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I Fòrum Auriga

El 26 de novembre de 2005 va tenir lloc a Can 
Pasqual d’Esparreguera el I Fòrum Auriga. Diàleg 
sobre el llegat grecoromà a Catalunya. Es tracta d’una 
original proposta que l’equip responsable d’Auriga. 
Revista de divulgació del món clàssic, capitanejat per 
la tenaç Montserrat Tudela, vol portar cada any a 
la població que ostenti la Capitalitat de la Cultura 
Catalana. La vinculació de molts dels responsables de 
la citada publicació amb l’Associació de la capitalitat 
cultural ha fet possible  el naixement de la interessant 
trobada, la qual, si bé arriba tard per a la pionera 
ciutat de Banyoles, té convocada la segona edició a 
Amposta i ja preveu la tercera que ha de fer-se a 
Lleida l’any 2007, després de l’èxit viscut a la vila 
d’Esparreguera. 

La jornada acomplí per partida doble l’objectiu 
d’esdevenir un veritable fòrum, ja que d’una banda 
els nombrosos assistents van tenir un complert pa-
norama sobre l’estat de la qüestió del coneixement, 
conservació i difusió del llegat grecoromà a Catalunya, 
i, de l’altra, es produia una trobada entre especialis-
tes, cosa sempre positiva pel fet de compartir expe-
riències cara a cara, però sobretot per aplegar dos 
mons totalment complementaris però de vegades no 
imbricats sufi cientment, com és el dels arqueòlegs i 
el dels fi lòlegs.

El programa del dia estava dividit en tres grans 
blocs. El primer destinat a les universitats i centres 
de recerca; el segon als museus i el tercer a la di-
vulgació del patrimoni. 

El bloc I comptà amb la presentació dels dos grups 
de recerca, Electra i Littera, que té la Universitat 
de Barcelona, el portal dinàmic Aula de Llatí de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, així com les ex-
periències de la Universitat de Girona i de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica.

El bloc II tingué l’absència excusada dels membres 
pertanyents als diferents àmbits anunciats del Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya, i la presència dels 
representants del Museu de Badalona i del Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona, que contaren les 
seves interessants casuístiques vinculades a ciutats 
tan importants com Baetulo o Tàrraco i a entitats 
tan signifi cades de l’estudi del món romà a casa 
nostra. 

El bloc III comptà amb les aportacions sobre la 
Fundació Bernat Metge, l’editorial La Magrana i la 
seva col·lecció L’Esparver Clàssic, el Camp d’Apre-
nentatge de la Ciutat de Tarragona, el Mercat romà 
de Guissona i l’empresa Còdex.

Per acabar la tarda hi va haver una presentació 
especial per part del Pare Pius-Ramon Tragan i de 
Sofía Torallas sobre la col·lecció de papirs del llegat 
Roca-Puig existent a l’abadia de Montserrat i una 
taula rodona moderada per Eulàlia Vintró sobre el 
tema “Diàleg sobre el llegat grecoromà a Catalunya. 
Hi ha diàleg? N’hi hauria d’haver? Com?” amb els 
següents convidats: Antoni González de la Universitat 
Rovira i Virgili, Matías López de la Universitat de 
Lleida, Mercè Martorell de l’Ajuntament de Tarragona 

i Xavier Yáñez de la revista Auriga i del Departament 
d’Educació-SGFPiRP.

Paral·lelament a les sessions hi va haver durant 
tot el dia una mostra de pòsters d’altres entitats que 
aportaren informació sobre més aspectes temàtics al 
fòrum. En concret de les terres de Lleida hi havia 
la Secció d’Arqueologia de la Paeria amb el pòster 
sobre el coneixement actual de la vella Ilerda i el 
Servei d’Arqueologia de l’IEI amb el pòster “Materials 
grecoromans de l’Institut d’Estudis Ilerdencs”.

Cal comentar que durant la pausa-cafè del matí a 
més de les viandes habituals es va poder gaudir de 
les autèntiques delícies romanes que oferia amb el 
rigor històric acsotumat l’empresa Kuanum.

El balanç és força positiu, tant per la idea com 
pel resultat de la convocatòria que va aconseguir 
reunir prop d’un centenar d’interessats pel llegat 
grecoromà.

Joan-Ramon González Pérez


