69 Caps de Venus rondinaires per Tarragona
2016
69 Caps de ceràmica, entre 9x6x6 cm. i 7x6x5’7 cm.

PROJECTE:
Objectiu. L’objectiu del projecte és doble: sensibilitzar al ciutadà per la
conservació del patrimoni arqueològic i estimular la reflexió sobre la relació que
sorgeix amb una imatge. Els caps de les Venus rondinaires tenen aspecte votiu i
representen a la divinitat pagana empipada.
Inici. He ofert cada un dels 69 caps de la Venus rondinaire als visitants de
l’exposició Memòries de Venus (Port de Tarragona, 2016) que s’han compromés
amb el projecte consistent en esbrinar si la presència del cap Venus a les llars (i
aules) motiva als seus habitants a actuar per a la recuperació del patrimoni
arqueològic. El compromís per part del participant és: enviar una foto del cap de
Venus ja ubicat a la casa (o aula) del participant i, posteriorment, escriure dos emails explicant si la presència de la Venus rondinaire els ha inspirat alguna
actuació de salvaguarda del patrimoni arqueològic.
Desenvolupament. La peça original, l’exercit de 69 Caps de Venus rondinaires per
Tarragona, s’ha desintegrat materialment i s’està transformant en quelcom de
nou. Doncs, els esdeveniments al voltant de cada un d’aquests caps de Venus
creen una nova obra a les llars (i aules) d’acollida. El conjunt inicial i material és
multiplica en 69 actituds o obres immaterials.
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Caps de Venus a l’estudi i exèrcit de 69 Caps de Venus rondinaires preparat per a la inauguració
de l’exposició

Procés de desmaterialització de l’exèrcit de Venus durant l’exposició

A continuació es detalla el desenvolupament de les tres fases del projecte per
part de cada participant:
Primera fase: fotografia de la ubicació del Cap de Venus a la “llar, o aula,
d’acollida”. Text explicatiu, opcional.
Segona fase: text explicatiu de les activitats o reflexions provocades per la
presència de la imatge de la Venus rondinaire a casa, o aula, i fotografia.
Tercera fase: text explicatiu sobre altres activitats o reflexions provocades per la
presència de la imatge de la Venus rondinaire a casa, o aula, i fotografia.
Quan no han arribat els informes sol.licitats als participants, s’ha intentat
recuperar les Venus rondinaires i adjudicar-les a altres persones. Si en 9 mesos no
s’ha obtingut resposta a emails, trucades i WhatsApps, finalment s’han donat per
desaparescudes i s’ha col.locat la foto de la Venus rondinaire perduda en blanc i
negre, al costat de la foto original en color. Dels treballs fets en equip es mostren
gairebé totes les imatges facilitades. En una darrera etapa s’extrauran
conclusions sobre la informació facilitada pels participants.
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1
VR 1
Traç, Centre expressió plàstica, Barcelona. Alumnes dirigits per Anibal Riverol professor de
belles arts.
Cap retornat per la participant inicial (Tarragona).

1a FASE. Esta ubicación es porque previamente se hizo un ejercicio de color con anilinas
(acuarelas líquidas) con los niños más pequeños con la finalidad de practicar las mezclas de los
colores primarios.
2ª FASE. En esta ubicación la Venus aparece acompañada de otros objetos utilizados en el juego
propuesto en la clase. Ejercicio realizado por niñas y niños de entre 6 y 7 años que consistía en
poner dentro de cajitas llenas de arena un pequeño objeto por caja. Dentro de una de ellas, por
supuesto, estaba el Cap de Venus, y en las otras algún fósil auténtico y “cargolines”. Los niños
debían "excavar" hasta encontrar el "tesoro". Luego colocábamos todo lo encontrado
presidiendo el trabajo posterior, que se realizó después de explicar la idea.
3ª FASE. Con los niños mayores trabajamos el concepto “arqueología”, explicando la labor del
arqueólogo y la importancia de su trabajo. Muchos de ellos sabían de que se trataba y
enseguida surgieron ideas y comentarios muy interesantes. Comentaron que en el cole habían
hablado recientemente “dels ibers” y de objetos, esculturas, poblados, etc. Les mostramos
imágenes y propusimos un trabajo. La imagen del CAP de la Venus estuvo siempre presente
como supervisora del trabajo hecho a partir de ella y como inspiradora de las ideas.
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2
VR 2
Berta Oechsle Pérez-Dolz (Tarragona).

FASE 1. La Venus ens convida a la descoberta del MÓN ROMÀ
A la vitrina de les nines hi ha molt d'enrenou; hi acaba d'arribar un nou personatge: Les nines
pregunten: - Qui ets? Què fas aquí, entre nosaltres?
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- Em dic Venus i he estat creada per la Ció, una artista inspirada. He fet un llarg viatge; des de
l'illa de Mallorca fins al Port de Tarragona, on he format part d'una exposició, juntament amb
moltes altres com jo; a continuació aquestes persones se m'han endut a una llar tarragonina, i
m'han posat aquí, entre vosaltres. Sóc una ambaixadora del món antic, i he vingut a animar a la
gent a visitar el món dels romans.
- Romans? Qui són aquests? Nosaltres venim d'Holanda- diuen una família, pare, mare i fill,
rossos i rosats, amb uns barrets característics. - Allà tot és molt pla... - Doncs jo vinc de la Bretanya -, diu la nina alta i elegant, que porta una còfia de puntes. - El país
dels antics celtes.
- Nosaltres venim d'un casament -, diuen les dues parelles de nuvis. Estan una mica rebregats,
cansats de tanta celebració.
La parelleta jove, però, està molt interessada:
- Explica'ns això dels romans, tenim unes ganes de sortir de casa...- Us convido a venir amb mi i amb els membres d'aquesta família, a fer noves descobertes de la
Tàrraco romana. Sortirem de passeig, o d'excursió a explorar llocs coneguts i també nous, a la
recerca de monuments esplèndids i construccions admirables, d'històries antigues i fets
memorables.
- Oh sí! Totes hi anirem amb tu!
Nosaltres també ens hi afegim. I tu, vols venir?
FASE 2. EL PORT DE TÀRRACO. Inspirades per la Venus rondinaire, hem anat als jardins Vapor, al
peu de les escales mecàniques del carrer Zamenhof, per veure les ruïnes de la font
monumental.
FASE 3. Imaginem com devia ser l’antic port de Tàrraco, el port més gran de la regió, amb un
ampli moll de pedra del Mèdol, a un costat del qual s’alçava la font monumental, amb sis
columnes de cinc metres d’alçada, i que es veia des del mar, formant part de la línia visual que
contemplava qualsevol persona que arribava a Tàrraco per mar (avui li diríem “skyline”, oi?) de
la ciutat.
Al bell mig de la Font hi havia una estàtua (potser semblant a la nostra Venus?) Amb un
enginyós sistema de conducció d’aigua, aquesta queia en forma de cascada sobre l’estàtua,
essent admirada per tothom qui arribava a Tàrraco per mar.
Ben a prop de la Font hi devia haver el pou, on la gent anava a buscar aigua amb recipients de
tota mena, alguns fins i tot de bronze, que pertanyien a gent rica. Per un descuit o perquè es va
trencar la corda, alguns varen caure al fons del pou i es varen perdre, fins que se’n van trobar
vuit a unes excavacions, al segle XIX.
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VR 3
Joana Zaragoza Gras (filologia grega, Tarragona).
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1a FASE. He posat la Venus a l'estudi amb els meus llibres de grec.
2ª FASE. El cap de la Venus rondinaire segueix presidint la prestatgeria dels llibres de mitologia
grega i romana de casa meva. M’agrada veure-la mentre treballo perquè la seva cara sembla
que em parli.
Segurament va ser ella qui va decidir la tragèdia i la comèdia que aquest any s’ha representat a
Tarragona per a més de 3000 estudiants de secundària, atès que en ambdós casos la
protagonista és una dona. Crec que el festival de teatre grecollatí, que sembla que a la Venus
també li agrada, és una manera de conservar el patrimoni arqueològic pel que fa a la literatura.
3a FASE. La Venus rondinaire segueix al seu lloc de sempre, girant-se a un costat o l’altre,
segons el que li pregunto.
Aquest cop ha estat la participació en el Festival de Tàrraco Viva de Tarragona. Ha estat ella qui
m’ha suggerit el tema, amb cara entre seriosa i foteta m’ha dit que parlés de les dones gregues
sàvies que, precisament per ser-ho, van ser considerades perverses. Encara no ha arribat el dia
però estic segura que quan comenci a parlar ella m’ajudarà des del seu espai.
Venus i sarcòfag d'Hipolit a la taula rodona sobre influències gregues a Adriá de la que jo en
formava part.
4
VR 4
Marta Calsina Gomis (arquitecta i ceramista, 1956 Barcelona).
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2a FASE. Feia anys que pensava que havia d’anar al museu d’arqueologia de Catalunya. Gracies
a la Venus rondinaire, que segueix a l’entrada de casa meva, aquest estiu vaig decidir finalment
anar-hi.
El museu està una mica decadent i desordenat, però per allà vaig trobar unes vitrines amb
parents ibers de la venus:” Els exvots de bronze”.
Per Montjuic també vaig veure uns altres parents més actuals de la venus : ” Les columnes
cristal·litzades “ davant el pavelló Mies van der Rohe.
3a FASE. Després de veure la exposició a Tarragona l’estiu passat , vaig pensar que havia de fer
una visita a la ciutat, ja que des de fa molts anys sempre passo de llarg. Finalment els dies 29 i
30 de abril hem anat amb la família a veure, sobretot la part romana de Tarragona, i he portat
la “venus rondinaire “ per que tornès al seu origen, al menys unes hores. Ha estat entre pedres
romanes, hem fet algunes fotos, i crec que li ha agradat encara que no ho ha demostrat gaire ,
per que es rondinaire.
5
VR 5
Ma Teresa Aragonés (pintora, Tarragona).
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2a FASE. VENUS
Sóc rondinaire, rondino perquè no m’agrada com tracten el Patrimoni, i això m’afecta. Podria
anar passant ja que no depèn de mi que els mortals contemplin, cuidin i estimin el que el
temps ha respectat i s’han trobat com un gran tresor. Els tarragonins estimen i valoren el que
tenen, però no s’impliquen, no ajuden ni col’laboren; esperen que ho faci un altre per després
criticar-ho. Em tornaré critica dels crítics.
3a FASE. JO
Hi ha un problema: la gent normal voldrien però no gosen i els que gosarien tenen preu: no es
mouen si no és pel propi interés. Aquests no interessen perquè sols els podem oferir la
satisfacció de pertànyer a un grup que faci palesa aquesta estimació per la ciutat, la seva
història i el llegat dels avantpassats. Veus fàcil reunir persones amb aquesta finalitat? Provemho?
6
VR 6
Amadeu Maristany Mestre (3-4 anys, 2012, Barcelona).

1a FASE. La Venus rondinaire de l’Amadeu s’ha convertit en la deessa romana de la nostra llar
que ens porta a descobrir meravellosos paratges.
2ª FASE. En aquesta ocasió, va voler que anéssim a visitar el jaciment arqueològic “el
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Castellot” de Bolvir, un dels pocs poblats ibèrics localitzats al Pirineu. Per la seva ubicació, on es
poden observar unes imponents vistes a la Cerdanya, vam entendre perquè els ibers, després
els romans i finalment a l’època medieval van escollir aquest assentament per viure i
defendre’s dels atacs d’enemics.
3ª. FASE. La Venus ha desaparegut!!” Però ens ha deixat una pista: un mapa amb un dibuix on
es troba, un cordill, quatre palets, una pala, un raspall de dents, una escombreta i una aixada.
Mentre interpretem el mapa ens preguntem perquè ha fugit de la seva ubicació inicial. El mapa
ens indica que es troba al costat de l’hort de la nostra “domus” de Sant Vicenç de Montalt. Ha
escollit un “locus amoenus” per viure, envoltada d’un bosc de pins amb vista al mar, deuria
estar cansada del soroll, la pol·lució i l’estrès del carrer Balmes i reivindicava la seva
mediterraneïtat. Haurà vingut a sobre d’una petxina?
Tota la família, convertits en expedició arqueològica, delimitem amb el cordill i els quatre palets
l’àrea a excavar i comencem a trobar objectes preciosos: monedes antigues, una campaneta de
bronze, trossos d’àmfores romanes i finalment, la Venus!!! Plena de terra i de pols, la raspallem
i li diem que hem captat el seu missatge, que no torni a marxar que la deixarem tranquil·la a la
seva nova Vil·la.
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VR 7
Rosa Alcoy Pedrós (historiadora de l’art, Barcelona).

2ª FASE. La Venus que rondina per defensar l’arqueologia malparada, murmura: que no
s’afligeix i amoïna només per ella. No s’inquieta per la Venus de fang amb policromat de joia
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antiga, en or i blanc, que la Conxita Boncompte em va portar a casa farà alguns mesos. La
deessa gruny perquè sovint ens deixen sense esquena on repenjar el passat, perquè percep que
ens fa falta un lloc segur on reposar els peus cansats. És obvi que creu que ens ho ha de fer
saber ni que sigui Nadal !. Ara mateix treu cap, al costat del meu escriptori, amb un número 7
ben amagat. No xiscla massa encara per no molestar però — quan la miro — xerroteja la seva
cançó insistent per si puc arribar a escoltar-me-la, ni que sigui un poquet. És única i no ho és.
Fent veueta em recorda que li plau d’existir i deixar-se veure més enllà de les runes de la
història, del verdet dels temples grecs o de l’herba, que campa simbòlica pels convents tancats
que mai no ha trepitjat. Vetlla per ells, pels castells, catedrals i cenobis que no li pertanyien,
pels conreus de monedes i tresors perduts, pels museus i les escoles buides, les fàbriques
drenades, per les grans torres oblidades o pels murs ensorrats de qualsevol moment. És ella la
que clama, ella, la Venus de bellesa innata, amb el seu cos induït a fragment. Hàbilment es
farà sentir multiplicada a les llars com ídol de prosperitat incoformista. Ens farà pensar en la
seva germana la Terra, aquella estratificadora infatigable de qualsevol biografia, per exhibir,
amb orgull esvelt, el seu pacte amb el Sol. Acumula molts segles als ulls — ho sé — i molta llum
també. Arqueòloga honoris causa es despatxa amb el nostre present com una deïtat col·loquial
d’esperit renaixent, sempre nova i atrevida. Com desconèixer els fets? Dia a dia, xiqueta i
eixerida, la Venus rondinaire perfora la mitològica llunyania, per ser aquí i a temps, dona lliure i
clara, austera i enigmàtica, que altera les matèries per mudar els pensaments. Cronista
encisadora ens fa ofrena del seu amor per l’art ... i serà tan pròdiga, purificadora i expressiva
que ens persuadirà.
Barcelona, 25 de desembre de 2016
3a FASE. Ja fa molt que escolto el discurs de la Venus rondinaire i puc dir que m’agrada. No cal
que em convenci de la significació del passat, perquè convençuda n’estic. Però, l’espai on és
ara, il·lustra que mantenim complicitats i un diàleg tangible. L’arqueologia es deriva per a mi en
art i és també un valor evident per a la història. La intersecció ideal em situa en la Història de
l’art. Al capdavall, la Venus que tinc al costat, em recorda que l’objecte artístic ens permet fer
viatges impossibles, sense necessitat de recórrer a cap agosarada màquina del temps.
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VR 8
Esther Rivera Codia (advocada, Galicia i Barcelona).

2ª FASE. Pensant en la nostra Venus Rondinaire, vam anar a visitar la Capella de Sant Miquel de
Celanova, que és una petita capella d’estil mossàrab (8'5 x 3'85 x 6 m, superfície de quasi 22m2)
ubicada darrera l’absis de l’església, a l’angle nord-est de l’hort/jardí del noviciat del monestir
de Sant Salvador de Celanova.
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La seva construcció es va iniciar l’any 937 i va finalitzar l’any 942 en memòria de Froilan, germà
de Sant Rosendo (fundador del monestir l’any 936).
La capella té una orientació que permet captar la llum del sol naixent a través de les petites
finestres durant els equinoccis de primavera i tardor. L’alineació de la llum solar amb les
finestres forma un rosetó de llum durant un parell de minuts. Aquest fenomen es va descobrir
l’any 1997.
Probablement en el lloc de la capella va haver-hi fa milers d’anys un temple solar. Al costat de
la capella hi ha una gran pedra que podia haver estat un altar de sacrificis dedicat al sol.
Es considera un dels edificis religiosos més singulars d’Espanya i el més interessant exemplar de
l’arquitectura mossàrab a Galícia. Va ser declarada Monument Nacional l’any 1923.
3a FASE. La nostra Venus Rondinaire ha conduït els nostres passos cap a una església que
presenta alguns paral·lelismes amb la capella que va ser objecte de la nostra primera visita.
L’església de Santa Helena de Rodes està orientada al sol naixent, les primeres notícies que es
tenen d’ella també daten del s.X, i va ser declarada monument nacional a principis del s.XX
(1930).
L’església de Santa Helena, originàriament coneguda com a església de Santa Creu de Rodes,
està situada a la muntanya de Verdera, a prop del monestir de Sant Pere de Rodes, i es
considera un dels millors exemplars del preromànic català.
Als voltants de l’església es poden visitar les restes de l’antic poble de Santa Creu de Rodes en
el qual es conserven dues torres de l’antiga muralla. Es creu que molts habitants del poble van
participar en la conquesta de Mallorca i que van fundar el barri de Santa Creu d’aquesta ciutat,
on també hi ha una església dedicada a Santa Helena.
9
VR 9
Elisabeth i Patricia Uliverri Montforte (8 anys, bessones, Barcelona)
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1a FASE. Ubicación. En repisa chimenea del salón de casa junto a otras pequeñas obras de
arte que nos apasionan.
2a. FASE. Agosto 2016, Ibiza. La Venus rondinaire nos llevó hasta las ruinas del
asentamiento medieval islámico de la calle Vía Púnica. Fuímos nosotras dos, nuestra madre,
su prima, su marido y la hija de ambos. Nadie conectó con estas ruinas, por eso no hicímos
fotos. Nos marchamos y subímos al Dalt de Vila. Allí, delante de la catedral, nos sentamos a
pintar una puerta medieval reconstruida. Fue muy divertido porque todos, incluso los
mayores, hicimos nuestra acuarela. Entramos en la catedral e hicimos una vista que tuvo su
interés.
3a FASE. En julio de 2017, volvimos a ser inspiradas por nuestra Venus rondinaire. En esta
ocasión, Ella, nos llevó a visitar Santa María de Horta, en Caspe (Aragón). Santa María
alberga el Cristo del Fondón. La iglesia quedó anegada cuando construyeron el embalse. Un
verano quedó al descubierto y se llevaron las piedras y reconstruyeron la ermita en la zona
del Vía Crucis. Es una historia muy interesante y nos ha gustado mucho
VR 9, original
Carmen García Ortega (Reus).
No respon emails i el telèfon que ha facilitat és inexistent.
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VR 10
Laïa Fort Jiménez (Tarragona).
Ni segueix el projecte ni retorna el cap de la Venus rondinaire 10.
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1a FASE. La foto de la dreta és la meva mare i jo a la seva dreta, i les fotos de l'esquerra son la
mateixa persona, o sigui, jo quan era petita.
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VR 11
Jayakrishnan G. Menon (banking, 1952, Palakkad, Kerala, India).
Cap retornat pel participant inicial (Tarragona).

1a FASE. The Venus head is kept in my bedroom shelf. So, I’m spending, at last 8 hours, close to
the Venus.
2a FASE. Both my parents are no more. After Venus Grumpy Head in my bedroom, I have
been very often getting good memories of my childhood with my parents. Daily before going to
bed
I get thoughts about the various incidents in my house when I was a child .How my father and
mother reacted and the nice time we had in my childhood days.This has been a good
experience and I told this to my wife too.
3ª FASE. After I made my first short film in 2015, I have been thinking about my second short
film. But I was not getting a good story line for the film. I am happy to say that shooting of my
second short film got over on 7 May. I think I should give credit to Venus Grumpy Head for
getting a good idea for the short film and make it happen.
12
VR 12
Marilén Muntaner (Mallorca).
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2ª FASE. Aquesta figura pertany a una col.lecció de la Concepció Boncompte i es la número 12 .
Es una Venus rondinaire, que a jo personalment , no se si és per ella o no , però m’ha fet iniciar
una part de la meva vida en qué me replantajava si iniciar uns estudis que fa molts anys volia
fer.
Per tant, he començat aquest any i ja veurem on em duen.
3a FASE. Aquests tres mesos que han passat des de la darrera vegada que vaig escriure sobre
ella, la venus m’ha aportat forces per continuar amb l’empresa que havia duit a terme ja fa
quasi 1 any.
Aquesta activitat no està directament dedicada a la contribució i al manteniment del patrimoni
cultural de la meva localitat, pero si que està orientada al progrés social i l’ajuda dels mes
desfavorits, traduintse en una societat culturalment més desenvolupada.
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VR 13
Magdalena de Quiroga i de Conrado (historiadora, Mallorca).
Treball en curs.

2ª FASE. Hace algo más de seis meses que mi venus dorada llegó a casa en un intento de
respaldarnos en todo aquello que sirva para recuperar y salvar el patrimonio cultural. En mi
caso sus servicios no sólo fueron requeridos por colaborar en esta empresa, sino porque eran
absolutamente necesarios.
De momento no se han observado cambios substanciales en aquello que se le solicita. Quiero
entender que está en ello y que los resultados serán evidentes en breve. La he cambiado de
sitio y ahora está mirando a su objetivo
14
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VR 14
Jake Campbell (10 anys, London).
Cap retornat pel participant inicial (Tarragona).

1a FASE. I'm so glad that you approve of my Venus setting (altarpiece). The sea backdrop is a
wall hanging map of the world which my parents bought for me when I was a baby. It is made
of cotton and a felt type of fabric and all the animals, people and names have Velcro on the
back to stick in place. When I was little, my friends and I used to muddle up all the people and
animals and my mum would have to put it all back again correctly! Whenever I don't know
where a country is in the world, I just go into my bedroom to find it. The big fish is made from
driftwood, my parents saw it in a shop in London and thought it would look good somewhere in
our home. I fell in love with it and wanted it in my bedroom, and now I'm so happy to have
Venus Head 14 sitting underneath it. The guardians look great either side, don't they! My dad
and I bought the goat and cactus from a craft market in Lajares, Fuerteventura, on different
visits. The goat is covered in old newspaper, it's very clever, I think the artist lives in Barcelona
normally but was staying in Fuerteventura at the time. The cactus is made of material and
stuffed, it has a little flower on a pin which can be stuck anywhere on it. All these things hold
very happy memories for me.
2ª FASE. Mummy and I were in Scotland last week, visiting my aunt and uncle. They live near
Dundee on the east coast. They showed us many attractions of the area, but the one that I
really enjoyed was seeing the ship Discovery, and learning about Scott's expedition to
Antarctica. Immediately, I thought of my Venus Head sitting below the big fish with the map of
Antarctica behind her in my bedroom. I felt inspired and connected.
It was fascinating to know about the trip to Antarctica. I love how this ship has been returned to
the place it was built, and has been lovingly restored and conserved for the public to
experience.
3ª FASE. For the third and final part of the Venus Project I decided to research the importance
of bees in the environment. This is because last year our neighbour removed the hedge which
we shared with him at the back of our garden. I was very upset by this, my parents too, as not
only did it look lovely with its flowers and leaves, but it attracted so many bees too. Gardens
are an important environment for honey bees to forage in, particularly in an urban
environment.
My parents had to put up a fence for privacy, which looks very bare. However, we are hoping
that a climbing Passion Flower plant that we have planted will grow quickly along the fence and
will produce loads of flowers, to attract the bees once again. I also helped to choose the Hebe
in pots and the large Peony bush, which should all produce lovely flowers too.
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When doing my research, I found something so interesting about bees in Greek mythology, and
so relevant to the project: 'At the temple of Aphrodite at Eryx, priestesses were called
"melissae" which means "bees", and Aphrodite (Venus) herself was called Melissa, the queen
bee' !!!!
15
VR 15
Mireia Molina Plana (1982, Torredembarra, psicòloga. Viu a La Riera de Già, Tarragona).

1a FASE. Tal i com es pot veure a la fotografia, la Venus Rondinaire descansa al Baix Gaià i, en
concret, a La Riera de Gaià.
Així doncs, aquí comença el seu viatge, al costat del riu Gaià i al poble que, segons la tradició
oral, té un arbre que es va plantar quan va néixer Alfons XIII convertint-se, actualment, en un
dels plataners més gruixuts de Catalunya.
2ª FASE. La Venus rondinaire 15 ha estat ubicada a un lloc destacat de la casa i amb el temps
que ens ha acompanyat ha visitat moltes restes romanes i ha acabat descobrint una faceta seva
que desconeixia: té la gràcia innata de posar per les càmeres i sempre sortir afavorida. Per sort
ens trobem en una àrea amb un nombre infinit de vestigis importants i la Venus no podia
perdre’s alguns dels més importants, com ara l’Arc de Berà, l’Amfiteatre, la Torre dels Escipions,
el Fòrum, el Circ o les Vil·les romanes de Centelles i els Munts. Qualsevol excusa és bona per
agafar a un familiar i engrescar-se mútuament per visitar un museu o monument romà.
3a FASE. La llista de visites relacionades amb el patrimoni arqueològic no ha fet més que
incrementar-se, sortint fins i tot de la província de Tarragona. Tot i així, la fotografia triada és
l’Aqüeducte de Ferreres o Pont del Diable. El motiu de la seva elecció és que, és una edificació
amb una combinació de colors que la fa única. Aquest va ser un dels últims llocs que vàrem
visitar conjuntament el meu germà, la Venus rondinaire i jo abans que aquest marxes de viatge.
Ens ho vam passar molt bé aquella tarda.
Finalment, formar part del projecte de la Venus rondinaire va ser una casualitat, es podria dir
que estava al lloc adequat al moment idoni. Triar a la meva Venus va ser tot un encert, en
quedaven poques però, ves per on, vaig agafar la que em va cridar més l’atenció i resulta que
era la Venus 15! El meu número preferit! Serà casualitat? Doncs no ho sabré mai però el que sí
us puc dir és que quan miro el seu petit cap no puc més que somriure recordant tot el que hem
fet durant 9 mesos. Imagineu el que es pot fer amb tota una vida!
16
VR 16
17

Mireya Artigas Balanyà (conservadora, 1967 Tarragona).

1a FASE. Primera qüestió: tinc la sensació que el cap em va triar a mi ( al principi jo no volia
aquest número) però em vaig adonar que 8+8= 16, és el resultat de sumar el valor numèric del
meu nom i cognoms i la data del meu naixement.
Segona qüestió: amb la idea de figura apotropaica i l'arqueològia penso en el mosaic de la
Medusa i en el mite de Perseu.
2ª FASE. Començo a recollir informació sobre el Mosaic de la Medusa.
Datat de l'any época Severina, amb unes mides de 1,92x4,57 metres. Va ser traslladat al Museu
Arqueològic al 1857 amb motiu de les obres de la pedrera del Port modern.
Fet amb materials petrics i ceràmica sigil.lata
Realitzat IN -SITU per un mosaista expert, com ho demostra l' emblema central
3ª FASE. La meva proposta cultural és una excursió, a la pedrera del Medul·la, possiblement
Una de les cànteres més antigues de Catalunya.Voldria parlar de la tècnica per a l’extracció de
la pedra.
Tant les parets com l' agulla (un pilar testimoni) presenten els senyals i les marques dels
picapedrers.
Es calcula que es van extreure uns 50.000m2 de pedra i ademes el seu singular microclima
afavoreix l'existència d' espècies vegetals i animals.
Aquest indret també reuneix unes condicions acústiques molt especials.
Com veus, potser una visita molt interessant.
17
VR 17
Clara, Maria i Marta Mesquida Bordoy (escolars, Mallorca).
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Cap retornat per la participant inicial (Roda de Barà, Tarragona).

1ª FASE. Tenim la Venus Rondinaire instal.lada a la seva nova llar, crec que s`ha adaptat molt bé. Està
a una prestatgeria de la sala.
2ª FASE: Son Espases. Avui matí hem anat fins l’hospital de Son Espases, on al llarg de la seva
construcción es varen trobar unes runes que varen retrasar l’edificació del nou hospital ja que els
arqueòlegs varen haver de catalogar i finalment reubicar el jaciment a una altra localització. Aquestes
runes s’han reubicat a ambdos extrems de l’hospital i les restes que nosaltres hem visitat son les més
properes a la ciutat, on hi ha el principal accés a son Espases.
Trobar informació no ha esta gens fácil, ja que aquesta part del jaciment no esta senyalitzada i el que
hem pogut trobat ha estat a través de la premsa local, quan es va fer resò de les troballes
arqueològiques. El que hem pogut esbrinar ha estat el següent.
El senat Romà (época republicana) va encarregar a l’any 123 AC al cónsul Quinto Cecil·li Metel·lo la
conquista de les Balears i es sap per documents medievals que l’àrea de Son Espases era coneguda
amb el topònim de Palma Alta i està formada per 169 dipòsits rituals (vasiges i ossos d’animals)
d’orígen romà.
Els arqueòlegs mantenen l’hipòtesis que les construccions fossin militars ja que s’han trobat espueles,
fletxes, un imperdible per subjectar una capa, un anell d’or, cerámica, nombroses monedes romanes,
una plomada amb forma d’ànfora, la part superior d’un casc de soldat i pensen també que aquest
campament va tenir una durada d’uns 50 anys, ja que les estructures eren construccions febles.
L’estructura descuberta, sensa restes de materia orgánica, s’ajusta al model de campament que
varen crear els romans al llarg de l’assatjament a Numància.
Aquest jaciment, té un gran valor ja que constitueix un dels més antics de Mallorca, junt al de
Pollentia i Palma, i actualmente se està estudiant la seva similitud amb un existent a Menorca, el de
Sa Nitja.
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Al jaciment s’han trobat emprentes de “dos imperis” (i un d’ells no els de la guerra de les galaxies) ja
que també hi havia objectes procedents dels vaixells de la Sexta Flota americana, que fondejaban a la
badia de palma al llarg dels anys 70 i el seu fems es tiraven a aquesta zona (xapes de botelles de cocacola...).
Aquest destacament militar romà a Palma pertany a la Hispania Romana, tractanse de territoris que
varen ser dominats pels romans. Aquest periode està comprés des de l’any 218 A.C. (data del
desembarcament dels romans a Ampuries) fins els principis del segle V (quan els visigodes entren a la
península ibérica). Al llarg d’aquests set segles, tant la población com l’organització política del
territorio hispànic varen patir profunds i irreversibles canvis, i quedarien marcats per sempre amb
l’impronta de la cultura i costums romanes.
1
Després de la conquesta romana, Hispania es va convertir amb una part fonamental de l’imperi
Romà, proporcinant a aquest un gran capdal de recursos materials i humans. Així com va esser al llarg
dels segles una de les parts més estables de l’imperi. També cuna d’alguns governants de l’imperi
(Trajano, Adriano, Teodosio).
El procés d’assimilació del “modus vivendi” romà i de la seva cultura per part dels pobles sotmesos es
coneix com romanització. L’element humà va esser el seu actiu més evident, ara bé, no s’ha d’oblidar
a l’exercit com un agent integrador de primer ordre.
La societat hispana es va organitzar com la resta de l’imperi romà, en homes lliures i esclaus. Els
homes lliures podien participar en el govern, votar a les eleccions i esser propietaris de terres. Els
esclaus, per altre banda, no tenien cap dret i eren propiestat d’algun home lliure. Les dones podien
esser lliures o esclaves, però o tenien els mateixos drets que els homes.

2

Aquí podem de son Espases.
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Les restes del campament Romà es veuen acompanyades al fons pel Monastir de la Real a la
dreta de l’imatge i la serra de na Burguessa al fons.
Al monastir de la Real va romandre en Ramon Llull entre els anys 1265 i 1269 en el seu periode
de formació, Al 1274 hi va viure una llarga temporada i va escriure llibres importants: Art
Abreujada d’Atrobar Veritat, Llibre d’Ave Maria i el Llibre del Gentil i dels Tres Savis.

La Venus sobre les restes d’un dels quatre pilars que té
l’edificació i que segurament eran la base d’unes columnes
3
A aquesta imatge, la venus esta sota la fletxa vermella, així podem apreciar millor tot el conjunt
arqueològic. La tradició també situa, en aquests indrets propers al monastir de la Real, les hosts
del Rei Jaume I les setmanes previes a l’assalt de la Madina Mayurca musulmana.
L’equip de les Germanes Mesquida-Bordoy a les restes de l’edificació Romana amb la Venus
amb braços.
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3a FASE. EL PUIG DE SA MORISCA
El poblat estava situat a la part alta del turó amb la intenció d'oferir un extens camp de visió
dels territoris que s'estenien pels voltants. A més, això fa possible crear un sistema defensiu
bastant efectiu, ja que la protecció natural que oferia el turó (accessibilitat reduïda, abrics
rocosos, etc ...), sumat a les muralles i torres, feien que l'assentament fos d'un gran valor
estratègic en la regió. El poblat va ser habitat des de finals de l'Edat del bronze (1100-800 AC)
fins al període Post-talaiòtic (500-123 AC) fins a l'any 1229, quan el rei Jaume I va desembarcar
a l'illa amb la intenció de arrabassar als sarraïns ( qui per la seva banda, havien fet servir les
instal·lacions de l'assentament modificant algunes estructures fins a la conquesta de la Mallorca
per part de la Corona d’Aragó.
Es creu, que durant el recorregut cap a la capital de l'illa, les tropes de Jaume I van ocupar el
cim d'aquesta muntanya com a primer objectiu militar, ja que des d'aquest monticle es controla
una àmplia zona. Al mateix lloc, un equip d'arqueòlegs, va descobrir en 2008 en un context del
segle XIII, un petit escut de metall amb blasó que es creu dels cavallers Togores, al costat
d'altres restes musulmans .
El Puig de sa Morisca és una petita elevació muntanyosa que es troba situada a la localitat
turística de Santa Ponça, nucli de població del municipi de Calvià. (Mallorca). Des del 2002, el
turó és preservada com a parc arqueològic, adaptat i obert al públic per la conselleria de

turisme del govern balear i l'ajuntament del municipi per poder gaudir dels turistes i visitants.
També forma part de l'entramat del Passeig Calvià, el qual està considerat com el Pulmó verd
del municipi. El total de la seva extensió abraça 35 hectàrees.
El parc es el centre de varis jaciments arqueològics i té restes del que va esser un Talaiot de nou
metres de diametre, de planta circular i amb el portal en bon estat. En un radi de 10km s’han
localitzat més de quinze jaciments, nou restes arquitectònics d’intreés etnològic i una ampla
representació de comunitats vegetals presents al arxipelag balear. Des de la cima de la
montanya es pot veure una ampla panorámica, lo qual cosa explica l’elecció d’aquest lloc per
els seus antics pobladors. A més a més, està rodejat per un petit bosc de tipus mediterrani de
pins, i un sotobosc de mates, guirnaldes, esteba blanca i botja de cuques.
A la urbanització de son Ferrer (a uns 2 km camp a traves) podem trovar unes restes d’un túmul
(turriforme escalonat) i també de una cova sepulcral de uns sis metres de llarg. També, al golf
de Santa Ponça i de son Ferrer, hi ha restes d’un poblat de navetiformes.
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L’origen de la població d’aquest territori, segons alguns investigadores, va esser inclús abans de
l’any 1300 A.C. ara bé, el poblat es pot datar al voltant del 800 A.C. Aquest poblat es va protegir
amb murades que anaven de elevació a l’altre alavació.
També, a partir dels materials que s’han trobat i estudiat, es pot afirmar que els primers edificis
que es varen construir eren de carácter defensiu. Més tard, a partir del segle VI abans de Crist,
es varen edificar les cuatre torres amb la finalitat de tenir una gran control visual.
Al llarg d’aquest periode hi va haber la presencia d’intercanvis comercials entre la población i
els mercaders (Púnics). Hi ha un article al Diario de Mallorca, on es comenta que un grup
d’arqueòlegs de la Universitat de les Illes Balears (UIB) confirma que el comerç púnics
desenvolupat en el Puig de sa Morisca abans del segle IV a.C. va esser més intens i complexe del
que en un principi es pensaba. Aquest fet va provocar que la población talaiòtica augmentàs i
que tingúes etapes d’esplendor que varen finalitzar en el segle IV a.C. ja que les relacions
comercials ente els indígenas del poblat i els Púnics finalitzen ja que Cartago controla el
comerç.
També al segle III a. C. una bona part de la población abandona la seva llar per lluitar a les
guerres púniques. Finalment, es produeix l’abandonament definitiu del territorio a l’any 123 a.
C. amb l’invassió de l’imperi Romà. Altres opinions estableixen que l’abandonament del territori
es va produir fins l’any 1229 amb l’arrivada del Rey Jaume I.
No es coneixen la xifres exactes sobre el nombre de persones que varen viure en aques
assentament talaiotic, ara bé, molts d’historiadors pensen que aquest va esser una de les
comunitats talaiotiques més nombroses de Mallorca.
Mitjançant els mètodes de tamitzat de la terra dels jaciments, s’ha pogut coneixer les primeres
dades sobre la posible dieta d’aquells habitants del Puig de Sa Morisca. Es pot demostrar que
l’activitat ramadera ocupaba un porcentatge significatiu de la dieta. Destaquen la cabra i la
ovella com animals principals i com secundaris el porc i el bou. D’altra banda l’agricultura no va
esser tan productiva com la ramaderia, però així i tot s’han trobat llavors de cereals silvestres.
Descripció del Jaciment.
Castellum
Es el punt més alt del Puig de sa Morisca. Es poden torbar una serie d’estructures defensives
que converteixen aquest Puig en una autèntica fortaleça. Entre les estructures es poden
destacar tres torres de construcción ciclópea situats en les parts nort i sur del Puig i que oferien
un gran control de visió sobre les zones que hi había al voltant.
La Venus sobre la columna central del punt més alt de Puig de sa Morisca.
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A més a més, en el centre del Puig, es pot trobar una de les estructures més interessants del
jaciment. Un talaiot de planta ciruclar, d’uns 10 metres de diametre. Aquesta construcción
defensiva donava una visió que arrivaba fins a la mar. Al voltant del talaiot es pot trobar un mur
de construcción moderna que tapaba parcialment el talaiot origional. Això es així a causa de les
posteiors utilitzacions que va tenir el lloc, essent la seva darrera etapa al llarg de l’ocupació
almohade, de la cual s’han trobat restes de cerámica per tot el jaciment, i que reflecteix les
diferents cultures que l’han hábitat.

Poblat.
Està ubicat en el punt menys elevat del Puig de sa Morisca, entre la protección rocosa
aprofitada como a part de la murada exterior i la que rodeja el poblat i que té un área d’uns
2700m cuadrats, a més de portes d’accés de les cual encara hi ha restes. El poblat está format
per una sèrie d’habitacions molt deteriorades. S’han trobat nombroses restes de cerámica que
pertanyen al diversos grups culturals que varen estar al poblat.
Conclusions.
La Venus ens ha acompanyat a unes activitats que no habien fet fins ara. Hem pogut veure les
restes d’un campament que va pertanyer a l’impeir Romà (son Espases) i ara unes restes que
daten de l’edat de bronce (1100-800 a. C).
Les restes romanes de son Espases no es visiten pels turistes, ni per les escoles, ni pels veinats
de la zona... No s’ha fet cap tasca que divulgació i cap centre d’interpretació per donar a
coneixer l’historia d’aquest indret.
Al Puig de sa Morisca si s’ha fet un “Parc Arqueològic” on hi van els turistes, les escoles i es fan
activitats per donar a coneixer la historia antiga de l’illa de Mallorca. Tot això en fa pensar que
nosaltres també som com una tribu que viu en aquest racó del món i que també deixarem
restes... o no... a les futures generacions.
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Tenir la Venus Rondinaire a casa a part de que ens ha agradat molt i ens ha fet molta il.lusió,
ens ha fet donar.nos compta de que ara, a algunes les runes i demés sels podría tenir mes en
compte i apreci. Trobam que es un projecte interesant.

FOTOS

El grup d’exploradores a l’entrada del parc arqueològic.
Escoltant les explicacions de l’arqueòloga del

Parc.

Amb un llistat d’aminals que es poden trovar al Parc i que ben segur eren els que els antics
habitants podien trobar.

La Venus, d’esquena, al punt més alt del Puig de la Morisca. Vigilant la possible arribada de
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fenicis, púnics, almohades, del Rei Jaume I dispost a la reconquesta... o de turistes i
especuladors inmobiliaris... al fons... Cap Andritxol.
Nosaltres amb la Venus a la base del talaiot, al cim del Puig de sa Morisca.

Puig de sa Morisca.
La venus, a la murada del talaiot, al cim del

La Venus amb unes “ceràmiques” fetes al Parc Arqueològic.

VR 18
Daniel Martínez Jorba (Tarragona)
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1a FASE. Tinc la Venus posada entre unes boles de neu que col·lecciono dels llocs que he visitat.
Actualment, la meva Venus està a El Catllar.
2 FASE. Vull dedicar el meu primer escrit de la Venus Rondinaire al respecte que tinc cap al
passat històric de la ciutat on vaig néixer:Tarragona. Concretament a la foto, es pot veure a la
protagonista damunt d'una àmfora "romana" que, fins fa poc, reposava al fons del mar amb un
pessebre en el seu interior. Gràcies a la Venus he recuperat alguns llibres que tenia "enterrats"
sobre l'època. Gràcies a ella estimo, encara més, Tarragona, tan plena de racons màgics.
3ª FASE. En aquesta foto la Venus reposa tranquil·la al costat d'un element d'Egipte i d'un altre
de Mèxic. Ambdós fan referència a civilitzacions completament diferents però molt importants.
Amb ella vull explicar que vinguem d'on vinguem, sigui quin sigui el nostre passat, tots partim
del mateix lloc. Quan visito un lloc i observo el seu passat, em sento part de la Història. Sense el
nostre llegat no seríem res. Per això demano que s’aprengui a respectar el patrimoni, ja que
destruir el nostre passat (com està passant en alguns indrets per desgràcia) pot ser un gran
error.
19
VR.19
Pendent de lliurament a nou participant.
Cap retornat pel participant inicial (Tarragona).
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1ª FASE. La meva Venus rondinaire està ubicada a l'estanteria de la meva sala d'estar.
2a FASE. La veritat es que no tinc massa temps de contestar-te a les teves preguntes però vull
aprofitar aquesta felicitació de Nadal per dir-te que on tinc ubicada la Venus (prop d’una
fotografia familiar i envoltada de llibres) les coses no vam malament del tot i crec que es deu a
la Venus que ens ajuda.
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VR 20
Escola Betània-Patmos (estudiants de 2on i 3er d’ESO, 11 i 12 anys, dirigits per professores de
plàstica: Carme Dapena i Lola Goicoa, Barcelona). Treball en curs, realitzat conjuntament amb
Venus rondinaire 27.
Cap retornat per la participant inicial (Tarragona).

Després d'explicar a classe la teva proposta expositiva i reclamativa el alumnes havien de
treballar l'element votiu de reproducció d'un cap d'un company. Desenvolupant l'observació i
reflexió. Primerament feien una aproximació i reflexió del projecte
Un cop les obres acabades t'envio les fotografies del resultat abans i després de la presentació
de les teves venus. El procés s'acabarà al setembre fent un enterrament a l'escola de les venus i
desenterrant simulant una excavació arqueològica.
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També algunes fotos d'alguns escrits dels alumnes.
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Montse Marco Borgueras (Balaguer, LLeida).

1a FASE. T'envio la foto d la Venus rondinaire que hem acollit a la nostra casa a Balaguer.
Aquí també hi han molts reptes arqueològics que poc a poc es van fent, gràcies a la gent del
Museu Comarcal amb les excavacions a la Medina del Pla d'Almatà, el Castell Fomós, i a la vora
Sant Llorenç de Montgai amb el Parc Arqueològic didàctic que ja fa uns anys tira endavant
gràcies a la gent de l'Universitat Autònoma de Barcelona, també l'Espai Orígens a Camarasa, les
excavacions a la Cova gran de Santa Linya...
Nosaltres no hi estem directament implicats, però si que anem seguint les actuacions.
Fa uns dies vam estar a Tarragona vam visitar la teva exposició i em va semblar interessant la
teva proposta.
Intentarem fer els dos reptes següents.
T'he de dir que sóc una mica despistada i no em vaig apuntar el número de la nostra Venus,
però crec que vosaltres si ho teniu controlat.
2ª FASE. El cap de la Venus rondinaire va arribar a casa a principis de juliol de 2016, desprès de
fer una visita a l’exposició de Tarragona, des d’aleshores el nostre interès per la cultura l’art i la
història ha estat el mateix, però si que hem tingut més oportunitats de gaudir de noves
experiències.
A l’Agost vam anar de vacances a Paris, encara no hi havíem estat cap vegada, va ser una
setmana intensa dedicada a recórrer els grans museus i espais que aquesta fantàstica ciutat
proporciona.
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El LOUVRE em va impressionar força, ja que ofereix l’oportunitat de gaudir en un mateix espai
l’evolució de la humanitat a través de les diferents civilitzacions, per altra banda em va fer una
mica de llàstima l’espoli que ha suposat treure tots aquests tresors de la seva ubicació original.
També em va fer pensar una vegada més que el funcionament de les civilitzacions sempre són
cícliques: un període d’inici, l’esplendor i finalment la decadència, i malgrat que sempre es va
repetint moltes vegades acostumen a acabar amb destrucció, és una llàstima.
3a FASE. La Venus Rondinaire la tenim ven present a casa, davant del sofà, o sigui que no
podem oblidar la seva missió, la seva influència ens reforça el nostre interès per la cultura i el
respecte per les cultures que van habitar abans que nosaltres aquest territori.
Aquest mesos al Museu de la Noguera de Balaguer, la nostra ciutat, s’ha fet una activitat molt
interessant en la que hem pogut participar en algunes de les sessions, en ella s’han presentat
peces recuperades en la nostra comarca de la Noguera relacionades amb l’acte del menjar, la
presentació s’ha acompanyat amb un menjar relacionat amb la peça, nosaltres vam assistir a la
presentació d’una escudella acompanyada d’un brou, i d’un morter acompanyat d’una picada,
els ingredients utilitzats eren els mateixos de l’època de la peça: boníssims!!!. Aquesta és una
molt bona iniciativa ja que es dona a conèixer història i costums dels nostres avantpassats.
Per Setmana Santa hem estat viatjant per les espanyes, a la província de Soria van visitar el
poble de Medinaceli on vam descobrir un Arc Imperial de l’època romana construït el s. I,
també hi vam veure uns mosaics de la mateixa època, el poble té un encant especial amb la
seva plaça plena d’edificis medievals, i una exposició molt ben ambientada sobre la presència
romana i musulmana al poble.
Montse Marco.
22
VR 22
Josepa Borràs Simò (Tarragona).
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2ª FASE. La presencia a casa de la Venus rondinaire, apart del debat entre amics que pregunten
el què de la Venus, una vegada donades les explicacions, una de les coses ha estat el lligam amb
l’arquitecte Salvador Codina. En Salvador ha fet un treball de més de dos anys envers la vil.la
romana d’"Els Munts" d’Altafulla. Ell ha recreat amb tres dimensions tota la vil.la i la forma de
vida d’aquells romans, amb un detall impresionant, l’hem seguit, mentre feia el treball i
actualment, ja acabat, es pot veure al públic. La Venus rondinaire ha estat el lligam, per
l’interes de la vil.la romana, sens dubte.
3ª FASE. El fet de tenir i veure a diari la Venus rondinaire i, a la vegada, veure des de casa les
restes del Fortí de la Reina, totalment abandonat, la porta forçada, te un impacte. També te
impacte per els visitants/turistes la deixadesa total per part de l’Ajuntament de Tarragona.
Especialment, al ser aquesta ciutat “Patrimoni” i, no obstant, no cuidar el llegat arqueològic,
mes propè a la ciutat
de Tarragona.
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VR 23
Eli Rivera Codia (metgesa, Galicia-Barcelona).
Cap retornat pel participant i(Tarragona).

2a FASE. Cuando supe que iba a convertirme en una “adoptante de Venus Rondinaire” estaba
de viaje por la costa Atlántica gallega y rápidamente o por “casualidad meiga” me encontré con
la Ermita de Santa María de La Lanzada. Está emplazada en un lugar de veraneo y lleno de
historia, con sus castros y su leyenda sobre la fecundidad, de la que Venus es su diosa.
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“O Castro de la Lanzada” es un poblado originario del siglo VIII a.C., que contiene una
necrópolis que fue utilizada hasta los siglos III - IV d.C., actualmente en estado de recuperación.
La ermita se asienta sobre la base de una punta que se introduce en el mar, en las
inmediaciones de los restos de una fortaleza medieval conocida como la Torre de la Lanzada.
La playa de la Lanzada es una de las playas más grandes de Galicia y en ella es tradición popular
el “baño de las nueve olas” como rito de la fecundidad. Las mujeres con dificultad para tener
descendencia deben sumergirse de pie en el interior del agua dejando que las bañen nueve
olas. A continuación deben encender una vela antes de la salida del sol del último domingo de
agosto. ¿Leyenda o realidad?
3ª FASE. Situado a 3650 metros de altura, en el altiplano de Bolivia y sobre la cordillera de los
Andes, encontramos un lugar que no deja indiferente a ninguno de sus visitantes: el cementerio
de trenes de Uyuni. Imponentes esqueletos y siluetas de antiguas máquinas de tren y vagones
oxidados, olvidados a las inclemencias naturales del tiempo y que son el resto de la primera y
prometedora línea de tren que llegó a Bolivia ligada a la industria minera. Los trenes que fueron
parte de un pasado industrial en franca decadencia, se han convertido, sin querer, en un museo
arqueológico industrial del siglo XX con piezas únicas en constante erosión.
24
VR 24
Ignasi Icart Carreras (Tarragona).

2ª FASE. El cap de Venus numero 26 ha sigut traslladat tres vegades de ubicació en la meva
casa. La raó principal es que no era ben vista per part de algun familiar. Primer va passar sota el
telefon, damunt de una safata de la tauleta; despres va passar a l’armari del menjador fins
acabar on el tinc ara mateix (a una estanteria de la meva habitació).
Aquest cap de Venus, no ha motivat cap actuacio per protegir el patrimoni arqueologic a casa
meva; despres de explicar el motiu del cap, els altres membres de la familia van passar
olimpicament del motiu.
3ª FASE. No se si es causa de la presència del cap de Venus rondinaire o perquè soc
historiador, però, el fet és que últimament em fixo més en el patrimoni històric de
Tarragona i la seva conservació. Veig que Tarragona no sap aprofitar molt bé el patrimoni
de la ciutat. Casos com les restes trobades a les obres del Mercat Central de Tarragona (on
tinc entès que les ruïnes s’han de catalogar i protegir), o la falta d’interès que té la pròpia
ciutat davant d’unes de les poques basíliques paleocristianes d’Espanya (sota l’Eroski).
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Em quedo perplex que es vulgui vendre un tipus de turisme de qualitat i no sabem explotar
les riqueses que tenim; cada vegada que miro el cap de la Venus rondinaire penso que
podríem interessar-nos més pel patrimoni i el seu manteniment fent que la gent vingui a
visitar-nos i ser una ciutat més dinamica.
Relació: el cap de la Venus rondinaire m’ha permès aportar la meva opinió a l’experiment
sociològic objecte del present projecte. He tardat en realitzar els informes, però aquest
temps m’ha ajudat a meditar millor la meva resposta.
25
VR 25
José Antonio Mendez García (Tarragona).

2a FASE. Un dia cualquiera es bueno para pasear por las calles de Tarragona y en cada rincón
tienes la posibilidad de disfrutar de monumentos y vestigios creados por los romanos. La Venus
rondinaire, nos animó a hacer un recorrido, Bruno andaba con su amigo Ginés y se toparon con
los arcos constuidos en la Plaça del Àngels, los niños reaccionaron rápidamente subiendose a la
valla que impide su entrada y allí estaba el "cap de la Venus" para comerse a todo aquel que
intente dañar tan bonitas construcciones.
3ª FASE. Posiblemente nos quedemos maravillados de las murallas, las estatuas y las
infraestructuras que nos dejaron los romanos, cuando paseamos por Tarragona. Pero la "Venus
rondinaire" ha tenido una brillante idea, acompañarnos al Museo Romano donde todo toma
sentido al ver y conocer la historia de una ciudad tan relevante del Impero Romano. Cuando
salimos por su puerta, ya no vimos la ciudad de Tarragona, sino la de Tárraco...
26
VR 26
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Carmen Murt Palau (dissenyadora de joies, 1957 Barcelona).

1ª FASE. El primer dia la vaig posar a sobre d'un moble i el va ratllar... Ooohhh quin ensurt! Ara
té el seu lloc ideal!! No m'inquieta gens, m'agrada mirar-la
2ª FASE.Aqui tenim la Venus rondinaire fent honor a una de les portes de entrada i defensa de
la ciutat de Barcelona, el Portal de Ferrissa o Porta Ferrisa
S’anomenà aixi perque estava decorada amb claus de ferro o bronze
Al 1680, en una de les torres del Portal de Ferrissa es va ubicar una font per subministrament
d’aigua potable a les cases del entorn.
Abans que existis aquesta font, els ciutadans d’aquest indret es veien en la feixuga tasca d’anar
a buscar, a diari, aigua fora les muralles, ja que fins al 1700, la ciutat no disposava d’aigua
corrent a les cases.
La torre i el portal ja no existeixen però la font ha perdurat al llarg del segles.
Les rajoles van ser incorporades al 1959, obra de Joan Baptista Guivernau.
3ª FASE. He anat amb la Venus rondinaire a visitar una taula propia de Menorca (Taula de
Binissafullet). Els recintes de taula, exclusius de Menorca, son els llocs de culte dels poblats a la
època posttalaiòtica. L'element principal d'aquest culte és la gran pilastra central amb capitell
que la tradiciò popular ha batejat com a taula.
A la dreta de la T, trobem les restes d'una foganya circular on va apareixer una gran quantitat
de cendres, resultat d'un foc molt viu, i darrera grans concentracions d'ossos d'anells i cabrits,
juntament amb restes d'àmfores vinaries. Son les restes deixades per un tipus de ritual celebrat
a l'estiu, on el foc era un element important i on es sacrificaven animals que juntament amb el
vi es consumien i/o s'oferien a la divinitat representada per la taula
Els poblats talaiòtics van creixer entorn a un o mes talaiots entre el 850 i el 550 aC.
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Posteriorment quan els talaiots ja havien perdut la seva funciò original, es construí un recinte
de taula en el centre d'alguns poblats.
El poblat del talaiot de Binissafullet és de planta circular i cos massis i al seu cim hi ha les restes
d'una habitaciò. Des de la part alta del talaiot es pot dominar una gran extenssiò, per la qual
cosa era un bon lloc de guaita... la Venus rondinaire està vigilant la zona...
La tinc al meu devant i els seus llavis em fan petons
Son petons amics, engrescadors, juganers, provocadors.
M'ha fet pensar en tot el que ens envolta i que és la nostra historia.
Hem anat juntes a descobrir paisatges molt vistos però poc observats.
Quan sortim, la porto embolicadeta en un paper de seda i a dintre d'una caixeta, no agafi fred.
Hem anat a fer-nos fotos a la Barcelona antiga i ens em envoltat de turistes i pidolaires, però
ens hem abstret del mon i hem descobert un mon que ja no existeix pero que ens pertany i ens
ha fet arribar a on som.
Hem volat amb aviò fins a Minorca, la petita balear, terra tranquila i ventosa.
Allà hem descobert modus ancestrals i cultes oblidats, hem volat a la pedra primera.
En resum, hem fet amistat!
Ens ho em passat bé juntes.
Ha sigut tot un descobriment de la necessitat de la persona humana de reconeixer la
importancia del nostre passat.
Gràcies Venus!!
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VR 27
Escola Betània-Patmos (estudiants ed 2on o 3er d’ESO, 11 i 12 anys, dirigits per professores de
plàstica: Carme Dapena i Lola Goicoa, Barcelona). Treball en curs, realitzat conjuntament amb
Venus rondinaire 20.
Cap retornat per la participant inicial (Tarragona).
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Després d'explicar a classe la teva proposta expositiva i reclamativa el alumnes havien de
treballar l'element votiu de reproducció d'un cap d'un company. Desenvolupant l'observació i
reflexió. Primerament feien una aproximació i reflexió del projecte
Un cop les obres acabades t'envio les fotografies del resultat abans i després de la presentació
de les teves venus. El procés s'acabarà al setembre fent un enterrament a l'escola de les venus i
desenterrant simulant una excavació arqueològica.
També algunes fotos d'alguns escrits dels alumnes.
28
VR 28
María Aranda (Cambrils -Tarragona-, va agafar les Venus 28 i 57 pels seus néts i les ha perdut).

29
VR 29
Escola Sagrada Familia (Caldes d’Estrac). Inicia el treball el proper curs 2017-2018.
Cap retornat per la participant inicial (Tarragona)

30
VR 30
Traç, Centre expressió plàstica, Barcelona. Alumnes 6-11 anys dirigits per Imma Alonso -1962,
Barcelona- professora de belles arts.
Treball en curs.
Cap retornat pel participant inicial (Tarragona).
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2ª FASE . Hem trobat la Venus, hi hem jugat, hem parlat del que passa amb la nostra història,
del menyspreu per la memòria, de tot allò que ha contribuït a fer-nos tal com som, de com els
interessos econòmics d'uns pocs van per sobre de la nostra consciència, hem comentat notícies
i finalment, hem intentat sentir-nos com la nostra petita figura de fang.
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3ª FASE.Entre tots hem fet un conte, un conte molt petit i a partir d'aquesta història hem creat
alguna cosa, dibuixos, personatges, hem reinventat la venus, hem il·lustrat la història amb
excavadores, hem buscat i reproduït les eines dels arqueòlegs,..., cada grup, o millor cada
artista, a partir del conte, ha treballat allò que ha volgut i com ha volgut.
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VENUS RONDINAIRE

Sóc un petit cap de fang, represento una deessa romana,
em van fer a Tàrraco, una antiga ciutat romana, capital
de l'imperi.
Estic enfadada, m'he perdut, m'han amagat, m'han
trepitjat, la història em passa per damunt i ningú no em
busca.
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Sobre meu han crescut arbres, ciutats, fàbriques, jo no ho
he vist, estic tancada, enterrada, però ho he sentit i m'ho
imagino,
estic
envoltada
de
terra,
de
runa,
d'escombraries, no entenc res.

Jo vivia en una casa romana, mirava al mar, estava al
pati central, a l'atri, a terra hi havia un mosaic molt
bonic, amb uns animals fantàstics, unes sanefes
meravelloses i pintures per les parets.
La casa era plena d'objectes, plats, copes, peces
metàl·liques, de vidre, de fang, objectes útils i objectes
per fer bonic, àmfores....
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Però un dia les coses van canviar, ningú no em treia la
pols, tot s'anava fent malbé, cada vegada més malbé,
ningú no ho cuidava, quan plovia, em mullava, el vent
m'arrossegava i molts, molts anys després,....,
arriben les excavadores i BUFfff!, quina por!, ens
trepitgen, ens aixafen, alguna cosa està passant, per fi
algú em troba, em recull, li agrado; em neteja,
m'arregla, em restaura i em col·loca en un prestatge.
Ara estic en el museu, la gent em mira, m'admira i jo
els observo contenta.
Ara torno a ser feliç.
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VR 31
Marta Casanova Serra (Barcelona).

1a FASE. Estic a casa de la Marta Casanova i Serra, (la mare de la teva amiga) que viu al carrer
…… de Barcelona. Ja saps el seu telèfon, però te’l torno a donar:….).
M’ha posat en una vitrina amb tot de llibres d’art, de manera que, quan la gent passa pel
davant de la virina, se’m pot veure perfectament. Uns, s’estranyen, altres riuen, però això
permet fer comentaris, sempre sobre la meva creació.
La Marta està contenta de tenir-me, ja que li faig recordar molts bons moments i s’anima
45

malgrat que rondino, com toca. Permet unes controvèrsies sempre positives.
No he aconseguit que faci la meva foto, em diu que farà les tres de còpies i que les enviarà.
Serà aleshores que em podràs tornar a veure en el meu ambient.
2a FASE. Estimada creadora meva,
Estem a desembre. Demà serà el teu Sant (felicitats) i també és mes de celebracions familiars .
Jo, ja sóc membre de la família d’acollida des de fa sis mesos. Continuo a la vitrina voltada de
llibres, petits objectes d’art, molts d’ells records de viatges i d’amics.
Durant aquestes festes tindré algun privilegi : potser em posaran en un lloc més visible per
participar de la reunió familiar.
Estic feliç d’estar aquí perquè sé que reconeixen el teu saber i el teu art.
Espero poder saludar-te des del meu nou domicili.
Una abraçada de la teva Rondinaire
3a FASE. Ja estem al mes de març, i aquest és l’últim escrit per completar el projecte.
De moment, després de les Festes de Nadal i Any Nou, en aquesta casa no hi ha hagut res de
particular. Jo estic com sempre en el lloc assignat, rodejada de llibres. Tothom està acostumat a
la meva presència i jo també estic acostumada a veure passar la gent.
Aquí, m’hi trobo bé i, si bé no he provocat cap daltabaix, la meva situació resulta pacífica, diria
que és de “bon rotllo”. Crec que si un dia se t’acut de venir, em sembla que seràs ben vinguda i
jo tindré el plaer de tornar a veure la meva creadora. Podràs, potser, explicar-me com va el teu
projecte, cosa important per la que tinc curiositat, ja que formo part d’ell.
32
VR 32
Xavier Molina Jiménez (Lleida).

2ª FASE. Dençà que el cap de la Venus Rondinaire va entrar a casa nostra decidida a establir-se
en un lloc preferent, no ha deixat d’enviar-nos missatges dalt de la seva peanya. Allà fora.. (Diu)
molt a prop vostre malviuen sovint testimonis muts, i mutilats, del pas del temps. No penseu fer
res? ni tan sols agrair-lis la seva obstinació per no esmicolar-se davant l’estupidessa i deixadesa
de generacions?
Baixem el cap, i sortim a la seva recerca.

VR 33
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Joaquim Güell Pratdepàdua (1968, Matarò, professor d’ensenyament secundari de filologia
llatíina i grega).
Cap retornat pel participant inicial (Tarragona).

1ª FASE. Aquest petit article –amb tots els errors que contingui, només atribuïbles a qui el
signa-, neix del projecte anomenat 69 Caps de Venus rondinaires per Tarragona, vinculat a
l’exposició Memòries de Venus. La promotora del projecte és l’artista i historiadora de l’art
Ció Boncompte. En paraules seves (fullet de l’exposició Memòries de Venus, editat per Port
de Tarragona): «La tristesa sentida en contemplar les pobres restes escultòriques, entre elles
els fragments de l’estupenda Venus de Cnidos, que mostra el Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, em va conduir a la nova aventura que ara presento.» Una mica més avall del
mateix document, l’autora afegeix: «L’experiment consisteix en saber si la presència del cap
de Venus a les llars estimula als seus habitants a actuar per a la recuperació del patrimoni
arqueològic.»
De Tarragona, doncs, a Barcelona –on vaig rebre la Venus rondinaire núm. 33- i d’allí fins a
Mataró –on es troba dipositada-, aquesta petita escultura ha donat peu, en virtut dels
compromisos adquirits amb Ció Boncompte, a visitar les Venus (o Afrodites) que alberguen
el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC Barcelona), el Museu d’història de Barcelona
(MUHBA), el Museu de Badalona i el Museu de Mataró. Aquests en són els resultats.
Primer de tot, sembla que dos –d’entre diversos models- són els referents principals pel
que fa a la representació monumental, votiu o decoratiu, ja sigui de mida natural o de
dimensions més reduïdes, de la deessa Afrodita o Venus a l’antiguitat. Es tracta de les
estàtues anomenades Afrodita de Cnidos (c. 360 aC.) i Venus de Cirene (c. 315 aC.),
respectivament. Ambdues són atribuïdes a l’escultor Praxíteles i les coneixem per les
abundants i afamades còpies o recreacions que se’n van fer en època hel·lenística i romana,
algunes d’elles d’un renom equivalent. En darrer terme, la segona deriva i és una evolució
de la primera –nua, però tapant-se el pubis amb el braç dret abans de posar-se el mantell
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per sobre; en resum, del tipus pudica. A la Historia del arte (Salvat. Barcelona, 1981. Vol. 2,
pàg. 132) es diu textualment en el peu de foto de la segona, de la Venus de Cirene: «El cuerpo
femenino, totalmente desvelado por Praxíteles, abandona el pretexto inicial –representación
de Afrodita Anadiomena, la diosa que surge de las aguas- para entregarse a la alegría de
esculpir las formas bellas y opulentas (…) de una mujer simplemente bella.» Partint, doncs,
d’aquests postulats generals, iniciem les nostres visites.

Venus de Cnidos. Font:
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita_de_C
nido#/

Venus de Cirene. Font:
https://elsmitesdepedra.wordpress.com/ven
us-de-cirene/

2ª FASE. Al número 7 de la revista Auriga, Josep Ainaud de Lasarte fa referència a la Venus
d’Empúries en aquests termes: « (…) l’anomenada Venus -o Afrodita- d’Empúries, trobada
en 1909 prop del temple dedicat a Asclepi. És un tors femení, de marbre, que es pot datar al
segle I de la nostra era i amida uns 14 cm. d’alçada. Reprodueix un model grec, i fins i tot fou
considerat com una peça grega dels segles IV-III a.C. per la seva semblança amb la famosa
Afrodita de Cnidos, una de les millors obres de Praxíteles, que representa la deessa en la seva
esplendent nuesa. Avui es conserva en el Museu Arqueològic de Barcelona.» Pel que fa a
nosaltres, hem constatat que, a la vitrina on actualment està exposada al públic, no hi ha
cap informació sobre la petita escultura i, després de demanar les credencials als
responsables, ens mantenim a l’espera de la seva resposta. El model, d’altra banda, en què
sembla inspirar-se la peça correspondria més aviat a la Venus de Cirene, allunyant-se de la
pudicitat i mostrant sense reticència la seva divina nuesa.

Venus d’Empúries. Font: Joaquim Güell Pratdepàdua
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*
El mateix Ainaud de Lasarte, i en el mateix article, es refereix a la Venus de Barcelona amb
aquestes paraules: «Finalment, una troballa casual -a Barcelona, però lluny de la ciutat
romana, al costat de l’antic camí, l’actual Travessera de Gràcia- va fer possible que ingressés
al Museu d’Història de la Ciutat una petita peça de bronze, de 14 cm. que representa una
Venus del model Anadiomene o Capitolí, que es cobreix amb un mantell en sortir del bany. Ha
estat discutida la seva antiguitat; però la majoria d’autors la situen també en el segle I de la
nostra era.» Sobre aquesta escultura, es pot consultar també la informació recollida a la
pàgina https://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Barcelona. La qüestió, però, és que, en el
moment d’entrar al Museu d’història de Barcelona (MUHBA), a la recepció ens diuen que no
en tenen cap notícia; afirmen que no està exposada i que, en tot cas, l’escultura podria
trobar-se emmagatzemada a les dependències del museu. Tot i que la major part de
consultes fetes a internet la situen al MUHBA, a causa de la seva presumpta modernitat
nosaltres no preguntem més i desistim de fer més indagacions.

Venus de Barcelona. Font: http://www.todocoleccion.net/postales-arte/barcelona-museohistoria-venus-barcelona-escudo-oro-n-1-sin-circular~x46319544

*
Havent deixat Barcelona i les seves Venus, ens hem aturat al Museu de Badalona –l’antiga
Baetulo romana i Baitolo ibèrica. La particularitat d’aquest museu, similar a la del MUHBA,
és que les vitrines i els objectes que alberga es disposen en els mateixos carrers de l’urbs
romana antiga, uns metres per sota del nivell actual de la ciutat. En aquest cas, hom pot
caminar literalment per sobre del decumanus –un dels dos carrers principals de les ciutats
romanes prototípiques- i veure algunes de les botigues on els badalonins de fer dos
mil·lennis compraven i venien tot de mercaderies. Són així mateix dignes de veure les
restes d’unes modestes termes –establiment balneari-, abans d’accedir a la zona on es
mostren pròpiament totes les troballes d’aquest jaciment.
Una de les més importants, sens dubte, és l’anomenada Venus de Badalona, una escultura
no massa gran de marbre -28 centímetres d’alçada- de la qual se’n conserva bona part del
cos. Li manquen cap, braços des de les espatlles i cames des del genoll en avall (a la cama
dreta presenta signes inequívocs que el conjunt escultòric es componia d’algun motiu
suplementari, molt possiblement un dofí, com es pot conjecturar a partir de nombrosos
altres exemples representant aquesta divinitat (sense anar més lluny, i malgrat la
diferència de mida, la Venus d’Iluro). Per les dimensions de la peça, sembla que cal associar49

la al culte particular, o, simplement, a un objecte per al luxe privat, propi d’una família rica.
Pel seu aspecte se la pot adscriure a la tradició establerta per la Venus de Cirene (com la
Venus d’Empúries): no presenta restes de cap mantell que la cobrís ni l’arrencada dels seus
braços suggereix que tingués cap intenció de cobrir-se els pits o la zona púbica.

Venus de Badalona. Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Badalona#/

A continuació, reproduïm l’explicació que apareix a la guia del Museu (Baetulo. Ciutat
romana. Museu de Badalona, 1992. Pàg. 11): «Escultura de marbre que representa Afrodita,
deessa de la bellesa, de l’amor i de la fecunditat. Aquest exemplar del segle I d.C. es va trobar a
les excavacions realitzades els anys 1934-36 al Clos de la Torre. La figura es recolza sobre la
cama esquerra i tindria lleugerament flexionat el genoll dret. Sobre la cuixa dreta es conserva
el que devia haver estat la cua d’un peix. És una escultura de talla molt acurada i modelat
molt suau, producte evident d’un taller, possiblement itàlic, especialitzat en aquest tipus de
peces, inspirades en la famosa Venus de Cirene. Per la seva bellesa i importància, la Venus de
Badalona és la peça més representativa del Museu i ha esdevingut el símbol de la ciutat.»
*
La darrera visita la fem al Museu de Mataró. En aquest edifici (Can Serra) hi ha tres mostres
d’escultures de Venus, totes tres fragmentàries, totes tres de marbre, però de
característiques ben diferents entre l’anomenada Venus d’Iluro (Iluro era el nom de Mataró
en època romana, manllevat del de l’oppidum ibèric d’Ilturo, a l’actual Cabrera de Mar), sens
dubte la més important, i les dues restants. Aquestes últimes són de mida reduïda i
possiblement servien per al culte domèstic de famílies acomodades. Una d’elles –la més
malmesa, de la qual es conserva força escrostonat el tronc des del coll fins,
aproximadament, la cintura- es va trobar en el jaciment d’una vil·la i data dels segles I-II dC.
De l’altra –de la qual es conserva el tronc des del melic fins a les cuixes-, es podria afirmar
que no sembla, a priori, del tipus pudica, ja que la zona púbica apareix totalment
descoberta. De nou un producte inspirat per la Venus de Cirene que cal relacionar amb les
d’Empúries i Badalona, tot i que aquesta última fa aproximadament el doble de mida.
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Venus trobada a Iluro. Font: Joaquim Güell
Pratdepàdua

Venus de la vil·la de Can Rafart (Mataró).
Font: Joaquim Güell Pratdepàdua

La que més mereix, tanmateix, la nostra atenció és l’anomenada Venus d’Iluro, trobada l’any
2002 en les excavacions de la zona de Can Xammar, indret on en època romana hi havia
unes termes públiques. És plausible que aquesta estàtua, de mida natural, adornés l’edifici
per la relació òbvia entre l’aigua i el caràcter marítim de la divinitat. De la importància de la
troballa se’n va fer ressò la premsa fins i tot a nivell nacional i, en paraules d’Isabel Rodà de
Llanza, «Sens dubte som davant les restes, malauradament incompletes, de la que deuria
d’haver estat una de les millors imatges representant Venus de tota la península Ibèrica.»
(Laietania 16, 2005). De l’escultura se’n conserven les parts següents: la testa fins al coll,
girada cap a l’esquerra; el maluc fins a l’inici de les cuixes, cobert per un mantell que
subjectava la mà esquerra de la deessa, i el dofí, al qual li manquen la cua i el morro, que
anava adosat a la cama esquerra i que és un motiu habitual en la representació d’aquesta
divinitat. Data del segle II dC. i, com la de Tarragona (s. I dC.), es tracta d’una Venus pudica
que té el seu referent directe en la ja prou citada Afrodita de Cnidos de Praxíteles.

Cap de la Venus d’Iluro.
Font: Joaquim Güell
Pratdepàdua

Maluc de la Venus d’Iluro.
Font: Joaquim Güell
Pratdepàdua

Dofí de la Venus d’Iluro.
Font: Joaquim Güell
Pratdepàdua

A continuació, reproduïm el panell explicatiu amb què es presenta a la vitrina corresponent
del Museu de Mataró: «Venus, Afrodita en la mitologia grega, era la deessa de l’amor sensual,
de la bellesa, del plaer i del desig. Era la protectora dels mariners i dels vaixells, del
matrimoni, de la família i dels naixements. Segons la tradició, va néixer de l’escuma del mar i
va tenir moltes relacions amoroses amb déus i homes, entre els quals hi havia Ares, Adonis i
Hermes. Alguns dels fills que se li atribuïren foren Eros –déu de l’amor-, Hermafrodita, Eneas,
Harmonia, Deimos i Fobos –el terror i el temor-, entre d’altres. Habitualment se la representa
acompanyada per Eros, però també per una petxina, un colom, un dofí, un pardal o una rosa.
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L’escultura de la Venus de Mataró, trobada a les termes de Can Xammar, és de l’escola
d’Afrodísia, del segle II dC. Està feta de marbre i se’n conserva el cap i fragments del cos i del
dofí que l’acompanyava.»

Reconstrucció de la Venus d’Iluro. Font: Laietania, núm. 16 (2005)

3ª FASE. Les escultures «germanes» que ha visitat la Venus rondinaire núm. 33 són totes (si
exceptuem la Venus d’Empúries, per la momentània manca de més informació) d’època
romana, esculpides entre els segles I-II dC., seguint la tradició clàssica, i s’han trobat i/o es
conserven actualment en museus entre Barcelona i Mataró, a la costa central catalana. Les
ha visitat en un intent de reivindicar el patrimoni arqueològic, objectiu pel qual va ser
creada, i en funció del qual s’ha elaborat aquest relat. Però no voldríem acabar sense cridar
l’atenció sobre un fet potser evident, però que manifesta la gran influència del món clàssic,
no només en el present –com ha fet al llarg dels segles, des que aquesta civilització va
desaparèxer com a tal- sinó també, d’altra banda, en una mena d’efecte retroactiu cap al seu
propi passat.
Hi ha a la vila de Lloret de Mar (la Selva) -per adduir tan sols un dels nombrosos exemples
moderns-, arran de mar lleugerment enfilada sobre un promontori, el monument a la Dona
marinera, una escultura de bronze fosa en 1966, l’alçada de la qual arriba als 2’40 metres i
que és obra d’Ernest Maragall i Noble. A dos mil anys endavant de les vistes a Barcelona,
Badalona i Mataró, a aquesta escultura se la coneix també popularment com la Venus de
Lloret.
Altrament, entre els anys 1992 i 1994, en les excavacions de les mines prehistòriques de
Gavà (el Baix Llobregat), es va trobar fragmentàriament fins a reconstruir-se gairebé del
tot, una petita escultura de ceràmica, de 16 centímetres d’alçada, vinculada al culte a la
fecunditat i representativa de les primeres societats agrícoles i sedentàries. Es tracta d’una
troballa excepcional d’època neolítica, datada aproximadament entre els anys 4000 i 3750
aC. A gairebé 4000 anys enrere, doncs, de les vistes a Barcelona, Badalona i Mataró, aquesta
escultura és coneguda amb el nom de Venus de Gavà.
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Venus de Gavà. Font:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Gavà

Dona marinera (Venus de Lloret). Font:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Lloret

Mataró, 26 de juliol de 2017
34
VR 34
Laia García Prados (Tarragona).
Falta foto ubicació: no respon ni emails ni trucades.

2ª FASE. El dia que vaig arribar amb el cap de Venus a casa, vaig ensenyar-li directament a ma
mare perquè des de fa molts anys li encanta tot tipus d’estatues sobre aquesta. El primer que
va dir va ser que n’era de ben original aquesta peça i seguidament la vem col·locar al costat
d’una altra estatua que és una imitació de la real. En aquests 6 mesos la vem canviar de lloc i la
vam posar a la cuina perquè ma mare deia que així ens donaria sort a un altre lloc de la casa i,
m’he adonat que dins la meva llar ha entrat més felicitat i que justament l’any 2016 ha sigut un
dels millors anys que he pogut viure. Sobtadament des que la tinc a casa la meva relació amb la
parella ha millorat moltíssim i és irònic, perquè la deessa Venus és la deessa de l’amor.
3ª FASE. Al cap d’aquests mesos ma mare, que és una amant dels viatges, ha tingut la idea de
fer un viatge amb mi i la meva germana. Però com no tenim suficients diners no sabíem a quin
lloc anar. Un dia, que ma mare estava fent neteja per casa va treure-li la pols a les dues
estatues i al agafar el cap de la Venus, se la va estar mirant i va començar a pensar. Poc després
vaig arribar a casa i vam començar a parlar sobre el tema del viatge. Se li va ocórrer fer un
viatge a Grècia i anant estalviant fins l’estiu del 2017. Així que vem posar un pot de plàstic al
costat del cap de Venus i cada dia hi ficavem un euro o dos. Peró vam estar pensant i amb la
situació que està patint Grècia vem canviar d’opinió i ens anirem a visitar Roma, que encara no
la coneixem. Així que es podria dir que l’estància d’aquest cap a casa nostra ens ha portat a fer
aquest viatge.
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35
VR.35
Escola Sagrada Familia (Caldes d’Estrac). Inicien el treball el proper curs 2017-2018.
Cap inicial retornat (Tarragona).

36
VR 36
Escola Betània Patmos, Barcelona. Alumnes de Llatí 4t d’ESO, 15-17 anys, dirigits per Quim
Güell, professor filologia llatina i grega. Treball realitzat el primer trimestre del curs 2017-2018.
Cap inicial retornat (Tarragona).

1ª FASE. Emplaçament inicial de la Venus rondinaire núm. 36 a l’aula Areté de l’Escola BetàniaPatmos de Barcelona. La Venus rondinaire 36 ha motivat una recerca sobre les Veus de Grècia i
Roma a Barcelona.
2ª FASE. Venus rondinaire 36 i les Veus de Grècia i Roma a Barcelona
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Placa del carrer d’Horaci, al barri de Sarrià de Barcelona.

Façana del MAC Barcelona (Museu Arqueològic de Barcelona), a Montjuic, Barcelona.

Placa del carrer Via Augusta, al barri de Sarrià de Barcelona.

Horaci va ser un poeta líric i satíric llatí. Va néixer el 8 de desembre del 65 aC. a Venusia, Itàlia, i va morir
el 8 de novembre del 8 aC. a Roma.
El Museo de Arqueología de Cataluña en Barcelona (MAC) es un museo nacional ubicado al antiguo
Palacio de Artes Gráficas en Barcelona. Es una de las sedes del Museo de Arqueología de Cataluña, y
recoge toda una serie de objetos y documentos arqueológicos que abrazan un arco cronológico que va
desde la prehistoria hasta la Edad Media, con especial incidencia en la Edad Antigua.
La Via Augusta era una de les principals vies de comunicació de l'Imperi Romà, sent la calçada més
llarga de la Península Ibèrica amb 1.500 km de recorregut, des dels Pirineus fins a la ciutat de Cadis.
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Pany de la muralla romana de Barcelona, refeta en època medieval. Via Laietana.

Estàtua del déu Neptú al parc de l’Espanya industrial de Barcelona.

Estàtua de la deessa Venus al parc de la Ciutadella de Barcelona.

Els habitants de Barcino van construir una muralla a finals del segle III dC. per defensar-se de les
primeres invasions bàrbares.
L’estàtua de Neptú, el déu del mar, va ser creada el 1881 per Manel Fuxà, que fou un escultor espanyol.
Aquesta obra està localitzada al parc de l’Espanya industrial, que es troba en els barris de Sants i
Hostafrancs.
Venus era una important deessa romana principalment relacionada amb l’amor, la bellesa i la fertilitat,
la qual es veia molt identificada amb Afrodita, una altre deessa grega, també de l’amor i la bellesa.

Columnes de l’antic temple d’August, al carrer Paradís de Barcelona.
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El temple d’August es va construir al segle I després de Crist i va ser dedicat a August, el primer
emperador romà, el qual va donar permís per fundar la colònia de Barcino. Com a curiositat s’ha de
dir que aquest temple estava situat en el punt més alt de tota la colònia.

3ª FASE . Venus rondinaire 36 i les Veus de Grècia i Roma a Barcelona

Emplaçament definitiu de la Venus rondinaire núm. 36 a l’aula Areté de l’Escola BetàniaPatmos de
Barcelona.

La literatura clàssica aporta tècniques i models que se segueixen tants anys després.
En el museo arqueològico tenemos la suerte de encontrar objetos de las antiguas civilizaciones griega y
romana.
L'any 2003 la Generalitat de Catalunya va iniciar un projecte de recuperació de la Via Augusta, al
seu pas per Catalunya, per convertir-la en sender verd de promoció cultural, dins el projecte
europeu "les vies romanes a la Mediterrània ".
El perímetre total de les muralles romanes de Barcelona abastava l’actual districte de Ciutat Vella, i
es va mantenir fins al segle XIX, quan les muralles van ser enderrocades i Barcelona es va expandir
seguint el Pla Cerdà.
Gràcies al món clàssic hem conegut i heretat coses tan importants com ara la llengua, la filosofia, la
ciència i les manifestacions artístiques. No només això, les dues llengües que parlem a Catalunya,
català i castellà, tenen les seves arrels en l’idioma llatí.
En l’actualitat moltes estructures arquitectòniques són possibles gràcies que vam prendre el model
dels grecs i els romans en les seves precioses estructures.
Creiem que hem de tenir coneixement sobre el món clàssic, ja que va ser una de les èpoques més
importants de la història culturalment parlant.
Alumnes de Llatí de 4t d’ESO de l’Escola BetàniaPatmos de Barcelona

37
VR 37
Rosa Minguillón Loscos (Tarragona).
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1ª FASE. Veuràs que de moment tinc la Venus protegida
2ª FASE. Introducció:Ens ha passat una cosa, les Venus (37 i 40) s'han fet amigues. Nosaltres
estem contentes de que hagin começat a compartir experiències juntes però t'ho volem
explicar per a que les fotos i els textos no et sorprenguin.
Hem volgut destacar com les Venus i el seu passat s'intercalen amb el nostre present domèstic.
Juntes les Venus
Després de passar per lleixes i llibreries, a casa les Venus s’han acabat trobant i han optat per
passar els dies juntes. L’energia que desprenen una al costat de l’altre ens ha omplert la casa, i
ja no hem gosat separar-les.
Com més a gust estan és parlant-se a cau d’orella, bé sigui recordant històries del passat o
comentant les nostres vides esdevenint al seu davant.
3ª FASE. Com veuràs, les Venus continúen juntes.
En aquest tercer lliurament hem volgut resaltar la importancia de conviure amb Tarraco, i com
les Venus en "conxorxa" amb uns fascicles sobre Tarraco que es publiquen a Tarragona ens han
despertat el cuquet d'aprendre més sobre el tema.
Agraïdes
Les Venus ens continuen parlant a cau d’orella, i ens recorden que vivim entre Tarragona i
Tarraco, entre una capital de província i una capital de l’imperi, entre la industria química i
l’enginyeria romana.
Aprofitant els fascicles sobre Tarraco que publica la revista Fet a Tarragona , hem volgut
apropar les Venus als seus records, un passat que tot i ser llunyà el comparteixen amb nosaltres
cada dia.
38
VR 38
Biel Miralles (Vilanova, Barcelona).
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2ª FASE. (VR 38 i VR 67 pertanyen a dos germans, envien el mateix text i fotos)
Les Venus han estat amb 2 nens fantàstics i molt entremaliats, que no paren quiets.
No han sortit massa de casa perquè la primera vegada que ho van fer, van anar al parc la núm.
67 es va caure i la vam haver de portar a curar. Es va recuperar, pero ja no tenia la mateixa
cabellera que abans. Després d'aquell ensurt ja no es van animar a portar-les fora. Pro a casa
també s'ho passen molt bé.
Han estat jugant amb elles, han sigut policies, personal que puja al tren, aviadores i segurament
han acabat a la presó. Jo crec que s'ho han passat molt bé.
3ª FASE. (VR 38 i VR 67 pertanyen a dos germans, envien el mateix text i fotos). Han estat
juntes i s'han fet companyia l'una a l'altra. Han estat jugant i fen malifetes igual que els
entremaliats dels meus nebots. Aquest Nadal han estat amb la família i ens han fet companyia, i
han gaudit de l'alegria d'estar junts.
Jo espero que vulguin continuar jugant i divertint-se amb dos nens molt imaginatius.
39
VR 39
Mariona Vidal Rosell (Lleida).
Ni segueix el projecte, ni retorna el cap de la Venus rondinaire. No respon ni emails ni trucades.
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40
VR 40
Mónica Llorens Pont (Tarragona).

1ª FASE. La Venus rondinaire 40. Ha sortit amb les amigues…
2ª FASE. Introducció:Ens ha passat una cosa, les Venus (37 i 40) s'han fet amigues. Nosaltres
estem contentes de que hagin começat a compartir experiències juntes però t'ho volem
explicar per a que les fotos i els textos no et sorprenguin.
Hem volgut destacar com les Venus i el seu passat s'intercalen amb el nostre present domèstic.
Juntes les Venus
Després de passar per lleixes i llibreries, a casa les Venus s’han acabat trobant i han optat per
passar els dies juntes. L’energia que desprenen una al costat de l’altre ens ha omplert la casa, i
ja no hem gosat separar-les.
Com més a gust estan és parlant-se a cau d’orella, bé sigui recordant històries del passat o
comentant les nostres vides esdevenint al seu davant.
3ª FASE. Com veuràs, les Venus continúen juntes.
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En aquest tercer lliurament hem volgut resaltar la importancia de conviure amb Tarraco, i com
les Venus en "conxorxa" amb uns fascicles sobre Tarraco que es publiquen a Tarragona ens han
despertat el cuquet d'aprendre més sobre el tema.
Agraïdes
Les Venus ens continuen parlant a cau d’orella, i ens recorden que vivim entre Tarragona i
Tarraco, entre una capital de província i una capital de l’imperi, entre la industria química i
l’enginyeria romana.
Aprofitant els fascicles sobre Tarraco que publica la revista Fet a Tarragona , hem volgut
apropar les Venus als seus records, un passat que tot i ser llunyà el comparteixen amb nosaltres
cada dia.
41
VR 41
Júlia Moreno Delgado (Tarragona). La va deixar a una amiga i no li ha tornat.

42
VR 42
Luisa Torres
Ni segueix el projecte, ni retorna el cap de la Venus rondinaire. No respon emails i no va facilitar
ni el numero de telèfon ni l’adreça).

1ª FASE. La unió de Venus fa més força
43
VR 43
Santiago Cordón Pérez (Alcover, Tarragona).
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2ª FASE. Sis mesos porta la venus 43 a casa meva, rodejada de llibres d’art i de caps pensants
d’idees. El que tenia clar és que venus no podia quedar-se mirant parets així que em va
acompanyar a diverses sortides en recerca de la mostra de les meravelloses restes
arqueològiques de la edat medieval a les comarques tarragonines. Actualment guardo una
relació molt estreta i reciproca amb la venus rondinaire 43.
3ª FASE. Nou mesos han passat i el cap de Venus està més pensant que mai. Des de que la vaig
recollir i separar de les seves altres germanes vaig saber que hauria de reaccionar davant les
seves insistències. Des de llavors he indagat més a buscar llocs a descobrir i indrets ocults per a
realitzar una fotografia amb la Venus com a comprovant. Guardo una relació fidel amb la
Venus.
44
VR 44
Francesc Sanchís Miralles (Tarragona).

2ª FASE. Cuando “Veny”, la Venus rondonaire, llegó a nuestra casa fue recibida con alegría y
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entusiasmo por parte de mi hija pequeña Carla, de 10 años de edad. Como si de una mascota dotada
de vida propia se tratara, Carla se encargó de buscarle un sitio adecuado para que viviera con nosotros.
Preocupada de que “Veny” no sufriera ningún inesperado accidente que la lastimara y, que a la vez,
pudiera disfrutar de la mejor compañía posible decidió que la ubicación más adecuada para ella era
una vitrina que tenemos en el salón donde vamos recopilando diferentes objetos curiosos, tanto de
regalos como de souvenirs que hemos recogido en diferentes viajes. Así se rodeó de personajes
famosos como los arlequines de Picasso, de otros más populares como las matrioskas rusas, de frágiles
dedales de diferentes lugares de la Península Ibérica, de lámparas casi mágicas (como la de Aladino,
traída desde recónditos bazares de Dubai), de tortugas costarricenses o de faros de la Costa da Morte
gallega. Como puede verse en la foto, “Veny” parecía estar muy a gusto rodeada de tan insólita
compañía y allí fue desde donde, feliz, nos observaba durante los primeros meses.
Su presencia junto a otros objetos en la vitrina del salón nos recordó, al observarla contenta, de la
importancia del alma que contiene todo objeto creado con amor y guardado con cariño. Esa alma que
se nos muestra cada vez que uno observa admirado cada uno de los recuerdos que nuestros
antepasados dejaron repartidos por todos los rincones de nuestra ciudad, Tarragona.
3ª FASE. Pasaron los meses y Carla siguió pendiente de “Veny”, la Venus rondonaire. Su presencia en
nuestra vida cotidiana muchas veces pasaba desapercibida. Cada vez que nos dedicábamos a ordenar y
a limpiar el hábitat de tan variopinta troupe, la niña era la encargada de custodiarla y entretenerla
comentándole chismorreos de su vida escolar, sus últimos logros tocando el saxofón o detalles de sus
planes de futuro enseñando a leer y escribir a niños pequeños. Un día, meses después de la llegada a
nuestra casa, pensó que igual necesitaba cambiar de aires y de compañía, y tras una entrañable
conversación con Veny, ambas decidieron un pequeño cambio de ubicación. Veny cogió el ascensor y
subió al ático de la vitrina donde se encontró con nuevos objetos y compañeros de estancia. Allí goza,
desde entonces, de la silenciosa presencia de la imagen repetida en el tiempo de mi otra hija mayor,
María, que la observa divertida a su espalda. Veny, a su vez, nos contempla a nosotros con su boca
abierta, sorprendida de ver lo que su familia adoptiva hace en el día a día. Sorprendida como si
estuviera escuchando el sonido metálico de las pequeñas campanas que la rodean rompiendo ese
silencio acristalado.
Tal como hace La Capona desde la parte más alta de nuestra catedral repartiendo, generosa, su tañido
por encima de las almas de la Tarragona monumental.
45
VR 45
Neus Pamies Musté (Tarragona).

1ª FASE. Un gran honor que la Venus Rondinaire habiti a cada nostra.
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2ª FASE. Hi havia una vegada una preciosa escultura de fang que va cobrar vida gràcies a les
mans fantàstiques d'una gran artista. La figureta es deia "Venus" i vivia a casa de la Neus.
Reposava sobre una prestatgeria amb moltes altres peces i gerrets de fang.
La "Venus" tot i que era molt bonica, sempre estava enfadada, no li agradava res, remugava per
tot. Tan era així que l'anomenaven "Venus Rondinaire".
La Neus, farta d'escoltar les seves queixes, la va fer fora de casa i la va posar al balcó.
Els dies passaven i curiosament la "Venus Rondinaire" va anar dibuixant un somriure. Estava
contenta.
La Neus li va preguntar: que et passa, com és que ara no rondines tant?. I la Venus li respongué:
aquí al balcó de casa teva estic més contenta perque veig el jaciment romà de La Llosa. Saps,
Neus, el que més em faria feliç?
I la Neus li preguntà: que és el que et faria més feliç?
La Venus amb totes les seves forces va dir: Que anem cada dia al jaciment de La Llosa i ens
impliquen com a voluntaries i l'ensenyem a tothom explicant -lis la seva història.
La Neus es va comprometre a anar al Museu d'Història de Cambrils a veure si es podíen implicar
com a voluntàries.
3ª FASE. Tal i com la Neus havia promès a la Venus, va fer les gestions per presentar-se com a
voluntàries al Museu d'Historia de Cambrils i poder fer gaudir als visitants de tota la riquesa del
jaciment arqueològic de La Llosa a Cambrils.
Tots els caps de setmana explicaven als visitants quina havia sigut la història del matrimoni
August i Júlia que habitaren a la vila de La Llosa cap a mitjans del segle II D.C, com vivíen, quines
eren les seves costums, que hi cultivaven, com es guanyaven la vida, com era la casa senyorial i
la dels esclaus que treballaven per ells, com era el comerç de mercaderies, etc.
I així va ser com els mesos van anar passant per la Venus i la Neus, fins que va arribar el mes de
maig on es celebrà el magnífic festival de recreació històrica Tarraco Viva amb la participació
tambe del jaciment de La Llosa. La Venus i la Neus van tenir un paper destacat interpretant els
papers d'habitants de la Vila. I així va ser com la Venus va deixar per sempre de ser rondinaire.
46
VR 46
Clara Susanna Viladot (Estudiant, 17 anys, 2000, Barcelona- Gelida).
Treball en curs.
Retornada pel participant inicial (Tarragona).

1ª FASE. A dalt hi té un Miquel Vilà de Menorca (que va servir de coberta per al "Quadern
d'ombres" d’Àlex Susanna), i a tocar un parell de caps africans i una obra de Raimon Sunyer
tridimensional.
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47
VR 47
Montse Carreño Samper (Tarragona).

2ª FASE. Tinc el “meu” cap de Venus en un raconet, amb espelmes, la font d’aigua, un llum
sempre present, un chup,... un racó acollidor en què reposa i dóna un cop d’ull la figureta
rondinaire, ho veu tot menys la TV ... tampoc hi ha res interessant, ja ja ja.
Bé, la meva relació es etèria i simpàtica, me la miro i de vegades li dic coses, la netejo, la poso
mirant l’aigua, és la única peça de casa a qui m’adreço amb paraules !!!! tot i que també li parlo
a les plantes.
Conxita, visc en una ciutat que pràcticament tota ella és una resta arqueològica i la veritat no
observo que ara m’interessi més l’arqueologia que abans. Ha estat sempre un aspecte molt
present a casa perquè també el comparteixo amb el meu marit, aleshores no sabria dir-te si ara
desperta més interès que abans de tenir la Venus. Passejo molt per TGN i normalment
comentem l’estat de conservació, com devia ser originalment passejar i viure en època romana.
L’època medieval, el no haver tanta resta em resulta més difícil, i més fosc/trist, imaginar la
vida en la ciutat. Sé que durant un llarg temps la ciutat va estar abandonada i aquesta època no
em desperta gaire interès.
Ben bé no sé que et podria explicar que sigui nou amb l’arribada de la Venus ...
3ª FASE. La veritat no soc conscient que la Venus hagi estat causa o motiu de protecció del
patrimoni a TGN.
Com et vaig dir per tlf. segueix estant en el nostre domicili rodejada de espelmes, la font
d’aigua i alguna que altra coseta. Jo entro la saludo i li vaig dient coses. Forma part de l’entorn
més proper de la família i rep comentaris de totes les visites i amics i cadascun diu la seva.
Com la seva expressió ve a ser com de sorpresa de vegades li fem ganyotes i li pregunto com
està, qui temps ha fet ...
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En fi, no sé que explicar sobre la meva figureta que tot i que no és atractiva té el seu “no sé
que”.
48
VR 48
Roser Nat Callau (Tarragona).

2a. FASE. "Sota aquest carreu de roca ciclòpia romana, d'antiga pedra calcària del Miocè,
portada amb gegantins esforços per la Via Augusta fins al peu del Pretori, somnio amb una
antiga època brillant i gloriosa, rica i culta, i us animo a descobrir-la novament en els racons
de l'antiga Tàrraco que encara no coneixeu, plens de vestigis i amb molts secrets per a
desvelar. SABERE AUDE! Atreveix-te a saber!”
3ª FASE. Al carrer de la Merceria, trobem la Cereria Casa Corderet. Enfront de la porta, a la
dreta, hi veureu una pedra incrustada a la façana de la casa: és el pedestal d'una estàtua, de
l'època romana, dedicada a una dona patrícia, rica, de classe superior i sacerdotessa de Saturn.
El pedestal de l'estàtua prové de la pedrera imperial, està ben tallat i les lletres estan molt ben
gravades. Al pretori només es feien estàtues als aurigues i als senadors; és rar que hi hagués
una estàtua dedicada a una dona, que tampoc era una emperadriu; això demostra que eren un
matrimoni molt ric, i amb molt de poder. El text diu "Per a Fàbia de Caius Babbius Myrismus,
servidor de l'emperador". Myrismus està escrit amb "Y" grega, la qual cosa vol dir que el seu
marit era d'origen grec. Es tracta d'una història d'amor: És probable que ella morís jove, potser
de part, i el seu marit decidís erigir una estàtua en record seu. Els romans no anaven al cel,
anaven als camps Elisis, i els seus familiars erigien estàtues als seus morts estimats, perquè com
més persones passaven al davant, miraven l'estàtua o la dedicatòria o en deien el nom, millor
es trobaria.
Així doncs, quan hi passeu per davant, recordeu-vos de mirar la pedra, i contribuireu a fer que
la Fàbia tingui la més alta consideració, allà on estigui...
Parla la Venus:
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49
VR 49
Elisenda Llobet Barbany (arqueòloga, Barcelona-Gelida).

2ª FASE. El cap de la Venus rondinaire no m’ha influït massa en la meva tasca de protecció del
patrimoni arqueològic. Millor dit, tot i que no he participat en una excavació arqueològica i
tampoc salvant un jaciment que estigués a punt de desaparèixer, sí que participo en una
associació que gestiona un castell. Des d’aquesta “atalaia”, literalment doncs el castell està en
un punt realment elevat del poble, puc comentar-vos que fem millores en el recinte del castell,
visites explicatives, tallers educacionals per les escoles,... També procurem fer entendre que els
castells, coves, viles o d’altres, no són propietat de ningú, nosaltres només som “passavolants”
en aquest món i hem de procurar protegir els jaciments arqueològics per a les futures
generacions.
3ª FASE. Durant aquest últim semetre del 2016 l’associació d’amics del Castell de Gelida (AACG)
ha pres una decisió sobre una part del fons patrimonial moble que té. Aquest fons no només
necessita ser correctament inventariat i catalogat sinó també conservat. El mal és que no hi ha
diners per a poder restaurar-ho, són més de 3000 peces, amb diferents valors entre elles. Així
doncs es va aprovar en junta fer una cessió dels elements paperers a favor del Museu Molí
Paperer de Capellades. D’aquesta manera les peces papereres (Gelida té un passat paperer
molt important) es podran restaurar i exposar en un lloc perfecte perquè tots en puguem
gaudir d’elles. El que procurem és, com us deia en l’anterior micro missatge, protegir la
informació que ens han legat els nostres avantpassats pel nostres . Bon Patrimoni 2017!
50
VR 50
Anna Assamà Esteve (Tarragona).
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1a FASE. La Venus rondinaire està ubicada en un lloc central de casa nostra i va ser una sorpresa
i un plaer descobrir i poder gaudir d´una d´aquestes Venus, que em recorden dia a dia el
patrimoni no massa valorat ni conservat de la nostra Tarragona i la figura de la “Dona”.
Dos conceptes, patrimoni i dona en el que sempre he cregut i així ho he transmès als meu fills,
encara que hi ha vegades la societat no li ha donat la importància que te.
Gràcies per recordar-ho.
2a FASE. Ha estat el primer Nadal que la Venus Rondinaire ha estat entre nosaltres,
acompanyant-nos i gaudint de l´alegria nadalenca, del pessebre, del tió i el més important de la
harmonia familiar.
En aquestes dates, les llars i els carrers s’il·luminen i no sols de llumetes i estels sinó també de
persones més sensibles i amoroses, plenes de il·lusions i rialles; per això és el moment per
recordar que molts dels nostres somnis poden fer-se realitat, que la felicitat es una barreja de
somnis i realitats i que tenim que treballar perquè mai ens falti un somni pel qual lluitar i un
objectiu a complir i la Venus rondinaire ens transmet molts d´aquest somnis que tots voldríem
que fossin una realitat.
Feliç 2017
3a FASE. Ja fa una mesos que la Venus Rondinaire està a la nostra llar i encara que en un
principi cridava l´atenció als familiars que ens visitaven i això em permetia donar les
explicacions de el que representava, passat tot aquest temps, ella es una peça més de la llar i
ens fa recordar dia a dia la importància de trobar i defensar la bellesa real de les persones i del
patrimoni arqueològic que tenim al nostre voltant.
Quan diem el nom de Venus, ens be a la memòria el tòpic de una dona molt guapa, admirada
per tothom i aquest tòpic de descriure la bellesa de les persones en molts moments penso ha
fet empobrir la bellesa real i especialment la de les dones elogiant sols el físic i no tenint en
compte les altres qualitats molt més importants i que perduren en el temps com el patrimoni
arqueològic.
51
VR 51
Amanda Parera Gilbert (Tarragona).
No respon emails i el nº d telf. facilitat no és el seu.
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52
VR 52
Inés Allones Aramburu (1959, La Coruña. Viu a Tarragona. Metgessa).

2a FASE. El cap de la Venus mira sempre des del seu racó cap a les muralles de Tarragona i la
Via Imperi. Recorro les muralles sempre que vaig a nedar al Club Tarraco i quan o faig es com si
tirés enrerra en el temps i la meva ment es calma i s'omple de tranquilitat. Quan baixo, a la
tornada, penso en la epoca de la Tarraco romana i el seu esplendor, encara que avui tots
podem viure millor.
3ª FASE. Ja es Abril i la Venus es vesteix de primavera. Espera, confiada, que la ciutat també
pugui gaudir del sol i del bon temps. A la vegada, té l’esperança de que, per fí, tot el seu
patrimoni es vesteixi també de llum ja què hi ha parts encara fosques. Un exemple és el teatre,
a la part baixa de la ciutat - a prop de 100 escales-. Tindrem algún dia uns bons politics que es
precupin del patrimoni?.
53
VR 53
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Marina South (dissenyadora, London).
Retornat per la participant inicial (Tarragona).

2ª FASE. Venus has settled into her new home so well. It's like I've always had her, and she
makes me feel so inspired when I look at her. I can't wait to email you my piece about how
Venus has inspired me. I will send it to you over Christmas - I hope you will enjoy it.
2016 was turbulent for the world and turbulent for my life. There were many changes and
challenges. At times it felt as though I was loosing a grip on reality and all that I had known now
felt distant and obscure. It was a surreal time and to many degrees continues to be so. The
world and its crazy ways bombard my mind with chaotic energy. My health has been
questioned and in turn I have questioned everything. What is my purpose, what are my loves,
am I a good person, am I good enough, will I be ok, what is my destiny.... The list is endless and
confusing for there is never a clear answer to life's great questions. But never the less this is
what I've tried to do; I've tried to organise, prioritise, plan, structure and control aspects that
are uncontrollable. I do believe that my friendship to Venus's maker and Venus herself were
destiny. When she arrived wrapped up so safely she instantly she belonged. I felt like Venus had
captured the energy and strength of all the strong woman in my life and their presence was
now with me daily. Now more than ever I need that energy around me. Life has been consumed
by health, work, money, politics and all things I have no control over. When I look at Venus and
think of all the strength I've admired in the women I've known and continue to know it gives me
strength to believe in good things, believe in myself and to stay grounded through all the
mayhem. She reminds me to see the good, to stay positive, to remain creative, to take risks and
be spontaneous even through the challenging times. This is reflected in her desire to be
relocated often. With most objects in my home they stay in their chosen place. But not Venus,
sometimes she sits with Buddha, the next day she is in the kitchen with me when I cook, and
then she will move to the coffee table next to a burning incense. Evening after evening I would
find myself greeting Venus and sitting in a peaceful state with Venus present. Without even
consciously realising it I had began to mediate close to her. I had began to feel more grounded
and less chaotic. It feels as though Venus has enabled the release of an inner strength when I
needed it most. And when I feel as though life is trying to make my fears and insecurities arise
again I must remind myself to sit with Venus and think of all the strength of the woman I know
and know that I too hold that same strength with in me. The strength to be strong and brave
and loving and creative.
3ª FASE. Winter has been long and challenging. Finally the sun starts to warm the air. The scent
is different, it smells of promise and hope. It feels as though my mind and body are beginning
to finally thaw. Venus remained a constant positivity throughout the winter. With her I felt as
though I had the souls of all the strong woman I've known and continue to know in my home.
When I felt low she would be a reminder for me to remain strong when times were tense.
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Lately the mood is different; it's lighter and more positive. I feel a shift in myself. Instead of
confusion about the direction of my life, I feel excitement, instead of self doubt I feel worthy. I
no longer feel afraid or debilitated at the prospect of the unknown. My dreams of new creative
projects are starting to become a reality. And I'm starting to understand that life is not a
structured orderly project, it's organic and uncertain. Just like a woman.
Lately as I move through my home to work on certain projects I move Venus with me. If I have a
creative deadline Venus will come to the studio with me, if I'm cooking for guests I move Venus
into the kitchen. It feels like she has too much personality to stay in one space.
I feel a sense of freedom on the horizon. Like I'm about to enter a new chapter I've been
craving for years. A chance to express myself creatively and understand who I am as a woman. I
thank Venus for her constant reminder to accept myself and have the internal strength needed
to move forward into the unknown and create the life I truly want.
54
VR 54
Mar Pélach Pániker (arquitecta, 1955 Barcelna-Roses).

1a FASE. La meva Venus rondinaire està a l’entrada de casa, em rep cada vegada quan entro a
casa, i això em fa companyia.
2ª FASE. Pel que fa al patrimoni, encara que no és l’arqueològic, estic enfeinada amb un tema
molt interessant:
Des de l’arxiu municipal del meu poble, Roses, m’han demanat que identifiqui el meu “Locus
amoenus” o lloc idíl·lic que tingui un significat especial per mi, i he triat una casa d’arquitectura
del moviment modern que m’agrada molt i que és el primer que vaig saber de Roses: la casa
Rozes de J.A. Coderch, t’envio foto.
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L’arxiu de Roses em va triar a mi per senyalar un lloc, i probablement influenciada per la Venus
(que ja la tenia a casa) vaig triar aquesta casa meravellosa de Coderch per posar-la en valor i
donar a conèixer a la gent de Roses el seu propi patrimoni arquitectònic.
Això em dona l’oportunitat de revaloritzar el patrimoni arquitectònic davant de molta gent que
ho desconeix, i em fa molta il·lusió.
El dia 10 de setembre es farà una visita per mar, m’ho estic preparant.
3ª FASE. El dia 10 de setembre de 2016 vam fer una excursió per mar per anar a veure aquesta
meravella arquitectònica que està en una petita península a la punta de la platja de
l’Almadrava.

https://www.youtube.com/watch?v=CjpAasIT_3g
ara continua la feina, que consisteix en divulgar la importància d’aquest element patrimonial i
aconseguir que es mantingui i repari, doncs es troba bastant malmesa i desfigurada.
De moment preparem una exposició, i reunions per pressionar a l’administració
55
VR 55
Lourdes Cabedo Torres (Tarragona).
No respon ni emails ni trucades.

56
VR 56
Maria Egoskozabal Solé (economista, Tarragona).
Treball en curs.
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1ª FASE. La Venus Rondinaire me anima a trasmitir la historia y cultura de mi ciudad a mis dos
hijas. Somos afortunados en Tarragona de tener un patrimonio como el que tenemos. Debemos
cuidarlo y enseñar a nuestros hijos a respetarlo, a empaparse de él y a sentirse orgullosos.
2ª FASE. La Venus Rondinaire ha representado para mí durante estos meses una recordatorio a
cuidar el Patrimonio de mi ciudad, Tarragona y a poner conciencia a mis hijas sobre este
cuidado.
En los últimos años, Tarragona ha resurgido y está bastante orientada a cuidar el Patrimonio
romano que tenemos, pero en el pasado eran cuatro piedras mal cuidadas que molestaban e
impedían que la cuidad pudiera crecer y desarrollarse. Es cierto que a la que levantas cualquier
cosa aparecen restos romanos, pero desde mi punto de vista todavía queda algo de esa
sensación de 'vamos a taparlo rápido antes de que nadie se entere'. Poco a poco esto va
cambiando.
Mis hijas, Andrea y Miren, han nacido en esta cuidad, y su suerte es que han conocido a esa
Tarragona que cuida y potencia el Patrimonio. Ellas tienen interés en saber quiénes eran los
romanos y que hacían, donde vivían, como vestían, que comían, etc... sienten curiosidad por
saber qué pasaba en Tarragona en aquella época. Eso es algo en lo que debemos seguir
trabajando y animando a las siguientes generaciones a que lo conozcan, lo cuiden y lo sientan
como propio.
3ª FASE. Hay una cantera romana, en la playa larga de Tarragona, que me encanta contemplar.
Para llegar a ella debes recorrer toda la playa larga, unos 3km. De vez en cuando llevo, también,
a mis hijas porque hay muchísimas conchas y eso les gusta. Ese lugar me acoge, tiene una
energía especial, yo lo llamo mi rinconcito. Tarragona tiene secretos escondidos como ese que
pocas personas disfrutamos. Es un lugar que me transmite la historia de mi ciudad, y me hace
pensar cómo en aquella época, y con los recursos que tenían, podían construir ciudades como
las que realizaron. La Venus rondinaire me recuerda que debemos disfrutar de estos rincones
romanos, cuidarlos y transmitirlos a las siguientes generaciones.
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57
VR 57
Jacobo de la Torre Aranda (Tarragona).
La seva mare (María Aranda, Cambrils –Tarragona-) va agafar les Venus 28 i 57 pels seus néts i
les ha perdut.

58
VR 58
Mayte Egoskozabal Solé (sociòloga, 1981 Tarragona)

2a FASE. La meva Venus Rondinaire s'ha apoderat de la saleta de casa meva. Ella em mira com
m'estiro al sofà a mirar la tele o llegir un llibre. I jo de tant en tant també la miro.... I quan
observo aquells ulls penso en la importància de conviure amb la història. La Venus Rondinarie
m'ha inspirat per transmetre el respecte per l'arqueologia als meus fills.
3a FASE. Fa uns dies m'he traslladat a una nova llar. Mentre desfaig caixa rere caixa necessito
protegir a la meva Venus Rondinaire i la col·loco on tinc els meus llibres més inspiradors...
Alhora, la miro i em transmet pau i calma. Em transporta al passat i em fa oblidar-me de la
vorágine de l'actualitat.
59
VR 59
Rita Gavarró Buscá (La Riera de Gayà, Tarragona).
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1ª FASE. He posat la Venus a sobre la llar de foc de la cuina.
2ª FASE. Acompanyada de l’altra cap de venus els darrers mesos. Ella ajuda i contempla com
nosaltres, que hem estat fent obres, hem volgut respectar i cuidar l’arquitectura tradicional de
la zona i quan he hagut d’anar a demanar permisos o lluitar algun entrebanc, li he demanat
ajuda.
3ª FASE. Hem acabat la primera part de les obres i li he donat gràcies per la seva protecció. I ara
li he demanat energia per rehabilitar la part més antiga de la casa. És una presència tranquil·la i
engrescadora. M’agradaria que ens seguís acompanyant en aquest procés. Ens recorda
continuament com d'important és que no trenquem els lligams amb la història de la gent que
ha viscut en aquest espai des de fa tants anys. He estat investigant els molins i com
funcionavem ja que aquí sembla que n'hi havia hagut un. Gràcies Venus!!!
60
VR 60
Lluis Balart Boigues (historiador, Tarragona).
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1ª FASE. Atenent el compromís adquirit en fer-me càrrec del Cap de Venus Rondinaire número
60, t’envio la primera fotografia de l’obra, un cop instal·lada al meu despatx del Museu, que és
on més útil em pot ser la seva influència rondinaire i crítica en la defensa del Patrimoni.
Pots veure que l’he posat al costat d’una altra terracota esmaltada, que representa a Sant
Fructuós, el primer bisbe conegut de Tàrraco, que va ser executat (segons la llei romana) o
martiritzat (segons els seus seguidors, cadascú pot triar el que prefereixi) l’any 259 dC a
l’Amfiteatre.
A veure si entre els dos ajuden a inspirar-nos en la protecció d’un patrimoni que és de tothom,
almenys en opinió d’UNESCO.
Aprofito per dir-te que l’exposició em va agradar molt, em va sorprendre l’energia amb què
expresses la indignació pel mal tracte rebut pel patrimoni històric.
M’agradarà veure el resultat del procés cooperatiu que engegues.
2a FASE. Aquest informe coincideix amb les festes nadalenques, a la Venus li fa companyia una
figureta de pessebre.
Estem amoïnats, detectem una degradació en la cura que se li ha de donar, sembla que la
societat tarragonina s’oblida de la importància de les restes, novament fan nosa. S’han fet
activitats que han inundat el Circ Romà, s’instal·len taules sobre restes arqueològiques, es fan
paellades populars prop de la Catedral.
3a FASE. Et puc donar una notícia que segur que t’agradarà, en relació al patrimoni artístic de
Tàrraco perdut, tot i que ja ha aparegut a la premsa.
T’adjunto una imatge d’unes peces que han aparegut en la excavació d’un solar. Són dues peces
d’uns 15 cm de llarg, de bronze, foses amb la tècnica de la cera perduda, que representen el
cap d’unes mules, amb una qualitat d’execució extraordinària. Es tracta de fulcra (singular
fulcrum), que eren unes peces de guarniment dels llits utilitzats per menjar, els triclinis. Sembla
que les mules tenien relació amb els rituals bàquics, podríem estar davant d’elements utilitzats
en bacanals, a falta d’un estudi més aprofundit de les peces arqueològiques.
No sé si hi té a veure la influència de la Venus Rondinaire, però com diuen els italians se non è
vero, é ben trovato. El cert és que fa molt de temps que no apareixien unes peces d’aquesta
qualitat artística, que dóna una lleugera idea de la bona vida i el luxe que envoltava les elits
romanes.
60 Antiga
VR 60 Antiga
Ció Boncompte (pintora i historiadora de l’art, 1956 Barcelona-Mallorca).
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1ª FASE. Faltava la Venus rondinaire 60 quan empaquetava les escultures per l'exposició de
Tarragona. Així que, en quatre dies vaig modelar i coure una nova VR 60. Acabada la mostra, de
retorn a Mallorca, va sorgir entre diaris i caixes la VR 60 original! Evidentment, es volia quedar
amb mi! Ella és, ara, la guardiana del meu estudi.
2ª FASE. Quan a l'estiu del 2016 va venir la família, vàrem visitar el poblat ibèric de Can Jordi
(Santanyí). Per la il·lusió d'explicar al meu nét Amadeu (3 anys, participa amb VR 6) com era
antigament el poblat, vaig cometre una imprudència: pujar amb el nen en braços sobre un
cúmul de pedres pendents de classificar. Com a una tartera, les lloses de la muralla relliscaren
una darrera l'altre damunt nostre (comunicat als arqueòlegs responsables). Per instint, vaig
apartar l'Amadeu, però les meves cames varen requerir atenció mèdica. Va ser un miracle de la
Venus rondinaire 60 no quedar esclafats sota les pedres?
3a FASE. Quan entro a l’estudi trobo la cara lluitadora i alegre de la Venus. Curiosament ella
que és la meva rèplica, em dóna la benvinguda. Es va voler quedar aquí, amagada, no va anar a
Tarragona i envoltada de pintures, la Venus 60 va celebrar el meu 60 aniversari mentre jo ho
feia en el de Camí de Santiago.
La Venus rondinaire 60, per algun prodigi inexplicable, va voler ser un regal extraordinari pel
meu 60 aniversari. Li he agafat afecte: la seva presència m’acompanya, em recorda el
compromís amb les seves companyes i em fa costat en la gestió del present projecte.
61
VR 61
Marta Cervelló Casanova (arquitecta, Barcelona).
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2a FASE. Seguint el meu compromís de col·laboració t’indico el esdevenir de la Venus number 61,
que vaig (vam) acollir a casa i que es va instal·lar en un lloc preeminent, a la prestatgeria on van a
parar fetitxes de tota mena, que ens ajuden a equilibrar la nostra vida.
Crec que ja et vaig enviar una primera foto del seu entorn, sàpigues que té fotos de família a prop,
també postals de llocs o d’alguna pintura que ens agrada.
La Venus va arribar a casa en un moment transcendent de la meva vida, però no puc dir que
m’abordés malgrat el seu caràcter “rondinaire”.
No fa soroll, no molesta, no sembla intervenir, no m’altera ni m’interpel·la en el que faig, res
d’això....
Mais...
Aquesta presència silenciosa em fa pensar en l’amistat, en els valors permanents, en la natura -de
les coses, de les persones-, les relacions que s’estableixen sovint fortuïtament però gairebé
sempre amb rèdit positiu...
Nota 1: La Venus, per exemple, s’ha trobat un amic, per estrany que sembli... en Einstein-gomad’esborrar que s’ha posicionat sobre d’una estructura de ceràmica, acostant-se matèricament a
ella, mostrant el valor de les idees i també del record de la història. Ell també correspon al
patrimoni apòtrop, i fa honor al seu model, davant d’uns peixos calderians...
Nota 2: M’avanço al termini dels 6 mesos, em passo de paraules -probablement hauria de triar-les
millor per a concentrar el missatge, però penso que aquí hi ha una veritable història...
3a FASE. Portem ja un temps amb na Venus a casa.
No ha estat mai pròpiament “rondinaire”, tant sols ha demanat ser vista i coneguda: com a tots, a
ella també li agrada que la mirin, sorprendre els altres, que li parin atenció...
Na Venus va instal.lar-se d’entrada en un lloc de privilegi, un prestatge transitat i atrafegat: s’hi
apleguen fotos, postals evocadores, les claus de la terrassa, uns bols de bombons....i altres
personatges d’actualitat.
En un principi, vam intentar fer amics amb en Einstein: matèria intel.lectual i física ben diferent
però mides físicament semblants. La parella era possible, i en tot cas un exercici excitant.
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També li vaig trobar unes mostres de colors de ceràmica (de Cumella!), per al seu entorn més
familiar i proper: materialment orgànic, culturalment artístic, colors comfortables...
Però na Venus va per lliure.
Per Nadal, va interessar-se per el nen jesús de terracota (modelat de la meva tia Montserrat
Casanova) que li vaig introduir en l’hàbitat proper. Vaig sentir-li un pèl de gelosia, sobretot degut a
l’entusiasme aparent de les meves filles per el nen petit.
Tanmateix, ha estat la ocasió per a na Venus de conèixer a la Clàudia i a la Cristina,i aquesta nova
amistat sembla que l’engresca, sembla que se sent més integrada, palpita de nou.
La foto de les nenes havia de tornar al seu lloc original, al prestatge de sobre. No goso fer-ho,
temo per el fràgil equilibri en les relacions que tot just s’enceten . Fins i tot vigilo, després de
treure la pols del prestatge, que tot torni al seu lloc exacte. (És un compromís personal).
Febrer del 2017
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VR.62
Ana Ma Rovira Olivé (Tarragona).
Diu que se li va trencar.
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VR 63
Pendent de lliurament a nou participant.
Marta Ribas Porta (Castellvell del Camp, Tarragona), renúncia a seguir i retorna el cap.

1ª FASE. De moment la Venus ha decidit quedar-se vora la companyia de Ganesha a casa
nostra.
T'envio la fotografia que ho ilustra
encara no et puc dir que s'hagin activat gaires accions relacionades amb el tema que ens ocupa,
de totes maneres hi estem pensant i de segur que alguna cosa farem.
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VR 64
Oscar Gonzalez Artigas (Tarragona).

2ª FASE. Desde que tinc la venus rondinaire, he anat a visitar el pon del diable mentre anava a
caminar amb la familia, tambe he anat a visitar la necropolis i m'ha agradat moltissim! vaig fer
una activitat que hi havia, et donaven unes cartes i tu havies d'endevinar (investigant per la
necropolis) quina persona t'havia tocat. M'esta interessant moltissim l'arqueologia, espero que
jo no sigui l'unic que s'estigui interessant per aquest món.
Bones festes i feliç any!
3a FASE. Des de que tinc la Venus la meva vida ha canviat per complet: ara tinc una habitacio
nova, estic canviant. No se, crec que inspirarme a fer coses noves per l'art i l’historia
tarragonina m'ha fet bastant be. M'ha agradat molt formar part d'aquest projecte, espero que a
més gent li hagi anat tant bé com a mi, ja se que potser no es molt llarg però amb poques
paraules puc dir que des de que tinc la Venus, m'he adonat de que tota la historia que te
Tarragona darrera és fascinant. A mi m'encanta actuar i els escenaris. Vaig tindre la sort de
participar a Tarraco viva fa bastant, em va encantar i l'arqueologia que vaig poder veure en
alguns tallers era fascinant. Moltes gracies per fer projectes perquè a gent com a mi ens obri els
ulls.
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VR 65
Josep Ma Suñé (fotògraf, Gelida).

1a FASE. El Cap de Venus m’ha fet pensar i buscar vestigis de la Via Augusta al seu pas per
Gelida, desgraciadament perduts no fa gaire.
2a FASE. M'he emportat la Venus a passejar sobre la vil·la romana. L'he treta del seu lloc precís,
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a casa meva, sota les rajoles recuperades de Can Joncoses, on de jovenet em preguntava
davant el soterrani enrrunat, per què unes columnes de pedra tant immenses – com cubs –
sostenien el mas ?. Tal exageració no tenia sentit.
Sempre vaig pensar que amagaven un secret... romà?
L'AVE l'ha esborrat, com el peatge la vil·la.
3a FASE. A prop de l'extint mas de can Joncoses, sota el pont de l'AVE, es troba una antiga
pedrera romana amb una gran pedra tallada a punt de ser extreta; fins i tot té les cavitats per
allotjar les pinces de la grua. He anat amb els meus fills i la Venus a fer-li una foto i a què ells en
prenguin consciència de la, potser, única resta romana que sobreviu al poble. Segurament
d'aquest indret van sortir els carreus que van abastir la Via Augusta al seu pas per Gelida...
La Venus però, no va rondinar
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VR 66
Cristina Rosa Cervelló (arquitecta, Barcelona).

1ª FASE. Aquesta és la seva ubicació inicial: 2a estanteria de l’habitació de la Cristina.
2ª FASE. Emmirallaments artístics. La col·lecció de retrats/auto-retrats de personatges que han
intervingut a la meva vida, començava amb en Dalí i Escher, dos fabuladors de la vida.
El cap de Venus apareixia just abans que l’estanteria es contagies d’una realitat molt dura.
Sembla que s’ha girat i desplaçat per poder entendre millor l’actualitat tant injusta que vivim a
través Ai Wei Wei i Picasso, testimonis de la realitat civil.
3ª FASE. Quan m’hi enfronto no sé si em sento acompanyada o observada. Els auto-retrats
em fixen la vista com el poder ho fa sobre els ciutadans.
Enmig d’aquesta societat blanca i negre apareix la visita d’en Joan Miró.
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El cap de Venus no dubta en buscar-hi protecció: l’expressió de la cara se li endolceix i la
lluna que hi té al darrere ressegueix la seva ment.
Ja puc tancar els ulls: els somnis i la imaginació són els millors refugis de l’ésser humà.
Sembla que la Venus ja està salvada i jo sóc la seva companya de viatge.
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VR 67
Pol Miralles (Vilanova, Barcelona).

2ª FASE. (VR 38 i VR 67 pertanyen a dos germans, envien el mateix text i fotos)
Les Venus han estat amb 2 nens (Biel i Pol de 7 i 3 anys) fantàstics i molt entremaliats, que no
paren quiets.
No han sortit massa de casa perquè la primera vegada que ho van fer, van anar al parc la núm.
67 es va caure i la vam haver de portar a curar. Es va recuperar, pero ja no tenia la mateixa
cabellera que abans. Després d'aquell ensurt ja no es van animar a portar-les fora. Pro a casa
també s'ho passen molt bé.
Han estat jugant amb elles, han sigut policies, personal que puja al tren, aviadores i segurament
han acabat a la presó. Jo crec que s'ho han passat molt bé.
3ª FASE. (És el mateix per el 67 i per el 38, són dos germans)
Han estat juntes i s'han fet companyia l'una a l'altra. Han estat jugant i fen malifetes igual que
els entremaliats dels meus nebots. Aquest Nadal han estat amb la família i ens han fet
companyia, i han gaudit de l'alegria d'estar junts.
Jo espero que vulguin continuar jugant i divertint-se amb dos nens molt imaginatius.
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Ells viuen a Vilanova, i se que allí han fet algunes excursions per anar al teatre, pro son massa
petits per gaudir d'un museu.
I si et sóc sincera, por em fan aquests nens entre ruïnes, són una mica destra-les.
Referent a la teva pregunta de què penso, espero que sigui sobre si crec que les Venus han fet
que tinguin més interès en el nostre patrimoni. Jo espero que sí, que vulguin saber
més d'aquesta terra on viuen i de la seva historia. Però per ara no t'ho puc dir.
Espero que aquest escrit et serveixi per al teu projecte.
A més enviaré diferents fotografies perquè puguis triar les que més t'agradin.
Bona sort i et desitgem el millor.
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VR 68
Pendent de lliurament a nou participant.
Cap retornat per Lourdes (professora belles arts a Fet per tu, escola arts plàstiques, Tarragona)
per no poder seguir el projecte.

69
VR 69
Claudia Rosa Cervelló (arquitecta, Barcelona i London).
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2ª FASE. Emmirallaments artístics. La col·lecció de retrats/auto-retrats de personatges que han
intervingut a la meva vida, començava amb en Dalí i Escher, dos fabuladors de la vida.
El cap de Venus apareixia just abans que l’estanteria es contagies d’una realitat molt dura.
Sembla que s’ha girat i desplaçat per poder entendre millor l’actualitat tant injusta que vivim a
través Ai Wei Wei i Picasso, testimonis de la realitat civil.
3a FASE. La Venus s´ha trobat amb la meva bruixa: la mirada desperta i trapella de Louise
Bourgeois, immortalitzada per Annie Leibovitz. La (ja) meva Venus de mirada intensa, obre la
boca fent un esforç pulmonar per reivindicar la seva veu esculpida per la Ció. No la veig
rondinaire. Artista i Venus creen equip. Estratificats varis esperits femenins, forts, que em
mantenen desperta en la historia i el present. Mirall intrínsec.
Les disfruto! De debo!
I una cosa que no he posat al text es que m'encanta agafarla perque just el coll te la mida de la
a quan es tanca!
Jajajajajajajjajajajajjaajjajajajajajajjajaja
Es que 69 paraules son molt poques!!!!!
Tenia mes coses a afegir!
Com que li ha anat canviant l'expressio.
Em feia por i tot al principi. I ara veig com somriu!
Es com quan coneixes una persona i penses que es sorruda, pero desprès te n’adones que allo
que pensaves, que era sorrut, es que pensava, que es concentrava, i en realitat t'esta
somrient?!
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