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JUSTIFICACIÓ  

Aquest nou llibre, La mort plana sobre l’arena de Tàrraco, està dirigit a tots 

els lectors i als alumnes de 12 a 16 anys, interessats en el món romà en 

particular, i en el nostre patrimoni, en general. 

La narració propicia: 

 Gaudir amb la lectura. 

 Donar vida i contextualitzar un dels edificis més emblemàtics de la 

nostra ciutat: l’amfiteatre. 

 Comprendre quina era l’existència d’un gladiador romà. 

 Interrelacionar les parts de l’edifici amb els personatges que 

l’ocupaven. 

 Conèixer els tipus d’espectacles que s’hi desenvolupaven. 

 Saber com eren les lluites i la relació que tenien entre la vida i la 

mort. 

El coneixement de l’amfiteatre de Tàrraco i dels seus espectacles resulten 

especialment motivadors per als alumnes de totes les edats. La passió per 

la lluita, la incertesa, el patiment i la mort segueixen fascinant al segle XXI.  

Creiem fermament en la lectura, com a eina fonamental per al 

desenvolupament cognitiu i per aconseguir una major riquesa lingüística. 

Però, a aquestes raons els hem de sumar el coneixement que aporta sobre 

la vida del passat, de tal manera que ens permet traspassar la porta del 

temps i endinsar-los en el dia a dia dels nostres ancestres. El lector podrà 

reviure les sensacions, imaginar-se com eren els protagonistes i penetrar en 

els seus pensaments, alegries i tristeses. 

L’alumne/a patirà amb l’estrès del protagonista, en els seus darrers minuts 

d’alè. Es posarà en el seu lloc, experimentarà la por i la ràbia envers la seva 

situació i coneixerà els costums, la mentalitat i els entreteniments dels 

romans. 

Aquest apropament als jocs, es produeix mitjançant la veu d’un brità 

esclavitzat i convertit en gladiador, el qual explica en primera persona com 

un estranger, un bàrbar, veu els “civilitzats” romans. Aquesta anàlisi 

externa comporta una reflexió vivencial sobre l’antiguitat clàssica. 

El protagonista ens explica on i com vivia abans de la seva captura, com va 

ser l’arribada al ludus i en quina situació esdevé el seu dia a dia. Ja a 

l’amfiteatre, ens parla del públic classificat jeràrquicament, de les parts i 

funcions de l’edifici i de la tipologia dels espectacles realitzats al llarg de la 

jornada. 
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El seu contrapunt resulta l’editor, un personatge privilegiat, organitzador 

dels jocs, que paga els animals, el sopar, la pompa i els homes per a la 

seva glòria política. 

Malgrat que la condemna als gladiadors no superava el 10%, el nostre 

narrador no té sort. Es troba davant la incertesa de ser salvat o ajusticiat, 

mentre repassa els darrers anys. El traspàs entre el present i el passat, el 

record i la vivència i entre el sofriment i la resignació, enfronten al brità i al 

lector, entre la realitat i la imaginació. 

A part de la lectura comprensiva del text, acompanyada de la lectura 

comprensiva de les imatges, proposem un seguit d’activitats que poden fer-

se de forma completa o parcial, segons els objectius marcats. Aquesta 

proposta ens ajudarà a aprofundir en l’assoliment dels continguts treballats 

i a evidenciar-ne el nivell de comprensió. 

El glossari del final permet remetre al lèxic més complex, en facilita la 

comprensió i n’amplia el vocabulari sobre la Tàrraco romana. 

El llibre compta amb 70 dibuixos, fets per l’il·lustrador Hugo Prades. 

Continguts conceptuals: 

1. L’amfiteatre. 

2. Les parts. 

3. Els espectacles. Tipologies. 

4. La classificació dels espectadors. 

5. Els gladiadors. Vida i variants. 

6. Les lluites. 

Procediments: 

 Lectura i anàlisi d’imatges. 

 Compleció de la informació. 

 Redacció de textos. 

 Ús de la empatia. 

 Extracció de conclusions. 

 Classificació de personatges, imatges, informació. 

 Identificació de parts i personatges. 

 Interrelació d’informació. 

 Ús de codis. 

Actituds: 

 Valoració del patrimoni. 

 Treball net i acurat. 

 Treball en equip. 
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NIVELL AL QUAL VA DIRIGIT 

ESO. 

 

METODOLOGIA 

Aconsellem fer la lectura inicial del llibre La mort plana sobre l’arena 

de Tàrraco, previ a la visita a l’amfiteatre. Hem de procurar que la 

lectura sigui el més comprensiva possible, mitjançant l’ús de: 

 Preguntes pertinents, orals i conjuntes, 

 Preguntes per escrit, 

 Elaboració de resums, esquemes, mapes conceptuals sobre 

algun capítol o apartat, 

 La resolució de les activitats següents. 

En qualsevol cas, podem formar petits grups de 2 o 3 alumnes, que 

poden resoldre tot el dossier, o part d’ell, segons creiem convenient. 

 

Tot aquest material pot ser usat com a treballs previs o posteriors a 

la visita de l’amfiteatre.  

La proposta es resoldria: 

1. Treballs previs: lectura del conte o realització dels treballs 

previs del quadern que podeu trobar com a PDF a la nostra 

pàgina web: Publicacions/Tàrraco romana/5. Amfiteatre. 

2. Treballs de camp: visita a l’amfiteatre. També podem usar el 

quadern anterior, que inclou ambdues parts. 

3. Treballs posteriors: les activitats d’aquest quadern sobre el 

llibre possibiliten una recapitulació i una avaluació final 

 

RESOLUCIÓ DE LES ACTIVITATS: 
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A l’atac! 

Observa la imatge i classifica les frases, segons corresponguin als 

britans (B) o als romans (R): 

 

o Porten cuirassa. (R) 

o Van amb el tors a l’aire. (B) 

o Estan ordenats i arrenglerats. (R) 

o Corren desordenats. (B) 

o Van pintats de blau. (B) 

o Duen casc. (R) 

o Vesteixen una túnica. (R) 

o Porten pantalons. (B) 
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El viatge 

Marca els següents elements al dibuix, amb el número que els 

correspongui: 

 

(1) Via Augusta 

(2) Mausoleu de la torre dels Escipions 

(3) Tàrraco 

(4) Inscripció 

(5) Déu Atis representat doblat 

(6) Pintura amb el retrat dels difunts 

(7) Legionari 

(8) Cavalleria  

(9) Esclaus  

  

2 

6 

4 
5 

9 

1 

7 

3 

8 
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Què menjaven? 

Assenyala els aliments que acostumaven a consumir els gladiadors: 

 

 
PEIXOS 

   ORDI 
 

FORMATGE 

VERDURES FRUITES 
 

FARINETES 

CARN 

 
LLEGUMS 

 
FRUITES SEQUES 
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Per la nit... 

Explica com se sent el brità a la seva habitació quan arriba la nit: 

 

Idees: 

 Record de la vida anterior al poblat. 

 Què faig el dia a dia: entrenament, els companys, el menjar... 

 Com puc dormir en la cel·la: comoditat, lligat, necessitats, 

fred... 

 Sentiments: enyorança, odi, rancúnia, companyerisme, 

maltractament... 

 Somnis de futur: alliberament, retorn al poblat, trobar una 

dona, tenir fills, fer-se famós, por a la mort... 
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L’amfiteatre consta de... 

Col·loca el nom de cada part de l’amfiteatre al seu lloc:  

 

  
Imma cavea Grades inferiors per als assistents més 

influents. 

Media cavea Zona intermèdia de les grades, la més àmplia. 

Summa 
cavea 

Secció superior de les grades, on se situaven 
els pobres i les dones. 

Pòdium  Barrera de separació dels espectacles i del 
públic. 

Arena  Espai central on es desenvolupaven els 
espectadors. 

Pulvinar  Llotja presidencial. 

Vomitòria  Porta d’accés a les grades. 

Velum  Tendal de protecció del sol. 
 

 

Summa cavea 

Pulvinar  
Media cavea 

Imma cavea 

Velum 

Vomitoria 
Arena 

Pòdium 
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El públic 

Posa a cada personatge el seu nom: 

 

    

 Senadors    Flamen   Editor 

  

Homes amb toga de color    Nens i mestres 

   

  Legionaris      Estrangers i dones  
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On m’assec? 

Col·loca cada personatge a la zona de la càvea que li correspon 

segons la seva categoria. Posa-hi el número adequat: 

 

  

3. Summa cavea 

1.  Imma cavea 

2. Media cavea 

1 

2 
3 2 

2 1 
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El sacrifici 

Observa el dibuix i marca les paraules correctes en negreta, de les 

frases següents: 

 

o Els oferents han triat dues/tres bèsties sanes per al sacrifici. 

 

o L’altar té forma piramidal/rectangular i servia per a fer la 

lectura de les vísceres/la pota de l’animal, al seu damunt.  

 

o El sacerdot porta el cap cobert/descobert amb la vora de la 

toga com a símbol de la seva funció litúrgica.  

 

o El sacrificador sosté una destral/un punyal a l’espatlla per 

matar el bou de manera ràpida i definitiva. 

 

o L’animal estava decorat per al cerimonial amb les banyes 

pintades/unes cintes de colors/ un drap.  

 

o El músic interpreta una melodia ritual amb el pandero/la 

flauta doble, a fi de propiciar el silenci i l’oració. 

 

o Les garlandes adornaven el recinte, penjades entre les 

columnes/ a l’altar, formades per fulles, fruites i cintes. 
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La desfilada 

Posa el nom sota dels personatges que formen la desfilada cap a 

l’amfiteatre: 

Editor a la quadriga, lictors, músics amb corns,              

estàtues dels déus, clients de l’editor, esclaus,               

esclaus amb cartells, músics amb tubes i corns 

 

 

 

 

 

 

 

Gladiadors, carros amb feres, legionaris,                          

esclaus amb les armes, caçadors, condemnats a mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estàtues dels déus. Esclaus. 

Músics amb 

corns. 

Líctors. 

Editor a la 

quadriga. 

Músics amb 

tubes i corns. 

Clients de 

l’editor. 

Esclaus amb 

cartells. 

Carros amb feres. Esclaus amb 

les armes. 

Gladiadors. 

Caçadors. Legionaris. 
Condemnats a 

morts. 
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Els espectacles 

Situa cada imatge en el lloc que li correspon, escriu el número a la 

casella corresponent i explica l’escena: 

Caceres 
(venationes) 

Execucions 

Gladiadors 

(munera 
gladiatora) 

(1) Acròbata 
saltant sobre 

el toro. 
(2) Lluita d’un 

toro i un os. 
(5) Ensinistrador 

d’una llebre i 

un lleó. 
(6) Caçador de 

lleones. 

(3) Condemnats a 
les feres. 

(4) Lluita de dos 
gladiadors. 

MATÍ MIGDIA TARDA 

  

  

   

  

1 

4 

2 

3 

5 
6 
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Què faig? 

Explica quin tipus de feina realitzaven aquestes persones: 

 

 

 

El públic de les primeres files, 

rep el programa de 

l’espectacle, escrit sobre 

làmines de fusta i begudes. 

Els assistents, vestits amb 

una toga de color, poden 

comprar pastissos i dolços. 

Un pintor escriu pintades per 

les parets, anunciant els 

espectacles a l’amfiteatre. 

Mentre, un esclau es passeja 

amb un cartell amb el mateix 

propòsit. 
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Què faig? 

Explica quin tipus de feina realitzaven aquestes persones: 

 

 

 

 

 

 

 

Ambient exterior de 

l’amfiteatre, amb els 

tenderets preparats per a la 

venda de productes: begudes 

i aliments. 

Venedor ambulant de records 

de la festivitat: petits 

gladiadors, llànties, gots, 

medalles, espases en 

miniatura… 

Uns esclaus llencen premis 

als espectadors, mitjançant 

una catapulta.  

Quan fa molta calor, uns 

esclaus ruixen els assistents 

amb aigua perfumada, per a 

refrescar-los. 
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L’armament 

Posa el nom a les diferents peces de l’armament dels gladiadors: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casc 

Escut  

Mandica 

Trident 

Greba 

Punyal  

Xarxa  

Cinturó  Calçotets

s 

Espasa 
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Tipus de gladiadors 

Observa cada gladiador i posa-li el nom a sota, a partir de les pistes 

següents: 

 

 

 

o El secutor porta dues grebes i una mandica per 

protegir-se el braç. 

 

o El traci té un escut rodó i una espasa curta i corba. 

 

o El murmillo es protegeix amb un escut gran i bombat i 

el seu casc compta amb una gran crinera. 

 

o El retiarius sosté un trident i una xarxa 

 

 

 

 

 

 

Murmillo Traci Secutor Retiarius 
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La lluita 

Ordena la seqüència del desenllaç de la lluita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condemna a 

mort. 

   Treuen el cadáver del 

gladiador. 

  Lluita entre els 

gladiadors. 
    Comprovació de 

la mort. 

  Execució. 

 

 

 

 

 

3 

4 

1 

5 

2 
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L’arribada del gladiador 

Ordena les imatges, per tal que vagin amb la seva explicació:  

 

 

1. Els legionaris ens van encadenar 
amb els grillons, a l’espera dels 

detestables comerciants. 

  

2. Tot just arribar, un dels esclaus 
em va despullar el tors i, amb un 

ferro roent, ens va marcar 
l’espatlla, l’un darrera l’altre, 

enmig d’esgarrifosos xiscles de 

dolor. 

  

3. Ens van inscriure en l’arxiu, on 

hi constaven totes les nostres 
dades: el lloc d’origen, el preu 

de la compra, l’edat i les 
malalties. 

 

4. A l’escola estàvem agrupats 
homes seleccionats de diferents 

orígens territorials i jurídics. 

 

5. Fèiem tres àpats al dia, amb una 

copiosa alimentació a base de 
farinetes d’ordi i algun 

complement substanciós. 

 

 

 

 

 

 4 

2 

1 

3 

5 
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Cert o fals? 

Marca si aquestes frases són certes (C) o falses (F):  

 

 
El protagonista era originari de la Britània. 

 
C F 

 
Va haver de jurar que suportaria ser cremat, ferit, 

colpejat i assassinat pel punyal. 
 

C F 
 
La presó era un minúscul espai on només es podia estar 

assegut, sense estirar les cames. 

 

C F 
 

Durant la formació usaven pesades espases de fusta i 
escuts de vímet, per entrenar-se colpejant una biga 

clavada al terra. 
 

C F 

 

Quan ja en sabien, els substituïen les armes de simulacre 
per les autèntiques: l’escut i l’espasa ben esmolada. 

 

C F 
 

Els exercicis físics es feien en un ampli pati, anomenat 
palestra. 

 

C F 
 
Els gladiadors eren presoners de guerra, criminals 

condemnats a mort, esclaus fugitius o homes lliures 
desesperats. 

 

C F 

 

El propietari dels gladiadors es coneixia com a editor. 

 
C F 
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El codi secret 

Desxifra algunes paraules del text què estan escrites amb el codi. 

Escriu-les bé. 

          
a b c d e f g h i j 

          
l m n o p q r s t u 

          
v x y z       

 

Per tal d’organitzar els  catorze mil 

 espectadors que caben a 

l’ amfiteatre de  

Tàrraco i evitar les aglomeracions i les baralles, abans 

dels  jocs s’ha distribuït gratuïtament unes 

 fitxes d’os, tesserae, on s’indica per 

quina  porta s’ha d’entrar per trobar el  

 lloc corresponent i no cometre errors ni intentar 

les  trampes habituals. 

Per als inevitables inexperts i els despistats, s’han disposat 

uns  gràfics esquemàtics de localització 

a les  parets. A la cara frontal de cada 

 seient que té la mesura correcta per 

acollir una  persona, s’hi llegeix un 

número o el nom dels  càrrecs més 

influents. 

 


