




Instruccions per construir la ciutat

I-   Observeu el vostre personatge
      a la vinyeta del còmic, esbrineu

      en quin lloc de la ciutat es troba
      i completeu l’espai en blanc.

II-  Seguint les indicacions del Fabi,
      aconseguiu més informació

      al museu amb el material que us
      proporcionem.

III- Construiu la vostra ciutat.

Ave Salve!
El meu nom és Fabi Demetri,

mestre gramàtic.
Us ensenyaré algunes

coses que heu de saber sobre els romans
i les romanes per tal que us sigui

 més fàcil la vostra tasca de construir
una ciutat.

Us encarreguem la missió
de dissenyar una ciutat

semblant a Tàrraco.

Aquest còmic us servirà per conèixer
com era una ciutat romana

i com hi vivien els seus habitants.

Construeix l’Urbs, viu la Civitas!



Aquest serà el límit
sagrat de la nova ciutat, on

s’aixecaran les muralles.

Doncs sí, segons
l'augur sembla

que tot és propici.

Uf!

Aquest sembla un bon lloc
per fundar-hi una nova ciutat.
Elevat, amb una temperatura

agradable, sense boires,
allunyat de zones pantanoses

i amb una bona orientació
respecte el sol.

Què fa aquest?

Està marcant el
        i el                  .

Els què?

Els carrers
principals de la

ciutat.

Com s’anomenarà,
Senyor?!

cardus
decumanus

Abans de res,
heu d’entendre com

era l’elecció del territori
i quins eren els primers

passos per fundar
una nova ciutat.



Ave Salve!
El meu nom és

Lucrecia Montana
i sóc la matrona d'una

família molt important de
la ciutat. Veniu amb mi si

voleu saber com era
l'HABITATGE

a les nostres ciutats.

Sembla que aquest any la
producció d’oli de la

vil·la serà molt bona,
hi guanyarem molts diners.Doncs podríem fer un altre

caldari als banys i posar una
escultura de cupido al frigidari.

El veïnat d’aquesta
ínsula           és

insuportable, estem
massa estrets!!!

Tranquil·la estimada,
una mica de paciència,
ja saps que no ens podem

permetre res més.

Luci! No t’oblidis
de comprar el pa!!

Llença’m un as!!

Cornèlia! On són
les meves sandàlies?! Com vols que ho sàpiga?! Has

mirat si les portes posades?!

Quina sort
tenim de poder
viure en una

domus!!!

Senyor..., el Sevir Luci
Perpena ha vingut a veure'l. Fes-lo passar,

l'estava esperant.

Oh Lars! Feu que el
meu pare no sàpiga

que he suspès.

Estimat, podríem posar un
mosaic de la medusa al

triclini de la o                  s.



Ave Salve!
Sóc en Quint Murri Thales
i em dedico a la construcció.
Veniu amb mi per saber més
 coses sobre l'ECONOMIA

i el comerç a la ciutat.

Tinc els millors
esclaus del

Quant en demanes
per aquest? M’aniria bé
per carregar maons.

Compra ceràmica
de la Gàl·lia!

Estic esperant un
carregament de marbre.
Hauria d’haver arribat
al                    fa 2 dies.

Espero que no hagin
naufragat!!!

Vam començar el
nostre viatge a

Antioquia, portem
seda i espècies.

Avui en dia
tothom

parla llatí.

Mare Nostrum
Per Neptú! Això és a l’altre
  extrem del

 ja us enteneu?

Quines avantatges
tinc si sóc membre

del                           ?

Podràs trobar-te amb
treballadors del teu mateix
ofici. A més t’assegurem els

ritus funeraris i una
sepultura digna en cas de mort.



Ave Salve!
Em dic Tiberi Claudi Apolinar

i sóc metge. Però la meva
autèntica passió són

els ESPECTACLES que es
realitzen a la ciutat.

Quin mal de cap!
No vindré més a

l'odèon!

Fixa't amb l'escultura
de l'emperador.

que guapo que és!

Aquesta comèdia és de
les millors que he vist
 al teatr

Qui n'és l'autor?

Un tal Plaute.

Aquesta música moderna
no hi ha qui l'aguanti...



Són a mort les lluites
d’avui a l’                      ? Crec que no. l’organitzador,

el duumvir Marc Fulvi
 no ha pagat prou.

He apostat 200 sestercis
per en Fuscus. Tu no hi toques! Fa

mesos que no guanya
res, està acabat!

Els esclaus han
d’anar a dalt del

   a la

Vinc a reservar el
seient pel meu amo,

senyor...

summa cavea
Quin garrepa!!! A les

properes eleccions no el
penso votar!



Ave Salve
Em dic Luci Valeri Grani,

comandant de la legió iv victris.
Com a soldat tinc grans

coneixements d'ENGINYERIA.
Seguiu-me per saber-ne més.

 Aquesta
fa 40 peus d'alt i 20

d'ample, no crec que
ningú s'atreveixi a

atacar-nos.

 Aquestes inscripcions
  de la

són molt emotives.
Sempre em fan plorar.

Perdoni, per
anar a Roma?

Quina pregunta!
totes les
porten a Roma!!

   Amb  aquest aqüeducte
s’acabaran els problemes amb el

subministrament d’aigua a la ciutat.

Si els rics no la malgastessin als banys
de casa seva n’hi hauria per a tothom!

No hi ha res millor que un bon bany a
les term      es a última hora de la tarda.

Havia pensat presentar-me
a les properes eleccions

Tens possibilitats,
la teva família té

molt bona reputació.



Ave Salve!
Sóc en Marc Fulvi Grat.

El meu objectiu és fer
 carrera POLÍTICA.

Us puc ajudar a conèixer
tot el necessari per governar

una ciutat.

Oh! Júpiter Òptim Màxim
 accepta aquest sacrifici!

Aquest    fòrum     és digne
d'una societat civilitzada

 com la romana.
Ep!! que hem vingut a

parlar de negocis.
  Vinc de la
d'una reunió avorridíssima.
Els governants discutien

sobre les latrines públiques.
No m'he adormit de miracle.

 Doncs a la
     n'han jutjat a un per

      robatori.

m.fulvio.t.f
gal.grato

aed.q.flam.iivir
q.granivs
lemnvs.et

grania procvla
filia

ob.merita
plvrvma

Aquí es podrà reunir el Concili Provincial
per governar la nostra província.

Aquest nou fòrum provincial
és impressionant, serà un
símbol del poder de Roma.

Mira el flamen Gai Mari
està fent una cerimònia
davant del



Doncs en Luci farà posar una
font al peristil de casa.

Oh! Quina sort poder escoltar
el rumor de l’aigua a tota

hora, dóna tanta vida...

Quina desgràcia! Si el foc
arriba a la biblioteca es
perdran molts documents

importants.

Sembla que el foc
ha començat a la
insula del costat.

Ja és el tercer
incendi a la ciutat

aquest any!

No s'hi val sortir
del nimfeu.

Els del
fabrum

collegium
               ja venen

    cap aquí per apagar
    l’incendi.

Hagués preferit
treballar a les mines

que aquí a la

Aquí falta més pixum!!!

Menys xerrar i més
treballar. Vull aquestes

togues ben netes.

fullonica.
Això és fastigós!A part del que acabeu de

conèixer, també podem trobar
altres edificis d'oci i negocis.



Espero que amb aquest
passeig us hagueu fet una
idea de com és la vida en

una de les nostres
ciutats.

Que els déus us
protegeixin!

Valete!!!

Doncs me
l’imaginava més alt.

Sí noia, no sembla
gaire diví...

Aquesta és una ciutat
digna de Roma!

Visca l’emperador
Adrià!

La visita de l’Emperador
és un gran honor per la

nostra ciutat.

Em podria deixar
barba com

l’emperador.
 S’està posant molt

de moda.
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