Pràctica EPOMA

Presentació
Dels romans hem heretat tot un conjunt de dites que lloaven la vida
dels artesans, com ara: Labor omnia uincit (‘El treball tot ho pot’,
de Virgili), Faber est suae quisque Fortunae (‘cada home és l’artesà
de la seva fortuna’, d’Api Claudi el Cec) o, també, la lacònica
Dictum, factum (‘Dit i fet’, de Terenci). I és que la societat romana
es composava, majoritàriament, d’una majoria plebea dedicada a
una o altra tasca artesanal. Gràcies a ells, Roma va romanitzar les
comunitats polítiques mediterrànies, que van anar convergint vers
modes de fer i de viure que eren imitació dels de la capital de
l’Imperi.
Amb les dues visites que proposem, estudiarem un d’aquests
comportaments que es van imposar arreu la blava Mediterrània: el
consum del vi. Catalunya ja fou des de l’antiguitat una gran
productora de vi (de qualitats desiguals, però): “Les vinyes de la
Laietània són conegudes per la seva abundància de vi; els de
Tarragona i Lauró, per les seves qualitats brillants; els de les Illes
Balears es comparen amb els vins més bons d’Itàlia” (Plini el Vell).
Ara bé, per a la seva producció calien grans instal·lacions, com les
de la Cel·la Vinària de Teià, que transformaven el raïm en vi i,
sobretot, per tal d’envellir el most, calien grans contenidors ceràmics
com els que es feien als forns romans de Vilassar.

Informació pràctica
Lloc
Carrer Ernest Lluch 40 — Teià

Data i hora
Dissabte, 21 d’abril de 2018
9:00h
Preu
Activitat gratuïta pels alumnes dels
EPOMA, excepte el transport en
autocar (Barcelona-Teià; TeiàVilassar; Vilassar-Barcelona) que té
un preu de 25 €
Resta d’assistents: 50 € (inclou
activitat i transport)

Professor
Dr. Carles Buenacasa Pérez

Professor d’Història Antiga a la Universitat de Barcelona

Accessibilitat
Aquesta activitat està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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