
  

MÀRIUS 
d’EMPÚRIES



  

En Màrius és un noi de 9 anys.



  

Viu a Empúries; abans era una 
ciutat grega però ara manen 
els romans.



  

En Màrius s’aixeca cada dia 
abans no surti el sol.



  

La seva 
primera feina 
és anar a 
buscar aigua 
a la cisterna 
pública. 



  

L’aigua la necessiten per a la 
botiga que té la mare, la Safo,
on ven 
salaons.



  

En Màrius esmorza pa sec 
remullat en vi aigualit, 
i unes 
figues.



  

Abans d’anar a escola va a 
saludar el pare que treballa a 
la factoria de salaons. 



  

Tot seguit va a cal literator on 
aprèn a llegir i a escriure en 
llatí.



  

Fa cal.ligrafia en un tauler de 
cera. 



  

També aprèn a comptar i a 
calcular amb l’àbac.



  

Tot sovint ha d’anar a la 
palestra a practicar esports 
atlètics i de lluita. 



  

Quan té permís dina a la 
thermopolia del seu oncle. 



  

A Empúries la 
gent humil 
menja fora de 
casa per no 
haver de cuinar.



  

A en Màrius li agrada anar al 
Fòrum quan els grans fan la 
migdiada.



  

Allà pot jugar a cèrcols, a 
tabes, a pilota...



  

Però el que més li agrada és 
visitar la casa del seu amic 
Tiberi.



  

Potser per veure la germana
d’en Tiberi, la Gal.la.



  

I també per admirar els 
mosaics i les pintures de les 
cambres de la gent rica. 



  

Clar que no hi ha res més 
emocionant que anar al port 
quan arriba un vaixell.



  

Fondegen el vaixell a tocar 
de l’espigó.



  

Tot seguit s’organitza un 
mercat a l’àgora, que és a 
prop del port.



  

El moment més trist del dia, 
però, és quan ha de visitar 
el seu avi.



  

Està molt malalt, reclòs al 
temple d’Asclepi.



  

Esperen que el déu el 
curi, per això li porten 
ofrenes. 



  

I abans no es faci fosc, cal 
haver sopat.



  

El sopar sí que 
és un àpat 
important.



  

Quan el sol es pon és hora de 
preparar-se per anar a dormir. 



  

Clar que 
Semònides, 
el pare, 
abans 
recordarà 
alguna 
història 
de la 
mitologia 
grega.



  

Màrius s’adormirà en el seu 
jaç de palla.



  

S’imaginarà amb enveja que bé 
que deu dormir el seu amic 
Tiberi en un matalàs de llana.



  

I encara tindrà un últim 
pensament per la Gal.la, però 
això no 
ho ha de 
saber 
ningú.



  

En Màrius 
va viure fa 
dos mil 
anys.



  

El lloc on vivia són ara només 
ruïnes.



  

Però les ruïnes són molt 
importants, per tots els 
Màrius, les Gal.les i els milers 
de persones que hi van viure.



  

I perquè nosaltres som una 
mica grecs i una mica romans 
i una mica cada poble que ha 
viscut en aquesta terra.



  

De la mateixa manera que els que 
hi viuran d’aquí dos mil anys també 
seran una mica nosaltres.



  

Per això ens 
agrada 
recordar les 
coses que 
feia en Màrius.


