal, doncs, deixar constància de les principals coses 
que es mostren avui en alguns vestigis d’aquesta 

populada i insigne ciutat de Tarragona, la qual ha estat 
una de les més grans ciutats d’Espanya en obres, 

edificis, potència, riqueses singulars i grans; i capital de 
tota l’Espanya Citerior Tarraconense.” 

Fragment del pròleg de la versió castellana,
present a la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.
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https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=455332


Guies turístics de la nostra ciutat

En aquesta activitat proposem a l’alumnat que elabori una guia turística de Tarragona adreçada a jovent de la 
seva edat. L’objectiu és que identifiqui indrets i equipaments que, segons el seu punt de vista, aporten valor i 
atractiu a la ciutat. Un cop l’alumnat ha llegit la introducció històrica, els expliquem l’activitat següent:

•  Els demanem que s’imaginin que treballen a l’Oficina de Turisme de Tarragona. Els acaben d’encarregar que 
dissenyin una nova guia turística de la ciutat adreçada a adolescents (de 15 a 17 anys). Aquesta guia pot incloure 
llocs, equipaments, comerços o qualsevol altre indret que pensin que pugui atraure un adolescent.

• Els proposem que facin una llista conjunta dels 10 indrets o equipaments de la ciutat que inclourien en la guia:

 - Cada persona pot fer una llista de 3 individualment.
 - A continuació els comparteixen amb la classe i voten els 10 que volen incloure en la guia.
 - Intentem que la tipologia d’indrets sigui variada (hostaleria, esport, cultura, paisatges, etc.).

• En grups de 2-3 persones es distribueix un indret a cada grup, que n’ha de fer una fitxa amb els continguts següents:

 - Fotografia o dibuix feta per l’alumnat.
 - Descripció de la localització.
 - Construcció: any, materials i estil arquitectònic.
 - Importància cultural (inclou l’esport o l’oci) o històrica.

• Es crea una guia conjunta en el format que decideixi la classe (presentacions de Google, Word, infografia, 
mapa il·lustrat, etc.). Es nomena un “dissenyador o dissenyadora en cap”, que ha de vetllar perquè totes les 
aportacions segueixin un mateix format (títols, tipus de lletra, colors, etc.) per assegurar que la guia és estètica-
ment coherent.

• Alternativament, es pot fer un projecte dins de l’aplicació Google Earth. L’aplicació permet afegir imatges, 
descripcions, a més de la localització al mapa.

• Per finalitzar, cada grup surt a presentar el seu indret tot defensant la importància de conservar-lo a la ciutat.

• Com que es tracta d’una guia turística, un cop enllestida proposem fer-ne la màxima promoció possible 
compartint-la a les xarxes del centre educatiu, blog, en forma impresa a espais comuns del centre, o fins i tot 
demanant permís a les oficines turístiques de la ciutat. 

 - Opcionalment, podem enviar la guia a la Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV perquè la  
    puguin compartir també a través de les seves xarxes i web. 

 - Ens podem plantejar també, enviar la guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona a través  
    de la Unitat de Comunicació de la Ciència.

 PROPOSTA D’ACTIVITAT

Imatge Wikimedia (Bernard Gagnon)

https://www.google.com/intl/es/earth/


Més enllà d’identificar els punts forts de la ciutat avui dia, volem proposar a l’alumnat que segueixi les passes de 
Pons d’Icart i localitzi el patrimoni que necessita més esforç de conservació. L’alumnat estudiarà una zona de la 
ciutat en què identificarà edificis i indrets amb risc de degradació, i adquirirà un esperit crític ciutadà sobre la 
importància de preservar el patrimoni.

• Es demana a l’alumnat que es posin a la pell de Pons d’Icart i es preguntin si coneixen edificis o indrets de 
Tarragona que no estiguin prou ben conservats.

• Per grups recorreran una zona de la ciutat amb l’objectiu d’identificar-los i fer propostes de millora per 
conservar-ne el patrimoni. Poden identificar, per exemple:

 - Grafits (graffitis)
 - Cablejat per l’exterior
 - Brutícia
 - Mala conservació (erosió…)
 - Espais degradats
 - Etc.

• Ho poden documentar amb imatges especificant si l’edifici pot tenir algun interès afegit (a causa de l’ús que 
se’n fa, la localització, l’interès històric o pel fet de ser representatiu per a la ciutat i els habitants).

• També poden fer l’anàlisi contrària. Hi ha algun edifici o construcció que, tot i estar relativament ben conser-
vat, desentoni amb l’entorn? Amb un estil arquitectònic completament diferent, per exemple. O simplement, 
poden considerar que l’edifici és molt lleig.

• Cada grup escull fins a 3 indrets o edificis sobre els quals caldria actuar i els presenten a la classe tot defen-
sant-ne la importància i indicant quin tipus d’actuació hi caldria fer.

• Es voten les tres propostes que generin més consens.

• Un cop decidides les propostes guanyadores, les podem publicar a les xarxes socials del centre o el blog, o 
organitzar una exposició. Alternativament, es podrien trobar vies de contacte amb l’Ajuntament (sempre a 
través de la Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV) amb l’objectiu de fer-los arribar les propostes de 
l’alumnat.

Conservem la ciutat

 PROPOSTA D’ACTIVITAT



Què hi havia fa mil anys?

De forma complementària a l’activitat anterior, es pot 
convidar l’alumnat a reflexionar sobre la dificultat de 
conservar el patrimoni històric no prou valorat en segons 
quina època, o que ha estat objecte de conflictes bèl·lics o  
religiosos. D’aquesta manera podrà comprendre el gran 
mèrit de la recerca que va fer Pons d’Icart.

A la ciutat hi ha molts vestigis de la presència àrab, visigoda 
o jueva? En quin estat de conservació es troba el patrimoni 
tarragoní d’entre els segles VIII i XII, entre la conquesta 
àrab i la restauració de la ciutat? Aquesta distància tempo-
ral no és tan diferent de la que separava Pons d’Icart dels 
vestigis romans que es va esforçar a protegir.

Partint de la informació de la Guía arqueológica Ciudad es 
Patrimonio, podem demanar a l’alumnat que contesti a les 
preguntes següents (poden fer servir altres fonts, sempre 
documentant-les):

• Trobem vestigis de presència àrab?

En l’àmbit arqueològic no se n’han trobat, probablement 
perquè la ciutat estava desarticulada (podem mostrar la 
Torre de Sant Simplici a prop de la pedrera del Mèdol, un 
dels pocs vestigis d’aquest període).

• Trobem vestigis de presència jueva?

Podem mostrar els arcs de carrer Talavera i comentar que 
l’antic barri jueu ha patit moltes transformacions al llarg 
dels segles. A l’antiga plaça de la Jueria (ara plaça dels 
Àngels) hi devia haver el forn, la sinagoga i uns banys. 
Podem parlar del cas de Ca la Garsa, l’únic monument jueu 
conservat a la ciutat. 

• Trobem algun edifici històric en mal estat de conservació? 

Fins i tot en l’actualitat hi ha problemes per assegurar la 
conservació del nostre patrimoni històric. Podem mostrar 
el cas de Ca l’Ardiaca i les queixes i moviments veïnals que 
ha generat (El palacete arruinado).

Per finalitzar, podem comentar que setges (com el de la 
Guerra de la Independència) també van contribuir a destruir 
la ciutat, sobretot de les muralles de defensa medievals.

https://www.guiaarqueologicaciudadespatrimonio.org/tarragona-patrimonio-iii
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Ca-la-Garsa-la-joya-hebrea-rescatada-20160207-0005.html
https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20160329/40723000436/pugna-judicial-palacete-gotico-ardiaca-tarragona.html


Expliquem que, en realitat, els càlculs de Pons d’Icart també estaven força equivocats.
L’Amfiteatre romà de Tarragona té, en realitat, forma el·líptica i fa 130x102 metres.

• Amfiteatre:

 - Els demanem que amb aquesta informació facin un càlcul aproximat de l’aforament d’aquest edifici.  
 - Caldrà que busquin la fórmula del perímetre d’una el·lipse i facin una deducció de l’espai que ocuparia una persona.
 - El nombre de graderies el poden agafar dels càlculs de Pons d’Icart o observant imatges de l’Amfiteatre.

El primer
arqueòleg
tarragoní
L’estima per la ciutat de Pons d’Icart i la seva formació (que 
incloïa l’estudi dels clàssics) li van permetre començar a 
identificar, valorar i descriure el patrimoni romà de Tarrago-
na, que en aquella època estava abandonat a la seva sort o 
sepultat per edificacions més modernes. 

La recol·lecció de grandeses de la ciutat també tenia l’objectiu 
d’il·lustrar el gran passat de la ciutat, que durant l’època 
romana gaudia d’una influència geopolítica superior a la de 
l’època de Pons d’Icart.

Ho va fer d’una manera acurada, prenent mides, extraient-ne 
conclusions i rebatent autors contemporanis com Esteban de 
Garibay, que afirmava que Tàrraco només tenia dos mil 
habitants. Pons d’Icart contradeia aquesta dada, ja que, segons 
els seus càlculs, a l’Amfiteatre, de 18 grades i 337 passes i mitja 
de diàmetre, ja hi cabien 2.000 persones! I el Circ encara tenia 
molta més capacitat, amb unes mides de 400 passes de llarg i 
160 d’ample. Tots dos eren monuments massa grans per a una 
ciutat de 2.000 habitants. Pons d’Icart afirmava que com a 
mínim a Tàrraco hi vivien unes 20.000 persones.

Imatge de l’Amfiteatre romà a Tarragona (Shutterstock)

130 m

102 m
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Refem els càlculs de Pons d’Icart

 PROPOSTA D’ACTIVITAT



• Resultat

 - Calcular el perímetre de forma exacta és molt complicat. Aquesta fórmula és una aproximació:

  
  Perímetre ≈2Π×√((a^2+b^2)/2)

 
 - Tenint en compte les mesures indicades (130x102 metres), s’obté un perímetre de 695 metres.

 - A continuació, si considerem que cada persona ocupa un metre asseguda i que l’amfiteatre té 18 nivells de  
 galeries, el total d’espectadors serà de 12.509. A la bibliografia consta que l’aforament era d’aproximadament  
 13.000 espectadors.

A l’època de Pons d’Icart encara no existia una mida estàndard de longitud (fins a finals del segle XVIII no 
es va definir el metre). Cada país (o, fins i tot, localitat) feia servir mesures diferents: peus, braços, vares, etc. 
Això complicava poder fer càlculs amb exactitud i, sobretot, comparar les mesures fetes a indrets diferents.

En aquesta activitat proposarem a l’alumnat fer càlculs sobre l’aforament del concurs de castells a la Tàrra-
co Arena. Podran comprovar la dificultat de calcular sense una mesura estandaritzada comuna.

Concurs de castells de 2018. Imatge Wikimedia (Manel Tineo)

Com estava la plaça?

 PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://www.guiaarqueologicaciudadespatrimonio.org/cat-tarragona-patrimonio-ii


• Proposem a l’alumnat que dividits per grups de 2-3 persones calculin l’aforament del concurs de castells a 
partir de la informació següent:

 - Han de tenir en compte que hi haurà públic a la plaça i a les graderies (16 files), però ningú al passadís superior.

 - Cada grup disposarà d’una informació de partida diferent. El diàmetre de la plaça circular serà de: 

  - 55 m 
  - 35 canes de Tarragona 
  - 65 vares de Madrid 
  - 183 peus anglesos o feet 
  - 81 braços venecians o braccio 
  - 28 toesa parisenca o toise 

 - Podem donar la informació de les files o deixar que les calculin a partir de les imatges que hi ha a  
 www.tarracoarena.com/ca/ (no és aconsellable que l’alumnat consulti la web en aquest punt, ja que trobaran  
 fàcilment les dades d’aforament).  

 - Com en aquest cas es tracta d’una circumferència, aquesta serà la fórmula que hauran d’utilitzar per calcular  
 la longitud aproximada del cercle. Longitud cercle: L = 2 πr

 - Per tal de determinar (experimentalment) quantes persones hi caben assegudes en cada mesura, el professorat
 pot preparar unes cintes amb la llargada de les diferents mides proposades*:

  - Cana de Tarragona (155,5 cm)
  - Vara de Madrid (84,3 cm)
  - Feet o peu anglès (30 cm)
  - Braccio o braç venecià (68,3 cm)
  - Toise o toesa parisenca (194 cm)

 - També hauran de calcular l’aforament de la superfície circular a partir de l’àrea superficial i de la quantitat de  
 persones que hi caben en una superfície determinada.

  - Àrea del cercle: A= πr2

  - Mitjançant marques a terra (amb guix, per exemple) poden observar experimentalment la
  quantitat de persones que hi caben dins d’una mesura determinada (la cana quadrada, per exemple).

  - Un cop hagin fet tots els càlculs, comparem els resultats amb les dades que hi ha a la web oficial  

  de la Tàrraco Arena. Podem reflexionar sobre la importància que va tenir determinar una mesura  
  estandarditzada: el metre. Ara mateix (amb mesures diferents) seria més complicat detectar
  possibles errors en els càlculs dels grups.

* Informació extreta de la unitat didàctica “Els descobriments d’Antoni de Martí i Franquès” de la Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV.

Addicionalment, si ens interessa treballar més profundament sobre com es va definir el que 
mesurava el metre a finals del segle XVIII, recomanem les activitats corresponents a la unitat 
didàctica “Els descobriments d’Antoni de  Martí i Franquès” de la Unitat de Comunicació de 
la Ciència de la URV. 

https://www.comciencia.urv.cat/media/upload/domain_31/arxius/Unitat_didactica_MiF.pdf


Deixem que l’alumnat es familiaritzi amb el simulador durant 20-30 minuts proposant algunes distàncies a mesurar:

 

 - També els demanem que comprovin (per a aquestes rutes) en quina estació de l’any i sistema de transport es  
 viatja més ràpid.

 - A continuació proposem curses amb les condicions següents:

Tots
els camins
van a…?
Com viatjaven els habitants de Tàrraco? A peu, a cavall? Era 
car moure’s d’una ciutat a una altra? Amb el simulador ORBIS 
l’alumnat podrà planejar els seus viatges alla romana.

Caldrà que tinguin en compte les condicions en les quals 
hauran de viatjar. I que no totes les ciutats que coneixem actual-
ment ja existien en l’època romana. 

Eina: Simulador ORBIS de la Universitat d’Stanford Imatge extreta d’ORBIS (Universitat d’Stanford)

Tàrraco       Còrduba Tàrraco       Bàrcino Tàrraco       Roma

  - La ruta més ràpida entre Tàrraco i Constantinòpolis.
  - La ruta més barata entre Tàrraco i Londínium.
  - La ruta més curta entre Tàrraco i Asturica Augusta.
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Viatjant en l’època romana

 PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://orbis.stanford.edu/


 - L’aplicació també els permet analitzar el flux de viatgers dins de l’Imperi romà. D’on venien la majoria de  
 viatgers que arribaven a Tàrraco?

 

 - Per finalitzar, podem explicar que en realitat els viatgers romans no feien servir mapes, sinó uns documents  
 anomenats Itinerarium. Es tractava d’una llista de ciutats, pobles i altres parades, amb indicacions de distàncies.  
 N'és un exemple l’Itinerari d’Antoni o la Tàbula Peutingeriana (itinerari il·lustrat, amb informació per al  
 viatger, però que no intenta representar la forma real del terreny. És com un mapa deformat, molt esquemàtic).

Vasos de Vicarello. Imatge de Wikimedia (Ryan Baumann)

Detall de la Tàbula Peutingeriana. Imatge domini públic

Podem comparar aquestes xifres amb unes altres de més actuals publicades
a l’informe Tarragona en xifres del 2012 (pàg. 49). 

Els vasos de Vicarello porten gravada a 
l’exterior la ruta entre Gades i Roma (104 
estacions que cobreixen 2.723,2 quilòmetres).

https://www.tarragona.cat/invest-in-tarragona/fitxers/altres/pdf/Tarragona%20en%20xifres/tarragona-en-xifres-ca
http://oa.upm.es/7253/2/INVE_MEM_2010_78650.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana


Catàleg
d’inscripcions 
romanes
Lluís Pons d’Icart va recopilar moltes inscripcions romanes de 
Tarragona. Les va reunir en un llibre que no va arribar a 
publicar. Avui dia, encara en podem trobar diverses passejant 
pels carrers. Estan prou ben conservades! Fixeu-vos en una de 
les que hi ha al carrer Merceria número 17, a la cereria Casa 
Corderet.
Es tracta d’un pedestal honorífic que va fer construir un antic 
esclau (Gai Bebi Myrisme) que havia aconseguit prosperar 
dins de la societat tarraconense. Està dedicat a la seva difunta 
i estimada dona (Fàbia Saturnina), que defineix com uxori 
optimae (la millor de les esposes).

Què és l’epigrafia?

L’epigrafia estudia les inscripcions antigues, fetes amb relleus 
o pintures sobre materials durables (com les pedres). Les classifi-
quem en diversos tipus: honorífiques, votives, funeràries, etc. 
(com les del carrer Merceria). De vegades les inscripcions són 
grafits (graffitis), textos més informals escrits directament a les
parets (a Pompeia se n’han trobat molts, alguns del tipus 
“Gaius va ser aquí”). També es feien inscripcions en joies o 
objectes diversos, sovint amb la funció de les nostres etiquetes, 
indicant fabricant, material, etc.

En l’actualitat, estudiar les inscripcions ens serveix per 
conèixer millor diversos aspectes de la societat romana: com 
eren les relacions familiars, com es relacionaven les classes 
socials, informació geogràfica o de lleis no documentada en 
altres textos, o aspectes lingüístics, entre d’altres. Sovint 
estaven escrites en llenguatge col·loquial amb faltes d’ortogra-
fia, el que ens dona informació sobre com es pronunciaven 
algunes paraules.

Imatge Pixabay

“Fabiae Saturninae uxori optimae C(aius) Baebius
Myrismus Sevir August(alis)”

“A Fàbia Saturnina la millor de les esposes.
Gai Bebi Myrisme Sevir Augustal” *

* Un sevir augustal era un sacerdot romà pertanyent a una corporació formada 
per sis membres dedicada al culte a l’emperador. Eren gairebé sempre lliberts 
(esclaus alliberats). 

Se’n pot consultar més informació 
al "Taller de epigrafía latina"
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http://www.culturaclasica.com/colaboraciones/lillo/taller-epigrafia-latina.pdf


En aquesta activitat estudiarem quin tipus d’inscripcions trobem al carrer avui dia i les compararem amb les que hi 
havia en l’època romana. Analitzarem també quina informació es pot extreure del nostre temps i la nostra societat a 
partir de diferents aspectes de les inscripcions.

• Uns dies abans de fer l’activitat, demanem a l’alumnat que en el camí de casa a l’institut fotografiïn tot el que vegin 
amb textos pel carrer. Des d’anuncis, senyals de trànsit, grafits, fins a inscripcions en estàtues, cartells electorals, 
etc.

• Passem el vídeo Romans go home de Monty Python, per tal d’introduir l’alumnat en l’epigrafia romana. 

• Podem mostrar alguna de les inscripcions que es troben al catàleg del MNAT (Exemple 1,  Exemple 2, Exemple 3, 
Exemple 4), fixant-nos en les traduccions i materials utilitzats.

• Expliquem el paper de Pons d’Icart en la recopilació de les inscripcions tarragonines (vegeu la introducció a aquest 
apartat), i els proposem que analitzin les “inscripcions modernes” que han recopilat ells mateixos.

• Per comparar les inscripcions modernes amb les romanes poden consultar el Taller de epigrafia latina (pàgina 6, 
tipus d’inscripcions; pàgina 2, temàtiques; pàgina 5, tipus d’informació que ens donen).

• Per grups de 2-3 persones, els demanem que analitzin les que hagin fotografiat reflexionant sobre:

 - Quina utilitat té?

 - És formal o informal?

 - Aquest tipus d’inscripció existia en l’època romana?

 - Quina informació aporta sobre la nostra societat? Un anunci amb les normes covid, per exemple, ens  
 dona informació històrica sobre una malaltia que va condicionar la vida de la societat tarragonina l’any  
 2020. Un símbol de prohibit es pot relacionar amb les lleis.

 - De quin material estan fetes aquestes inscripcions?

• Finalment, posem en comú els resultats obtinguts per cada grup i fem un recull d’”inscripcions modernes”
com el que va fer Pons d’Icart. Amb la imatge i l’anàlisi feta… 

 - Els podem proposar que ens quedem amb la més significativa de cada tipus que hàgim establert, o  
 ordenar-les per tipologia.

 - En el cas d’una inscripció que existís en l’època romana també s’hi podria incloure alguna imatge d’exemple.

 - El recull final es pot presentar en una exposició al centre escolar.

Epigrafia moderna

 PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://www.youtube.com/watch?v=0lczHvB3Y9s
https://artsandculture.google.com/asset/pedestal-dedicat-a-vespasi%C3%A0-desconegut/iwHDa6zbu1thkg
https://artsandculture.google.com/asset/inscripci%C3%B3-funer%C3%A0ria-de-mart%C3%BAria-desconegut/7QG9mQm2Al7_aA
https://artsandculture.google.com/asset/%C3%80rula-dedicada-a-apol%C2%B7lo-desconegut/2QEZlxmrz1ChcA
https://artsandculture.google.com/asset/campana-ritual-desconegut/JAEetxzdtv0how
http://www.culturaclasica.com/colaboraciones/lillo/taller-epigrafia-latina.pdf


En aquesta activitat plantegem a l’alumnat els objectes quotidians que defineixen la nostra època, en els àmbits 
cultural, social i tecnològic. Per proposar l’activitat a l’alumnat podem partir de la proposta narrativa següent:

Un arqueòleg de l’any 3025, just mil anys després de l’hecatombe climàtica que va assolar el planeta i va obligar
les persones supervivents a començar de nou. Gairebé tota la informació del nostre món ha quedat esborrada. 
L’arqueòleg investiga les restes soterrades d’una antiga ciutat anomenada Tarragona. Tot el que trobi acabarà
a les vitrines del museu arqueològic de Tarranova. Què trobarem en aquest museu?

•  Com a punt de partida de l’activitat, podem proposar a l’alumnat que investigui quin tipus de vestigis trobem 
avui dia als museus d’arqueologia. Es pot fer una visita al museu (o exposició temporal) per investigar els 
elements que s’hi troben (estàtues, urnes, estris).

• En el cas que no sigui possible fer la visita, es pot consultar la pàgina del museu a Google Arts & Culture (Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona, a més de consultar la col·lecció, permet fer una visita en línia).

• També podem sentir la cançó “Roma”, de Manel, analitzant quins dels objectes de la vida quotidiana romana 

dels que parla la cançó hem vist en un museu.

• Fem una llista col·lectiva amb les categories d’elements, fixant-nos especialment en l’apartat d’estris.

• Demanem a l’alumnat que imagini quins estris nostres actuals podríem trobar al museu d’arqueologia de 
Tarranova l’any 3025. 

Aparador
arqueològic
El Museu Arqueològic de Tarragona és el més antic de 
Catalunya en aquesta especialitat. Des que es va obrir, ha estat 
el centre de recuperació i conservació del patrimoni arqueolò-
gic de Tarragona i la seva àrea d’influència.

Els materials arqueològics provinents de jaciments propers 
serveixen per il·lustrar el procés de romanització de la penín-
sula Ibèrica.

Imatge wikimedia (Enfo)
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Quins objectes il·lustrarien la nostra vida?

 PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://artsandculture.google.com/partner/museu-nacional-arqueologic-de-tarragona
https://artsandculture.google.com/partner/museu-nacional-arqueologic-de-tarragona
https://www.youtube.com/watch?v=JbpJO3N5_Ek


El precursor tarragoní
de l’arqueologia

Mòdul educatiu
juny 2021

• Per grups de 4-5 persones, han de triar una temàtica (joguets, joies, estris de cuina, etc.) i construir una vitrina 
arqueològica del futur. Poden portar objectes de casa, sempre tenint en compte que no tinguin gaire valor 
(sobretot si escullen les joies com a tema central). 

• Com a bona vitrina arqueològica, hauran de fer una descripció adequada de cadascun dels elements, que inclogui:

 - Descripció
 - Materials
 - Ús (es pot proposar a l’alumnat que imagini algú del futur amb aquest objecte a les mans provant  
 d’esbrinar per a què servia. I que tots els usos estiguin malament)

• Se’ls pot demanar que comparin el tipus de materials que utilitzaven els romans i els que fem servir ara. Quins 
són materials naturals, artificials o sintètics? 

• Cada grup presenta la seva vitrina a la classe i explica per què considera que aquests elements són representa-
tius de la nostra època alhora que reflexiona sobre què podrien conèixer de nosaltres els arqueòlegs del futur.

• Per finalitzar, es pot organitzar una exposició al centre i convidar-hi les famílies i la resta de l’alumnat. 
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