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III Fòrum Auriga
L’any 2007 fou especial per a la ciutat de Lleida. 

Per una banda va ostentar la Capitalitat de la Cultura 
Catalana i per l’altra commemorà un fet menys alegre: 
el tres-cents aniversari de la conquesta de la ciutat 
per les tropes de Felip V, amb les dures conseqüències 
d’aquell fet bèl·lic esdevingut enmig de la guerra de 
Successió. Els Fòrums Auriga van néixer l’any 2005 
per iniciativa de la revista Auriga i sota l’aixopluc de 
la Capital de la Cultura Catalana per tal d’establir un 
Diàleg sobre el llegat grecoromà a Catalunya, una ja 
esperada cita anual dels estudiosos del món clàssic, 
ja siguin filòlegs o historiadors. Per tant el I Fòrum 
Auriga va tenir lloc a Esparreguera (GONZÁLEZ 2006), 
el II a Amposta (GONZÁLEZ 2007 a) i el III a Lleida 
(TUDELA 2007, GONZÁLEZ 2007 b), mentre que el IV 
se celebrarà a Perpinyà i el V a Figueres, aquest ja 
durant l’any 2009.

El Fòrum celebrat a la capital del Segre ha estat 
fins a la data el de més assistència, amb un total de 
162 persones inscrites, i va tenir lloc concretament 
els dies 17 i 18 de novembre. En aquesta edició va 
comptar amb el suport de la Fundació Pública Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida 
(IEI)  i de  l’Institut Municipal d’Acció Cultural de 
l’Ajuntament de Lleida (IMAC), a més de la col-
laboració del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, així 
com de l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. 
Les sessions es realitzaren el primer dia a l’Aula 

Magna de l’IEI de la manera següent: primerament 
va tenir lloc la presentació del III Fòrum per part de 
Montserrat Tudela, directora del Fòrum, i de Joan-
Ramon González, que feia aquesta funció al territori. 
A continuació va desenvolupar-se el Bloc I, destinat 
a Universitats i Centres de Recerca, presidint la taula 
Francesca Mestres, amb les aportacions de Josep 
Murgades sobre Propòsits i activitats de l’Aula Carles 
Riba de la Universitat de Barcelona, d’Ignasi Garcés 
sobre El territori d’Iltirda/Ilerda: de la plenitud ibèrica 
a la implantació i consolidació romana, de Pedro L. 
Cano Alonso sobre B-learning i llatí a la UAB, i cloent 
la sessió amb l’aportació d’Isabel Rodà i de Roser 
Calvet sobre La recerca i la seva difusió: una prioritat 
de l’ICAC en col·laboració amb altres institucions.

Al migdia la pausa va permetre gaudir d’una es-
tona de conversa en el pati gòtic de l’Antic Hospital 
de Santa Maria, seu de l’IEI. Seguidament tingué 
lloc el Bloc II, dedicat a Museus i institucions, que 
comptà amb Maria Jesús Espuña com a presidenta 
de taula de les intervencions següents: 2008: L’any 
del centenari de la recuperació institucional d’Empúries
per part de de Xavier Aquilué, El Museu de Guissona 
Eduard Camps i Cava per part de Josep Ros i Mateu 
i La difusió del coneixement general a partir de les 
excavacions arqueològiques a Catalunya per part de 
Gemma Hernàndez. Una breu pausa al voltant de les 
13 h va permetre als representants de les institucions 
i de les entitats organtizadores fer una salutació als 
nombrosos assistents, abans que el matí finalitzés amb 
les intervencions de Marta Prevosti, Víctor Revilla i 
el sotasignant que presentaren el Simposi Les vil·les 

Fig. 1. Imatge oficial del III Fòrum Auriga.

Fig. 2. Els pòsters participants en el III Fòrum Auriga s’exposaren en 
la galeria de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (foto. J. I. Rodríguez. Servei 

d’Audiovisuals de l’IEI)
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romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i 
transformació i de Montserrat Macià que parlà del 
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, dins del Bloc 
III referent a Projectes del territori que fou moderat 
per Marta Morán.

La sessió de la tarda comença amb el Bloc IV 
dedicat a la Divulgació del patrimoni, presidit per 
Joan-Ramon González i que comptà amb les apor-
tacions de Montserrat Franquesa i Jaume Almirall 
sobre l’Associació Catalana de Neohel·lenistes, d’Enric 
Seritjol i de Magí Seritjol sobre El re-enactament: un 
model seriós de divulgació històrica, amb l’impressi-
onant desplegament d’una toga i la mostra d’altres 
utensilis quotidians de l’època romana.

El darrer tema fou dedicat a la Papirologia, formant 
el Bloc V, mitjançant l’aportació de Miquel Fernández, 
Teresa Noël, Anna Pell i Montserrat Tudela sobre 
L’inventari Papirolològic de Catalunya, i la de Josep 
Padró i Concepció Piedrafita sobre Papir egipci del 
Museu Episcopal de Vic.

Novament Eulàlia Vintró, ja una figura clàssica en 
el tancament dels Fòrum Auriga, va ser la moderadora 
de la taula rodona, la qual en aquest fòrum va estar 
dedicada al Futur del llegat grecoromà en una societat 
multicultural i globalitzada, i comptà amb Ignasi Parra, 
Joan-Ramon González, Pere Izquierdo i Miquel Sitjar 
com a convidats. Coincidiren tots en la necessitat de 
mantenir viva la flama del passat clàssic com a part 
fonamental de la nostra cultura i es donà suport a 
la proposta de la directora del Fòrum de “proposar 
a la UNESCO que el llegat del món grecoromà a la 
Mediterrània sigui considerat patrimoni immaterial 
universal de la humanitat”.
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La visita a la Ilerda romana, guiada per Xavier 
Payà i a la Seu Vella pel sotasignant, foren la cloenda 
d’una freda nit de tardor. Al dia següent guiats per 
Lluís Marí i Víctor Revilla es vistaren els jaciments 
romans del Romeral d’Albesa i el del Tossal del Moro 
de Corbins.

Cal recordar que durant el Fòrum es van poder 
veure a la galeria del pati de l’antic Hospital de 
Santa Maria una sèrie de pòsters: Una làpida romana 
amb doble valor històric. La perduració del llatí com 
a símbol de cristianisme de Joan-Ramon González, 
Josep Medina i Maria Pilar Vázquez, La ciutat roma-
na d’Aeso (Isona, Pallars Jussà) de Teresa Reyes,  El 
Pla director de la vil·la romana dels Munts (Altafulla, 
Tarragonès) i el projecte del nou edifici de serveis i 
centre d’interpretació de Francesc Tarrats, Esculapi. 
El retorn del Déu. Exposició al Museu d’Arqueologia 
de Catalunya de Pere Izquierdo, La Societat Catala-
na d’Arqueologia, L’oralitat és viva! De Demòdoc als 
contacontes de Rafel Rodríguez, Lourdes Salomón 
i Maria Salomón, Presentació del Panlingua d’Ignasi 
Farreres, Dracma Arqueologia, sccl, Secció Catalana  
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, i Pro-
jecte de recerca ISTESME de Rosa Comes. 

En total prop de dues-centes persones ha passat per 
les sessions i activitats del III Fòrum Auriga i un cop 
més s’ha vist la utilitat de conèixer el treball que sobre 
el món clàssic desenvolupen el doble col·lectiu d’histo-
riadors i de filòlegs, amb l’enriquiment de l’aposta per 
donar protagonisme al territori que acull la reunió.
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