MÀSTER EN ARQUEOLOGIA CLÀSSICA 2014/2015
Fonts textuals per a la investigació històrica:
papirologia i epigrafia
II Seminari sobre epigrafia i societat a Tarraco:

Ports, rutes i navegants.
Fonts per a l’estudi del port de Tarraco
A cura de:
Patricia Terrado Ortuño
(Universitat Rovira i Virgili)

Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica
16 de Març 2015, de 15.00 a 18.00 h.

PROGRAMA
15.00 – 15.10. Presentació del seminari Ports, rutes i navegants. Fonts per
a l’estudi del port de Tarraco (D. Gorostidi).
15.10 – 15.55. Metodologia. La importància de les fonts en qualsevol estudi:
errors en traduccions i problemes d’interpretació.
- Fonts gregues i llatines: la problemàtica del port de Tarraco.
- Fonts historiogràfiques: el cas de la “falsa” remodelació del port de
Tarragona d’Antoní Pius.
15.55 – 16.25. Les rutes de navegació.
16.25 – 16.40. PAUSA
16.40 – 17.25. Els oficis portuaris a través de l’epigrafia.
17.25 – 17.45. Recursos web per a l’estudi dels ports.
17.45 – 18.00. Debat i cloenda (D. Gorostidi).

PATRICIA TERRADO ORTUÑO
Llicenciada en Història (URV, 2005) i Màster en Arqueologia
Clàssica (URV/ICAC/UAB, 2010), actualment té una beca de
Formació de Personal Investigador del Ministerio de Economía y
Competitividad a la URV. Ha participat en diverses campanyes
d’excavació i ha treballat al Servei d'Arxiu i Documentació
Municipal de l’Ajuntament de Tarragona. També ha
desenvolupat tasques com a responsable de comunicació digital
del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica (13-17
maig de 2013, Mérida) a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. En aquest moment es
troba en fase de realització de la tesi doctoral, centrada en l'estudi del port de Tarragona
en època romana a través de les fonts clàssiques, la historiografia i l’arqueologia. També
forma part del grup de recerca SETOPANT a la Universitat Rovira i Virgili.
PUBLICACIONS
Terrado, P. (en premsa) “El muelle sobre pilares de Tarraco en época augustea.
Historiografía y fuentes literarias” en Actes del 2n Congrés Internacional d’Arqueologia i
Món Antic. 26 - 29 novembre 2014. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari
de la mort d’August. Fundació Privada Mutua Catalana.
Terrado, P. (en premsa) Estudi sobre la societat romana als ports del conventus
Tarraconensis: vida quotidiana i oficis portuaris a través de l’epigrafia i les fonts
literàries. Servei de Publicacions del Port de Tarragona.
Terrado, P. (en premsa) “Port professions: organization and working processes of a
Roman harbour” en Congreso IKUWA V. 15 - 19 Octubre 2014. Cartagena 2014 'Un
patrimonio para la humanidad'.
CONFERÈNCIES I PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS
Comunicació. “El puerto de Tarraco en época de Augusto: el muelle sobre pilares.
Fuentes y arqueología”. Tarraco Biennal. 2n Congrés Internacional d’Arqueologia i Món
Antic. 26 - 29 novembre 2014. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la
mort d’August.
Póster. “Port professions: organization and working processes of a Roman harbour”.
Congreso IKUWA V. 15 - 19 Octubre 2014. Cartagena 2014 'Un patrimonio para la
humanidad'.
Elaboració de continguts de l'exposició Anno Domini. Judea en temps d'August organitzada
pel Museu Bíblic Tarraconense i Associació Cultural Sant Fructuós en el marc de Tarraco
Viva (5-25 maig de 2014).
Conferència. “Els ports. Navegació romana”. Aules Extensió Universitària de la Gent Gran.
Universitat Rovira i Virgili. 06/06/2014.

