Lectures de la història
Rubricatus, d’Isabel García Trocoli
Presentació

Informació pràctica

Any 13 a.C. Gayo Celio, veterà centurió de les guerres càntabres,
i els seus companys de la Quarta Macedònica reben a Octavi
August al port de la ibèrica Barkeno, allà on el Rubricatus aboca
les seves enrogides aigües. El motiu: la fundació de la colònia
Barcino.

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

El vell centurió, magistrat de la ciutat, ha contret matrimoni en
estranyes circumstàncies amb la filla d'un poderós patrici de
Tarraco. Lucio Celio, el seu fill, és la seva gran esperança per
obtenir glòria i riqueses a Roma.
A la colònia, Barkal, últim noble laietà, és conscient que la seva
cultura està ferida de mort, i viu a l'estil romà amb la seva filla
Garsa, fruit de la seva relació amb una misteriosa fetillera.
Quan les ambicions familiars i polítiques es desborden, enveges i
venjances ofeguen l'amistat entre els dos pobles. Lucio -Lug per
als layetanos-, educat a cavall entre les dues cultures, que ha
tingut una venturosa vida a les legions acantonades a Egipte i en
Germania, torna a Barcino després de la mort del seu pare. Allà
es retrobarà amb Garsa. Però res li serà fàcil: la colònia s'ha
convertit en una puixant ciutat on Roma imposa la seva llei amb
mà de ferro a uns indígenes que es resisteixen a morir.rimoni de
la Humanitat segons la UNESCO.

Data i hora
Dimecres, 10 de gener de 2018
De 19,30h a 21h
Preu
Activitat gratuïta.
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

Professora
Isabel García Trocoli
Escriptora i historiadora

 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

Accessibilitat
Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Cal inscripció prèvia.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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