| Sabadell | 3

AVUISabadell
DIMARTS, 12 DE MAIG DEL 2009

Reconquestaromana
PARTICIPACIÓ · La ‘Renovatio Arragonis’ convoca a unes 600 persones durant els matins de dissabte
i diumenge a la Salut MÉS GRAN · Des de l’entitat organitzadora ja han avançat que per l’any que ve
volen fer una trobada de cultures antigues PETITS · Van ser els veritables protagonistes de la trobada

1.Un dels objectius de la trobada era que la gent seguís el guió previst per la reconstrucció, que incloïa actes des de les deu del matí ■ ÀLEX SOTO 2.Els guerrers de la ‘Legio VIIII Hispana’ van ser els
més fotografiats de la jornada ■ ÀLEX SOTO 3.Una matrona passejant per la Salut ■ A. SOTO 4.Tots els elements dels vestits han estat recreats filant prim fins i tot en els detalls més petits ■ A.S.
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oques entitats poden organitzar una trobada
com la que dissabte i diumenge al matí va haverhi a la Salut, la Renovatio Arragonis, en sis mesos, i encara
menys amb unes xifres de participació i satisfacció com les que ha firmat l’Associació Cultural Arraona
Romana. Qui es va acostar al santuari en algun d’aquests moments es
va trobar amb que els romans l’havien reconquerit, tot i que cal reconèixer que la majoria de persones hi
van anar per participar a la jornada
de reconstrucció històrica.
La trobada va començar molt
puntual, a les deu del matí, amb l’arribada de les legions romanes a Ar-

raona, el nom que rebia Sabadell a
l’època. Tot seguit va començar la
construcció de la Via Augusta, una
infraestructura que ja es comença a
sentir també sabadellenca; la recepció d’un senador romà, on es va
poder veure que les togues eren de
cinc metres de llarg per dos d’ample
i no eren gens fàcils de posar, i l’ofrena a una petita domus feta per la
ocasió a l’entrada del santuari.
El clímax de la Renovatio va ser
l’actuació d’un metge de l’època, qui
va atendre a un soldat romà que
s’havia ferit al cap seguint un procediment per ells habitual: la trepanació. De fet, amb la reconstrucció
s’havia filat tan prim que diumenge
al matí alguna persona que hi havia
entre el públic es va marejar mentre
observava l’activitat.
I tot quedava aquí? No, ja que els

veritables protagonistes de la trobada eren els més petits de tots, que
van esgotar les 200 túniques que
des de l’entitat havien preparat per
vestir-los a ells també de romans.
Una proposta que va agradar molt,
com el taller en què escollien un
nom. “Jo m’he posat el nom de Lucia
Fabia Agripa”, explicava Amparo Vilamajor, una nena de vuit anys ensenyant alhora la bulla que s’havia
construït amb la seva germana, la
Lídia (o Publia Corlaesa Albinusa).
És a dir, els collarets que portaven
els nens romans fins als 17 anys
com un amulet, entre d’altres.

Trobada de nacions
Amb gent que venia des de Madrid,
el País Basc, Extremadura, València
o les Illes Balears, l’impulsor de la
trobada i president de l’entitat,

750

persones són les
que aproximadament van passar
durant els dos dies
per la ‘Renovatio
Arragonis’.

200

túniques es van
donar als més petits de tots. Al final
alguns nens es van
quedar sense.

Francesc Sánchez, ja pensava en un
format més gran de Renovatio Arragonis de cara l’any que ve. “Des de
fa dos dies estic pensant en fer una
trobada de nacions”, va reconèixer,
una afirmació que a priori es podria
prendre a la lleugera però repassant
el que ha aconseguit en sis mesos
pocs dubten que l’any que ve a la
Salut hi vagin, a part dels grecs
d’aquest any, ibers i púnics.
Aquest nou format també inclouria una acampada nocturna, és a
dir, activitats durant tot el dia. De
moment, però, definir-la queda en
mans de l’Ajuntament, tot i que des
de l’entitat ja han assenyalat la benentesa que tenen en promocionar
d’aquesta manera didàctica el patrimoni romà local. Així doncs, l’any
que ve la Legio VIII Hispana tindrà
més rivals amb qui enfrontar-se. ■

