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VENDA D’ENTRADES
Venda d’entrades al web www.tarracoticket.cat i 30 

minuts abans en el punt d’inici de la visita comentada.

Casa Castellarnau
C. dels Cavallers, 14. - 43003 Tarragona.

Tel. 977 242 220 
 mht@tarragona.cat | museu.tarragona.cat

Històries Amagades de Tarragona

Des del Museu d’Història de Tarragona (MHT) iniciem un 
programa de visites monogràfi ques comentades que hem 
anomenat Històries Amagades. Un diumenge al mes tin-
drem l’oportunitat d’acostar-nos, de la mà d’especialistes, 
a aspectes concrets de la història de Tarragona. Guies i 
relators amb un gran coneixement sobre la matèria, que 
volen compartir amb nosaltres. Amb ells recorrerem els 
indrets on van passar els esdeveniments; mirarem, en per-
cebrem els detalls... tot gaudint de l’acte de passejar. Cal 
tornar a la llum el nostre passat i gaudir-ne. Cal sentir la 
seva presència. 

El MHT té com a fi nalitat explicar la història de la ciutat en 
la seva integritat. Per això, algunes sessions es faran fora 
dels espais museístics estrictes, explicant el creixement de 
la ciutat a través dels testimonis materials presents en el 
paisatge urbà.

Aquestes visites estan adreçades a tots els ciutadans i ciu-
tadanes que tinguin curiositat i ganes de descobrir el pa-
trimoni que tenim, que moltes vegades ens queda llunyà 
en el nostre dia a dia. Iniciem aquest recorregut amb la 
intenció d’anar-lo ampliant amb noves sortides i descobrir 
noves històries per aprendre.

Muralles. Foto Manel R. Granell - Tarragona Turisme

VISITES GUIADES

Gaudeix cada mes de les visites

monogràfi ques del Museu d’Història

de Tarragona



Dia: 8 d’abril de 2018. Hora: 11 
h. Inici de la ruta: avinguda de 
Catalunya, entrada del passeig 
Arqueològic. Preu: 3 euros.
«L’estàtua d’August: regal de la 
Itàlia feixista a l’Espanya repu-
blicana», a càrrec de Lluís Balart.

L’estàtua d’August que hi ha al 
passeig Arqueològic va ser un 
present del Govern feixista italià 
a la República espanyola. Però 
va ser després de la victòria de 
Franco que va adquirir la seva di-
mensió simbòlica.  Lluís Balart és 
llicenciat en Història, DEA en His-
tòria Contemporània (URV) i direc-
tor accidental del Museu d’Història 
de Tarragona.

Dia: 13 de maig de 
2018. Hora: 11 h. Inici 
de la ruta: carrer dels 
Cavallers, entrada de 
la Casa Castellarnau. 
Preu: 3 euros.
«Sota les flames. Visi-
ta a les pintures de la 
Casa Castellarnau», a 
càrrec de Maite Blay.

Reflexions sobre les 
pintures de la Casa 
Castellarnau. El sostre 

de la sala de la planta noble és un gran desconegut. Aprenguem 
a observar la seva iconografia, estudiem-la i descobrim-la en grup, 
per tal que la riquesa dels seus motius i mites no romangui oculta 
més temps. Maite Blai, professora de llatí i cultura clàssica a l’Institut 
Pons d’Icart de Tarragona.

www

Dia: 12 de novembre de 2017. 
Hora: 11 h. Inici de la ruta: portal 
del Roser. Preu: 3 euros.
«Un passeig per la Tarragona 
medieval: espais de poder i de 
conflicte», a càrrec d’Esther Lo-
zano i Marta Serrano.

Coneix la Tarragona que es va 
bastir a partir del segle XII. Ca-
mina per la Tarrachona medie-
val i pel seu ric i valuós patrimo-
ni monumental, del qual som 
hereus. Esther Lozano és doctora 
en Història de l’Art per la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV). Marta 
Serrano és professora de la URV 
i membre del grup internacional 
TEMPLA.

Dia: 17 de desembre de 2017. Hora: 11 h. Inici de la ruta: plaça dels 
Carros, escultura de Mercuri. Preu: 3 euros.
«Seguint els passos de la visita de Dalí a Tarragona», a càrrec de 
José Carlos Suárez.

Salvador Dalí va visitar la ciutat de Tarragona ara fa quaranta-quatre 
anys. Era el 17 d’agost de 1973. Aquest fet ens permet endinsar-nos 
en un aspecte de l’obra de Dalí encara poc conegut: el Dalí vinculat 
a l’art més modern i efímer. José Carlos Suárez es doctor en Història de 
l’Art per la Universitat de Barcelona i professor titular de la URV.

Dia: 14 de gener de 2018. Hora: 11 h. Inici de la ruta: avinguda de 
Catalunya, entrada del passeig Arqueològic. Preu: 3 euros.
«La muralla de Tarragona», a càrrec de Jordi López .

Coneix el mur fortificat que protegia Tàrraco. La muralla és l’obra 
romana més gran de la península Ibèrica, una veritable obra mestra 

de poliorcètica que, amb nombroses reparacions de les èpoques 
medieval i moderna, ha aconseguit sobreviure més de dos mil·len-
nis. Jordi López és doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
per la URV i investigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

 
Dia: 18 de febrer de 2018. Hora: 
11 h. Inici de la ruta: Plaça dels 
Carros. Preu: 3 euros.
«Port i comerç al barri de la Ma-
rina», a càrrec de Mercè Toldrà.

Visita per l’antic barri de la Ma-
rina, nucli del comerç marítim 
establert a partir de l’any 1790. 
S’hi aplegaven indústries, ma-
gatzems i tallers on els oficis i els 
productes a exportar centraven 
l’activitat portuària i comercial 
de la ciutat de Tarragona. Mercè 
Toldrà és llicenciada en Història i 
responsable del Museu del Port de 
Tarragona.

Dia: 11 de març de 2018. Hora: 11 h. Inici de la ruta: plaça del Rei, 
entrada del Pretori. Preu: 3 euros.
«Redescobrir el sarcòfag d’Hipòlit», a càrrec de Jordi Abelló.

Trobat al mar el 1948, el sarcòfag d’Hipòlit, del segle III d. C., conté 
esculpit el mite d’Hipòlit i Fedra. En farem una lectura i valorarem 
l’estil hel·lenístic i com aquest ha influenciat molts corrents de l’art 
posterior.  Jordi Abelló treballa actualment al Museu d’Història de Ta-
rragona i és pintor.

Tarragona medieval. Foto Manel R. Granell - Tarragona Turisme

Port i comerç. Autor desconegut. Fons Boada

Pintures de Castellarnau. Foto Jordi Abelló - Museu d’Història
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August. Foto Ivan Parra - Ajuntament de Tarragona
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