
El renovat interès pel període de l’Antiguitat Tardana
(s. IIIVIII) ha possibilitat una important dinamització
historiogràfica sobre la transformació de les ciutats,
permetent revisar tots els processos que intervingue
ren en la descomposició de la ciutat clàssica. En l’es
tat actual dels coneixements, la cristianització de les
ciutats es valora com un aspecte crucial en el procés
de formació d’una nova societat, fonamental per en
tendre l’aparició d’una nova espiritualitat i un nou
concepte de ciutat en la transició a l’Edat Mitjana. 
Tarragona posseeix un patrimoni documental i ar
queològic d’un valor extraordinari sobre els primers
temps del cristianisme, que l’erigeixen en un referent
en els estudis d’aquesta matèria per al conjunt dels
territoris que formaren part de l’antic Imperi romà
d’Occident. Un seguit de noves troballes arqueològi
ques a la ciutat, en els últims anys, ha permès confir
mar el paper rellevant de Tarragona en els estudis
sobre el cristianisme dels primers segles, alhora que
ha obert el camí per afrontar la reinterpretació global
de bona part de les propostes interpretatives vigents. 
Aquest curs es planteja com una experiència docent
multidisciplinar amb l’objectiu d’oferir una visió glo
bal dels segles de transició del món antic al medieval,
els quals tingueren en el procés d’implantació i d’or
ganització del cristianisme un dels seus motors de
transformació més determinants. L’objectiu últim
d’aquest curs és proporcionar un estat de la qüestió
actualitzat sobre el patrimoni arqueològic del cristia
nisme antic a Tarragona, així com dels principals
temes que dominen la seva interpretació històrica
global. 

PRESENTACIÓ

PROGRAMA
14 d’octubre
Presentació del curs
Lliçó inaugural:
"El Imperio romano durante los siglos IIIII: continuidad y
transformaciones"
Géza Alföldy (Universitat de Heidelberg)

21 d’octubre
“Els orígens de l'arqueologia cristiana a Tarragona”
Jaume Massó (Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca)

“La epigrafía paleocristiana de Tarraco”
Diana Gorostidi (ICAC)

28 d’octubre
“L’església paleocristiana de Tàrraco”
Josep Amengual (Centre d’Estudis Teològics de Mallorca)

4 de novembre
“El marc històric i polític de la Tàrraco cristiana I”
Meritxell Pérez (ICAC)

“La medievalització de la ciutat romana”
Josep M. Macias (ICAC)

6 de novembre
10h – 13h: Visita a l’Amfiteatre i a la vil.la romana de Cent
celles

11 de novembre
“El marc històric i polític de la Tàrraco cristiana II”
Meritxell Pérez (ICAC)

“Textos i litúrgia d’època visigoda”
Rafael Serra (INSAF)

18 de novembre
“L’arquitectura cristiana a Tàrraco: arquitectura i
simbologia”
Jordi López i Josep M. Puche (ICAC)

“L’arquitectura cristiana a Tàrraco: ritus i litúrgia”
Cristina Godoy (FTC INSAF)

20 de novembre
8,30h – 14h: Visita al Conjunt Monumental de la
Plaça del Rei de Barcelona 

25 de novembre
“Els ritus funeraris a Tàrraco: arrels paganes i cultura
cristiana”
Judit Ciurana (ICAC) 

“L’art funerari cristià”
Isabel Rodà (ICAC) i Montserrat Claveria (UAB)

2 de desembre
“Didàctica de l’arqueologia cristiana a Tarragona:
estat de la qüestió i propostes de futur”
Andreu Muñoz (MBTINSAF)

9 de desembre
“Poblament i cristianització al territori de Tàrraco du
rant l'Antiguitat Tardana”
Manel Feijoó (Universidad de Zaragoza)

“Iconografia cristiana en la moneda tardoantiga”
Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona)

16 de desembre
“El llegat de l’església romanovisigòtica de Tarra
gona a l’època de la restauració medieval”
Antoni Pladevall (Institut d’Estudis Catalans)
Cloenda



C U R S D ’ H I S T Ò R I A

I ARQUEOLOGIA

CRISTIANA DE TÀRRACO: 
TARRACO, 

CH R I S T I A NA CI V I TA S

Tarragona, octubre-desembre de 2010

Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Institut Superior de Ciències Religioses
Sant Fructuós

Museu Bíblic Tarraconense

INSCRIPCIONS

MODALITATS
D´INSCRIPCIÓ

Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós
C/ Sant Pau, núm. 4 (Edifici Seminari)
43003 – Tarragona
Telèfon: 977 233833 Fax: 977 224427
email: insaf@arquebisbattarragona.cat

Horari de secretaria: de dilluns a dijous 17h / 20h
Data límit d’inscripció: 21 d’octubre de 2010.

Alumnes ordinaris de l’INSAF 57’10 Euros

Alumnes extraordinaris amb 
certificació d’assistència 55’30 Euros

Alumnes de la URV amb reconeixement 
de crèdits de lliure elecció (3 cr.) 55’30 Euros

Formació Permanent del Professorat 105’40 Euros

Assistència sense certificació acadèmica 30 Euros INSAF, Carrer de Sant Pau

ICAC, Plaça d’en Rovellat

MBT, Carrer de Les Coques

Paranimf URV, Carrer de l’Escorxador

Direcció científica:
Josep M. Gavaldà (INSAF), 
Josep M. Macias (ICAC), 
Andreu Muñoz (MBTINSAF).

Secretaria científica:
Meritxell Pérez (ICAC).

Secretaria tècnica:
Roser Fornell (INSAF), 
Míriam Ramon (MBT).

Lloc:
La lliçó inaugural tindrà lloc al Paranimf de la
Universitat Rovira i Virgili i les sessions
docents a la sala d’actes del Museu Bíblic
Tarraconense. 

Horaris:
De 19.00 a 21.00 h.
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Vista aèria amfiteatre, fotografia Desdedalt


