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CAPVESPRES A LA ROMANA
DILLUNS 12 
19.30 h  Celebratio Ludi Iessonensis  
Sortida: plaça Bisbe Ben-lloch
Rua de celebració de l’inici dels Capvespres a la Romana. A càrrec dels GEGANTERS DE 
GUISSONA i amb les gralles dels MARGENERS DE GUISSONA.

22.00 h  TEATRE. “Espases, espases, espases” 
Lloc: plaça Major Durada: 45 min
Els alumnes del grup de teatre de l’IES GUISSONA ens presenten una adaptació lliure de 
diferents textos de Lluís Montoliu, sota el títol “ESPASES, ESPASES, ESPASES” sota la direcció 
de Tate Bonjoch.

DIMARTS 13 
22.00 h MÚSICA. Els Stompers & Celtic Caos  
Lloc: plaça Major Durada: 90 min
Aquest grup de músics i ballarins ens porten l’ambient càlid i engrescador d’una taverna 
irlandesa al gran escenari, perquè tothom gaudeixi de la vetllada de la millor manera 
possible amb els balls populars irlandesos i les seves cançons...

DIMECRES 14
22.00 h CINEMA HISTÒRIC. Àgora  
Lloc: plaça Major Durada: 126 min
Àgora és un drama històric que es desenvolupa a la ciutat d’Alexandria (Egipte), a partir de 
l’any 391 dC.  La protagonista, interpretada per Rachel Weisz, és la matemàtica, �lòsofa i 
astrònoma Hipatia d’Alexandria, que va ser assassinada, esquarterada i incinerada pels 
seguidors del bisbe i sant cristià copte Cirili d’Alexandria, l’any 415 dC.

DIJOUS 15
21.30 h GRAN BANQUET ROMÀ Convivum   
Lloc: plaça Major  Preu: 10€

Venda d’entrades a partir de l’1 de juliol a l’O�cina de Turisme de Guissona (tel. 973 55 14 14 
– turisme@guissona.cat i plaça Vell Pla, 7 LA FASSINA). 

El diví Cèsar i la reina Cleòpatra ens brinden l’oportunitat de participar en un sopar romà on 
tots els detalls hi són benvinguts i mentre mengem, gaudirem de diferents espectacles de 
música, foc i dansa que animaran la vetllada.

Després del sopar es coneixerà el guanyador del CONCURS D’APARADORS ROMANS, organit-
zat per l’Associació de Botiguers i Comerciants de Guissona.

Amb la participació de: restauradors de Guissona, Associació Gastronòmica la Manduca, , 
Margeners de Guissona, Escola de Dansa Montse Esteve, Escola Municipal de Música Josep 
M. Llorens i Cisteró i Forces Diabòliques de Sanaüja.

DIVENDRES 16
23.00 h ESPECTACLE. Adoració als déus
Lloc: plaça Major Durada: 20 min
Els Un, dos, tres, kuà ens presenten un espectacle de ritme, so i llum, amb el 
qual es clouran els capvespres a la romana i es donarà pas al Mercat Romà.

Un any més, el Mercat Romà de Iesso representa un salt en el 
temps per rememorar l’esplendor de la Guissona romana. Els 

vilatans, vestits amb la seva toga i calçats amb les millors 
sandàlies, ofereixen la possibilitat de recórrer els carrers del 
nucli històric i gaudir d’una jornada carregada d’emocions i 
de vivències. Per un dia, en l’àmbit escenogrà�c o ideològic, 
les places, els carrers i els espais de la vila es transformen en 
un fòrum, unes termes, un teatre o un mercat. En aquest con-
text els assistents podran reviure les situacions i experiències 

que es donaven en una ciutat romana.

Durant una jornada farcida de color i alegria el mateix Juli 
Cèsar i la reina Cleòpatra ens acompanyaran en els especta-

cles que ja s’han convertit en tradició i ens donaran 
l’oportunitat de descobrir la història de l’heroïna grega Ariad-

na i moltes sorpreses més.

T’atreviràs a entrar al laberint?

DE L 12 AL 16 DE JULIOL 
10.00 h FES DE ROMÀ!  
Lloc: Casal d’Estiu Durada: 4 h

Escola de legionaris
En aquesta escola es formaran els nens i nenes de Guissona per poder formar part de 
l’exèrcit del Cèsar. Aquí es recrearan els materials, les tècniques i les experiències quotidianes 
dels legionaris romans

Taller de quadriguetes
Elaboració de la quàdriga amb la qual es podrà participar a la II CURSA DE QUÀDRIGUES 
INFANTILS.
    Inscripcions: al Casal

13 i 14 DE JULIOL

18.30 h Taller de reconstrucció històrica. Fes-te una llàntia!
Lloc: plaça de Capdevila   Durada: 2 hores  Inscripcions: 1€
Coneix tot el procés d’elaboració de les llànties romanes i emporta-te’n una a casa.
Dimarts per a nens i nens de 5 a 14 anys i dimecres per a majors de 14 anys
Inscripcions, abans del 9 de juliol a l’O�cina de Turisme de Guissona (tel. 973 55 14 14 – 
turisme@guissona.cat i plaça Vell Pla, 7 LA FASSINA). 

I A MÉS ...

Del 5 al 16 de juliol:
IV Curs d’Arqueologia de Guissona. Ciutat Romana de Iesso 
Més informació i inscripcions en programes a part.

Cicle de conferències emmarcades en el IV Curs d’Arqueologia de Guissona. 
Durant les setmanes del curs, de dilluns a divendres, de 18.00 a 20.00 h a la Fassina. 
    Consulteu programes a part.

Concurs d’aparadors romans.
Els aparadors de Guissona es vestiran amb les millors gales per traslladar-se a l’antiga Iesso. 
Gaudiu del concurs que els botiguers de l’Associació de Comerciants de Guissona us han 
preparat i guanyeu un val de 300€ per comprar als comerços de la vila.

Gimcana d’Ariadna
informació /inscripcions: O�cina de Turisme de Guissona (tel. 973 55 14 14 – 
turisme@guissona.cat i plaça Vell Pla, 7 LA FASSINA).      
Data limit: Dimecres 14 de juliol
- programes a part -



MERCAT ROMÁ

10.00 h  Obertura del Mercat Romà Lloc: Mercat (nucli antic)
Els carrers de la vila obren les seves portes a un estol de mercaders que ens oferiran tot 
tipus de productes en l’òrbita d’allò que ens podríem trobar en un mercat romà. 

De 10.00 a 20.00 h Jocs romans Lloc: Romanorum Ludi (placeta del carrer de l’Om)
El Museu de Sant Boi de Llobregat, organitzador dels Ludi Rubricati, ens convida a gaudir 
dels jocs amb què es divertien els nens i nenes a la Iesso Romana

De 10.00 a 20.00 h Escola de gladiadors Lloc:  Ludus Magna  (plaça de Capdevila) 
L’escola de gladiadors és un espai on el públic podrà posar a prova les seves habilitats com 
a lluitadors i demostrar qui és un autèntic gladiador. (Preu per al públic: 1,5€/1 activitat – 
3€/3 activitats)

10.30 h El mite d’Ariadna (primera part) Lloc: Fòrum (plaça Bisbe Ben-lloch)

El grup de teatre Els 4 gats ens presenta la primera part de “EL MITE D’ARIADNA”, una bonica 
història d’amor ambientada en la Grècia antiga. 

11.00 h Des�lada de les legions del Cèsar i el seguici de Cleòpatra 
Lloc: Mercatus (nucli antic)
Sortida de les diferents comitives que acompanyaran el diví Cèsar i la reina Cleòpatra per 
diferents punts de la vila.

11.30 h Trobada de la comitiva del diví Cesar i la reina Cleòpatra al Theatrum de Iesso i 
passeig triomfal pels carrers de la vila Lloc: Theatrum (plaça Major)
El diví Cèsar i la reina Cleopatra es reuniran amb tota la comitiva per iniciar una des�lada 
pels carrers de la vila.

12.00 h Cerimònia d’inauguració del Mercat Romà de Iesso a càrrec del  diví Cèsar i la 
reina Cleòpatra 
Lloc:  Fòrum  (plaça Bisbe Ben-lloch)
Inauguració o�cial del XIV Mercat Romà de Iesso a càrrec del diví Cèsar i la reina Cleòpatra 
(els iessonensis guanyadors del concurs d’oratòria de la XV Bakanal de 2009) i els senadors 
de la vila. 

12.30 h  Espectacle de lluita de gladiadors Lloc:  Fòrum  (plaça Bisbe Ben-lloch)
En aquest espectacle els diferents tipus de gladiadors de l’antiga Roma (retiarius, secutor, 
traci...) lluitaran entre si per aconseguir la seva llibertat. 

12.30 h  Des�lada pels carrers de la vila de les legions romanes 
Itinerari: de taverna a taverna 
Les legions de Iesso omplen de color el Mercat Romà de Iesso des�lant per tota la vila per 
celebrar la  presència de Cèsar i la seva reina.

13.00 h Des�lada de quàdrigues Itinerari: Mercat (nucli antic)
Des�lada de les quàdrigues participants a la III CURSA DE QUÀDRIGUES fent un recorregut 
per tot el Mercat i animant els visitants a apostar pel vencedor de la cursa.

17.00 h El mite d’Ariadna (segona part) Lloc: Termae (fonts del poble)
El grup de teatre Els 4 gats ens deleitarà amb la segona part de les aventures de l’heroïna 
grega Ariadna.

17.45 h II Cursa de quàdrigues infantil Lloc: Circ (portal de l’Àngel)
La mainada de Guissona demostrarà que també és capaç de guiar la quàdriga més veloç en 
la II Cursa de quàdrigues infantils. (consulteu les bases a part)

18.00 h  III Cursa de quàdrigues Lloc: Circ (portal de l’Àngel)
Els aurigues més capaços de Guissona tornaran a agafar les regnes per demostrar que una 
cursa no tan sols es guanya amb velocitat! No deixeu d’apostar pels vencedors! (consulteu 
les bases a part)

18.30 h  Passeig d’esclaus pel mercat  Itinerari:  Mercatus (nucli antic)
Drakònia passejarà pels carrers del mercat els seus esclaus i esclaves per donar a conèixer 
les novetats que el seu marxant ens té reservades pel mercat d’enguany.

19.00 h Espectacle de FALCONS Lloc:  Termae  (fonts del poble)
Els Margeners de Guissona ens ofereixen un espectacle de falcons, unes construccions 
acrobàtiques d’aspecte dinàmic i coreogrà�c amb un efecte estètic.

19.00 h  Música romana Lloc. Viridarium, Jardins romans (carreró de Sant Magí)
Seguint de ple la tradició musical antiga Melani Molina ens ofereix una actuació musical 
d’arpa, l’evolució d’un dels instruments més valorats en l’antiguitat.

20.00 h El mite d’Ariadna (tercera part) Lloc: Theatrum (plaça Major)
Si voleu conèixer el desenllaç de la història d’Ariadna, no us podeu perdre la tercera part de 
la representació del mite a càrrec del grup de teatre Els 4 gats.

21.45 h Dansa en honor del diví Cèsar i la reina Cleòpatra Lloc:  Theatrum (plaça Major)
L’escola de dansa Montse Esteve ens ofereix com a cloenda del mercat romà i inici de la 
Bakanal un espectacle de dansa inspirat en la història de l’heroïna grega Ariadna i protago-
nitzat per nois i noies de Guissona.

22.30 h Concentració dels participants de la XVI Bakanal  Lloc: Circ (portal de l’Angel)
Els joves de la vila que participen en la XVI Bakanal es congreguen al portal de l’Àngel per 
iniciar el camí que els portarà a gaudir d’una llarga nit d’estiu de disbauxa i diversió. 
(programes i inscripcions a part)

22.30 h Sopar romà Lloc: Thermopolium (plaça Vell-Plà)
Viviu de l’ambient nocturn del mercat romà tot sopant en el thermopolium instal•lat a la 
plaça Vell-Plà. Gaudiu d’un bon sopar en bona companyia amenitzat per l’actuació musical 
de l’arpista Melani Molina. (venda anticipada de tiquets a l’O�cina de Turisme)

I a mes, durant tot el dia 
Trobareu animació pels carrers, passeigs amb la cavalleria romana, esclaus, gladiadors 
retirats, música, venda de pòssima...

El Museu de Guissona ofereix visites guiades al parc arqueològic a les 11.00 h, 12.00 h, 
13.00 h, 18.00 h, 19.00 h i les 20.00 h. Entrada i visita gratuïta als que vagin vestits de romans 
i entrada a 1€ a la resta.

Organitza:  Ajuntament de Guissona - Comissió Organitzadora del Mercat Romà
Col•labora:   Diputació de Lleida - Departament de Cultura de la Generalitat de 
                                 Catalunya

Activitats organitzades per: Agrupament Escolta i Guia Bella Iesso - Amics dels Cavalls de 
Guissona i Comarca - Associació de Botiguers de Guissona - Comissió de la Bakanal - Associa-
ció Eslava Oriental- Els Margeners de Guissona - Escola de Dansa Montse Esteve - Escola de 
Música J. M. Llorens i Cisteró - Forces diabòliques de Sanaüja - Geganters de Guissona - Grup 
de Teatre “Els 4 gats” - IES Guissona - Kuartos’85 - Museu de Guissona - Un, dos, tres, kuà - 
Unió de la Comunitat Senegalesa de la Segarra i l’Urgell - Entitats i grups de joves de 
Guissona

El XIV Mercat Romà de Iesso presenta, en aquesta edició, un seguit de 
novetats que no us podeu perdre!

Aquest any, el grup de percussió local Un, Dos, Tres... Kuà ens ofereix un 
espectacle de música i llum per buscar el favor dels déus i tancar els 
actes dels capvespres a la romana i per donar pas al mercat amb la 

millor de les sintonies
Intentarem conèixer més sobre el món romà per tal d’endinsar-nos en la 

mitologia clàssica, un recurs entre religiós i literari per entendre la 
concepció del món a l’antiguitat. El grup de teatre Els 4 gats i l’escola de 

dansa Montse Esteve ens brindaran l’oportunitat de gaudir amb la 
història de la princesa Ariadna i les seves vicissituds amb el laberint del 

Minotaure, l’heroi Teseu i el déu Dionís, Bacus en llatí.
En paral•lel amb aquesta aventura s’ofereix la possibilitat de viure el 

mercat amb més intensitat que mai, participant en la Gimcana 
d’Ariadna. Un joc  per a tots els públics que al llarg del dia portarà els 

participants pels actes més destacats de la festa.
A més a més, durant el mercat, tota la quitxalla podrà aprendre com es 

lluitava en l’antiga Roma visitant el nostre Ludus Magnus, és a dir, 
l’escola de gladiadors on es formaven els millors lluitadors de l’imperi.

Finalment, com a gran novetat, presentem com a invitats d’excepció una 
representació d’una altra festa de reconstrucció històrica ambientada 
en època romana: els ludi Rubricati. Una celebració que es dóna anual-

ment la primera setmana de juny en la localitat de Sant Boi de 
Llobregat, promoguda i organitzada pel museu de la mateixa població.

1. Circ. portal del Angel
2. Romanorum. Ludi (Placeta C/Om)
3. Mercatus. Carrer de la Font, Botigues, Fluvià i Bisbal
4. Forum. Pl. Bisbe Benlloch
5. Jardins Romans. (Carreró St.Magì)
6. Theatrum. Pl.Major
7.Thermae. Fonts de la Vila
8. Ludus Magna. Pl. Capdevila


