
L’any 2000, durant l’excavació d’un pou de l’antiga ciutat romana 
de Iesso, es va localitzar un conjunt de monedes de bronze. 
Després de considerar diverses opcions es van interpretar com 
una ofrena ritual: vint monedes per complaure els déus.

Iesso i Guissona són dos noms diferents que ens parlen de dues 
realitats també diferents però que identifiquen un mateix lloc. 
Dues paraules separades entre si per més de dos mil anys d’una 
història que ha fluït tal com flueix l’aigua que discorre per les 
entranyes de la nostra terra. Aquest element és el tresor més 
valuós de casa nostra. Un recurs voluble i a la vegada capriciós 
que brolla de forma natural per regar la terra i sadollar la vida de 
les nostres contrades. L’aigua és el fil invisible que teixeix la 
nostra història com a poble. Un regal dels déus que va cridar 
l’atenció a la República Romana i els va dreçar a la fundació 
d’una nova ciutat: Iesso. L’aigua va definir la forma de la nova 
població, naixia de les fonts, es buscava perforant la terra, es 
guiava en conduccions precises i sense cap mena de dubte va 
condicionar la relació entre els nous ciutadans i el món. 

En la XXIV edició del Mercat Romà recordem aquella persona 
que en l’albada de la nostra vila va entregar una ofrena de vint 
monedes a les divinitats o les nimfes que dominaven i protegien 
les aigües que corren per les venes del nostre poble. Un record 
que es converteix en un homenatge a l’aigua i en una invitació a 
viatjar en el temps. Us convidem un cop més a mirar endarrere 
per gaudir dels orígens i exclamar amb nosaltres:

Ave Iesso!

Capvespres a la Romana           DEL 12 al 16/07/2021 

Dilluns 12
22.00h – Pl. Major
MÚSICA. Aisha Fay & The 
Ray-band
Cantant i compositora. La 
veurem amb tota la seva força 
en un espectacle ple de ritme, 
al capdavant d’una banda que 
ret homenatge a la 
meravellosa música de L’R & B 
dels 80.

Dimecres 14
22.00h  - Pl. Major
CURTMETRATGE.  El 
guardià del tresor, dirigit 
per Eduard Marín
A través d'un robatori d'una 
relíquia de Iesso, la Núria és 
posseïda per l'esperit d'un 
centurió romà que farà el que 
faci falta per evitar-ho. Una 
acció gravada per l’alumnat del 
taller de curtmetratges que s’ha 
portat a terme al Casal Jove de 
Guissona.

Dimarts 13
22.00h – Pl. Major
TEATRE. Representació 
de Medea
Medea és una tragèdia grega 
escrita per Eurípides. S’explica 
la història d’aquesta dona, 
Medea, que trama una 
venjança terrible contra els 
seu espòs en veure’s 
abandonada, entre l’amor i 
l’odi. Representada pel grup 
Pierrots, els joves alumnes de 
La Caserna de Cervera.

OMBRES XINESES. Valeria 
Guglietti
L’Argentina Valeria Guglietti ens 
porta un espectacle sense 
idiomes i totalment 
representat amb ombres 
xineses creades amb les mans i 
petits accessoris.

Dijous 15
22.00h – Pl. Major
MÚSICA. Conversando 
con Cecília
Lídia Pujol s’ha sentit 
interpel·lada per la 
cantautora madrilenya 
Cecília, i ha volgut establir 
una conversa amb el seu 
projecte artístic i vital. 
Preu: 2 €.

Divendres 16
19.00h – Pl. Major
INFANTIL. ¾ de 15 a la 
romana
Un espectacle on el Toni i la 
Montse no paren de fer 
participar al públic amb un 
ritme trepidant. El públic 
gaudirà de sorpreses 
inimaginables.

22.00h – Pl. Major
ESPECTACLE. Dansa i foc 
a càrrec d’Aestus
La companyia Aestus ens 
oferirà un entreteniment 
suggeridor on sumarà danses 
exòtiques i la màgia del foc 
per seduir a la plebs de Iesso.

Durant tota la 
setmana
CONCURS D’APARADORS 
ROMANS. 
Els aparadors dels comerços de 
Guissona ens traslladaran a 
l’antiga Iesso. Passegeu per 
Guissona i gaudiu de les 
propostes que us han preparat.

Nota: Tots els actes dels capvespres a la romana es 
realitzaran amb inscripció prèvia i aforament limitat.

L’accés a la plaça serà pel carrer Botigues. Els altres 
accessos estaran tancats.

Inscripcions i més informació a www.mercatroma.cat



X X I V   MERCAT ROMÀ DE IESSO dISSABTE 17/07/2021

DURANT TOT EL DIA...

MATÍ

· Animació musical amb el grup Taraska pels carrers del Mercat             
  Romà.

· Artesans especialitzats ens demostraran algunes tècniques de                                                    
  producció històrica que podem resseguir fins a l’antiguitat. 
  Aprendrem com era la fabricació de moneda i la talla de petites         
  figures de fusta a la plaça Bisbe Benlloch.

· Portes obertes al Museu i al Parc Arqueològic de Guissona.

· Venta de les samarretes del Mercat Romà dissenyades per
  Kukuxumusu i del conte Ave Iesso en presència dels seus
  protagonistes a la plaça Bisbe Benlloch.

11:00 h - Museu de Guissona Eduard Camps

Visita guiada i vermut ceràmic. 
Descobreix els vestigis de l’antiga Iesso per endinsar-te en el 
principal protagonista de la cultura material romana: la ceràmic. 
Completa l’experiència amb l’oportunitat de modelar i decorar un 
recipient amb tècniques actuals a càrrec de la ceramista local Júlia 
Sangés de l’Obrador. Aforament limitat.
 Inscripció prèvia a museu@guissona.cat.

 Preu 25 euros.

A partir de les 11 h - Carrers del nucli 
històric 

Desfilada de Gladiadors.
El ludus d’Aestus lluirà els seus cèlebres gladiadors vinguts d’arreu 
de l’imperi pels carrers del Mercat Romà perquè la plebs pugui 
preparar les seves apostes.

12:00 h - Portal de l’Àngel
 
Lluita de gladiadors.
Els atletes d’Aestus s’enfrontaran en un seguit de lluites trepidants 
que ens transportaran fins al cor de Roma.

13:00 h - Carrers del nucli històric
 
Espectacle itinerant del déu Bacus.
La divinitat més eixelebrada passejarà pels carrers del Mercat 
Romà per portar-nos l’alegria de l’Olimp acompanyada pel grup 
Taraska.

18:30 h - Les Fonts del Poble

Sessió de contes romans.
La Leila ens traslladarà a l’antiga ciutat romana de Iesso amb contes 
i rondalles de l’antiguitat.

19:00 h - Plaça Bisbe Benlloch

Lluita de gladiadors.
Els gladiadors d’Aestus demostraran les seves habilitats en diverses 
lluites coreogràfiques que faran vibrar a tot el poble de Iesso.  

20:00 h - Carrers del nucli històric

Espectacle itinerant del déu Bacus.
La disbauxa de les bacanals recorrerà els carrers del mercat romà 
gràcies al seu amfitrió que desfilarà per la vila en companyia del 
grup Taraska.

19:00 h - Museu de Guissona

Visita guiada. 
Torna a l’antiga ciutat romana i passeja’t pels seus carrers, barris i 
equipaments per conèixer com era Guissona fa més de dos mil anys 
endarrere. Per gaudir de la visita guiada gratuïta cal anar a les 
instal·lacions del Museu un quart d’hora abans de l’inici de 
l’itinerari. 

21:00 h - Plaça Major

Lluita de gladiadors.
Els i les assistents al Mercat Romà decidiran sobre la vida o la mort 
dels més grans gladiadors de l’Imperi Romà portats a Iesso pel 
ludus d’Aestus.

21:45 h - Plaça Major

Lliurament de premis del concurs d’aparadors romans.

22:00 h - Plaça Major

Cloenda del Mercat Romà. 
La jove companyia de l’escola de dansa Montse Esteve 
acompanyada de la música en directe d’un quartet de jazz, clourà 
els actes de la XXIV edició del Mercat Romà amb l’espectacle 
JAZZenDANSA capaç de complaure als mateixos Déus de l’Olimp!

Nota: Per gaudir de la Lluita de Gladiadors de la tarda i de l’espectacle de cloenda del Mercat Romà cal 
registrar-se amb una entrada única a www.mercatroma.cat 

L’accés a la plaça serà pel carrer Botigues. Els altres accessos estaran tancats.

TARDA

18.00 h - Carrers del nucli històric

Desfilada de gladiadors.
Els lluitadors més aguerrits entrenats pel lanista d’Aestus es
passejaran pels carrers de la vila per entusiasmar o atemorir a totes 
les persones que visitin el mercat.


