MATÍ

10.00 - 14.00 h Nucli històric
PARADES D’ARTESANS
Els carrers de la vila s’omplen de
mercaders que ens ofereixen tots
aquells productes que podíem haver
comprat en un mercat de l’antiga Iesso.
10.00 - 14.00 h Nucli històric
PORTES OBERTES AL CONJUNT
ARQUEOLÒGIC
Descobriu el Museu i el Parc
Arqueològic de Iesso i coneixereu
petites històries i tresors amagats
que ens permetran aprofundir en la
història d’aquesta ciutat romana.
10.00 - 14.00 h Placeta del Bisbe
Benlloch
DEMOSTRACIÓ D’OFICIS ANTICS
Arnau Trullén, arqueòleg i ceramista,
ens mostrarà les característiques de la
producció denominada Terra Sigillata.
Un tipus de ceràmica fina de taula que
va dominar els mercats mediterranis
en època romana.
Mª Eugènia Cicaré, artesana experta
en l’elaboració de vidre, ens mostrarà
els processos seguits en la fabricació
de denes, amulets, ungüentaris i altres
objectes de vidre tal i com es feia en
època romana.
10.30 - 13.30 h L’Escorxador
EXPOSICIÓ: FEMINA, SER DONA
A ROMA
Una proposta comissariada per
KuanUm, un equip de llarga trajectòria
en recreació històrica romana i que
en motiu d’aquesta exposició, ens
introduirà en el món femení durant el
període romà.

10.30 - 13.30 h Carrer del Gueto (entrada pel carrer de la Font)
ESCOLA DE LEGIONARIS
Carregueu-vos de força, enginy, coratge
i valor per participar en les activitats
que trobareu dins d’aquest espai
dinamitzat pel Centre Excursionista
Guissonenc.
10.30 - 13.30 h Aparcament del Vell Pla
CAMPAMENT MILITAR
Espai de descans i d’entrenament
de la LEGIO II TRAIANA FORTIS –
COHORS I BARCINONENSIS del grup
de reconstrucció històrica BARCINO
ORIENS.
10.30 - 13.30 h Fonts del poble
TERMES ROMANES
Refresqueu-vos i gaudiu d’aquest espai
d’oci i socialització.
10.30 - 13.30 h Plaça de Capdevila
CORT DE LA REINA CLEÒPATRA
Durant el matí, les membres de
l’Associació de Dones Nèvia esdevenen
esclaves i criades de la reina Cleòpatra
i ens conviden a conèixer la seva
residència a Iesso per poder gaudir de
tota l’esplendor de l’Egipte faraònic.
10.30 h Sortida des del carrer Fluvià
CERCAVILA DEL DÉU BACUS
El gegantó del Déu Bacus recorrerà
els carrers del a vila acompanyat
de l’animació musical del grup
CALÀDRIUS i dels nens participants en
els tallers dels Capvespres a la Romana
11.00 - 12.30 h Fonts del poble
TALLERS INFANTILS
Tallers inspirats en l’eix conductor del
Mercat Romà d’enguany: la Guerra de

Troia. Els més petits, amb l’Associació
de Romanesos de Guissona, podran
conèixer els elements clau d’aquest
esdeveniment.
11.00 h - 13:00 h Sant Felip Neri
TALLER D’ARQUITECTURA
TRADICIONAL
Grans i petits podreu experimentar
tècniques de construcció de l’antiguitat
amb l’ús de tàpia i de pigments
naturals, a càrrec de CASETADEPALLA
(Arnau Bujons, arquitecte).
11.30 - 13:30 h Racó de la Família
LA COSMÈTICA ROMANA:
HOMES I DONES
Les ornatrices romanes del grup de
reconstrucció
història
BARCINO
ORIENS ens explicaran les claus de la
cosmètica romana en homes i dones i
les posaran en pràctica.
11.30 h Sortida de l’Ajuntament
DESFILADA DEL SENAT
El Consistori de Guissona esdevé la
Cúria de la ciutat romana i vestits per a
l’ocasió es traslladaran al campament
de legionaris per rebre el Diví Cèsar.
12:00 h Aparcament del Vell Pla
DESFILADA DEL CÈSAR I LA
LEGIÓ DE IESSO
El guanyador del concurs d’Oratòria de
la XX BAKANAL junt amb la LEGIÓ DE
IESSO arribaran al campament militar
on seran rebuts per les autoritats de
la vila i la LEGIO II TRAIANA FORTIS
– COHORS I BARCINONENSIS. Des
d’aquí iniciaran la seva desfilada
triomfal pels carrers de la vila que
s’ompliran de color per festejar la
presència del diví Cèsar.

12.00 h Parc Arqueològic
PISTA “A LA ROMANA” INFANTIL
Els Margeners de Guissona són els
encarregats de dinamitzar aquest
recorregut de proves d’habilitat en el
qual l’aigua, el fang i el bon humor són
els protagonistes.
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys.
Inscripcions a partir de les 11.30 h al
Parc Arqueològic.
12.00 h Plaça de Capdevila
DANSA ORIENTAL
El grup de dansa oriental d’ÈRICA
BONDIA ens portarà la feminitat de la
dansa del ventre al palau de la Reina
Cleòpatra perquè puguin gaudir-ne
tots els seus visitants.
12.30 h Plaça Bisbe Benlloch
DEMOSTRACIÓ DE LA LEGIÓ
ROMANA
El grup de reconstrucció històrica
BARCINO ORIENS i la LEGIÓ DE
IESSO ens presentaran la Panoplia
legionària i les ordres ofensives i
defensives de combat. Així doncs, ens
donaran a conèixer el seu armament i
el funcionament de la legió durant el
combat.
12:30 h Carrer de Sant Magí
BACCHANALIA
La millor barreja de música i literatura
clàssica dels nostres dies. Bacchanalia
és la fusió perfecta entre passat i
present. Versos de l’antiguitat i ritmes
actuals que es barregen i s’entrellacen
com a brins de sal i carícies de sorra, i
fan que el cos recordi allò que l’ànima,
de vegades, oblida.

13.00 h Fonts del Poble
JOC DE TROBALLES
Els més petits buscaran en les piscines
de les nostres termes els tresors més
amagats de l’antiga Iesso, a càrrec
de l’Associació de Colombians de
Catalunya (ACOLCAT) a Guissona.
13.00 h Parc Arqueològic
PISTA “A LA ROMANA” D’ADULTS
Els Margeners de Guissona han
preparat un circuit de proves originals
i esbojarrades. Proves físiques i
proves enginyoses que permetran
gaudir d’una estona divertida al Parc
Arqueològic.
A partir de 13 anys.
Inscripcions a partir de les 11.30 h al
Parc Arqueològic.
13.30 h Plaça Bisbe Benlloch
DESFILADA DE LES LEGIONS
La LEGIÓ DE IESSO i la Legió BARCINO
ORIENS desfilaran pels carrers de
Guissona.

TARDA

17.00 - 20.00 h Nucli històric
PARADES D’ARTESANS
El Mercat Romà reprèn la seva activitat
i el nucli històric s’omple d’un estol de
productes amb parades ambientades
en l’època que ens traslladaran, per
una estona, a l’antiga Iesso.
17.00 - 20.00 h Nucli històric
PORTES OBERTES AL CONJUNT
ARQUEOLÒGIC
Guies coneixedors del passat romà de
Iesso ens convidaran a endinsar-nos
al Museu i el Parc Arqueològic de Iesso
per descobrir tot el que s’hi amaga.

17.00 - 20.00 h Placeta Bisbe Benlloch
DEMOSTRACIÓ D’OFICIS ANTICS
Terra Sigillata és el nom amb què es
coneix una producció de ceràmica
romana que, produïda des de diferents
punts de l’imperi, va dominar la moda
pel que fa a vaixella fina de taula
durant més de cinc segles. L’arqueòleg
i ceramista Arnau Trullén ens en
descobrirà els secrets.
Durant l’època romana, les tècniques
de producció i manipulació del vidre
van viure un gran desenvolupament
fins arribar a la creació de peces de gran
sofisticació formal i estètica. L’artesana
cultural Maria Eugènia Cicaré ens
demostrarà com es fabricaven aquest
tipus de peces.
17.00 - 20.00 h Carrer del Gueto (entrada pel carrer de la Font)
ESCOLA DE LEGIONARIS
Armeu-vos de valor i accediu a
l’espai que us ha preparat el Centre
Excursionista Guissonenc, i si afronteu
totes les proves podreu convertir-vos
en aspirants a legionaris de Iesso.
17.30 h Carrer Bisbal (Ateneu)
DESFILADA DE LA REINA
CLEÒPATRA
La guanyadora del concurs d’oratòria
de la XX BAKANAL i el seu seguici, en el
que participen els membres de la Unió
de la Comunitat Senegalesa, faran la
seva desfilada triomfal per la ciutat
fins a la plaça de Capdevila, on hi ha
ubicada la seva residència a Iesso.
17.30 – 19.00 h L’Escorxador
EXPOSICIÓ: FEMINA, SER DONA
A ROMA
Aquesta exposició ens permetrà

conèixer
la
jurisprudència,
les
divinitats femenines, la seva relació
amb el poder, el sexe, la literatura, la
feina o els trucs de bellesa, en definitiva
ens introduirà al món de les dones en
època romana.
17.30 – 19.00 h Fonts de la Vila
EL MAQUILLATGE I ELS
PENTINATS A LA ROMA ANTIGA
Les ornatrices de BARCINO ORIENS
ocupen les termes de Iesso per
presentar-nos el maquillatge i els
pentinats de les dones romanes,
n’explicaran els detalls en les diferents
èpoques (augustea, flàvia, antonina i
severa).
17.30 – 19.00 h Aparcament del Vell
Pla
CAMPAMENT MILITAR
El campament militar esdevindrà espai
de descans de la LEGIO II TRAIANA
FORTIS – COHORS I BARCINONENSIS
del grup de reconstrucció històrica
BARCINO ORIENS.
17.30 h Portal de l’Àngel
DEMOSTRACIÓ DE LA LEGIÓ
ROMANA. EL RECLUTAMENT
El grup de reconstrucció BARCINO
ORIENS ens mostrarà les pràctiques
de reclutament a les legions de l’antiga
Roma.
18.00 h Portal de l’Àngel
DESFILADA DE LES LEGIONS
ESCORTANT JULI CÈSAR
El guanyador del concurs d’Oratòria de
la XX BAKANAL escortat per la LEGIÓ
DE IESSO desfilarà pel Mercat fins
arribar a la cort de la reina Cleòpatra.

18.00 h Portal de l’Àngel
DEMOSTRACIÓ DE LA LEGIÓ
ROMANA. LA PANÒPLIA
LEGIONÀRIA I ORDRES DE
COMBAT
El grup de reconstrucció històrica
BARCINO ORIENS ens donarà a
conèixer l’armament de l’època
romana i les ordres de combat de la
legió.
18:30 h Carrer de Sant Magí
L’ESPAI DEL CONTE. “Ave Iesso”
Marga Codina, autora del conte
AVE IESSO, ens narrarà una història
d’aventures que transcorre en el marc
del Mercat Romà, acompanyada dels
seus protagonistes el Piteu i la Llúcia.
18.30 h Plaça de Capdevila
EL REFRIGERI DEL CÈSAR
El Cèsar i la Legió de Iesso arribaran a
la cort de la reina Cleòpatra on seran
rebuts amb tots els honors per la reina
d’Egipte, acompanyada del seu seguici
i dels seus esclaus.
19.00 h Carrer de Sant Magí
CERCAVILA AMB EL PITEU I LA
LLÚCIA
Els
geganters
de
Guissona
acompanyats
pels
BALADRERS,
grallers de ponent, es mouran a ritme
de cercavila pel mercat i delitaran el
pas a petits i grans.
19.30 h Parc Arqueològic
GIMCANA INFANTIL AVE IESSO
El Museu de Guissona ens presenta una
gimcana familiar en la qual els seus
protagonistes, el Piteu i la Llúcia, ens
permetran conèixer el Parc Arqueològic
i el Museu d’una forma molt diferent.

19.30 h Sant Felip Neri
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
PERENNIA
MÒNICA MIRÓ VINAIXA és l’autora
d’aquest llibre que recull poemes
epigràfics funeraris llatins i ens els
presenta en el marc de l’espai de Sant
Felip Neri.
20.00 h Sant Felip Neri
MÚSICA TRADICIONAL:
CALÀDRIUS
El quartet musical CALÀDRIUS ens
convida a asseure’ns i descansar una
estona després d’un dia intens de
Mercat. Gaudirem d’un concert on la
percussió oriental i el vent occidental
es fusionen i donen un so únic a
l’espectacle.
20.00 h Plaça Major
DEMOSTRACIÓ DE GLADIATURA
Coneix amb BARCINO ORIENS la
gladiatura romana i viu de primera mà
com era un combat entre gladiadors.
21.30 h Plaça Major
CLAUSURA DEL XIX MERCAT
ROMÀ
Juli Cèsar i la reina Cleòpatra
protagonitzaran la cloenda de la XIX
edició del Mercat Romà.
En aquest acte es farà entrega dels
premis de la pista “a la romana” i el
premi a la millor parada.
21.45 h Plaça Major
DANSA EN HONOR AL DIVÍ
CÈSAR I LA REINA CLEÒPATRA. LA
FUGIDA D’ENEAS
L’Escola de Dansa Montse Esteve ens
posarà en escena l’episodi que tanca

la guerra de Troia: la fugida d’Eneas.
Aquest heroi se salvà de la desfeta
d’Ílion i fugí enduent-se el passat, el
present i el futur de la ciutat.
22.30 h Portal de l’Àngel
CONCENTRACIÓ DELS
PARTICIPANTS A LA XXI BAKANAL
Els participants de la XXI Bakanal es
concentren al Portal de l’Àngel per
iniciar el camí que els traslladarà a una
llarga nit d’estiu plena de disbauxa i
diversió (programes i inscripcions a
part).
22.30 h Plaça del Vell Pla
SOPAR AL THERMOPOLIUM
La millor opció per cloure la festa
és gaudir d’un bon sopar amb
bona companyia i en un entorn
incomparable.
Venda anticipada de tiquets a
l’Ajuntament i el mateix dia, a la plaça
Vell Pla. Places limitades.
23.00 h Plaça del Vell Pla
CALÀDRIUS, MÚSICA
TRADICIONAL
CALÀDRIUS amenitzarà el sopar
d’aquells que vulguin allargar el Mercat
Romà amb un recorregut musical a
través de la història que explorarà la
vessant més folk.
Durant tot el dia, personatges
de l’època passejaran pel Mercat
interactuant amb artesans i visitants,
animant la seva estada a la Iesso
Romana.
Disseny: Roger Vilaseca

DILLUNS 13
19.00 h Parc Arqueològic

CERCAVILA D’INAUGURACIÓ DELS CAPVESPRES A LA
ROMANA

Presidida pel gegantó Bacus i amb tota la família de gegants de Guissona vestits
per a l’ocasió, acompanyats del capgròs d’en “Parra” i amenitzats pel grup de
grallers i tabalers dels MARGENERS DE GUISSONA.

			
19.45 h Plaça Major

ARRIBADA DE JULI CÈSAR I LA REINA CLEÒPATRA I
RECEPCIÓ PER PART DEL SENAT

Després de la cercavila i a la plaça Major, el Senat de Iesso rebrà el Diví Cèsar i la
Reina Cleòpatra que arribaran amb la seva màxima esplendor disposats a gaudir
de tots els actes que s’han preparat en el marc dels capvespres a la romana.

22.00 h Plaça Major

LA GUERRA DE TROIA. LES HOSTS EN GUERRA

De les mans dels 4 Gats, la princesa troiana Cassandra ens presentarà dos amics Aquil·les i Pàtrocle - i una parella - Hèctor i Andròmaca. Els 4 foren els principals
protagonistes de la Guerra de Troia.

22.15 h Plaça Major

TEATRE. LES TROIANES D’EURÍPIDES

El taller de teatre de Guissona ens presenta LES TROIANES, una tragèdia de guerra
que ens mostra les conseqüències d’una guerra a través de les seves víctimes més
doloroses: les dones i els nens.

DIMARTS 14
22.00 h Plaça Major

LA GUERRA DE TROIA. L’ARREL DEL CONFLICTE

Cassandra ens presenta 4 nous protagonistes de la Guerra de Troia, en aquesta
ocasió: Helena, la més bella de les dones, i el seu espòs legítim Menelau. Ens
parlarà també de Paris i la seva enamorada, la nimfa Enone. Un breu esqueix de
la mà del grup de teatre local Els 4 Gats que ens revelarà la història de passió que
va desencadenar el conflicte.

22.15 h Plaça Major

MÚSICA. VOCAL TEMPO

Amb la imitació vocal del so dels instruments, conjuntament amb les seves
excel·lents qualitats musicals, aquest grup cubà aconsegueix una deliciosa
sonoritat en els diferents gèneres que el seu repertori planteja, una sonoritat que
de ben segur no deixarà ningú indiferent.

DIMECRES 15
22.00 h Plaça Major

CINEMA HISTÒRIC. POMPEIA

Una història d’amor, lluita i aventures entorn l’erupció del Vesuvi. Un fet històric
que va marcar la història de l’Antiga Roma.
No recomanada per a menors de 12 anys.

DIJOUS 16
21.30 h Plaça Major

SOPAR ROMÀ: LES NOCES DE PELEU I TETIS, L’INICI
DE LA DISCÒRDIA

Us convidem a participar en el banquet de noces entre Peleu i la nereida
Tetis, una cerimònia només per als escollits. Malgrat tot, convidats inesperats
sembraran la discòrdia per dur-nos directament a la Guerra de Troia.
En finalitzar el sopar es donarà els premis del concurs d’aparadors romans.
El preu del sopar és de 15 € per persona. Podeu fer les vostres inscripcions (per grups
o colles) a partir del 29 de juny a l’Ajuntament de Guissona (Àrea de Cultura). És
indispensable anar vestit de romà. Places limitades. Concentració dels participants
al Portal de l’Àngel.
Sopar elaborat i servit a càrrec de l’associació gastronòmica LA MANDUCA.
L’espectacle va a càrrec del grup de teatre Els 4 Gats i joves voluntaris.

DIVENDRES 17		
23.00 h Plaça Major

LA GUERRA DE TROIA

Els 4 gats i un grup de joves voluntaris posen en escena un nou espectacle. De
les mans de Cassandra presenciarem una arriscada proposta d’escenografia,
música, llum i so que ens permetrà viure en primera persona un dels conflictes
bèl·lics més transcendentals de la història.

PARAL•LELAMENT…
TALLERS ROMANS

Dimarts 14 i dimecres 15, a les 7 del vespre i a la placeta del Bisbe Benlloch,
tallers romans per a nens i nenes de 3 a 8 anys, a càrrec del Club de Lectura de
l’Ateneu, en els quals es construiran elements per participar a la cercavila del
Déu Bacus del XIX Mercat Romà de Iesso.

EXPOSICIÓ - FEMINA. SER DONA A ROMA

Del 9 de juliol al 31 d’agost
Lloc: L’Escorxador (C/ Tint, 21)
Horaris: divendres i dissabtes de 18 a 19.30h i durant l’horari del Museu
Inauguració: dijous, 9 de juliol a les 22.00h

IX CURS D’ARQUEOLOGIA DE GUISSONA: CIUTAT
ROMANA DE IESSO

Consulteu informació del curs, les conferències i les sortides relacionades a:
http://museudeguissona.cat/

CONCURS D’APARADORS ROMANS

Els aparadors dels comerços de Guissona es traslladaran a l’antiga Iesso. Deixeuvos captivar per les propostes que us han preparat per aquests dies!

SORTEIG D’UNA EXPERIÈNCIA

Durant tota la setmana els clients dels comerços de l’Associació de Comerciants
de Guissona participaran al sorteig d’una experiència.

La XIX edició del Mercat Romà es prepara com una jornada farcida d’emocions
on Guissona es vesteix, en el sentit més ampli, per dur-nos en un viatge en el
temps fins a l’antiga Roma. Les places i carrers del casc antic donen lloc a un
Fòrum, unes termes, un mercat, un campament romà... fins i tot s’hi recrea el
palau de la reina de les reines: Cleòpatra. Però la transformació segueix, ja que
els mateixos guissonencs i guissonenques s’allunyen del dia a dia per convertirse en els esclaus, els plebeus i els patricis que poblaven l’antiga ciutat de Iesso.
Enguany aquest teló de fons ens servirà per seguir el nostre camí a través de la
mitologia grecollatina. Després d’haver conegut els déus que residien a l’Olimp,
ara veurem com la seva voluntat marcava el destí dels homes. Descobrirem un
dels episodis bèl·lics més transcendentals de la història: la Guerra de Troia. El
conflicte es desenvoluparà al llarg dels Capvespres a la Romana per cloure en
el Mercat Romà. Presenciarem un xoc entre l’orient i l’occident format a base de
venjances, passions i trucs que acabarà inevitablement amb la destrucció de la
mítica Ílion. Malgrat tot, encara hi ha esperances pel poble de Troia. Eneas es
salvarà duent l’estirp de Dàrdan a la glòria. Seran els seus descendents els qui
fundaran el poble destinat a governar el món: Roma.

Espais mercat
1. Escorxador (Casal Jove)
2. Plaça Bisbe Benlloch
3. Carrer del Gueto (Escola de legionaris)
4. Plaça Vell Pla
5. Fonts del Poble (Termes)
6. Plaça de Capdevila (Espai Cleopatra)
7. Sant Felip Neri
8. Racó de la Família
9. Portal de l’Àngel
10. Plaça Major

