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1. QUÈ ERA UN CIRC?
Per a què servia el circ? Era un gran edifici constituït per un circuit, on
dur a terme curses de carros.

Quan es va construir? Cap a l’any 70dC, durant el mandat de l’Emperador
Vespasià, formant part de l’enorme complex del Fòrum Provincial.

És a dir, si estem al 2015, quants anys han passat des de la seva
construcció?
El circ de Tàrraco dividia la ciutat en dues meitats:

1

La part alta estava formada per les dues places
del Fòrum Provincial i el circ.

2

La part baixa o residencial era la zona on vivien
els 40.000 habitants.

Marca el circ al dibuix anterior.

CdA de la ciutat de Tarragona 3
El circ de Tàrraco

2. LES PARTS DEL CIRC
Tots els circs, independentment de la seva capacitat (el de Roma podia allotjar
uns 350.000 espectadors i el de Tàrraco, uns 30.000), tenien la mateixa forma i
seccions:

Observa el dibuix anterior i posa-hi el nom de les diferents
parts.
CÀVEA:
Grades on s’asseien els
classificats socialment.

assistents,

CÀRCERES:
Portes des d’on partien els carruatges
per iniciar la cursa.

Porta des d’on sortien triomfalment
els guanyadors de les curses.

PULVINAR:
Llotja coberta on se situava el
personatge que presidia els jocs, l’editor,
acompanyat dels seus familiars i amics.

PORTA TRIUMPHALIS:

SPINA:
Mur central, divisori de les dues pistes
per on circulaven els carros.

ARENA:
Espai amb sorra dura per on es corria.

COMPTADORS:
Dofins i ous de bronze que s’aixecaven
per marcar les voltes que duia el carro
que anava en primera posició.
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3. ON HE D’ANAR?
Escriu en quina zona situaries a cada personatge:

Públic

Editor
Públic

Esclau

Cavalls

Músics

Auriga
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4. LES CURSES
Llegeix atentament el següent text:
Rufus es trobava sota la porta de sortida (carcera), a l’espera que l’editor
Claudius deixés caure el seu mocador blanc des del terrat. Un cop això succeís,
els esclaus aixecarien les barreres i tots els corredors sortirien ràpidament cap
a la pista. Tenia tots els músculs tensos, mentre sentia el neguit i els esbufecs
dels cavalls neguitosos. Percebia que, en els següents minuts, es resoldria el
seu futur. Si era el primer en donar les 7 voltes, el seu cap cobraria una
fortuna immensa, gràcies a les apostes que acabava de fer; sinó era així, la seva
continuïtat a l’equip vermell s’acabaria. Els pocs minuts que duraria la cursa
serien eterns. Els esclaus acabaven de netejar l’arena, extraordinàriament
bruta, degut a l’embolic que s’havia organitzat, des del moment que l’editor
havia fet el gest de deixar entrar un ramat d’ovelles. Els pobres animals havien
començat a córrer sense destí, provocant un munt d’accidents (naufragia), a
tort i a dret, entre els corredors desorientats. Aquesta era l’última moda a
Roma, el públic es feia un tip de riure quan observava les caigudes, les
frenades, els xocs i els derrapatges, provocats pels herbívors. Amb aquest
ambient festiu, els assistents movien les flors, les cintes o els mocadors del
color del seu equip, a l’espera del programa sencer. Sabien que el més
impressionant eren les curses, però ningú feia mala cara a la resta
d’espectacles que s’intercalaven, en el temps mort.

Assenyala
anterior:

aquelles frases que siguin correctes, segons el text

Els corredors donaven 5 voltes al circuit.
L’inici de la cursa l’indicava l’editor que deixava caure un
mocador blanc sobre el terra.
El públic portava flors, cintes i mocadors que llençaven a la
pista, del color del seu equip preferit.
Es jugaven autèntiques fortunes en les apostes.
Els accidents, naufragia, eren molt excepcionals.
Es feien també curses de broma amb animals estranys: zebres,
panteres, lleons, tigres, estruços, camells...; a més, a vegades
feien creuar altres bèsties per desorganitzar-ho tot i provocar
encara més accidents.
Entre cursa i cursa es duien a terme: balls, obres còmiques,
exhibicions d’animals ensinistrats, lluites...
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5. LA DESFILADA INICIAL
Totes les curses per llei s’havien de desenvolupar de l’alba al capvespre, és a
dir, aprofitant la llum de dia, unes 10 hores. Començava l’espectacle amb una
processó pels carrers de la ciutat fins al circ:

Uneix la processó (la pompa) amb la imatge corresponent.
1. L’editor, la persona que sufragava
els jocs, dalt d’una quàdriga.

2. Uns músics amb tubes.

3. Els esclaus de l’editor amb palmes i
els cartells publicitaris de les gestes de
l’amo i amb altres acompanyants.

4. Uns sacerdots amb les imatges
dels déus en un carruatge.

5. I els aurigues, els corredors
participants.
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6. ELS EQUIPS
Habitualment competien 4 equips diferents, identificats per 4 colors i
gestionats per grans accionistes, propietaris dels cavalls i dels corredors més
famosos. Alhora, però, podien sortir fins a 12 carruatges. Guanyava el que
creuava abans la meta.

Blau

vermell

verd

Identifica cada equip (factiones):

blanc
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7. ELS CARROS
Observa la imatge i marca les expressions correctes:

El conductor anava sobre un carro lleuger/ pesat, d’uns 25 quilos.
Els materials emprats eren la fusta i el vímet/ el plàstic i el ferro.
Tenia 2/4 rodes de fusta.
Les quadrigues eren carruatges estirats per 2/4 cavalls.
L’auriga anava dret/assegut.
Els animals portaven les potes/ el coll embenats com a protecció, per
evitar accidents.
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8. ELS AURIGUES
Completa les frases següents amb:
Una túnica del color del seu
equip,
casc,
esperonar els cavalls,
evitar les rascades i les ferides,
sosté l’embocadura d’un cavall,
protegir-se dels cops de les
caigudes,
un fuet,
1. Al

cap

es

col·locava

_________________,

un
per

_______________________________.
2. El

cos

el

cobria

amb

_______________________________,
enfaixat mitjançant cintes per a
protegir-se la columna.
3. A les cames i els braços portava
peces

de

cuir,

per

_______________________________.
4. A

la

mà

esquerra

sosté

______________________________,
que usava per _________________.
5. Amb la dreta, _________________.
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9. COM HO REPRESENTAVEN ELS ROMANS?
Els romans van fer diferents escultures i mosaics en què explicaven com
eren les curses. Escriu a sota de cada imatge el peu que li

correspongui:
quadriga, auriga guanyador amb palma,
carro, biga, casc, accident
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10. LA COMPETICIÓ
Marca al següent mosaic aquests elements:
Piscines, obeliscs, carceres, ous i dofins com a marcadors,
treballadors, accident

Quants corredors hi participen?
I quants cavalls?
I quants accidents hi veus?

