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Dimarts 4 de febrer a les 19 h

Presentació del llibre 

Conferència: Plaute i el seu teatre

A càrrec de Maite Blay, professora de clàssiques a l’INS Martí  
Franquès i de Joan Pascual, de l’Aula de Teatre URV - Zona Zàlata

Lloc: Tinglado 4 (MNAT)

Dimarts 11 de febrer a les 19 h

Conferència: El Teatre popular romà

A càrrec de Joan Pascual, Aula de Teatre URV – Zona Zàlata

Lloc: Tinglado 4 (MNAT)

Dimarts 18 de febrer a les 19 h

Teatre: Sero sed non serio

Aula de Teatre URV - Zona Zàlata

Entreu a la vida d’una companyia de teatre a romà, i observeu les seves 
misèries, potser no estan tan allunyades de les que suporten actualment 
alguns sectors culturals.

Comèdia o tragèdia? Pantomima i farsa? 

Una petita reflexió sobre la vida dels actors i el teatre en època de la 
Roma clàssica.

Lloc: Tinglado 4 (MNAT)

Aforament limitat. Cal reserva prèvia*

Dimarts 25 de febrer a les 19 h

Sessió de comentaris

Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona.

Dissabte 29 de febrer a les 11 h

Itinerari: Tàrraco i el seu teatre

Inici: Tinglado 4 (MNAT)

Final: Teatre romà de Tàrraco (C. de Sant Magí, 1)

Visita adaptada.

Una visita als espais de l’exposició Tàrraco/MNAT on es poden veure els 
materials procedents del teatre romà de Tàrraco, recorregut per la trama 
urbana que hauria albergat el barri portuari de Tàrraco, per finalitzar al 
teatre romà de Tàrraco, amb la visita a les excavacions en curs. 

Aforament limitat. Cal reserva prèvia*

E l Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, la Bibli-
oteca Pública de Tarragona, el taller de Lectura de 
l’ONCE, de la mà de l’Aula de Teatre de la URV- Zona 

Zàlata enguany us proposem un doble repte per a la nova edi-
ció de Llegim el patrimoni. Literatura i història.

D’una banda, el repte de la lectura d’un clàssic. De l’altra, la 
lectura d’una obra de teatre. Però no us espanteu, és Plaute, 
el gran autor de comèdies i és El soldat fanfarró, una trama 
d’embolics.

Amb aquest cicle coneixerem com era el teatre a l’antiga 
Roma, la diversitat de teatres que s’escrivien i es representa-
ven, especialment el teatre popular. I l’Aula de Teatre de la URV 
ens recrearà i aproparà el dia a dia d’una companyia de teatre. 
Qui sap si una companyia que va actuar al teatre de Tàrraco!

PROPOSTA DE LECTURA PROGRAMA

de Plaute

Lectura proposada:
El soldat fanfarró, de Plaute

El soldat Pirgopolinices està convençut que ha estat dotat amb 
una valentia i atractiu per damunt de tot i de tothom. Resideix a 
Efes, amb la cortesana Filocomàsia, a qui ha raptat, convençut 
que és irresistible a tot el gènere femení. El seu veí -que és 
l’amant de Filocomàsia- i l’esclau d’aquest,  s’encarregaran de 
desmuntar aquesta percepció.

El soldat 
fanfarró


