
Troba les flors de Tàrraco

Sabies que a l’antiga Tàrraco es feien 
servir moltes flors i plantes que coneixes? 
Al Parc de l’Amfiteatre n’hi ha una bona 

mostra. Busca-les i escriu-ne el nom.

Aquest edifici d’espectacles
i diversió es va construir al segle ii dC
a tocar del mar, i s’hi feien dos tipus 

d’espectacles: les lluites de gladiadors
o munera i les caceres de feres

o venationes.

Les lluites de gladiadors
eren molt populars a l’antiga

Tàrraco. L’entrada era gratuïta i
hi anava tothom, des de les classes 
benestants fins a les més humils.

Els gladiadors s’enfrontaven
en lluites cos a cos, vigilats per

un àrbitre. El gladiador que perdia
el combat sol·licitava el perdó.
Si li era concedit, vivia. Si no,
era executat. Encara que a les
pel·lícules ho veiem diferent,

la majoria de vegades
se li perdonava la vida.

A l’Amfiteatre de Tàrraco,
també s’hi van fer execucions públiques. 

L’any 259 hi van morir tres cristians
tarragonins: el bisbe Fructuós i

els seus diaques Auguri i Eulogi, per
haver-se negat a reconèixer la divinitat 

de l’emperador romà Valerià.

LA XIFR A
L’Amfiteatre tenia capacitat

per a uns 14.000 espectadors,
una xifra semblant a la del

Nou Estadi, el camp de futbol
del Nàstic de Tarragona.

MIRA COM ERA 
L’AMFITEATRE AL SEGLE IIII ddC
Escaneja el codi QR de l’aplicació gratuïta 

Imageen Tarraco i faràs un viatge 
al·lucinant.

Fes-te una foto i 
comparteix-la

Torna al lloc que t’hagi agradat més
i fes-t’hi una foto com si fossis

un gladiador o gladiadora.

Després, comparteix-la a les xarxes amb 
l’etiqueta #TarragonaEnFamília
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Solució del test: 1.b; 2.b; 3.a; 4.b; 5.c

Ets a punt 
d’entrar a 

l’Amfiteatre
de Tàrraco

Tarragona Turisme
Carrer Major, 37 · 43003 Tarragona

Tel.: 977 250 795
turisme@tarragona.cat
tarragonaturisme.cat

Pyrus communis

Thymus vulgaris

Vitis vinifera

Laurus nobilis

Lavandula latifolia

Rosa
Viola

Quan el cristianisme va passar
a ser la religió oficial de l’Estat romà,

es va construir en aquell lloc una 
basílica en honor als màrtirs.

Segles després, es va aixecar sobre 
aquelles restes una església de planta 

de creu llatina. Si t’hi fixes, encara 
se’n reconeixen les estructures.

Més endavant hi va haver un
convent i al final va acabar sent

fins i tot una presó.

Han passat molts segles
des que els gladiadors lluitaven a 

l’arena de Tàrraco, però encara podem 
passejar-nos per aquell Amfiteatre.

Estàs preparat per descobrir tot el que 
amaga? Som-hi!
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Escolta l’audioguia de l’Amfiteatre i 
respon les preguntes

1. Els gladiadors solien enfrontar-se…
a. Per equips
b. Per parelles
c. Homes contra dones

2. Qui va finançar la construcció de 
l’Amfiteatre?
a. L’emperador de Roma
b. Un sacerdot provincial
c. Els ciutadans, amb els seus impostos

3. A les fosses hi havia una pintura 
dedicada a una deessa. Quina?
a. Nèmesi
b. Santa Tecla
c. Juno

4. Una part de la graderia es va fer…
a. Amb fustes i ciment
b. Aprofitant la roca del pendent del terreny
c. Sobre uns pilars i columnes

5. Com es repartia el públic a les graderies?
a. Per ordre d’arribada
b. Separat per sexes
c. Segons l’estatus social

Les feres arribaven a Tàrraco amb vaixell 
i desembarcaven a la platja del Miracle. 
Després, pujaven a l’arena amb un 
muntacàrregues.

En aquest dibuix s’ha colat un intrús.
És un element del Seguici de Tarragona.

A sota de l’arena de l’Amfiteatre 
encara hi ha molts tresors 

romans per descobrir.
N’hi ha dos, però, que són de 

l’època moderna.

A veure si els trobes.

ACABA EL DIBUIX

busca l'intrús

el test

El secret de 
l’AmfiteatreQuina és?

Observa bé les restes i identifica les parts que encara 
es conserven de l’Amfiteatre. Si no les trobes a primer 
cop d’ull, pots mirar els panells.

Quina cara fan
els espectadors?

 – La pista o arena. És la pista central, recoberta de sorra.

 – Podi o podium. Mur que separava la pista de les grades i evitava que les 
feres (o algun gladiador enfurismat) ataquessin el públic.

 – Pulvinar o pulpitum. Tribuna per a les autoritats.

 – La porta triumphalis. Porta per on entrava la processó inaugural (pompa) 
abans de l’espectacle.

 – L’església de Santa Maria          
del Miracle.

L’Amfiteatre
té una forma 

característica.

Quina llengua
es parlava a

l’antiga Tàrraco?
a. Tarraconense

b. Llatí
c. Català

a. Rectangular

Saps com es diu?

b. Rodona

c. El·líptica
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