
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
El cinquè cicle de conferències CITERIOR, Ideologia, 
pràctiques rituals i banquet al nord-est de la Península 
Ibèrica durant la Protohistòria, organitzat pel Seminari 
de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i 
Virgili (GRESEPIA) amb la col·laboració de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense, es troba adreçat a 
investigadors, estudiants universitaris i públic en general, 
interessats en obtenir una informació actualitzada sobre 
els últims treballs històrics i arqueològics efectuats a 
l’àrea geogràfica establerta sobre la temàtica 
programada. 
El Cicle de conferències està coordinat pel Sr. Samuel 
Sardà Seuma i pel Dr. Jordi Diloli Fons, ambdós 
membres del GRESEPIA 
Les conferències s’impartiran a la Facultat de Lletres de 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
El preu de la matrícula serà de 10 € per als alumnes de la 
URV que no vulguin convalidar els crèdits corresponents  
(1,5), de 30 € per als estudiants que convalidin els crèdits 
de lliure elecció a la URV i de 15 € per a totes aquelles 
persones interessades alienes a la comunitat universitària. 
En finalitzar el Cicle es lliurarà un certificat a tots els 
inscrits i participants. Posteriorment a la realització del 
Cicle de conferències es procedirà a la seva publicació, a 
través de l’edició del número 5 de CITERIOR, 
Arqueologia i Ciències de l’Antiguitat, per tal de posar a 
l’abast de tots els investigadors les dades presentades al 
mateix. 
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IDEOLOGIA, PRÀCTIQUES RITUALS  
I BANQUET AL NORD-EST DE LA  

PENÍNSULA IBÈRICA  
DURANT LA PROTOHISTÒRIA 

 
La ideologia constitueix una de les variables més importants a 
l’hora d’avaluar les situacions de canvi social i el 
desenvolupament de la complexitat. En totes les societats la 
ideologia actua com una font important de poder perquè permet 
controlar, manipular i dirigir tant el treball com les creences 
d’una comunitat, legitimant tota construcció social i identitària. 
No obstant, a partir del registre arqueològic només podem 
reconèixer alguns dels símbols que haurien actuat com a mitjà 
d’expressió de la ideologia i sovint resulten complicats 
d’interpretar. En aquest sentit, l’estudi de les pràctiques rituals 
representa una fórmula d’aproximació vàlida per a reconèixer les 
estratègies ideològiques d’una comunitat, i en definitiva, per 
poder avaluar els mecanismes de cohesió i modificació que 
sustenten una determinada configuració social. 
Entre el conjunt de rituals, la pràctica de la comensalitat ocupa 
un paper central, doncs la celebració de banquets és una activitat 
humana que encara avui en dia sol expressar el moment 
culminant dels nostres esdeveniments socials més importants. El 
consum compartit de la beguda i del menjar, ha estat considerat 
com una de les transaccions fonamentals per tal de vehicular les 
relacions humanes i promoure la integració social. No obstant, a 
través del registre arqueològic, no sempre és fàcil identificar 
quines són les evidències que ens informen de la celebració de 
rituals, ja que sovint resulta complicat distingir-les del que 
podrien ser pràctiques o hàbits merament domèstics.  
En el V Cicle de Conferències Citerior pretenem oferir un fòrum 
de debat participatiu entorn la ideologia, les pràctiques rituals i el 
banquet, des de l’Edat del Bronze fins a l’època romana, fent 
especial èmfasi en el territori del nord-est peninsular. Els treballs 
que es presenten son una mostra representativa d’evidències i 
problemes que sorgeixen, analitzant períodes concrets, alhora 
que casos particulars de remarcable interès. L’objectiu 
fonamental és contrastar situacions i realitats diverses per tal de 
promoure un fluid intercanvi d’idees.  
No obstant, més enllà de l’àmbit estrictament científic, Citerior, 
promou com sempre, l’acostament de la investigació recent a 
l’alumnat universitari i a un públic ampli i divers.  
      

PROGRAMA 
 
Totes les conferències es realitzaran a la Facultat de Lletres de 
la Universitat Rovira i Virgili entre les 19:00 i les 21:00 hores. 
 
Dimarts, 10/02/09: Comensalitat durant el Bronze Final i la 
Primera Edat del Ferro: dipòsits relacionats amb el consum 
en contextos domèstics i funeraris. 
F. Javier López Cachero (Universitat de Barcelona) i Silvia 
Albizuri (Associació Catalana de Bioarqueologia) 
 
Dijous, 12/02/09: Arqueologia del banquet. Ritualització, 
semiòtica dels aliments i anàlisi contextual. 
Samuel Sardà Seuma i Jordi Diloli Fons (GRESEPIA. 
Universitat Rovira i Virgili) 
 
Dimarts, 17/02/09: Menjant plegats. Reflexions al voltant 
d’un conjunt de vaixella recuperat a l’assentament del 
primer ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). 
David Garcia i Rubert (GRAP-Universitat de Barcelona) i 
Isabel Moreno Martínez (GRAP-Museu d’Arqueologia de 
Catalunya) 
 
Dijous, 19/02/09: Menjar, beure, cremar. Els rituals com a 
pràctiques relacionals durant l’Edat del Ferro. 
Mireia López-Bertran (Universitat Pompeu Fabra) i Jaime 
Vives-Ferrándiz (Servei d’Investigació Prehistòrica de 
València) 
 
Dimarts, 24/02/09: Poder, vaixella de luxe i cervesa: Polibi i 
els banquets dels reis ibèrics. 
Pierre Moret (Université de Toulouse) 
 
Dijous, 26/02/09: Banquet funerari i elements de banquet en 
tombes del nord-est de la península ibèrica entre la primera 
edat del ferro i l’ibèric antic. 
Raimon Graells Fabregat i Núria Rafel Fontanals (Universitat 
de Lleida) 
 
Dimarts, 03/03/09: Comerç colonial, comensalitat i canvi 
social a la Protohistòria de Catalunya. 
Joan Sanmartí (Universitat de Barcelona), David Asensio 
(Universitat Autònoma de Barcelona), M. Carme Belarte i 
Jaume Noguera (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) 
 
Dijous, 05/03/09: Loca sacra: banquets i rituals cerimonials 
en època romana i tardo-antiga. 
Ricardo Mar Medina i Eva Subías Pascual (Universitat Rovira i 
Virgili). 
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INSCRIPCIÓ 
 
 
Per tal d’inscriure’s al Cicle de Conferències CITERIOR V, 
cal posar-se en contacte, a partir del dia 9 de gener de 2009, 
amb la Secretaria del Departament d’Història i Història de 
l’Art de la Universitat Rovira i Virgili a través del telèfon 
977559595 (preguntar per la Sra. Guilllermina Rubio) o 
mitjançant un correu electrònic a l’adreça: 
guillermina.rubio@urv.cat on s’indicaran els passos a seguir. 
Per a qualsevol altre dubte o aclariment, contactar a través de  
correu electrònic a la següent adreça: 
samuel.sarda@hotmail.com 
 
 
 

 


