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Introducció

Referir-se a la civilització romana com a fonament de la cultura occidental és

actualment un tòpic d'utilització fàcil.

No obstant això, la veritat és que moltes de les manifestacions culturals de la

civilització occidental –en el sentit més ampli del terme– tenen el seu origen

i la seva explicació en l'antiguitat clàssica. Sense el coneixement d'aquestes

particularitats que enfonsen les seves arrels en el món fecund de la tradició

clàssica, no seria possible entendre l'evolució històrica d'Occident. La llengua,

la literatura, les diverses arts plàstiques, el dret, la política, la religió, la men-

talitat, i la ideologia dels pobles d'Occident tenen, en un grau més gran o més

petit, punts de referència inevitables en la civilització romana.

El món clàssic II intenta de ser un acostament pluridisciplinari a l'estudi i

l'anàlisi crítica dels fonaments de la civilització romana. En aquest sentit, s'ha

volgut integrar en una única obra l'anàlisi de les principals fases històriques,

dels trets principals de l'estructura econòmica, dels sistemes polítics i de les

realitats socials, i també el sistema de pensament i de valors ètics i religiosos.

En tot moment, s'han volgut posar en relació tots aquests aspectes amb les

principals realitzacions culturals de la civilització romana, ja que es parteix de

la premissa que les manifestacions culturals –expressió fidel dels neguits del

temps en què es generen– no s'acaben de comprendre en la seva plenitud sense

una adequada contextualització històrica.

Pel que fa a l'exposició teòrica, els continguts han estat distribuïts en catorze

apartats temàtics que segueixen, aproximadament, un fil cronològic, des dels

orígens de Roma fins a l'actualitat.

Els tres primers apartats es dediquen a l'estudi de la Roma�arcaica. El primer

–titulat "Alba mítica"– examina les llegendes sobre la fase més remota de la

història romana, en concret, les sagues mítiques i heroiques anteriors a la fun-

dació de Roma. Amb el títol d'"Un poblat de pastors", l'apartat segon s'ocupa

d'analitzar críticament la fundació de Roma (segle VIII aC). El tercer apartat

se centra en les vicissituds de la Roma sota domini etrusc, i de les relacions

entre Roma i el poble etrusc. Per això, s'anomena "La gran Roma etrusca dels

Tarquinis".

Els tres apartats successius s'ocupen de l'estudi de la República� romana.

L'apartat quart, titulat "L'adustitat republicana", vol il·lustrar els fonaments

institucionals i el sistema de valors que sustentava ideològicament aquest rè-

gim polític. L'impacte amb el món grec, amb l'estudi de la conquesta militar i

dels contrastos socials que provoca l'hel·lenització dins la societat romana, ha

estat objecte d'anàlisi en l'apartat cinquè, denominat "La luxúria hel·lenística".
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L'estudi del període republicà es completa en l'apartat sisè que, amb el títol de

"Dilacerata res publica", és a dir, 'La República escorxada', examina les causes

i les conseqüències de la intensa crisi que caracteritza la darrera generació de

la República.

En canvi, els apartats centrals de l'obra es dediquen a l'època�imperial. Així,

"Una ciutat de marbre", títol de l'apartat setè, analitza l'època d'August, el pri-

mer emperador, durant la qual es posen les bases d'un nou règim polític. En

l'apartat vuitè, "Urbi et orbi. Romanització i contacte de cultures", es pren en

consideració el procés de romanització de les províncies de l'Imperi. L'apartat

novè, intitulat "El que és del Cèsar", incideix en l'anàlisi d'algunes de les prin-

cipals actuacions del poder imperial, amb l'objectiu de copsar els mecanismes

que el poder central utilitza per a emetre i transmetre els seus missatges propa-

gandístics. Finalment, l'estudi del període imperial es conclou amb l'anàlisi del

fenomen de l'evergetisme, al qual es dedica l'apartat desè: "Panem et circenses".

Els apartats 11, 12 i 13 se centren en l'anàlisi de diversos fenòmens que te-

nen una importància creixent en el període que ha estat anomenat antigui-

tat�tardana. En particular, l'apartat 11 –"Pescadors d'homes"– analitza un fe-

nomen religiós –el cristianisme– que marca l'evolució de la Roma tardoimpe-

rial. L'estudi dels pobles bàrbars –un dels grans protagonistes d'aquesta època–

ocupen l'apartat 12, titulat "El flagell de Déu". A la fi, en l'apartat 13, "Bizanci:

la nova Roma", hom ha volgut dedicar espai a l'estudi de la civilització bizan-

tina, hereva natural de l'Imperi Romà.

Finalment, el darrer apartat –"La ciutat eterna"– vol ser una petita introducció

a l'estudi de la tradició clàssica. No és estrany, doncs, que aquest apartat con-

clusiu reculli molts dels mites, de les imatges i de les visions que les generaci-

ons d'Occident han anat construint sobre els mons de Roma.

Si aquesta aportació modesta serveix d'ajuda a l'estudiant interessat i

l'esperona per voler conèixer més i millor l'univers de Roma, hom considera-

rà assolit l'objectiu marcat i recompensats ben gratament els molts esforços

esmerçats.
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Objectius

Els objectius que l'estudiant ha d'assolir mitjançant la lectura d'aquesta obra

es poden resumir en els punts següents:

1. Identificar les principals fases de l'evolució històrica del món de Roma.

2. Aïllar els elements fonamentals de l'evolució socioeconòmica, politicoide-

ològica i cultural de cada període.

3. Ser capaços d'identificar les bases que sustenten l'imaginari relatiu a la ci-

vilització romana que han creat els pobles d'Occident.
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La ciutat de Roma
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