Presentació
A finals, del segle III aC, Hispània fou l’escenari dels conflictes entre púnics i romans per a la supremacia al
Mediterrani Occidental. La família dels Escipió no només va contribuir a la conquesta d’Hispània amb les seves
victòries militars, sinó que també va preocupar-se per la romanització dels hispans mitjançant la política de
fundació de ciutats. En el nostre periple, visitarem una d’aquestes creacions: la Colònia Èlia Augusta Itàlica (l’actual
Santiponce), llar de dos emperadors que la posteritat va judicar com els millors governants de tots els temps: Trajà
i Adrià. Segles després, imitant els procediments dels Escipió, Juli Cèsar va decidir fundar, a la mateixa zona, la
Colònia Iúlia Ròmula Híspalis (la moderna Sevilla), l’altre destí del nostre viatge. Gràcies a aquestes actuacions, la
Bètica es va convertir en una de les regions de l’imperi més profundament romanitzades, i la primera que va
proporcionar tant el seu primer cònsol (Luci Corneli Balb, de Cadis) com els primers emperadors extra-itàlics: Trajà
i Adrià, qui va finançar una més que notable ampliació de la ciutat natal de la seva família.
Dates
Del 18 al 21 de maig de 2018.
Professor especialista
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat a la UB.
Preu per persona
350 €
Grup màxim
15 persones.
Allotjaments
 A càrrec de cada un. El professor Buencasa s’allotjarà a l’hotel Ayre:
http://www.ayrehoteles.com/hoteles/ayre-hotel-sevilla/?gclid=CjwKCAiAmb7RBRATEiwA7kS8VDxbs8vttO3BcLac-VexVk5WvARuCeCFSr8Yk00TsWD606XmP4r-hoCWdQQAvD_BwE
Desplaçaments
A càrrec de cada un. El professor Buenacasa agafarà el següent AVE:
 BARCELONA – SEVILLA
15’50h – 21’15h
 SEVILLA – BARCELONA
15’45h - 21’20
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Serveis inclosos







Acompanyament durant tot el viatge del professor especialista d’Arqueonet: Carles Buenacasa Pérez
Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet
Xerrades temàtiques a càrrec del professor especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge
Entrades a tots els llocs inclosos en l’itinerari
Trasllat en autobús el dia 19 de maig Sevilla-Carmona-Sevilla

Serveis no inclosos
 Trens
 Allotjaments
 Transports (excepte l’autocar del dia 19 de maig)
 Àpats
 Cap altre servei no especificat en l’apartat anterior
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Itàlica-Híspalis”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).

Programa detallat
18/5. BARCELONA – SEVILLA

Rumb a Itàlica

Dedicarem el dia a traslladar-nos a Sevilla, amb la intenció de començar les visites arqueològiques
l’endemà.
Allotjament a Sevilla.
19/5. ITÀLICA / CARMONA

Itàlica, la pàtria de Trajà

Sortirem de l’hotel a les 8:30 h per tal d’aprofitar bé el dia. El nostre primer destí serà el conjunt
arqueològic d’Itàlica, ciutat fundada en el 206 aC pels romans durant la Segona Guerra Púnica, en
una regió habitada pels indígenes des del s. IV aC. Un cop arribats, visitarem el barri de la urbs nova,
l’ampliació de la ciutat que va finançar Adrià i que va restar habitada fins al segle IV dC. Allà,
passejarem entre les cases aristocràtiques dels romans d’època adrianea, entre les quals: la casa de
l’Exedra (4.000 m2), probablement la seu d’un col·legi; la casa de Neptú (6.000 m2), dotada amb
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unes banys privats; la casa dels ocells, amb un impressionant mosaic d’aus multicolors; la casa
d’Hyles, denominada així pel mosaic que representa l’episodi mitològic del rapte d’Hyles per les nimfes;
o la casa del planetari, amb un mosaic decorat amb els déus que donem nom als set dies de la
setmana. I, com que, potser ja comenci a fer una mica de calor, ens podrem refrescar a les termes
majors d’Itàlica, que ocupaven tota una mansana de cases (més de 30.000 m2) i estaven dotades de
les instal·lacions necessàries per a permetre el procés del bany romà, passant des de les sales més
fredes a les més caldejades, i viceversa. Des d’allà ens dirigirem vers el Trajaneu, un temple que Adrià
va dedicar al seu predecessor un cop divinitzat, i que estava envoltat per tot un pòrtic columnat. Per
acabar el nostre recorregut per aquesta colònia romana, visitarem els dos edificis d’espectacles on
passaven el seu temps d’oci els compatriotes d’Adrià: un magnífic amfiteatre que aquest emperador va
regalar als italicenses, amb capacitat per a 25.000 persones i que s’ha fet famós per haver aparegut en
un episodi de “Juego de Tronos”; i un teatre d’època d’August amb capacitat per a 3.000 espectadors.
En concloure l’itinerari, tindrem temps lliure per a dinar al poble de Santiponce, sorgit sobre les ruïnes
de la urbs vetus d’Itàlica i, a l’hora convinguda, ens desplaçarem fins a Carmona, per a visitar la
necròpoli romana, dels segles I-II dC. Es tracta d’un important sector a l’exterior d’aquesta vila que
ocupa 8 hectàrees, al costat de l’amfiteatre (el més antic de la Península, de 55 x 39 m) i d’un tram de
la Via Augusta. D’entre totes les tombes tretes a llum, en destaca una desena, com ara la tomba del
mausoleu circular (amb onze nínxols i l’única que conserva la cobertura), la tomba de l’elefant
(probablement, un temple de culte oriental dedicat, potser, a Cíbele), la tomba de Servília (de grans
dimensions i amb notables exemples d’escultura funerària) o l’ustrinum (una fossa destinada a la
incineració dels difunts). Un cop finalitzada aquesta immersió en el món funerari dels romans,
retornarem a Sevilla, on tindrem la resta de la tarda lliure.
Allotjament a Sevilla.
20/5. SEVILLA

L’antiga Híspalis
Després d’esmorzar, i a l’hora convinguda, iniciarem el nostre periple per la ciutat d’Híspalis (l’actual
Sevilla), una important colònia romana fundada per Juli Cèsar i que, ben aviat va nuar vincles molt
estrets amb les elits del Senat romà. Començarem visitant l’antiquàrium (amb les restes de tot un
barri de l’Híspalis romana dels segles I-VI), abans d’acabar les visites del matí al Palacio de la
Condesa de Lebrija, decorat amb mosaics i objectes arqueològics procedents d’Itàlica.
Després de dinar, entrarem a la Casa Pilatos, pertanyent als ducs de Medinaceli, per a visitar,
únicament, la planta baixa, on hi ha la galeria dels bustos de 24 personatges romans d’època
republicana i alt imperial. La resta de la tarda la passarem fent un recorregut panoràmic, a peu, que ens
permetrà conèixer, amb major profunditat, els principals monuments de la història de Sevilla, cas de la
Torre del Oro (s. XIII), les muralles romanes i medievals (iniciades per Juli Cèsar i ampliades des
d’aleshores per diversos governants musulmans), els “caños de Carmona” (restes d’un aqüeducte
romà del s. I aC), les columnes supervivents del temple del carrer Mármoles (dedicat, segurament, a
Mart), les columnes d’Hèrcules i Cèsar (a l’“Alameda de Hércules” que, en realitat, són dues
columnes traslladades des del temple de Mart) o la calçada romana de la Puerta de Jerez. Un cop
acabat l’itinerari, gaudirem de temps lliure durant la resta de la tarda.
Allotjament a Sevilla.
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21/5. SEVILLA – BARCELONA

Les meravelles de l’època almohades
En el nostre darrer dia a Sevilla, visitarem els monuments més emblemàtics de l’època almohade. En
primer lloc, entrarem al reial alcàsser, una construcció de gran bellesa i sofisticació que es va iniciar
en temps dels Omeies (s. X) i que fou reformat completament pels almohades (s. XII-XIII); després de
la conquesta cristiana, l’alcàsser fou modificat amb la destrucció d’alguns pavellons i la construcció
d’altres. A continuació, ens aproparem a la catedral (s. XV), que és el santuari gòtic més gran del món,
i la Giralda, l’antic minaret de la mesquita almohade (s. XII). Un cop acabades aquestes visites,
donarem per conclòs el programa de visites i, aquells que així ho hagin planificat, a la tarda, podran
tornar a Barcelona després d’haver-nos endinsant en el passat romà peninsular. Final de viatge i dels
nostres serveis.
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