
El món clàssic II
 
Xavier Espluga
 
PID_00178835



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 El món clàssic II

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls
públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús
comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
legalcode.ca

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca


CC-BY-NC-ND • PID_00178835 El món clàssic II

Índex

1. Alba mítica.......................................................................................... 7

1.1. Els relats mítics ........................................................................... 8

1.2. Els orígens de Roma: la versió canònica ..................................... 8

1.3. La creació de la versió canònica ................................................. 10

1.3.1. La prehistòria mítica: Evandre i Hèrcules ...................... 11

1.3.2. Eneas .............................................................................. 16

1.3.3. Els elements indígenes: la lloba i Ròmul i Rem ............. 18

1.4. L'elaboració de la versió canònica i l'ampliació erudita .............. 20

 
2. Un poblat de pastors......................................................................... 24

2.1. Com veu la tradició la fundació de Roma? ................................ 24

2.1.1. La fundació de la ciutat, un acte puntual ..................... 25

2.1.2. Una fundació feta Etrusco ritu......................................... 25

2.1.3. El paper central del Palatí ............................................. 28

2.1.4. Fusió entre llatins i sabins ............................................. 29

2.2. La documentació material .......................................................... 33

2.2.1. El Laci en època prehistòrica i protohistòrica ............... 34

2.2.2. Roma en època prehistòrica i protohistòrica ................. 36

2.3. La monarquia romana i la trifuncionalitat indoeuropea ............ 39

2.4. La Roma primitiva ...................................................................... 40

 
3. La gran Roma etrusca dels Tarquinis........................................... 44

3.1. El relat llegendari ........................................................................ 45

3.1.1. Lucumó, àlies Luci Tarquini Prisc .................................. 45

3.1.2. L'enigmàtic Servi Tul·li .................................................. 46

3.1.3. Tarquini el Superb, prototip del tirà .............................. 47

3.1.4. Balanç de les tradicions relatives a la monarquia

etrusca ............................................................................ 48

3.2. La documentació arqueològica ................................................... 50

3.3. La influència etrusca ................................................................... 56

 
4. L'adustitat republicana.................................................................... 60

4.1. El sistema polític de la República ............................................... 60

4.1.1. Les assemblees del poble: els comicis ............................ 61

4.1.2. Els magistrats ................................................................. 62

4.1.3. El Senat .......................................................................... 67

4.2. Virtuts públiques: República i llibertat ....................................... 69

4.3. Virtuts privades ........................................................................... 70

4.4. El retrat republicà ........................................................................ 74

 
5. La luxúria hel·lenística.................................................................... 76

5.1. Graecia capta................................................................................. 77



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 El món clàssic II

5.2. La mutació dels valors de la societat .......................................... 80

5.2.1. Canvis en l'educació i en el sistema de valors ............... 81

5.2.2. Canvis en el comportament privat ............................... 83

5.3. Innovacions religioses ................................................................. 85

5.4. Influències en el camp de l'art i de l'urbanisme ......................... 87

5.4.1. L'arquitectura privada .................................................... 88

5.4.2. El paper decisiu de la Campània ................................... 90

5.4.3. Els primers canvis a Roma ............................................. 90

5.4.4. La profusió de les estàtues ............................................. 92

 
6. Dilacerata res publica....................................................................... 94

6.1. Les causes de la crisi tardorepublicana ....................................... 94

6.1.1. Canvis de l'estructura econòmica .................................. 95

6.1.2. La desaparició del consens social .................................. 96

6.2. Les lluites partidistes ................................................................... 97

6.2.1. L'experiència revolucionària dels Gracs ........................ 98

6.2.2. Màrius i Sul·la ................................................................ 98

6.2.3. La guerra civil entre Pompeu i Cèsar ............................ 99

6.2.4. L'assassinat del dictador ................................................ 101

6.3. Carisma i demagògia ................................................................... 104

6.4. La política ''cultural'' dels líders tardorepublicans ...................... 107

6.4.1. El retrat tardorepublicà .................................................. 108

6.4.2. L'embelliment de Roma ................................................. 108

 
7. Una ciutat de marbre....................................................................... 111

7.1. El règim d'August ........................................................................ 111

7.2. Els valors morals i ètics del nou règim ....................................... 115

7.3. La literatura al servei dels valors del poder ................................ 118

7.3.1. Virgili ............................................................................. 118

7.3.2. Horaci ............................................................................. 120

7.3.3. L'elegia: de l'experiència eròtica a la lloança del

príncep ........................................................................... 120

7.3.4. Titus Livi: la visió ''coral'' de la història ......................... 121

7.4. La magnificència pública ............................................................ 122

 
8. Urbi et orbi. Romanització i contacte de cultures..................... 129

8.1. Mecanismes d'intervenció i d'interacció ..................................... 134

8.1.1. La integració de les persones ......................................... 135

8.1.2. La integració dels territoris sotmesos ............................ 136

8.2. Les peculiaritats de l'Orient romà ............................................... 142

 
9. El que és del Cèsar............................................................................. 146

9.1. Els límits de la llibertat d'expressió ............................................ 146

9.2. La Domus Aurea de Neró ............................................................. 148

9.3. La restitutio flàvia ........................................................................ 150

9.4. Una ciutat de província: Pompeis .............................................. 152

9.5. L'exaltació de les gestes militars: Trajà ....................................... 154



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 El món clàssic II

9.6. La ciutat al camp: Vil·la Adriana ................................................ 158

9.7. Una capital de províncies: Lepcis Magna ................................... 160

 
10. Panem et circenses............................................................................. 163

10.1. Evergetisme i evergetes ............................................................... 163

10.2. L'evergetisme annonari ............................................................... 166

10.3. L'evergetisme lúdic ...................................................................... 168

10.3.1. Els combats de gladiadors ............................................. 171

10.3.2. Les curses de carros ....................................................... 176

10.3.3. Les naumàquies ............................................................. 176

10.4. L'evergetisme edilici .................................................................... 177

10.4.1. L'edifici teatral ............................................................... 178

10.4.2. L'amfiteatre .................................................................... 179

10.4.3. El circ ............................................................................. 180

 
11. Pescadors d'homes.............................................................................. 181

11.1. De secta jueva a religió universal ............................................... 181

11.1.1. Els judeocristians i l'activitat de Pau ............................. 183

11.1.2. La segona generació de cristians ................................... 186

11.2. L'extensió del missatge evangèlic ............................................... 187

11.2.1. La consolidació de la doctrina cristiana ........................ 187

11.2.2. El sorgiment de l'estructura eclesiàstica ........................ 189

11.3. L'actuació dels cristians envers el poder imperial ....................... 191

11.4. Les persecucions .......................................................................... 193

11.5. De la tolerància a la imposició ................................................... 195

 
12. El flagell de Déu................................................................................. 199

12.1. Els pobles germànics ................................................................... 199

12.2. Els contactes amb Roma ............................................................. 200

12.3. La visió del bàrbar abans de les invasions .................................. 203

12.4. La invasió i la creació dels regnes bàrbars .................................. 205

12.4.1. Visigots ........................................................................... 206

12.4.2. Ostrogots ........................................................................ 208

12.4.3. Vàndals, alans i sueus .................................................... 210

12.4.4. Angles, saxons i juts ...................................................... 210

12.4.5. Francs ............................................................................. 211

12.5. La visió del bàrbar durant les invasions ..................................... 213

 
13. Bizanci: la segona Roma.................................................................. 217

13.1. La consolidació de l'Imperi Romà d'Orient ................................ 218

13.2. La creació d'una nova capital: Constantinoble .......................... 221

13.3. La restauració de Justinià ............................................................ 224

13.3.1. La reconquesta d'Occident ............................................ 225

13.3.2. La compilació jurídica ................................................... 226

13.3.3. Una literatura de cort .................................................... 227

13.3.4. Fonaments de l'art bizantí ............................................. 228

13.4. Cort, cerimonial i església .......................................................... 230



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 El món clàssic II

 
14. La ciutat eterna.................................................................................. 234

14.1. La caiguda de l'Imperi ................................................................. 234

14.2. La seu de Pere ............................................................................. 236

14.3. El redescobriment de l'antiga Roma ........................................... 237

14.4. La nova Babilònia ....................................................................... 240

14.5. La melangia itàlica ...................................................................... 241

14.6. Llibertat i República .................................................................... 243

14.7. L'autoritat i el poder de Roma .................................................... 244

14.8. La resistència antiromana ........................................................... 246

14.9. Roma en les arts teatrals i cinematogràfiques ............................ 248

 
Resum............................................................................................................ 252

 
Glossari......................................................................................................... 255

 
Bibliografia................................................................................................. 260



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 7 El món clàssic II

1. Alba mítica

En l'estudi de qualsevol realitat històrica, cal afrontar�l'anàlisi�dels�orígens,

ja que, per a la nostra mentalitat, aquesta realitat troba bona part de la seva raó

de ser en el període inicial de la seva història col·lectiva. La coneguda sentèn-

cia "qui perd els orígens, perd la identitat" és reveladora d'aquesta vinculació,

considerada necessària, entre la gènesi d'una civilització i el seu desenvolupa-

ment històric ulterior.

En el cas de Roma, la necessitat d'abordar l'estudi dels orígens és també moti-

vada per la gran importància que els mateixos romans atorgaren als primers

temps de la seva història, ja que creien que la ciutat, afavorida pels déus, havia

estat predestinada ab initio per a dur a terme una missió civilitzadora.

Després d'establir la necessitat d'examinar l'origen de Roma, hom s'ha de pre-

guntar com�dur�a�terme�aquest�estudi. Així, el primer pas hauria de consistir a

escollir una metodologia acurada i unes fonts prou sòlides per a "reconstruir"

les vicissituds històriques de la Roma primitiva.

En aquesta tasca, els estudiosos s'han arrenglerat rere dues posicions metodo-

lògicament oposades. D'una banda, alguns autors valoren fonamentalment les

dades arqueològiques, contrastant-les, amb diferències de grau, amb les infor-

macions dels relats tradicionals. La posició més extrema nega tota validesa a les

fonts literàries, considerant que la tradició històrica sobre la Roma primitiva

és un conjunt de llegendes plenes de fantasia, fruit de la imaginació dels his-

toriadors d'èpoques molt posteriors. D'altra banda, altres autors, també amb

diferències de grau, confien en la veracitat de la narració històrica, i intenten

de trobar en les dades arqueològiques l'evidència material que confirmi la ve-

racitat del relat tradicional.

Entre aquests dos extrems, la major part dels estudiosos s'inclina per combi-

nar, amb prudència i rigor, les dades de l'arqueologia amb les informacions de

la tradició literària, fent ús de codis exegètics i hermenèutics propis de cada

disciplina, i evitant les interpretacions forçades o no fonamentades.

En aquest apartat, hom se centrarà en l'anàlisi�i�l'examen�crític�de�la

tradició�mítica�relativa�a�les�llegendes�fundacionals�de�Roma, trans-

meses pels autors antics. No es vol jutjar la veracitat dels diversos relats

mítics sinó descriure i valorar la manera com aquestes llegendes han

estat creades, com han estat enriquides i ampliades i, finalment, com

han estat difoses i transmeses fins a nosaltres.

Lectura recomanada

T.J.�Cornell (1999). Los oríge-
nes de Roma. Barcelona: Críti-
ca.
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1.1. Els relats mítics

Moltes civilitzacions han sentit la necessitat�de�disposar�d'una�"mitologia"

fundacional�que�n'expliqués�els�orígens. Això sovint s'ha traduït en la crea-

ció i l'elaboració d'una trama de relats miticohistòrics, més o menys articula-

da, centrada en l'exposició de l'etapa inicial del seu procés de formació i de

consolidació com a col·lectivitat històricament definida i diferenciada.

Aquesta mitologia�fundacional pot adoptar diverses formes –cants èpics, lle-

gendes, relats associats a persones, llocs o institucions, genealogies o llistes de

personatges– que es transmeten per via oral. La memòria�oral, perpetuada de

generació en generació, és el principal mecanisme de transmissió del record

dels esdeveniments passats en les societats que no coneixen l'escriptura. No-

més en alguns casos, i amb una relativa posterioritat temporal, aquest univers

mític pot quedar fixat pel fet d'esdevenir "història escrita".

Diversos relats llegendaris intentaren d'exposar l'origen de Roma. Cal

tenir present, però, que la major part d'aquests relats han estat transme-

sos per escriptors d'èpoques molt posteriors als fets que narren.

1.2. Els orígens de Roma: la versió canònica

Ja els antics afirmaven que s'havien escrit moltes coses sobre l'origen de Roma

i que les opinions eren moltes i molt diverses. En efecte, hi havia un munt de

llegendes i de relats mítics, els quals, amb més o menys dosi de fantasia, volien

il·lustrar els inicis de la ciutat. Només alguns d'aquests relats han confluït per

a formar allò que convencionalment hom denomina la "versió�canònica".

Les fonts escrites sobre la història primitiva de Roma

Les principals obres que ens han fet arribar tots aquests relats relatius a les fases més
antigues de la ciutat són l'Ab urbe condita, 'Des de la fundació de la ciutat', de l'historiador
llatí Titus Livi, actiu en època d'August, les Antiguitats romanes de l'historiador grec Dionís
d'Halicarnàs, també actiu en època d'August, i algunes de les Vides paral·leles, en concret
la Vida de Ròmul i la Vida de Numa, de l'historiador grec Plutarc de Queronea, que visqué
en el segle II dC.

Mitologia

En general, per mitologia
s'entén el conjunt de mites
d'un poble, d'un conjunt de
pobles o d'una zona. Al seu
torn, el terme mite (del grec
mythos, 'relat, narració, conte')
designa la narració o relat d'un
esdeveniment, fabulós i llegen-
dari, esdevingut en un passat
remot i, gairebé sempre, im-
precís, que s'utilitza per a ex-
pressar conviccions relatives a
la cosmovisió o a l'esfera de les
creences religioses.

La versió�canònica és el resultat d'un perllongat procés d'estratificació

en què s'han anat acumulant informacions i relats de procedència dis-

tinta, relatives als períodes més antics de la història de Roma.

A grans trets, el relat de la versió�canònica comença amb la figura d'Eneas,

fill del troià Anquises i de la deessa Venus, el qual havia fugit de Troia, acom-

panyat del seu pare, del seu fill Ascani, dels supervivents troians i dels Penats,

els déus protectors de la ciutat. Després de vagar pel Mediterrani i de sojornar

durant un cert temps a Cartago, on l'heroi tingué un affaire amb la reina Dido,

Eneas desembarcà a les costes del Laci. Allí, Llatí, rei dels aborígens que vivien

Archaeologia

El mot grec archaeologia, lite-
ralment 'relat d'històries an-
tigues', servia per a definir la
part de la narració historiogrà-
fica centrada, precisament, en
els períodes més antics d'una
determinada civilització.
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en aquesta regió, li concedí la seva filla Lavínia com a esposa. Tot seguit, l'heroi

troià s'enfrontà a diverses poblacions locals, oposades a la presència dels nou-

vinguts. Després de vèncer-les, Eneas fundà una ciutat la qual anomenà Laví-

nium en honor de la seva nova esposa.

Els principals centres del Laci primitiu

A la mort d'Eneas, el seu fill Ascani –també anomenat Jul– fundà una nova

ciutat anomenada Alba�Longa. Alba, que esdevingué la capital històrica del

Laci, fou governada per una dinastia –els anomenats reis albans– descendent

d'Ascani. Un d'aquests reis, Proca, nomenà successor el seu fill Númitor; Amu-

li, germà de Númitor, contrari a la decisió del seu pare, féu fora el seu germà

i s'emparà del poder. A més, intentà d'eliminar la descendència de Númitor,

per la qual cosa obligà la seva neboda Rea�Sílvia, també anomenada Ília, a

fer-se sacerdotessa vestal. Ara bé, Rea Sílvia concebí del déu Mart dos bessons

–Ròmul i Rem– que foren abandonats en un cistell prop del riu. Per efecte de

Alba Longa, capital del
Laci

Alba Longa havia estat el cen-
tre polític i religiós de tots els
pobles llatins. Prop d'Alba,
en el Monte Cavo, hi havia
el santuari federal dedicat a
Júpiter Latiar. No és estrany,
doncs, que Alba Longa fos tri-
ada per la tradició per tal que
fos l'escenari ideal d'alguns
dels més importants esdeveni-
ments de la "prehistòria míti-
ca" romana.
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la crescuda de les aigües, el cistell anà a parar al peu del Palatí, un dels pujols

de Roma, on tots dos bessons foren alletats per una lloba. Seguidamente, foren

recollits per Fàustul, el pastor del rei, i criats a casa seva.

Genealogia mítica

Un cop crescuts, els bessons s'adonaren del seu origen, mataren Amuli i repo-

saren el seu avi Númitor al tron. Amb tot, tots dos bessons no s'instal·laren

a Alba Longa, sinó que decidiren de fundar una nova ciutat. Aquí comença-

ren els problemes entre tots dos germans, ja que no es posaren d'acord sobre

l'indret i decidiren de deixar l'elecció a l'arbitri de les divinitats. Ròmul consi-

derà que els déus l'havien afavorit, per la qual cosa fundà la nova ciutat, a la

qual donà el seu nom, al cim del Palatí. Mentre Rem intentava de traspassar

els límits de la nova ciutat, fou mort pel seu germà.

1.3. La creació de la versió canònica

Tal com ens ha arribat, la versió�canònica és fruit, no del tot reeixit, d'un

procés d'estratificació, en el qual diversos esdeveniments, extrets de tradicions

distintes, han estat relacionats els uns amb els altres per a crear una seqüència

narrativa lògica i coherent. Amb tot, es fa difícil d'analitzar tot aquest conjunt

de mites i llegendes sobre la Roma primitiva, atesos el caràcter fragmentari

d'algunes fonts, l'existència de tradicions diverses i contradictòries, i l'actuació

i la intervenció de diverses tendències historiogràfiques sobre aquest procés

d'estratificació de la informació.

En primer lloc, les versions de les fonts més antigues –les més interessants per

a copsar la gènesi de la tradició– es conserven de manera fragmentària i parci-

al, en citacions fetes per autors posteriors. En general, d'aquestes llegendes se

n'ignora la trama general i se'n coneixen només alguns detalls.

Vegeu també

La llegenda de Ròmul i Rem
és desenvolupada en l'apartat
2, intitulat "Un poblat de pas-
tors".
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En segon lloc, hi ha diverses�fonts d'on ha estat extreta informació per a bastir

i vestir la versió canònica. Així, hom troba motius�de�tradició�indoeuropea,

herència del patrimoni mític comú dels pobles indoeuropeus. També hi ha

motius�de�tradició�grega, incorporats per influència de la historiografia gre-

ga, com són les llegendes que parlen de la presència d'herois de la mitologia

grega. Hi ha elements�romans, com ara anacronismes, és a dir, atribucions a

les fases inicials de la història romana de realitats que neixen i es desenvolu-

pen en èpoques posteriors, o motius�etiològics, és a dir, explicacions de valor

històric que intenten de justificar l'existència d'una realitat històrica concreta

(topònims, institucions, rituals religiosos). Tampoc no cal oblidar la presència

de motius�etnogràfics o folklòrics, és a dir, relats i històries que es retroben

en altres cultures i que provenen d'una mena de fons comú de la humanitat

que sembla pertànyer a una espècie d'inconscient col·lectiu. Es tracta de mo-

tius de conte propis de l'imaginari universal, com ara l'abandonament d'un

jove a qui espera un gran futur.

Finalment, diverses� tendències� historiogràfiques intervenen en el tracta-

ment d'aquest conjunt de relats. Així, actua una forta tendència�racionalista,

que tendeix a minimitzar els fets meravellosos i a negar la intervenció de la di-

vinitat, i que vol trobar explicacions racionals i lògiques per als diversos esde-

veniments. És també evident una tendència�hel·lenitzant, en la mesura que

molts esdeveniments de la història romana són explicats i modelats a imatge

de la mentalitat i de la història dels grecs, per a intentar de trobar elements

que vinculin Roma al món grec. D'altra banda, també actua una tendència

nacionalista�o�patriòtica que tendeix a minimitzar la influència forana i les

desgràcies militars i polítiques patides pels romans, i a glorificar, per contra,

les realitzacions i les conquestes de Roma.

1.3.1. La prehistòria mítica: Evandre i Hèrcules

Dins la versió canònica, un conjunt de llegendes –allò que hom denominarà

la 'prehistòria�mítica'– fou situat, per la tradició, en el període anterior a la

guerra de Troia (segle XII aC).

Entre aquests primers relats que parlaven d'esdeveniments mítics ante-

riors a la guerra de Troia, cal esmentar els mites relacionats amb la pre-

sència al Laci d'Hèrcules i les llegendes relatives a l'establiment a Roma

d'un grup de pròfugs grecs d'Arcàdia, guiats pel rei Evandre.

a)�Evandre�i�el�poblat�arcadi�del�Palatí

Etiològic

Aquest adjectiu, derivat del
grec aitia, 'causa, motiu', signi-
fica 'allò que explica l'origen,
que determina la causa, que
exposa els motius que han cre-
at una cosa, un esdeveniment'.
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Des del punt de vista temporal, el primer esdeveniment mític és l'arribada al

Laci del rei grec Evandre i del seu seguici, procedent d'Arcàdia. En aquest epi-

sodi mític alguns estudiosos moderns han vist el record d'una antiga migració

grega vers Occident que hauria tingut lloc en època micènica.

Segons la tradició més difosa, Evandre, fill del déu Hermes i de la nimfa Car-

menta, havia nascut a Pallantion, una ciutat d'Arcàdia, d'on hauria estat expul-

sat pels seus conciutadans (episodi que es retroba en altres relats grecs relatius

a les fundacions de colònies). Després d'un periple, Evandre arribà a l'indret on

sorgiria Roma, seixanta anys abans de la caiguda de Troia. Allí Evandre fundà

un petit poblat, ubicat al futur Palatí, al qual donà el nom de Pallanteum, o bé

en record de la seva ciutat d'origen o bé en honor de Pal·lant, que la tradició

considerava fill, nét o muller d'Evandre (en això, no s'arribà a l'acord). És im-

portant destacar que la tradició considerava que el Palatí era la zona habitada

més antiga de Roma, la qual cosa concorda amb la documentació arqueològi-

ca, tal com es veurà en l'apartat següent.

Evandre és descrit, en tot moment, com un sobirà de tarannà pacífic, reverent,

religiós, devot, pietós, respectuós, tolerant i hospitalari. De fet, Evandre és un

nom parlant, ja que, en grec vol dir, precisament, 'home bo'. No és estrany,

doncs, que, en l'imaginari col·lectiu Evandre esdevingués el prototip del 'bon

rei'. A més, la tradició li atribuí la creació de diverses institucions polítiques,

socials, militars o religioses, en especial els Lupercalia, les festes centrades en

el culte de Faune, identificat amb el déu grec Pan, el qual era venerat amb

particular devoció en la regió grega de l'Arcàdia. A més, Evandre tingué un

paper destacat en l'erecció de l'Ara Màxima en honor d'Hèrcules.

Si s'analitza críticament el conjunt de llegendes relacionades amb Evandre i

amb el primitiu poblat d'origen arcadi, que, en realitat mai no existí, hom es

podrà fer-se una idea de la�manera�com�ha�estat�bastida�la�llegenda, tot i

que naturalment romanen encara molts punts foscos.

1) És probable que el caràcter arcaic dels Lupercalia i la seva semblança amb

alguns rituals arcadis hagin contribuït a fer suposar, entre els primers histori-

adors grecs que s'interessaren per Roma, un origen arcadi per a aquesta festa

romana. Per això, per a explicar-ne l'origen, se sentí la necessitat de fer venir

un grup de pròfugs arcadis que haurien portat aquestes institucions i festivi-

tats des d'Arcàdia a Roma.

Carmenta

Carmenta era una divinitat de
caràcter profètic. El seu nom
està relacionat amb carmen,
mot que, en llatí, vol dir 'poe-
ma, himne, càntic, profecia'.

2) Al capdavant d'aquests pròfugs arcadis, inventats per la tradició, fou posat

un guia, pintat amb els trets d'un veritable ecista: Evandre. Tal com el seu nom

suggeria, fou descrit com el prototip del rei bo, pacífic, civilitzador, creat a

imatge i semblança d'Alcínous, l'hospitalari rei de Feàcia que acull generosa-

ment Ulisses, tal com hom pot llegir en l'Odissea.

Ecista

Ecista, del grec oikistés, vol dir
'fundador de la ciutat'.
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3) La celebració de les Lupercals al Palatí dóna peu a cercar una explicació

etimològica per al topònim i d'aquí vingué l'acostament del mot Palatí al nom

de la ciutat arcàdia de Pallantion, d'on es feren originaris aquests pròfugs i el

mateix Evandre.

Amb tots aquests elements fou bastida la tradició del poblat arcadi del

Palatí, descrit amb tons idíl·lics, governat per Evandre, el qual esdevin-

gué el prototip del rei hospitalari.

b)�Hèrcules

El segon conjunt de relats llegendaris se centra en la figura d'Hèrcules. La vin-

culació d'aquest heroi a les terres d'Itàlia, força antiga, s'establí a partir dels di-

versos "treballs" del personatge localitzats a Occident. La presència d'Hèrcules

en terres itàliques fou aprofitada també per a relacionar l'heroi amb la fundació

mítica de diverses localitats, o amb episodis mitològics que servien sovint per

a explicar l'origen d'institucions i pràctiques religioses, polítiques i socials. Ai-

xí, per exemple, a Hèrcules (o als seus descendents) fou assignada la fundació

de diverses ciutats d'Itàlia, com ara Herculà, la famosa ciutat de la Campània

destruïda per l'erupció del Vesuvi del 79 dC.

La vinculació d'Hèrcules amb Roma apareix, sobretot, en el famós epi-

sodi d'Hèrcules i Cacus, una invenció que ha estat generada en l'àmbit

etruscoromà, sense gaire influència de la mitologia grega.

Després d'arrabassar al gegant Gerió els bous de l'illa d'Erítia, ubicada prop

d'Ibèria, Hèrcules tornava a Grècia amb aquests bous per tal d'acomplir un dels

preceptes que li havien estat ordenats per Euristeu. Cansat del viatge, decidí de

reposar prop del Tíber. Mentre l'heroi dormia, Cacus, fill de Vulcà, li robà els

bous i els amagà en una cova. En despertar-se, Hèrcules s'adonà del furt; gràcies

al mugit dels bous, pogué recuperar el bestiar; tot seguit, Hèrcules matà Cacus.

Aquest episodi d'Hèrcules i Cacus ha nascut en ambient etrusc. En efecte, per

als etruscos, Cacus era un endeví d'aparença apol·línia; a Roma, Cacus, amb la

parella femenina Caca, era el numen, 'força divina', que presidia el foc, d'aquí

que fos considerat fill de Vulcà, el déu del foc. En qualsevol cas, l'episodi

d'Hèrcules i Cacus al·ludeix a la funció codificadora de la civilització (Hèrcu-

les) davant la barbàrie (Cacus). Servia, doncs, per a reafirmar la vigència de

les normes de conducta respectuoses amb la propietat aliena, i exemplificar el

càstig per als furts dels béns aliens.

c)�La�institució�de�l'Ara�Màxima�d'Hèrcules

Els treballs d'Hèrcules

Euristeu obligà Hèrcules a dur
a terme dotze accions o "tre-
balls": la mort del lleó de Ne-
mea, la mort de l'hidra de
Lerna, la captura del senglar
d'Erimant, la captura de la dai-
na de Cerínia, la mort de les
aus del llac Estímfal, la neteja
dels estables del rei Àugies, la
captura del Minotaure, la do-
ma de les eugues de Diome-
des, l'adquisició del cinturó de
la reina Hipòlita, la recuperació
dels bous de Gerió, la captura
del ca Cèrber i, finalment, la
portada de les pomes d'or del
jardí de les Hespèrides.

El nom de Cacus

El nom Cacus apareixia en di-
versos topònims menors de la
ciutat de Roma, com ara les
scalae Caci, literalment 'escales
de Cacus', ubicades al Palatí, o
l'atrium Caci, 'atri de Cacus', si-
tuat entre el Capitoli i el Vela-
bre. El nom d'aquests indrets
serví per a situar la baralla en-
tre Hèrcules i Cacus ran del Tí-
ber, prop de l'Ara Màxima, si-
tuada al Velabre.
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La saga d'Hèrcules i la llegenda d'Evandre –dos complexos mítics inicialment

independents l'un de l'altre– foren posats en relació per la tradició gràcies a

la institució de l'Ara�Màxima. Aquest episodi té també una clara motivació

etiològica: servia per a explicar el culte a Hèrcules que tenia lloc, des d'època

molt arcaica, en aquesta ara, ubicada al Fòrul Boari a Roma.

Hèrcules, després de matar Cacus, decidí de regraciar Júpiter mitjançant un

sacrifici, en el qual també participà Evandre. Aquest darrer, conscient de la

majestat de l'heroi, decidí d'erigir-li al Fòrum Boari un altar, conegut com l'Ara

Màxima. Ara bé, no se sap amb certesa si l'altar fou consagrat pel mateix Hèr-

cules o bé per Evandre, en presència de l'heroi. Aquest és el relat de l'historiador

Titus Livi:

"Llavors Evandre, alertat per la gran concurrència de pastors que s'aglomeraven entorn
del nou vingut [Hèrcules], culpable d'un crim tan manifest [l'assassinat de Cacus], després
que hagué escoltat el crim i la causa del crim, intuint que l'home tenia un aspecte força
més majestuós i august del que s'escau a una persona, li demanà la seva identitat. Quan
hagué sentit el seu nom, el nom del seu pare i el nom de la seva pàtria, digué:

'–Jo et saludo, Hèrcules, fill de Júpiter! La meva mare [Carmenta], intèrpret verídica de
la voluntat dels déus, em profetitzà que un dia tu faries augmentar el nombre de les
divinitats celestials; que a tu, en aquest mateix indret, et seria erigida una ara, que el
poble més poderós de la terra anomenaria 'Màxima' i que es dedicaria al teu culte.'

Donant-li la mà, Hèrcules li digué que acceptava el contingut de la profecia i que estava
disposat a fundar i a dedicar l'altar. Llavors, per primera vegada, després d'haver escollit
un magnífic bou del ramat, fou realitzat un sacrifici en honor d'Hèrcules."

Titus Livi, Ab urbe condita 1, 7, 9-13.

L'Ara�Màxima estava situada ran del Tíber, on hi havia el port fluvial de Roma.

Aquest indret era, des d'època pretèrita, un lloc privilegiat, ja que era un gual

de pas fàcil per als ramats transhumants. Per tant, ben aviat esdevingué el marc

ideal per a efectuar la compravenda del bestiar. Així rebé el nom de Fòrum

Boari, és a dir, 'mercat dels bous'.

Des d'època molt antiga, el Fòrum�Boari fou consagrat a una divinitat

itàlica, assimilada posteriorment a Hèrcules, que protegia els ramats i

tutelava les transaccions de bestiar que tenien lloc en aquest indret.
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El centre de Roma, amb la ubicació del Fòrum Boari

Amb el pas del temps, aquest indret esdevingué un empori comercial, situat

originàriament fora del pomerium de la ciutat i, per tant, obert a la concurrència

de comerciants forans; aquests podien prendre part en les transaccions, amb

garantia i seguretat total, gràcies a la protecció de la divinitat indígena.

Els Poticis i els Pinaris prenen part en el sacrifici en honor d'Hèrcules

El culte d'Hèrcules a l'Ara Màxima tingué, fins a les acaballes del segle IV aC, un marcat
caràcter gentilici, ja que era dut a terme i controlat per dues gentes, és a dir, dues estruc-
tures suprafamiliars de caràcter clànic: els Poticis i els Pinaris.

"Es diu que [Hèrcules] demanà als habitants [del poblat d'Evandre] que, ja que ells havi-
en estat els primers en honrar-lo amb honors divins, conservessin sense canvis aquests
honors, tot sacrificant cada any un vedell no sotmès al jou i celebrant la cerimònia se-
gons el ritual grec. Diuen que ell mateix ensenyà el ritual a dues famílies il·lustres per
tal que els sacrificis li resultessin grats. També diuen que llavors aprengueren el ritual els
Poticis i els Pinaris, les famílies dels quals continuaren durant molt de temps dedicant-se
als sacrificis tal com el mateix Hèrcules havia establert: els Poticis dirigien la cerimònia i
prenien les primícies de les víctimes immolades; els Pinaris, exclosos de la participació en
les entranyes, ocupaven la segona posició en tots els altres actes que havien de realitzar
conjuntament les dues famílies. Aquest deshonor caigué damunt seu pel fet d'haver-se
presentat amb retard: tot i haver rebut la instrucció d'arribar de matí ben prest, hi feren
acte de presència després que les entranyes de les víctimes havien ja estat menjades".

Dionís d'Halicarnàs, Antiguitats Romanes, 1, 40, 4.

Les dades arqueològiques han demostrat la gran antiguitat de l'Ara Màxima,

on és documentat un culte a una divinitat indígena ja en el decurs dels segles

IX-VIII aC. Aquest culte prengué força amb la presència de comerciants grecs,

que assimilaren la divinitat indígena amb Hèrcules, i de comerciants fenicis,

que l'haurien identificat amb el déu Baal Melkart, l'heroi de Tir de Fenícia.

L'episodi de l'Ara Màxima té un clar valor etiològic, és a dir, ha estat creat per

a explicar l'origen d'aquesta institució religiosa. En efecte, atesa l'existència de

l'altar i del culte a Hèrcules, la tradició féu necessària la intervenció del mateix

Pomerium

El pomerium era una franja de
terreny ubicada a redós de les
muralles que havia d'estar lliu-
re d'edificacions i que no po-
dia ser conreada. Marcava els
límits sagrats de la ciutat.
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Hèrcules. Considerà que l'ara havia estat erigida com a regraciament d'Hèrcules

per haver recuperat el ramat robat per Cacus. A més, la tradició féu coincidir

també Evandre en la dedicació de l'Ara Màxima, amb la qual cosa es posaven

en contacte aquests dos conjunts mítics.

En conclusió, per a la tradició, les sagues d'Hèrcules i d'Evandre, inici-

alment independents, foren enllaçades gràcies a la dedicació de l'Ara

Màxima. Així constituïren una seqüència històrica coherent –que hom

anomena prehistòria�mítica–, situada temporalment en una cronolo-

gia "alta", és a dir, anterior a la guerra de Troia.

1.3.2. Eneas

Segons la mentalitat grega, l'origen d'una determinada ciutat ha de ser explicat

en termes de ktísis, 'fundació', atribuïda a una determinada persona, anome-

nat oikistés, 'ecista, fundador'. L'ecista era el cap d'una expedició de persones

expulsades, per diversos motius, de la seva pàtria, el qual havia de fundar una

nova apoikía, 'colònia'. En morir, els ecistes, considerats herois del nou centre,

eren objecte de culte públic.

A imitació de les colònies gregues de la Magna Grècia i de Sicília, moltes ciu-

tats itàliques (etrusques, llatines, campanes) sentiren la necessitat de tenir un

fundador de la mitologia grega que les ennoblís. Així deixaven d'aparèixer als

ulls dels grecs com a poblacions bàrbares i incivilitzades.

Aquesta tendència a vincular l'origen de les ciutats itàliques a herois de la

mitologia grega és força antiga. Probablement, llegendes d'aquests tipus cir-

cularen àmpliament entre les poblacions itàliques ja en el decurs del segle

VI aC. En qualsevol cas, foren potenciades per la historiografia grega d'època

hel·lenística, interessada a incorporar l'Hespería, és a dir, les terres d'Occident,

a la història del món grec.

Quant a Roma, ja des d'època molt antiga (segle VI aC) circularen lle-

gendes segons les quals Roma hauria estat fundada, poc després de la

caiguda de Troia, per un heroi grec (Ulisses, Diomedes, etc.). Ben aviat,

però, s'imposà la llegenda�troiana, la qual vinculava la fundació de Ro-

ma amb l'arribada dels pròfugs de Troia i, especialment, amb Eneas.

No hi ha acord a l'hora de fixar la data en què comença a circular la llegenda

troiana. Fa temps es creia que havia aparegut a mitjan segle III aC, concreta-

ment després de la guerra contra Pirrus, rei de l'Epir (280-272 aC). Els últims

estudis tendeixen a situar l'origen de la llegenda en època arcaica (segle VI aC),

ja que la documentació arqueològica –com ara un grup d'estatuetes que mos-

tren la figura d'Eneas, acompanyat d'Anquises i d'Ascani, fugint de Troia, i di-

Fundacions mítiques

Patauium (Pàdua) declarava
que havia estat fundada per
Antènor, un pròfug de Tro-
ia, company d'Eneas. Falerii,
una ciutat situada al nord de
Roma, hauria estat fundada
per Halaesus, un heroi origina-
ri d'Argos; a Tarcont, un he-
roi mític procedent de Lídia, li
fou atribuïda la fundació de les
ciutats etrusques de Tarquínia,
Pisa i Màntua.
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versos vasos ceràmics decorats amb escenes d'una Ilioupersis, 'caiguda de Tro-

ia' (fi del segle VII aC)– certifica l'antiguitat de la tradició relativa a la presència

dels pròfugs troians i d'Eneas a Occident.

Les excavacions fetes a l'antiga Lavínium (avui Pratica di Mare) han confirmat

de manera definitiva l'antiguitat de la llegenda troiana. En efecte, en aquesta

localitat del Laci, on segons la tradició Eneas hauria desembarcat, ha estat tro-

bada una inscripció dedicada al Lar Eneas (del segle IV aC) i un monument fu-

nerari (heroon) dedicat a un heroi divinitzat (datat en època arcaica). L'heroon,

que ha estat identificat amb el túmul dedicat a Eneas que cita l'historiador

Dionís d'Halicarnàs, i la inscripció del Lar Eneas serien els senyals que confir-

marien l'existència d'un culte a Eneas divinitzat (com si es tractés de l'ecista

de la localitat), i certificaria l'alta antiguitat de la llegenda d'Eneas (que en cap

cas no pot ser posterior al segle IV aC).

El Lar Eneas

La inscripció de Lavínium, da-
tada en el decurs del segle IV
aC, diu: "Lare Aeneia d(ono)"
'exvot per a Lar Eneas'. Cal te-
nir present que la paraula lar,
amb la qual és qualificat Eneas,
designa en llatí la divinitat que
protegia la llar.

La divinització d'Eneas

La mort d'Eneas està rodejada de misteri. Segons les fonts, hauria mort o desaparegut en
una batalla prop del riu Numic. Tot seguit, Eneas hauria estat divinitzat. Heus ací el relat
de Dionís d'Halicarnàs relatiu a la "desaparició" d'Eneas:

"No lluny de Lavínium tingué lloc una batalla [...]. Hi hagué moltes baixes en els dos
bàndols, però, en arribar la nit, els dos exèrcits se separaren. El cos d'Eneas no apareixia
enlloc; uns pensaren que havia marxat vers els déus; els altres que havia mort en el riu,
prop d'on havia tingut lloc la batalla. En el seu honor construïren un heroon amb aquesta
inscripció: 'Al déu patri d'aquesta terra que presideix el corrent del riu Numic'. Altres
diuen que aquest heroon havia estat erigit pel mateix Eneas en honor d'Anquises, que
havia mort l'any abans d'aquesta guerra. Actualment hi ha un petit munt de terra, entorn
del qual ha crescut una filera d'arbres dignes de ser vistos."

Dionís d'Halicarnàs, Antiguitats Romanes, 1, 64, 5.

Les obres dels primers poetes èpics llatins (Enni i Nevi, actius en època

mediorepublicana) i la tasca duta a terme pels autors d'època d'August,

in primis Virgili amb la seva Eneida, han servit per a fixar en l'imaginari

col·lectiu d'Occident la figura i les gestes d'Eneas.

L'Eneida de Virgili és un poema èpic que narra les aventures d'Eneas, el troià

fill d'Anquises i de la deessa Venus, a qui el destí té assignat el paper de fun-

dador mític de la civilització romana. Virgili fongué i reprengué bona part de

les llegendes sobre l'origen mític de la ciutat i els episodis més importants de

la història de Roma, la qual feia culminar amb l'adveniment de l'emperador

August. En la seva visió de la història, el destí, superior fins i tot als desitjos

de les divinitats, provoca totes les peripècies i accions d'Eneas, justificades se-

gons la fi última del seus actes: la fundació de Roma. Amb el recurs a Eneas,

es lloen les virtuts i les realitzacions de la civilització romana, que ha aconse-

guit el seu zenit amb la figura d'August, de manera que, indirectament, aquest

emperador, com a punt final de la història romana, en representa la màxima

realització i justificació, fruit de la voluntat immutable del destí.

Roma. Ara Pacis. El sacrifici d'Eneas
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El protagonista de l'Eneida, el pius�Aeneas, no és un heroi èpic stricto sensu:

no és astut ni hàbil com Ulisses, ni valent ni superb com Aquil·les; és un heroi

més reflexiu, conscient dels perills i de les dificultats que té a les seves espatlles

com a guia del seu poble. És el representant ideal del poble troià. Ha de fer

front als seus enemics i a la inflexibilitat dels dictàmens del destí. Els seus

trets personals estan poc marcats, i destaquen la seva magnanimitat i el seu

sentiment de pietas o de veneració envers els avantpassats.

1.3.3. Els elements indígenes: la lloba i Ròmul i Rem

En el relat de la fundació de Roma, la part central –la relativa a Ròmul i Rem–

es pot considerar fruit d'una tradició romana autòctona, encara alguns detalls

revelen que ha estat refeta sota la influència de tradicions diverses.

Segons la versió canònica, a la mort de Proca, rei d'Alba Longa i descendent

d'Eneas, el tron fou ocupat, seguint la voluntat paterna, per Númitor. No obs-

tant això, Amuli, germà de Númitor, destronà el seu germà i matà els seus fills.

A més, condemnà la seva neboda, Rea Sílvia (també anomenada Ília), a fer-

se sacerdotessa vestal per tal de no tenir descendència. Rea fou fecundada pel

déu Mart i donà a llum dos bessons: Ròmul i Rem. Per a salvar-los d'una mort

segura, la mare els abandonaren en un cistell vora el riu. Després d'un llarg

periple, el cistell, amb els bessons, s'aturà als marges del Velabre, concretament

prop de la ficus Ruminalis, 'figuera Ruminal', al peu del Palatí.

Alertada pel brogit dels bessons, una lloba que acabava de parir s'acostà al

cistell i alletà els nadons. Tot seguit, els bessons foren recollits per Fàustul, el

pastor de la casa reial d'Alba. Ròmul i Rem cresqueren com a fills de Fàustul

fins que els fou revelada la seva veritable identitat. A partir d'aquest moment,

els esdeveniments es precipitaren: els bessons decidiren de venjar el seu avi,

mataren Amuli, i reinstauren Númitor en el tron d'Alba Longa.

Els bessons no volgueren restar a Alba Longa i decidiren de fundar un nou

centre. Discutiren sobre el seu emplaçament. Per a dirimir la qüestió, posaren

l'elecció en mans de les divinitats. L'observació del vol de les aus afavorí Rò-

mul, el qual havia escollit el pujol del Palatí. Ofès per la decisió final, Rem

trepitjà el límit sagrat del recinte del nou centre, desafiant, d'aquesta manera,

la potestat divina. Rem, culpable de sacrilegi, fou assassinat pel seu germà.

Entre els elements del relat fundacional figuren dos elements centrals:

la presència destacada de la�lloba, un animal totèmic, i el protagonisme

dels bessons.

Pietas

Aquest és un mot llatí difícil
de traduir. En principi, indica
aquell sentiment que fa reco-
nèixer i dur a l'acompliment
tots els deures que l'home té
envers allò que estima i respec-
ta, com ara els déus, els pares
o la pàtria. Ser pius volia dir en
un principi ser 'íntegre, virtu-
ós, comportar-se amb dretura i
respecte, adoptar l'actitud mo-
ral de devoció a les coses sa-
grades'.
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El�mite�de�l'animal�totèmic que alimenta un home no és desconegut en el

patrimoni mític dels pobles antics. Així, per exemple, Capis, el fundador de

Càpua, la principal ciutat de la Campània, fou alletat per una cérvola; Cirrus

i Dàrius, reis de Pèrsia, foren alletats respectivament per una gossa i per una

euga. En el cas de Roma, la llegenda de la lloba ha de ser força antiga.

També la�llegenda�dels�bessons ha de remuntar força enrere en el temps. De

fet, la tradició itàlica coneix altres bessons o parelles de germans que partici-

pen en la fundació o en el govern de ciutats, com ara Gàbies o Preneste, dos

importants centres del Laci. A més, la història universal coneix altres parelles

de germans enfrontats, com ara Caïm i Abel, o Etèocles i Polinices, els fills

d'Èdip que lluitaren pel control de la ciutat de Tebes.

Aquestes dues llegendes estan modelades sobre un conjunt de mites

folklòrics universals, presents en diverses civilitzacions, els quals sus-

tenten la idea de la "regalitat", és a dir, la condició i origen de governant

suprem. Entre aquests mites figuren l'abandonament�d'un�nadó i la

seva salvació prodigiosa per part d'un animal, i la hierogàmia, és a dir,

la unió entre un mortal i una divinitat, de la qual neix un heroi.

a) El primer mite, l'exposició�d'un�nadó, la seva salvació, prodigiosa, per�part

d'un�animal, i la seva educació�en�un�ambient�de�pobresa o de servitud,

el qual, després de diverses peripècies, és reconegut com l'hereu legítim d'un

regne o de riqueses fabuloses (o que esdevé rei per matrimoni), és un tema pre-

dilecte de les sagues populars de tots els pobles i de les llegendes novel·lesques

universals. Pot servir com a legitimació pseudohistòrica d'una usurpació, d'un

canvi de dinastia, de la fundació d'una ciutat o d'un regne. Entre els personat-

ges que segueixen aquest esquema cal citar Semíramis, Sargó d'Assíria, Moisès,

Cirus i Darios de Pèrsia, i diversos herois grecs.

b) Ara bé, en la llegenda dels bessons també hi ha un altre element típicament

relacionat amb la idea de regalitat i de la predestinació: la hierogàmia. En el

cas de Roma, la hierogàmia apareix en la unió entre Rea Sílvia i el déu Mart.

El patrimoni mític universal coneix un munt d'unions sagrades d'un mortal

amb la divinitat que tenen com a fruit el naixement de criatures divines o

immortals, predestinades a la glòria.

La connexió entre la saga dels bessons i la llegenda de la lloba, inicialment

independents, deu ser força antiga. La primera notícia certa data del 296 aC,

any en què dos germans, Gneu i Quint Olguni, erigiren una estàtua de la lloba

amb els dos bessons.

La Lloba capitolina

L'anomenada Lloba�capitolina
(Roma; Museus Capitolins) és
des de temps immemorable
el símbol de Roma. Es desco-
neix l'origen de l'estàtua, en-
cara que, per criteris estilístics,
ha estat datada el 480-470
aC. Des d'època carolíngia era
col·locada al Laterà i esdevin-
gué el símbol de la justícia del
papa. El 1471, gràcies a la mu-
nificència del papa Sixt V, fou
donada al poble romà i porta-
da al Capitoli, perquè formés
part de la primera col·lecció
pública d'antiguitats. Probable-
ment, en aquest moment li fo-
ren afegits els bessons, obra de
l'escultor Antonio del Pollaiuo-
lo (1426-1496).
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"Aquest any [296 aC], Gneu i Quint Olguni, edils curuls, condemnaren molts usurers;
després d'haver-los multat, amb els béns que els havien confiscat, posaren llindars de
bronze al Capitoli, vasos d'argent a les tres taules de la cel·la de Júpiter, una estàtua de
Júpiter amb la quadriga a la part alta del temple, i erigiren prop de la Figuera Ruminal,
una estàtua dels dos infants fundadors de la ciutat sota les mamelles de la Lloba."

Titus Livi, Ab urbe condita 10, 23, 12.

A partir del segle III aC, les representacions de la lloba amb els bessons es mul-

tipliquen. Les escenes més antigues apareixen en unes monedes romanes del

segle III aC. En el decurs de la segona meitat del segle II aC, aquest mateix mo-

tiu iconogràfic figura en la ceràmica de Cales; també es retroba en les monedes

i gemes d'època tardorepublicana. Progressivament, aquesta escena fou enri-

quida amb les representacions d'altres figures de la llegenda, com ara Fàustul,

els pastors, la deessa Roma o la cova del Lupercal.

D'aleshores ençà, la imatge de la lloba alletant els bessons representa,

per a l'imaginari col·lectiu, l'origen de la ciutat de Roma.

1.4. L'elaboració de la versió canònica i l'ampliació erudita

Després d'analitzar els elements més importants de la versió canònica, hom

estudiarà en aquest subapartat el procés d'elaboració, de consolidació i

d'enriquiment de la tradició.

La consolidació de la versió canònica és un procés llarg, en què les di-

verses llegendes es combinen i es fusionen, després d'eliminar els mo-

tius de fricció i de contradicció entre elles, i de crear i d'inventar els

episodis que permeten de lligar tots els esdeveniments, amb la voluntat

final d'establir una�seqüència�temporal�contínua.

Així, tal com ja s'ha vist, la fundació de l'Ara Màxima, que servia per a explicar

l'origen del culte, fou utilitzada per a lligar dues sagues mítiques, la d'Hèrcules i

Cacus, i la d'Evandre, en fer coincidir l'heroi i el rei en la dedicació de l'altar. Al

mateix temps, Evandre fou posat en relació amb Eneas, per mitjà de la rebuda

hospitalària que el primer dispensa al segon en el poblat arcadi del Palatí. Amb

aquest encontre, la prehistòria mítica de Roma s'unia als episodis de la llegenda

troiana, centrada en Eneas.

S'observarà ara com es lliga la llegenda troiana amb el conjunt de mites indí-

genes centrats en la lloba i en els bessons. El procediment més simple consistí

en l'establiment d'un parentesc directe entre Eneas i els bessons. Aquesta és

la solució que presenten les versions més antigues, per a les quals Eneas era

el pare o l'avi de Ròmul i Rem. En aquest darrer cas, calgué "inventar-se" una

filla d'Eneas que fos la mare dels bessons. A aquesta filla d'Eneas li fou donat,

Ilió

La ciutat de Troia també era
anomenada Ilió. Per això, Ília
volia dir 'originària d'Ilió' i, per
tant, 'la troiana'.
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inicialment, el nom d'Ília, és a dir, la 'troiana', en al·lusió als orígens del seu

pare. Aquesta és la situació que reflecteixen els poemes èpics de Nevi i d'Enni,

de la primera meitat del segle II aC.

Ara bé, aquesta peculiar versió no s'acabà de consolidar plenament. En efecte,

en època tardorepublicana, les recerques històriques tendiren a fixar la funda-

ció de Roma en un moment comprès entre el segle IX i el segle VIII, és a dir, amb

molta posterioritat a la caiguda de Troia. Per això, atesa la gran distància tem-

poral entre tots dos esdeveniments, resultà incongruent fer contemporànies

la caiguda de Troia i la fundació de Roma. En conseqüència, fou impossible

considerar Ròmul i Rem fills o néts d'Eneas.

La historiografia tardorepublicana s'encarregà de solucionar el problema. Per

a cobrir aquest buit de més de quatre-cents anys, compresos entre la caiguda

de Troia i la fundació de Roma, s'inventà una successió familiar que garantís

el parentesc entre Eneas, d'una banda, i Ròmul i Rem, de l'altra. Així, aquest

buit fou "cobert" amb els anomenats reis�albans, és a dir, la dinastia de reis

que es consideraren descendents d'Eneas. Aquesta dinastia hauria governat a

Alba Longa, la ciutat fundada per Ascani, fill d'Eneas.

Cal dir, però, que la tradició no es posà d'acord ni en el nombre ni en el nom

ni en l'origen dels reis albans, i tampoc no fou unànime a l'hora de determinar

el nombre d'anys que regnaren. Tot això revela que es tracta d'una solució

"recent", que no es consolidà plenament en el si de la tradició.

"Després regnà Silvi, fill d'Ascani, nascut per casualitat entre les selves [és a dir, els boscos];
aquest engendrà Eneas Silvi i aquest, al seu torn, engendrà Llatí Silvi, el qual fundà diver-
ses colònies, els habitants de les quals s'anomenen Prisci Latini [llatins primitius]. Des de
llavors es conservà el nom de Silvi per a tots aquells que regnaren a Alba. De Llatí, nasqué
Alba; d'Alba, Atis; d'Atis, Capis; de Capis, Capet; de Capet, Tiberí, que, pel fet d'haver-se
afogat tot creuant el riu Àlbula, donà nom al riu, cèlebre per a la posterioritat; després
regnà Agripa, fill de Tiberí i, després d'Agripa, Ròmul Silvi, que rebé el comandament del
seu pare. Mort Ròmul per un llamp, deixà el regne a Aventí. Aquest fou enterrat en el
pujol que ara forma part de la ciutat de Roma, al qual donà nom. Després regna Proca;
aquest engendrà a Númitor i Amuli i llegà l'antic regne de la família Sílvia a Númitor."

Titus Livi, Ab urbe condita 1, 3, 6-11.

Els noms d'aquests reis són indicatius de la manera en què opera la tradició. En

primer lloc, tots ells formen una dinastia familiar –la gens Siluia– cosa que ser-

veix per a garantir la relació de parentiu directe entre Eneas i Ròmul i certificar

la legalitat dinàstica. El nom de la família –Siluia– al·ludia al caràcter boscà

i feréstec que caracteritzava el Laci a l'antiguitat (silua en llatí vol dir 'bosc').

En segon lloc, els noms dels reis responen a motivacions etiològiques. Sorgits

del patrimoni onomàstic llatí, han estat "inventats" a partir de determinades

institucions o indrets d'època històrica.
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Els noms dels reis d'Alba Longa

Alguns noms de la dinastia de reis albans (Llatí, Alba, Capis, Capet, Tiberí, Aventí) són
derivats de topònims, ben coneguts, la qual cosa servia per a explicar l'origen del topò-
nim. Llatí és l'epònim del Laci; el rei Alba hauria pres el seu nom de la capital; Tiberí
servia per a explicar el nom del riu Tíber, a partir d'una explicació llegendària segons la
qual Tiberí hauria mort afogat al riu; el rei Aventí hauria donat nom al pujol de l'Aventí.
La presència de Capis, el mític fundador de Càpua, es deu, probablement, a la tendència
a fer de Càpua, –la metròpoli de la Campània definida per Ciceró com altera Roma, 'la
segona Roma'– una ciutat fundada pels llatins i per tant, "germana" de Roma; el nom de
Capet fa pensar en una localitat veïna a Roma, anomenada Capena.

A partir del segle IV aC, es detecta l'hel·lenització�del�relat�llegenda-

ri, amb la incorporació progressiva d'elements d'origen grec (llegendes,

personatges) que es van introduint a les sagues tradicionals, amb la qual

cosa les modifiquen parcialment i les adapten a la mentalitat grega.

És l'època en què Roma conquerí la Campània i entrà en contacte amb les

ciutats gregues de Sicília. Davant aquest fet, els historiadors grecs de la Magna

Grècia i de Sicília es començaren a interessar per la ciutat que anava esdevenint

la mestressa d'Itàlia.

En el decurs dels segles II i I aC intervenen tres tendències principals: la

racionalització dels elements més escabrosos o meravellosos del relat,

l'ampliació�erudita, consistent a enriquir amb elements novel·lescos i

fantasiosos els esdeveniments principals, i el falsejament�patriòtic, que

vol ennoblir els protagonistes principals, i evitar els episodis moralment

reprovables en què participessin els romans.

En efecte, s'imposà una tendència�racionalista, present en la historiografia

grega, que volia reduir al mínim l'aparició de les coses sobrenaturals o merave-

lloses i que intentava de trobar explicacions racionals, lògiques i científiques

per als fenòmens que resultessin sorprenents o racionalment incomprensibles.

La racionalització del relat mitològic té una llarga tradició que remunta, si

més no, a l'obra d'Hecateu de Milet (fi del segle VI aC-inici del segle V aC); con-

sisteix bàsicament en l'aplicació del mètode de la reducció del que és merave-

llós al que és versemblant. Per efecte d'aquesta tendència racionalista, apare-

gueren els dubtes sobre la participació del déu Mart en la concepció dels bes-

sons que recull Titus Livi; també es defensà que la lloba no era un animal sinó

una prostituta anomenada, per raó del seu ofici, precisament Lupa.

D'altra banda, també tingué lloc el que ha estat anomenat l'ampliació�eru-

dita, obra dels historiadors grecs d'època hel·lenística i també dels anome-

nats annalistes i antiquaris llatins. Consistí a enriquir el relat amb un munt

d'anècdotes i detalls de diversa índole, molts dels quals són anacronismes o

Lupa

En llatí, el mot lupa, a banda
de designar la femella del llop,
també vol dir 'prostituta, ba-
gassa', significat que també
conserven algunes llengües ro-
màniques.
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explicacions etiològiques. Entre aquests episodis, cal destacar la multiplicació

de detalls sobre aquests personatges mítics o, per exemple, la invenció de la

dinastia dels reis albans.

Finalment, també s'esdevé el falsejament�patriòtic, una tendència que con-

sisteix en l'eliminació dels fets escabrosos, especialment dels que poden ser

moralment reprovables. Per exemple, per a exonerar Ròmul de l'assassinat

del seu germà, en algunes versions tardanes la mort de Rem s'atribueix a un

col·laborador de Ròmul anomenat Celer.

La "versió�canònica" és el resultat, més o menys congruent, de la fusió

de tot un ampli conjunt de llegendes d'origen divers, sotmès a les ten-

dències historiogràfiques descrites anteriorment. A la fi d'aquest procés,

els romans es podien enorgullir de tenir uns orígens mítics que no des-

mereixien cap altra ciutat i que els encaminava des dels orígens més

remots, segons la seva visió, al més alt dels destins.
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2. Un poblat de pastors

En l'apartat anterior s'ha analitzat el conjunt de tradicions relatives a la pre-

història mítica de Roma, aïllant els diversos episodis que formen l'anomenada

versió canònica. Aquest segon apartat se centrarà en l'estudi crític del període

relatiu als segles VIII i VII aC en general, i de la fundació de Roma, en particu-

lar. Es prendrà en consideració tant la informació de la tradició literària com

les dades de la recerca arqueològica, amb l'objectiu últim de tenir una imatge

clara i completa de la Roma arcaica.

En aquests segles, Roma apareix com un petit poblat, dedicat a la rama-

deria i a l'agricultura. Situada en un territori de frontera, la ciutat es veié

afavorida pels contactes amb les poblacions veïnes.

2.1. Com veu la tradició la fundació de Roma?

Tal com s'ha vist en l'apartat anterior, la tradició ens ha llegat una acurada

descripció, no exempta d'elements novel·lescos i fantasiosos, sobre la fundació

de Roma. A més, els romans creien, fermament, que tot el procés fundacional

s'hauria dut a terme per inspiració divina, i que els déus havien tutelat en tot

moment el destí del nou centre.

Lectura recomanada

T.J.�Cornell (1999). Los oríge-
nes de Roma. Barcelona: Críti-
ca.

En l'imaginari col·lectiu romà, l'origen de Roma era explicat en termes

de ktísis 'filiació', i es concretava en la fundació de la ciutat atribuïda

a Ròmul.

La descripció de fundació de Roma que la tradició ens ha llegat revela quatre

característiques essencials que s'analitzaran tot seguit:

1) La tradició s'imaginava la fundació de Roma com un acte�puntual que

havia tingut lloc en una data concreta (el 21 d'abril) d'un any determinat de

la meitat del segle VIII aC (fixat per convenció al 753 aC). Aquesta concepció

contrasta amb les dades de la recerca arqueològica, per la qual la constitució

de Roma és resultat d'un procés gradual i perllongat en el temps.

2) La manera com aquesta fundació ha estat descrita revela una certa influ-

ència�etrusca, pel fet que la ciutat fou creada tal com preveien les reglamen-

tacions etrusques.

El nom de Roma

No hi ha acord entre els estu-
diosos a l'hora de determinar
l'etimologia del mot Roma. La
tradició d'origen grec s'inventà
un personatge epònim ano-
menat Rhome, Rhomos o Rho-
mis i vinculà el nom a la pa-
raula grega rhome que vol dir
'força, potència'. Amb tot, les
etimologies més vàlides són
les que fan derivar el topònim
de Roma de ruma, 'mamella,
mamelló' (en al·lusió a la for-
ma dels pujols de la ciutat), o
d'un mot etrusc que al·ludiria
al nom del riu (rumon).

Vegeu també

El pes determinant de la civi-
lització etrusca sobre Roma se-
rà analitzat detingudament en
l'apartat següent, intitulat "La
gran Roma etrusca dels Tarqui-
nis".
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3) La tradició assignà un paper� protagonista� al� Palatí, pujol que ja era

l'escenari de bona part dels esdeveniments de la prehistòria mítica romana.

4) La tradició creia que, a l'inici, Roma havia estat poca cosa més que una aglo-

meració de persones que vivien al marge de la llei. La marginalitat�social era

un dels trets característics de la Roma primitiva. La ciutat hauria crescut grà-

cies a l'afluència de persones d'altres poblacions i a l'emigració de grups ètnics

diversos. Així s'han d'entendre les notícies relatives a la fusió�entre�llatins�i

sabins, plasmades en el famós rapte de les sabines.

2.1.1. La fundació de la ciutat, un acte puntual

Les fonts recorden que, després de matar Amuli i de reposar el seu avi Númitor

en el tron d'Alba Longa, Ròmul i Rem volgueren trobar una seu estable per

als seus companys d'aventures. Per això, els bessons decidiren de fundar una

nova ciutat en els indrets on tots dos havien crescut.

Tots dos germans discutiren sobre la ubicació exacta del nou centre. Per a de-

terminar el lloc i el fundador de la ciutat, Ròmul i Rem decidiren de confiar en

els senyals divins i utilitzaren la tècnica de l'auspicium, 'auspici'. A l'Aventí, la

zona escollida per Rem, aparegueren sis voltors, mentre que al Palatí, Ròmul

en pogué veure dotze. Atès l'avantatge numèric, Ròmul es considerà l'escollit

pels déus, tot i l'oposició del seu germà:

"Com que Ròmul i Rem eren bessons i cap dels dos no podia tenir preeminència per raó
de l'edat, decidiren consultar els auspicis per tal que els déus, sota la protecció dels quals
estaven aquestes contrades, escollissin qui donaria nom a la nova ciutat i qui governaria
el nou centre. Per a prendre'ls, Ròmul escollí el Palatí, mentre Rem trià l'Aventí. Es diu
que, en un primer moment, arribaren per a Rem sis voltors com a senyal de bon averany; i
ja estava a punt de ser anunciat aquest auguri, quan un nombre doble de voltors aparegué
a Ròmul, de manera que els partidaris de l'un i de l'altre els saludaren, respectivament,
com a reis. Uns adduïen l'anticipació en el temps; els altres, el nombre doble de les aus.
D'aquí, s'embrancaren en una àgria discussió i, aïrats, arribaren a les mans; llavors, enmig
del tumult, Ròmul matà Rem."

Titus Livi, Ab urbe condita 1, 6-7.

La tradició assignà a Ròmul el paper d'oikistés, 'fundador, ecista', i d'heroi

epònim que dóna nom a Roma. A més de fundar el nou centre, en fixà

els límits i el dotà d'institucions polítiques.

2.1.2. Una fundació feta Etrusco ritu

La manera com la tradició evoca el moment precís de la fundació revela influ-

ència etrusca, ja que els romans imaginaren que la fundació de Roma havia

tingut lloc tal com prescrivia el ritual�etrusc. Aquest es basava en una acurada

doctrina sacralitzant de l'espai urbà amb tot un seguit de normes molt estric-

tes. A Etrúria, els àugurs –els sacerdots encarregats de consultar els auspicis–

Auspicium

L'auspicium era una tècnica
per a observar els presagis que
permetia de conèixer la volun-
tat dels déus a partir del vol de
les aus.
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havien codificat tots els procediments que calia emprendre per a crear un nou

centre, per a edificar un temple o per a fer qualsevol acte públic de certa im-

portància.

En el cas de la fundació d'una ciutat, el ritual etrusc prescrivia que calia sot-

metre l'elecció de la ubicació al judici de les divinitats, mitjançant la pràctica

de l'auspicium. Aquesta cerimònia certificava que els déus aprovaven la nova

fundació. Tot seguit, s'havia de determinar la posició del mundus, una mena de

pou sagrat que posava en comunicació el món terrenal amb el món infernal,

que teòricament era el centre de l'espai urbà.

Un dels elements essencials del procés de fundació era la determinació del

pomeri, és a dir, el límit exterior de la ciutat. Es duia a terme amb l'ajut d'un

parell de bous i una arada que traçaven un solc –el sulcus primigenius, 'solc

primigeni'– entorn del perímetre escollit. Els punts on l'arada era aixecada i,

per tant, la terra no era remoguda, constituïen les portes del futur centre.

A Etrúria, el pomeri era format per dues faixes de terra lliure d'edificacions

situades a banda i banda dels límits de la ciutat. A Roma, aquesta pràctica

d'origen etrusc s'aplicà només a la cara exterior de la muralla. Per tant, en el

món romà, el pomeri era el tros de terra lliure d'edificacions, situada immedi-

atament fora muralles (d'ací ve el seu nom, ja que pomerium prové etimològi-

cament de *post-moerium, és a dir, 'rere els murs, després de la muralla'). Era

una zona considerada sagrada que marcava els límits de la ciutat. No s'hi podia

viure, ni edificar, ni conrear, ni dur a terme cap activitat fabril, ni enterrar els

morts, ni podia ser travessada pels exèrcits. Marcava, doncs, el límit sagrat de

la ciutat.

Els augurs del poble romà a l'obra 'Sobre els auspicis' definiren el significat de

pomeri d'aquesta manera:

"Pomeri és la franja de terreny establerta pels augurs al voltant de la ciutat, rere la muralla,
delimitada per fites precises, que constitueixen el límit per a la presa dels auspicis dins
de la ciutat. El pomeri més antic, que fou traçat per Ròmul, acabava als peus del Palatí.
Però aquest primer pomeri, per causa del creixement de la ciutat, fou ampliat diverses
vegades i acabà per incloure els altres pujols".

Aulus Gel·li, Nits àtiques, 13, 14, 1-2.

Finalment, calia dur a terme la inauguratio, 'inauguració', de l'espai urbà, és

a dir, l'acte mitjançant el qual, després del dictamen favorable dels déus, els

àugurs sacralitzaven l'espai urbà i el feien utilitzable per a tothom.

La inauguratio és una complexa cerimònia religiosa mitjançant la qual els àu-

gurs consideraven sagrada una determinada cosa. En el cas d'un terreny, la

inauguratio començava amb la presa d'auspicis durant la qual l'àugur delimi-

tava amb l'ajut d'un bastó un templum, 'temple', és a dir, un espai dividit en

quadrants orientats segons els punts cardinals o segons referents astronòmics.

El mundus

A Roma, el mundus, el pou que
comunicava el món dels vius
i el món dels morts, s'obria
només tres dies l'any (el 24
d'agost, el 6 d'octubre i el 8 de
novembre), durant els quals hi
havia tota una sèrie de tabús i
prohibicions.
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La fundació de Roma per part de Ròmul

A l'hora de descriure com havia tingut lloc la fundació, la tradició romana s'inspirà en
tots aquests rituals d'origen etrusc que l'experiència romana coneixia prou bé, tal com
hom pot llegir a la Vida de Ròmul de l'historiador grec d'època imperial Plutarc:

"[Ròmul] fundà la ciutat, després d'haver fet venir des d'Etrúria homes que l'il·lustressin
i l'adoctrinessin en les lleis i els textos sagrats. Traçaren el perímetre de la ciutat; el fun-
dador lligà una rella de bronze a la seva arada, uní un bou i una vaca i ell mateix els
guià, traçant un solc profund al llarg del terme. Era obligació de tots els que el seguien
de tornar a tirar dins el solc les gleves que l'arada removia i d'estar atent que cap no en
romangués fora. Amb aquest traçat, doncs, fixaren el circuit de les muralles, circuit que,
amb un mot sincopat, anomenen 'pomerium', que [en llatí] vol dir 'després o rere el mur';
on volien posar una porta, treien la rella, aixecaven l'arada i deixaven un interval buit.
Per aquest motiu, consideren sagrat tot el llenç de la muralla, llevat de les portes, ja que
si consideressin també sagrades les portes, no fóra possible de fer entrar o sortir, sense
temor religiós, les coses necessàries i impures."

Plutarc de Queronea, Vida de Ròmul 11, 1-5.

Gràcies a l'historiador Tàcit, hom pot conèixer l'extensió del pomeri de Ròmul

i determinar els límits originals de la ciutat:

"El solc traçat per a determinar els límits de la ciutat partí del Fòrum Boari, on encara
avui dia hom veu l'estàtua d'un bou, per tal de poder incloure l'Ara Màxima d'Hèrcules;
des d'aquest punt, a intervals regulars, foren col·locades fites de pedra tot al llarg de les
faldes del Palatí, fins a l'Ara de Consus [situada prop del Circ Màxim], i, després, fins a
les Cúries Velles [ubicades prop de les Termes de Trajà] i al Santuari dels Lars [situats a la
Vèlia] i, des d'aquí, fins al Fòrum Romà."

Tàcit, Annals 12, 24.
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El pomeri de Ròmul

En conclusió, la tradició imagina que Roma ha estat fundada Etrusco

ritu, 'segons el ritual etrusc', seguint tots els passos previstos pel ritual

etrusc, és a dir, la presa dels auspicis, la determinació de la posició del

mundus, la definició del pomeri, i la inauguració ritual de l'espai urbà.

2.1.3. El paper central del Palatí

Com afirma el relat tradicional, el nucli original de Roma se situava al cim del

Palatí, pujol que tenia un paper central en els esdeveniments de l'anomenada

prehistòrica mítica, pel fet de ser seu del poblat d'Evandre.

L'àrea del pomeri original de Ròmul, que inclou el pujol del Palatí i

part de la Vèlia, ha estat identificada, per alguns autors, amb la Roma

quadrata de què parlen algunes fonts clàssiques. El Palatí sembla tenir

un paper clau en l'estructuració d'aquesta primera entitat política.
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La Roma quadrata

Els límits originals coincideixen, a grans trets, amb el recorregut que feien els

participants en les Lupercals, una festa religiosa d'origen molt antic, relacio-

nada amb aquest primitiu establiment del Palatí.

Quedaven fora del nucli original, tots els altres pujols de Roma, com ara el

Capitoli, el Quirinal, el Viminal, l'Esquilí, el Celi, l'Aventí, i també bona part

de la depressió del Fòrum Romà, zones que foren incorporades a la ciutat en

època posterior, gràcies a ampliacions successives del pomeri.

2.1.4. Fusió entre llatins i sabins

La tradició recorda que la ciutat de Roma fou fundada per a acollir els com-

panys de Ròmul i Rem, un grup d'indesitjables, violents i marginats, format

per joves sense ofici, esclaus fugitius, homes privats de mitjans, que vivien de

robatoris. Tot i que posteriorment la tradició intentà d'ennoblir aquests orí-

gens, el cert és que la marginalitat�social presideix els orígens de la ciutat i

d'alguna de les seves institucions més característiques.

La presència de bandes de joves que viuen al marge de la societat també es

troba en molts relats mítics relatius a l'etapa de joventut d'herois i de futurs

sobirans. Sense anar més lluny, el fundador mític de Praeneste, una altra ciutat

del Laci, anomenat Caeculus, fill del déu Vulcà, havia estat un pastor que vivia

de ràtzies i furts.
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A aquest clima de marginalitat social correspon una de les primeres accions de

Ròmul: la creació de l'anomenat assylum, 'asil', un lloc que servia d'aixopluc

i de refugi. Gràcies a l'assylum, Roma pogué augmentar la seva població en

poc temps. L'asil de Ròmul era, en realitat, un recinte delimitat, ubicat en una

petita depressió entre els dos cims del Capitoli, i situat entre dos boscos sagrats

(per aquest motiu, era anomenat inter duos lucos, 'entre dos boscos sagrats'). No

era coneguda amb certesa la divinitat que s'hi venerava o a qui estava dedicat.

Tot i que el nom i algunes característiques de l'assylum són d'origen grec, la

institució es pot referir a una realitat indígena de naturalesa jurídica i religiosa.

L'assylum del Capitoli
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La major part dels nous habitants de Roma eren homes. Segons la tradició,

per a solucionar la manca de dones, Ròmul intentà de signar acords amb els

pobles veïns. Aquests, però, refusaren les propostes d'aliances matrimonials

que provenien d'uns joves indesitjables. Davant el refús, Ròmul s'empescà un

estratagema: organitzà uns jocs per atraure la concurrència dels veïns i, enmig

de l'espectacle, ordenà segrestar les filles dels sabins, poble que habitava la zo-

na muntanyosa situada al nord de Roma. El�rapte�de�les�sabines, immorta-

litzat en el famós quadre del pintor francès David, motivà la primera guerra

entre romans i sabins.

El rapte de les sabines

Segons la tradició, el rapte de les sabines havia tingut lloc durant la celebració dels Con-
sualia, és a dir, els jocs en honor del déu Consus (una antiga divinitat agrària que vetllava
per l'emmagatzemament sota terra dels cereals), que tenien lloc el 21 d'agost. Consus
tenia un altar, d'origen molt antic, situat prop del Circ Màxim, raó per la qual es cregué
que el rapte havia tingut lloc en aquest indret durant la celebració d'uns jocs.

L'enfrontament acabà amb l'acord de fusió entre tots dos pobles, units ara per

lligams familiars, per a constituir un sol poble, que seria governat conjunta-

ment per dos reis: el llatí Ròmul i el sabí Titus Taci.

L'episodi d'un conflicte armat entre dos grups socials que té com a so-

lució la fusió entre aquests dos pobles respon a un esquema d'origen

indoeuropeu que ha estat anomenat 'mite�de�fundació�de�societat'.

Aquest esquema descriu la constitució, completa i harmoniosa, d'un de-

terminat col·lectiu a partir de la fusió de dos components diferents, els

quals, abans de fusionar-se, s'enfronten bèl·licament. Els mites de tra-

dició indoeuropea tendeixen a situar aquest esquema en un nivell diví

o sobrenatural com un enfrontament entre grups de divinitats; a Roma

aquest mite indoeuropeu de fundació de societat ha estat situat en el

pla terrenal i incorporat a la pseudohistòria nacional.

L'anomenat mite indoeuropeu de fundació de la societat

En la mitologia dels pobles escandinaus, dos pobles –els ases, que compten amb l'ajut
dels déus Odin i Thor, i els vanes, dirigits pels déus Njördhr, Freir i Freia– s'enfronten
militarment abans de constituir una única unitat. Un episodi semblant es documenta en
la mitologia celta amb la guerra entre els tuatha dé dannan i els fomore, la qual acaba
amb la unió entre tots dos col·lectius. També en la mitologia dels pobles de l'Índia es
documenta la guerra i la posterior associació entre els déus superiors i els nasatya.

Com a opositors dels romans, la tradició escollí els sabins, amb els quals els

romans entraren en conflicte només –segons sembla– en la primera meitat del

segle V aC. Per això, alguns autors sostenen que, pel fet de triar els sabins, la

tradició cometé un anacronisme, ja que atribuí a les fases originals de la ciutat

accions que, en realitat, eren força posteriors en el temps.

Altres autors veuen en aquestes llegendes d'ascendència indoeuropea i, en par-

ticular, en l'episodi dels sabins, que evoquen la fusió entre poblacions ètnica-

ment distintes, al·lusions al caràcter multiètnic de la Roma primitiva. Això ha

Els sabins

Els sabins vivien en el curs mit-
jà del riu Tíber, al nord de Ro-
ma. En el decurs del segle VIII
aC, els poblats sabins eren
aglomeracions de petites di-
mensions, més o menys or-
ganitzades i estructurades,
disperses per territori munta-
nyenc. Les seves ciutats princi-
pals foren Cures i Reate.
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servit per a fonamentar la teoria –la teoria�de�l'origen�sabí– segons la qual

Roma sorgí de la fusió entre poblacions diverses, mitjançant un procés de si-

necisme, és a dir, mitjançant la unificació política de diversos poblats –llatins

i sabins– que haurien creat una nova entitat política. El rapte de les sabines

amagaria l'origen doble dels pobladors de Roma primitiva.

De la mà d'aquestes tradicions i d'aquestes teories, els estudiosos han descrit el

creixement de Roma de la manera següent: el poblat de Ròmul hauria resultat

insuficient per a fer encabir nous contingents de població; la vinguda de gent

forana, en especial els sabins de Titus Taci, hauria fet necessari eixamplar la

superfície del nou centre, englobant els turons més propers al Palatí. D'aquesta

manera, de la primitiva Roma quadrata de Ròmul, limitada al Palatí i a la Vèlia,

s'hauria passat a la Roma del Septimontium, 'set pujols', que comprenia, a més

dels dos cims del Palatí i de la Vèlia, les tres seccions de l'Esquilí (l'Opi, el Cispi

i el Fagutal) i el Celi.

La lliga del Septimontium

A banda de servir per a evocar els pretesos orígens multiètnics de la Roma pri-

mitiva, l'episodi del rapte de les sabines també fou utilitzat per a explicar altres

coses. En efecte, la tradició l'ha enriquit amb un munt d'elements�etiològics

que explicaven l'origen d'institucions o de topònims romans.

Septimontium

Amb el nom de Septimonti-
um era coneguda una cerimò-
nia religiosa que consistia en
una processó ritual que recor-
ria el Palatí, la Vèlia, el Fagu-
tal, la Subura, el Germal, l'Opi,
el Celi i el Cispi. Alguns autors
relacionen el mot amb saepti
montes, és a dir, 'pujols encer-
clats', que feia al·lusió al circuit
murari que protegia els pujols.
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Motius etiològics en el rapte de les sabines

El rapte de les sabines serví per a explicar l'origen de la institució conjugal romana. De
fet, en moltes civilitzacions antigues el rapte és una de les maneres en què s'efectua la
unió entre homes i dones. Amb el pas del temps, el rapte és substituït per altres accions,
encara que algunes manifestacions externes del rapte poden quedar fossilitzades en la
litúrgia matrimonial. En aquest sentit, en aquest episodi la tradició situa l'origen d'alguns
dels usos i costums del matrimoni romà, com ara el crit nupcial T(h)alassio o Talasse,
d'etimologia obscura.

2.2. La documentació material

Fins ara s'han analitzat la tradició literària relativa a la fundació de Roma,

que veié aquest acte com una ktísis, és a dir, una fundació puntual. En aquest

apartat s'examinaran les dades que proporcionen l'arqueologia i la topografia.

La ubicació de Roma fou decisiva en el seu desenvolupament històric.

En efecte, la seva situació prop de la desembocadura del riu Tíber li per-

meté de controlar les comunicacions entre el nord i el sud de la penín-

sula Itàlica, i també entre el litoral i les muntanyes de l'interior. Així,

Roma esdevingué, ben aviat, un punt�d'encontre entre pobles i cultu-

res diverses.

A causa de la seva situació geogràfica, Roma fou un punt clau de les comunica-

cions terrestres entre el sud i el nord de la península Itàlica. En efecte, a l'altura

de l'illa Tiberina, el Tíber, que a l'antiguitat presentava un llit molt més estret i

profund que l'actual, feia una ampla volta i calmava les seves aigües. D'aquesta

manera, l'indret esdevingué un gual de fàcil travessada, especialment indicat

per als ramats transhumants, que recorrien regularment la península de nord

a sud a la recerca de pastures.

Roma dominà també, des d'època força antiga, el tràfic fluvial pel Tíber, la

principal via de comunicació entre l'interior i la costa. Així controlà també el

comerç de la sal –un producte bàsic per a la conservació i la manipulació dels

aliments– que, obtinguda a la desembocadura del Tíber, era objecte d'un intens

tràfic comercial per l'interior peninsular. Ara bé, la posició retirada respecte a

la línia de la costa i la presència d'aiguamolls i maresmes en el tram costaner

protegien la ciutat de possibles atacs marítims.

Lectura recomanada

J.�Poucet (1967). Recherches
sur la légende sabines des origi-
nes de Rome. Lovaina: Univer-
sitat de Lovaina.
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Les dades topogràfiques indiquen que l'indret on sorgeix Roma sembla haver

afavorit la presència humana, des d'època força antiga. Presenta una notable

diversitat�orogràfica formada per una sèrie de turons escarpats, d'escàs relleu

i cims planers, altiplans de vessants suaus i fondalades fàcilment inundables.

2.2.1. El Laci en època prehistòrica i protohistòrica

Durant bona part de l'edat�del�bronze�(1600-900�aC), la pràctica totalitat de

la península Itàlica compartí una cultura material força homogènia, sense ex-

cessives diferències en l'elaboració de productes manufacturats, que els estu-

diosos han anomenat 'cultura apenínica' i, posteriorment, a partir del canvi

de mil·lenni, 'cultura subapenínica'.

La protohistòria de la península Itàlica

Període Cultura Cronologia

Edat del bronze mitjà Apenínica 1600-1200 aC

Edat del bronze final Subapenínica 1200-900 aC

Edat del ferro Protovil·lanoviana
Lacial I
Lacial II
Lacial III

1200-900 aC
1000-900 aC
900-770 aC

770-730/720 aC

Orientalitzant inicial i mitjà Lacial IV A 730/720-640/630 aC

Orientalitzant tardà Lacial IV B 640/630-580 aC

En aquesta època, el Laci era farcit de petits assentaments que practicaven una

economia pastoral de transhumància. Un d'aquests poblats tingué la seu a Ro-

ma, concretament al pujol del Capitoli. Posteriorment, aquest primer assenta-

ment humà desaparegué sense solució de continuïtat.

La unitat cultural, comuna als territoris itàlics durant bona part del segon

mil·lenni abans de Crist, s'esvaí progressivament en l'edat�del�ferro (900-720

aC). Aleshores s'anaren desenvolupant les cultures regionals, que troben cor-

respondència, grosso modo, amb els grups etnicolingüístics establerts a Itàlia.

Durant l'edat�del�ferro (900-730/720 aC), els llatins, instal·lats al Laci,

desenvoluparen una cultura material pròpia i diferenciada, anomenada

cultura�lacial, la qual reflectí aquest procés�de�diferenciació�regional

de�base�ètnica present a tota la península Itàlica.

El desenvolupament de la cultura lacial

A la fi de l'edat del bronze, durant el període lacial�I�(1000-900�aC), es consolidà un con-
junt de nuclis de població que ocuparen capil·larment les terres millors del Laci. Aquests
assentaments, formats per diverses cabanes ovals o circulars que acollien un nombre re-
duït d'agrupacions familiars, no presentaven estructures defensives. L'àmbit funerari dó-
na més informació. Les tombes, en forma de pou, presenten un contenidor globular que

La vegetació de la Roma
primitiva

Roma apareixia, doncs, com
un indret de boscos frondosos
que ocupaven els cims dels tu-
rons, amb denses concentraci-
ons d'alzines, faigs, carrasques,
xiprers, lotus i brucs, alternats
amb extenses màquies de fi-
gueres, murtes, llorers, prune-
res i cues de cavall. Les fonda-
lades eren cobertes d'estanys
i maresmes palustres, plenes
de salzedes, pollancredes, jon-
cars i canyissars. A més, hi ha-
via nombroses grutes i fonts.
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allotja les cendres del difunt. La simplicitat i l'homogeneïtat dels dipòsits funeraris són
indicis d'una societat homogènia, sense distinció de grups socials ni diferències de rique-
sa entre els seus membres. Es tracta, per tant, d'una societat, força igualitària, basada en
el parentesc, que practicava una economia agropecuària de subsistència, sense una clara
especialització productiva.

En el període successiu –el període lacial�II�(900-770�aC)–, s'observa un increment de-
mogràfic general que féu augmentar les dimensions dels assentaments. També cal notar
que algunes de les comunitats més petites desaparegueren en benefici dels assentaments
més grans, situats en turons dotats d'estructures defensives (fossats, terraplens). Hom do-
cumenta també canvis significatius en l'estructura econòmica i social. Així, la "privatit-
zació" creixent dels mitjans de producció posà les bases d'una incipient especialització
productiva. A les necròpolis, situades prop dels poblats, es combinaren el ritual de la in-
cineració (a l'inici, majoritari) i el ritual de la inhumació, que féu servir tombes de fossa.
Cal advertir, però, que aquesta diferenciació de ritual funerari no necessàriament implica
la coexistència de grups ètnics diferents, tal com de vegades, de manera simplista, soste-
nen alguns estudiosos.

En el decurs del segle VIII aC –període lacial�III�(770-730/720)–, s'anaren consolidant
en tot el Laci uns assentaments de població que hom pot qualificar de protourbans. En
efecte, les millores econòmiques, lligades a l'especialització productiva i al progrés agrí-
cola, provocaren un increment demogràfic i una sèrie de transformacions urbanístiques,
socials i polítiques. Augmentà la dimensió i la complexitat dels assentaments, els quals,
en alguns casos, unificaren les seves necròpolis en una única gran àrea sepulcral comu-
na. Continuaren essent comunitats fonamentalment agrícoles i ramaderes en les quals
es generalitzà l'ús del ferro i el bronze esdevingué un metall de prestigi. La introducció
del torn permeté de fer ceràmica de més qualitat i resistència.

Itàlia. Els grups etnolingüístics
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Contemplada en perspectiva històrica, la consolidació de nuclis estables

de població fou un procés lent i gradual que coincidí amb una accentu-

ació de les diferències socials en el si d'aquestes comunitats.

Gràcies al control dels mitjans de producció i de defensa, es desenvolupà

una aristocràcia�gentilícia, integrada pels antics clans familiars, que domi-

nava la comunitat. Progressivament, aquestes aristocràcies emergents, afavo-

rides en aquest procés d'acumulació, prengueren consciència del seu poder i

s'afanyaren a exhibir-lo ostentosament.

Les necròpolis reflecteixen aquest procés�d'estratificació�i�de�jerarquització

social. En efecte, la documentació funerària, font principal d'informació per a

aquest període, mostra com les tombes abandonaren progressivament la sim-

plicitat i l'homogeneïtat de les fases anteriors. Les sepultures dels personatges

eminents presenten un dipòsit funerari d igne de la seva posició social: armes,

objectes de metall, ceràmica importada, productes exòtics i preuats, i conteni-

dors de vi i d'oli, comercialitzats per fenicis i grecs.

2.2.2. Roma en època prehistòrica i protohistòrica

Pel que fa a Roma, hom només pot intuir vagament el procés de desenvolu-

pament urbà, ja que la documentació material de la ciutat és força escassa. La

reduïda documentació�arqueològica�de�l'edat�del�ferro (900-720 aC) revela

l'existència de diversos nuclis de població, formats per grups de cabanes, loca-

litzats als cims dels turons, de difícil accés, però de fàcil defensa. En canvi, les

necròpolis se situaven a les faldes d'alguns turons (Palatí, Quirinal i Esquilí) i,

sobretot, a les depressions (vall del Fòrum). Tot i ser entitats autònomes, els

poblats devien de tenir una certa complementarietat manifestada, entre altres

factors, en una progressiva utilització d'espais comuns, especialment, de les

necròpolis.
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Roma. Necròpolis d'època arcaica

L'arqueologia demostra que la configuració de Roma com a entitat urbana ple-

nament definida fou resultat d'un procés perllongat de creixement i de desen-

volupament que s'inserí en la dinàmica de grans transformacions que es pro-

duïren en tot el vessant tirrè de la península Itàlica durant els segles IX i VIII aC.

Aleshores tingué lloc l'afirmació de la polis com a estructura política en el Laci i

al sud d'Etrúria. Maduraren les tendències apuntades en les fases anteriors que

conduïren a l'afermament�dels�centres�protourbans i a�la�consolidació�de

la�jerarquització�social, amb el domini d'unes aristocràcies gentilícies obertes

a l'exterior.

Per tant, des del punt de vista arqueològic, no es pot parlar de la funda-

ció de Roma entesa com una ktísis, és a dir, com un 'acte puntual' fet en

un moment concret, sinó com un procés molt gradual en el temps que

es reafirmà i consolidà a mitjan segle VIII aC.

Polis

El mot polis en grec vol dir 'ciu-
tat'. S'aplica per a referir-se a
unitats polítiques territorials
que tenien com a centre prin-
cipal un nucli urbà. Per influ-
ència francesa, la paraula ha
estat traduïda, sense massa en-
cert, amb el terme ciutat estat.

El nucli principal de població de la Roma primitiva se situava al cim del Palatí

i al pujol proper de la Vèlia, on la tradició ubicava la Roma quadrata. En efecte,

al Palatí han estat trobades restes d'aquest poblat, en concret, parts de diverses

cabanes, com ara l'anomenada Casa�de�Ròmul.

La casa de Ròmul

La casa de Ròmul, així anome-
nada en record d'una homòni-
ma estructura citada pels au-
tors antics, és en realitat una
cabana de planta oval loca-
litzada a l'angle sud-occiden-
tal del Palatí. Han estat tro-
bats diversos forats destinats
a sostenir els pals clavats a ter-
ra que sostenien un teulat fet
amb branques, palla i altres
elements vegetals.
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En els pendents del Palatí i de la Vèlia, especialment, a la vall, en la zona

del futur Fòrum Romà, es localitzà la zona d'enterraments, en la qual preval

el ritus de la incineració. Les ofrenes funeràries es caracteritzaven per la seva

miniaturització; a la tomba es dipositava també vaixella amb restes de menjar

que s'ofrenaven a l'ànima del difunt.

Datat aproximadament en aquesta mateixa època es coneix un altre poblat

situat a l'Esquilí; en aquesta zona, les restes de cabanes són pràcticament ine-

xistents. En canvi, els enterraments, documentats des de la fi del segle IX aC,

són molt més abundants. Hi preval –tot i que no és exclusiu– el ritual de la

inhumació dins de fossa, la qual cosa contrasta amb el ritual funerari (incine-

ració) documentat a la necròpoli de la vall del Fòrum.

Per alguns autors, aquesta diferència de costums funeraris serveix per a postu-

lar l'existència de dues comunitats ètniques distintes: el nucli de l'Esquilí, que

inhumava, i el nucli del Palatí, que incinerava. Altres autors han portat aques-

tes idees més enllà encara. Recollint la teoria de l'origen sabí, identificaren,

erròniament i sense gaire fonaments, els incineradors del Palatí amb els llatins

i els inhumadors de l'Esquilí amb els sabins. Actualment, aquesta teoria s'ha

descartat completament.

Recentment, se sosté que la duplicitat de costum funerari no necessàriament

implica l'existència d'una diferenciació ètnica entre dues comunitats ni obliga

a postular l'existència de dues comunitats. A l'Esquilí es documenta també un

nombre significatiu d'incineracions, per la qual cosa la fractura entre necrò-

polis no és tan neta. A més, les diferències entre la cultura material de totes

dues necròpolis són molt escasses.

Tot això ha fet qüestionar la idea de la comunitat doble. Les diferències en

el ritual funerari podrien correspondre a diversos moments temporals d'una

única comunitat ètnica i no necessàriament a la presència de grups de po-

blació diversos ni a l'existència de dues comunitats ètnicament diferenciades.

En conclusió, actualment es prefereix parlar de l'existència d'una certa com-

plementarietat entre aquests poblats, manifestada en la utilització progressiva

d'àrees de sepultures comunes (en lloc de parlar de 'comunitat doble').

Tenint present la documentació arqueològica, no es pot determinar amb

plena certesa si Roma sorgí per un procés de sinecisme, mitjançant

l'agrupació d'assentaments propers, o per un procés d'expansió�nucle-

ar, és a dir, a partir de l'eixamplament d'un dels nuclis (el del Palatí)

en detriment de la resta, els quals foren progressivament abandonats;

aquesta darrera tesi compta, però, amb més sostenidors.

Sinecisme

Aquest terme, derivat del ter-
me grec synoikismós (format,
al seu torn, per la preposició
grega syn, 'amb, juntament' i
el terme oikízein, 'habitar, co-
lonitzar', d'oikia, 'casa'), desig-
na el fenomen pel qual els ha-
bitants d'un poblat o més es
reunien a viure en una única
aglomeració, per a constituir
d'aquesta manera una nova
entitat política.
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A la fi del segle VIII aC, Roma era un centre protourbà més del Laci, que con-

trolava un territori –l'ager Romanum antiquum, 'antic territori roma'– d'uns 150

km2. Havia experimentat importants transformacions internes, que consoli-

daven un procés d'estratificació i de jerarquització social, dominat per una

aristocràcia gentilícia que afavoria els contactes amb pobles forans.

2.3. La monarquia romana i la trifuncionalitat indoeuropea

El procés de creixement i de desenvolupament de Roma es perllongà en el de-

curs dels segles VII aC i VI aC. Segons la llegenda, en aquest període la ciutat

hauria estat governada per una monarquia no hereditària de reis d'origen llatí

o sabí. Als dos primers reis, el llatí Ròmul (753-715 aC) i el sabí Titus Taci,

els succeïren Numa Pompili (715-672 aC), Tul·lus Hostili (672-640 aC) i, final-

ment, Ancus Marci (640-616 aC).

Alguns estudiosos –en particular Georges Dumézil (1898-1986)– han vist en

bona part de la tradició relativa al període monàrquic rastres de la mitologia

indoeuropea i reflexos de la primitiva organització social dels pobles indoeu-

ropeus. El mètode de Dumézil, d'inspiració estructuralista, és també hereu de

la gramàtica comparativa del segle XIX. Esquematitzant, es pot dir que Dumézil

ha intentat la�reconstrucció�de�l'univers�social�i�ideològic�dels�pobles�indo-

europeus, a partir de la comparació entre les tradicions, els costums, les pràc-

tiques i les concepcions religioses, i els sistemes cosmològics i mítics d'aquests

pobles.

En aquest estudi comparat, Dumézil identificà importants analogies i

paral·lelismes entre els pobles indoeuropeus. Una de les seves principals apor-

tacions fou la identificació de la "ideologia�de�les�tres�funcions", és a dir, un

esquema tripartit de la societat indoeuropea primitiva, en la qual els individus

estaven repartits en grups (en alguns casos, abusivament, anomenats castes)

que estaven especialitzats en una funció social i que tenien, cada un d'ells,

mites i institucions religioses pròpies.

Lectura recomanada

R.�Ross�Holloway (1994).
The Archaeology of Early Rome
and Latium. Londres: Rout-
ledge.

La primera funció social era duta a terme per individus dedicats a la religió

i a la justícia (la casta sacerdotal, els bramans de l'Índia); la segona funció

social –la militar– era formada per les persones dedicades a la guerra i a la

defensa (casta militar o guerrera). Els individus dedicats a l'esfera productiva

(agricultors, ramaders) integraven la tercera funció social (productiva).

Segons Dumézil, aquesta tripartició funcional, clarament present en la socie-

tat de l'Índia, tingué també el seu reflex en algunes institucions romanes, en

particular en el camp de la religió. Per exemple, l'existència de tres flaminats

majors, formats pel flamen de Júpiter, el flamen de Mart i el flamen de Quirí,

seria una herència d'aquesta primitiva trifuncionalitat indoeuropea.

El flamen

El flamen era un dels càrrecs
religiosos més importants de
la religió romana. De fet, la pa-
raula està emparentada etimo-
lògicament amb el mot indi
brahman i designa realitats for-
ça semblants. Precisament a
l'Índia, el mot braman fa refe-
rència al membre d'una cas-
ta sacerdotal, que té per mis-
sió l'estudi i l'ensenyament dels
Vedes i la celebració de ceri-
mònies religioses.
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La partició trifuncional i les tres tribus originàries de Roma

En algun moment també s'ha proposat, exagerant les dades i forçant els elements co-
muns, que l'antiga repartició romana en tres tribus (Luceres, Ramnenses i Titienses), segons
la tradició instituïdes per Ròmul, fos també una herència d'aquesta partició trifuncional
d'origen indoeuropeu.

Ara bé, Dumézil també trobava restes d'aquesta trifuncionalitat en el relat tra-

dicional de la història de Roma, gràcies al fet que la tradició romana havia

convertit en (pseudo)història nacional bona part del patrimoni mític d'arrel

indoeuropea. És a dir, mites d'ascendència indoeuropea estan camuflats sota

l'aparença d'episodis i anècdotes històriques reals.

La primera funció social tenia un doble vessant, màgic i religiós, d'una banda,

i jurídic o normatiu, de l'altra, que estan reflectits, entre d'altres, en l'episodi

de Varuna (la divinitat màgica) i Mitra (la divinitat normativa) de la mitologia

índia. A Roma aquest doble aspecte de la primera funció social tingué el seu

reflex en el tractament dels regnats de Ròmul, el rei que institueix normes i

regles polítiques i administratives, i de Numa, el sobirà pietós que duu a terme

l'ordenament religiós. Així, Ròmul i Numa serien les dues cares de la primera

funció social. La segona funció, la guerrera, queda clarament identificada en

les gestes del tercer rei de Roma, Tul·lus Hostili, el rei guerrer (de fet, el seu

gentilici està relacionat amb la paraula hostis, 'enemic'); la tercera funció –

la productiva– quedaria emmarcada en les actuacions atribuïdes al quart rei,

Ancus Marci, afavoridor del comerç.

Tot i que, en els darrers anys, les teories i les proves adduïdes per Dumézil han

estat qüestionades, actualment es considera provat que molts dels episodis,

més o menys llegendaris, referits a la història primitiva de Roma, són reela-

boracions, amb més o menys retocs, de mites relacionats amb el patrimoni

mític compartit dels pobles indoeuropeus. Ha estat, doncs, mèrit de Dumézil

posar en relleu els estrets paral·lelismes entre les institucions religioses, socials

i polítiques dels indoeuropeus, la qual cosa ha obert una línia d'anàlisi que,

duta a terme amb cautela, pot donar les claus necessàries per a contextualitzar

adequadament la seva gènesi i posterior reelaboració.

2.4. La Roma primitiva

Fos quin fos l'origen, l'entitat i l'extensió de l'assentament primitiu, la Roma

arcaica fou una societat fonamentalment agropecuària de caràcter clànic, ba-

sada en la gens, l'agrupació suprafamiliar que englobava tots els descendents,

per via masculina, d'un determinat personatge.

Diversos elements de naturalesa política, militar i religiosa revelen aquesta pri-

mitiva estructuració gentilícia de la societat romana. Es tractava d'una estruc-

tura social que basava l'accés als recursos econòmics i la participació en les

estructures socials, polítiques, militars i religioses seguint criteris de parentiu

ampli.

Lectura recomanada

G.�Dumézil (1987). La religi-
on romaine archaique. París:
Payot.
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El caràcter gentilici de la societat romana primitiva repercutí en

l'estructura de les primeres institucions polítiques i religioses de Ro-

ma. La cúria, l'agrupació de diverses gentes, constituïa la base de

l'organització política i militar del primitiu Estat romà.

En efecte, pel que fa a les institucions�polítiques, en les assemblees del cos

cívic romà els ciutadans hi prenien part, no individualment, sinó agrupats

segons la seva cúria (trenta segons la tradició). En aquestes assemblees –els

anomenats comitia�curiata, 'comicis per cúries', segons la tradició creats per

Ròmul–, els ciutadans votaven a l'interior de les cúries i, posteriorment, cada

cúria emetia un sol vot per mitjà d'una mena de delegat o procurador que

reflectia la voluntat majoritària dels membres de la cúria.

Pel que fa a les institucions�militars, també la cúria era la base de l'exèrcit.

Cada cúria fornia cent soldats d'infanteria i deu soldats de cavalleria. En total,

les trenta cúries originàries proporcionaven tres mil soldats d'infanteria i tres-

cents soldats de cavalleria, xifres que representen segons sembla el nombre

original de components de la legió romana.

Quant a les institucions�religioses, els membres de les cúries compartien fes-

tivitats religioses i podien tenir sacerdots propis. Per exemple, en els Fordicidia,

les festivitats celebrades el 15 d'abril en honor de la deessa Tellus, 'Terra', les

trenta cúries sacrificaven, cada una, una vaca prenyada.

Algunes festivitats religioses romanes –els Lupercals o els Palilia– con-

firmen el marcat caràcter agropecuari de la Roma primitiva.

Les Lupercals, d'origen molt antic, se celebraven el dia 15 de febrer (el mes

dedicat a les purificacions), en honor de Lupercus, una divinitat que protegia

el bestiar de l'atac dels llops (lupus en llatí) i que, posteriorment, s'identificà

amb el déu silvestre Faune. La cerimònia se celebrava entorn del Palatí. Així,

a la cova del Lupercal tenia lloc el sacrifici inicial consistent en la immolació

d'un animal. Tot seguit, els luperci, uns joves vestits amb tapalls de pell de

cabra, amb la cara pintada amb la sang de l'animal sacrificat i cofats amb una

corona d'herbes, feien una cursa propiciatòria de la fecunditat al voltant del

Palatí. Mentre corrien, els luperci colpejaven amb els februa, unes tires de pell

de cabra, les mans i les esquenes de totes les dones que trobaven pel camí, per

tal afavorir la fertilitat.
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Els Palilia eren les festes en honor d'una divinitat, de sexe no determinat, ano-

menada Pales, protectora dels pastors i dels ramats. Els Palilia eren un dels ri-

tuals més arcaics, com demostra la presència d'elements que remunten a pràc-

tiques pròpies d'una societat pastoral molt primitiva. La cerimònia s'encetava

amb la purificació de la closa del bestiar. Els pastors ruixaven el terra amb aigua

purificadora i l'escombraven amb branques de llorer. Tot seguit, com a mesu-

ra de protecció, guarnien les tanques i les portes amb garlandes i brancatge i

s'efectuava aleshores la fumigació de l'àrea amb sofre i suffimen. S'encenia una

foguera amb branques d'olivera, pi i llorer. La icona de Pales, aleshores, era

ruixada amb llet i rebia com a ofrena una cistella plena de pastissets fets de

mill. Llavors tenia lloc la pregària. Els pastors, mirant cap a Llevant, recitaven

quatre vegades una oració per a demanar la protecció de la divinitat o el seu

perdó en cas d'haver-la ofès. Després de rentar-se les mans, els ramaders be-

vien una barreja feta de llet i most. Aleshores encenien tres fogueres disposa-

des una rere l'altra i saltaven pel damunt. Una de les mostres del primitivisme

d'aquesta cerimònia rau en el fet que els pastors encenien el foc picant dues

pedres fogueres.

No solament l'esfera religiosa revela la importància de les activitats agràries i

pastorals. La llengua llatina i, en especial, el seu lèxic, és revelador de la im-

portància d'aquesta base econòmica agropecuària de la Roma primitiva.

En molts dels seus termes, la llengua llatina reflecteix el caràcter essen-

cialment agrícola i ramader de la Roma primitiva, ja que el llatí conserva

molts termes d'origen agropecuari que revelen una visió del món pròpia

d'un poble de pastors i de pagesos.

Suffimen

Es coneix amb el nom de suffi-
men un producte de caràcter
sagrat que elaboraven les ves-
tals barrejant les cendres provi-
nents dels fetus de les vaques
sacrificades durant els Fordici-
dia, la sang i les cendres de la
cua d'un cavall immolat durant
el mes d'octubre (l'anomenat
October equus) i les cendres de
les beines de les faves.

El llatí, llengua de pagesos

Per exemple, el vocable que designa els diners, pecunia, reflecteix la mesura de la rique-
sa en termes ramaders, ja que precisament pecunia és el conjunt de caps de bestiar (en
llatí pecus). El ric –en llatí locuples– era la persona que tenia el seu tros (locus) ple (ples).
L'emolumentum, 'guany, profit, benefici', és probablement també un terme agrari, ja que
en origen designava la quantitat de farina que s'havia mòlt. Laetus, 'content', volia dir
originàriament 'fèrtil, productiu' i s'aplicava generalment a terres i camps de conreu o
animals. Precisament en el lèxic dels auguris, un laetum augurium era aquell senyal que
presagiava abundància, bones collites i prosperitat. Pauper, 'pobre', era precisament el
contrari de laetus, i designava les terres o els animals poc productius o poc fèrtils. Els
mots luxus, 'luxe', i luxuria, 'luxúria', es referien primitivament al creixement incontrolat
i desordenat de la vegetació. Egregius, adjectiu format a partir de la preposició ex, 'tret de,
fora', i de grex, 'ramat', indicava un cap de bestiar escollit d'entre la totalitat del ramat
i, per tant, posteriorment passà a significar 'escollit, selecte, egregi'. Contumax, 'tossut,
obstinat', i calcitro, 'donar cops de guitza', s'aplicaven originàriament als animals indo-
mables, díscols, no sotmesos al jou.

Les feines del camp també donen un cabal lèxic important. Delirare, 'embogir', vol dir,
etimològicament, 'apartar-se del solc (en llatí lira) que fa l'arada' d'on deriva 'sortir-se del
camí, de la recta via', i posteriorment 'estar boig'. També praeuaricari, 'prevaricar', volia dir
originàriament 'fer un solc tort' i, posteriorment, passà a utilitzar-se en el lèxic jurídic per
a indicar l'advocat que actua en connivència amb la part contrària. Subigere, 'fer avançar,
empènyer', volia dir en origen 'posar la femella sota el mascle' o 'posar el bou sota el
jou' mentre posteriorment significà 'sotmetre, subjugar'. Impedire, 'travar, lligar, subjectar,
impedir', i expedire, 'alliberar, salvar, expedir', volien dir, originàriament, 'lligar' i 'deslli-
gar els animals', respectivament. Incohare, 'començar, iniciar', volia dir 'unir al cohum, el
forat del jou on s'encastava el timó'. Verbs comuns com cernere, 'contemplar', i putare,
'pensar', són mots d'origen agrari que designen, respectivament, 'garbellar' i 'podar' (de

Le latin, langue de paysans

En efecte, es deu a un treball
del llatinista francès J. Marou-
zeau, intitulat Le latin, lan-
gue de paysans, la menció
d'aquesta cosmovisió d'origen
agropecuari que persisteix en
moltes paraules i proverbis ro-
mans.
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putare deriva precisament el verb podar). Propagare, 'transmetre, fer durar', és etimològi-
cament 'plantar un esqueix'.

També el lèxic jurídic és revelador de la influència de les activitats agràries i ramaderes.
Així, riualis, 'rival', era originàriament 'el veí amb qui es compartia el curs d'un rierol'. El
terme legal stipulari, 'estipular', prové del trencament simbòlic d'un bri de palla (stipula)
que es feia en concloure un contracte. El forum, 'el centre de la ciutat romana, el lloc de
trobada i de mercat', indicava en origen la tanca que rodejava la casa de pagès. Al mateix
temps, cohors, 'cohort', era un terme que indicava el pati, corral o tancat on es guardava
el ramat i les eines, mentre que posteriorment designà la part d'un campament militar i,
finalment, la unitat que acampava en aquesta part.

En conclusió, aspectes relacionats amb les institucions religioses o amb

el lèxic fan pensar que la Roma primitiva no era més que un petit lloga-

ret dedicat a les activitats agràries i pastorals, en el qual les estructures

gentilícies determinaven la manera en què els seus habitants prenien

part en els diversos esdeveniments de la vida pública.
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3. La gran Roma etrusca dels Tarquinis

Després d'haver analitzat els orígens de Roma en els dos apartats anteriors,

hom examinarà ara un període decisiu d'època arcaica: el segle�VI� aC. En

aquest moment, les relacions de Roma amb les ciutats d'Etrúria foren especi-

alment intenses, per la qual cosa aquest apartat servirà també per a valorar

la influència determinant que la civilització etrusca tingué en el desenvolupa-

ment del món romà.

Etrúria

En primer lloc, es comentarà la tradició històrica i literària d'aquest període que

recorda l'existència de l'anomenada monarquia�etrusca. Amb aquest nom es

designa el període de la història de Roma fixat entre el 616 aC i el 510/509 aC,

durant el qual regnaren tres reis –Tarquini Prisc o el Vell, Servi Tul·li i Tarquini

el Superb– que la llegenda tendeix a presentar com a membres d'una dinastia

familiar d'origen etrusc.
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En els apartats finals es prendran en consideració les dades de la recerca ar-

queològica d'aquesta etapa històrica, també coneguda amb el nom de període

orientalitzant. Es tracta d'una època de gran esplendor i vitalitat no solament

per a Roma, sinó per a tot el vessant tirrè de la península Itàlica, des d'Etrúria

fins a la Campània.

3.1. El relat llegendari

La tradició�romana tingué tendència a descriure el període de la Roma etrusca,

és a dir, el segle VI aC, com l'època de govern d'una dinastia forastera: els Tar-

quinis. Amb tot, cal assenyalar que les informacions tradicionals han estat ob-

jecte d'una intensa reelaboració amb la incorporació d'elements novel·lescos

i fantasiosos, derivats en bona part de la historiografia hel·lenística: escenes

de gènere, descripcions de batalles, disputes de combats singulars, assassinats,

crueltats de tota mena, discursos abrandats i grandiloqüents en boca dels per-

sonatges, intervencions sobrenaturals o meravelloses i altres anècdotes curio-

ses, de rigor històric escàs o nul.

Al costat de la tradició romana, hom coneix una tradició�etrusca, no tan fa-

vorable als romans. Tot i que ens ha arribat de manera molt fragmentària i

marginal, aquesta tradició etrusca es pot reconstruir parcialment a partir del

testimoni de diversos autors antics, de les pintures d'una famosa tomba etrusca

(la Tomba François de la ciutat etrusca de Vulci), i d'un discurs de l'emperador

Claudi –la coneguda oratio Claudiana– conservat en una inscripció de Lió. La

tradició etrusca pressuposava l'existència d'alguna mena de conquesta de Ro-

ma per part d'aventurers militars d'origen etrusc.

3.1.1. Lucumó, àlies Luci Tarquini Prisc

Lectura recomanada

T.J.�Cornell (1999). Los oríge-
nes de Roma. Barcelona: Críti-
ca.

Orientalitzant

Estil artístic vigent des de la fi
del segle VIII fins a la fi del se-
gle VII aC, així anomenat per la
gran influència de l'art oriental
en general i de l'art sirià, fenici
i xipriota, en particular. Tam-
bé es fa servir el mot per a re-
ferir-se genèricament a aquest
pe-ríode històric (fi del segle
VIII-fi del segle VII aC), que cor-
respon al segle VII aC.

Per a la tradició romana, el primer rei d'origen etrusc fou Luci�Tarquini�Prisc.

Tarquini era, en realitat, un aristòcrata anomenat Lucumó, originari de Tar-

quínia, una de les grans poleis del sud d'Etrúria.

Tarquini era fill de Demarat, un membre de la família dels Cipsèlides –els tirans

que governaven la ciutat grega de Corint– que s'havia exiliat a Tarquínia. En

aquesta ciutat s'havia fet ric amb el comerç, seguint l'exemple d'altres merca-

ders grecs. Com a resultat d'aquesta ascensió social, el fill de Demarat, Lucu-

mó, es casà amb Tanàquil, una important dama de l'aristocràcia de Tarquínia.

Atès, però, l'origen estranger del seu pare, Lucumó no pogué seguir la carrera

política a la seva ciutat natal, per la qual cosa emigrà amb el seu seguici a Ro-

ma, una ciutat nova i políticament més oberta que li oferia més oportunitats.

Un cop a Roma, Lucumó, anomenat ara Luci Tarquini, esdevingué cèlebre per

les seves bones accions. Es guanyà el favor del rei Ancus Marci i del poble i,

a la mort del sobirà, fou elegit rei.

Lucumó

Lucumó és, de fet, un mot
etrusc que vol dir 'rei, gover-
nant suprem, tirà'.

El nom del primer rei

En arribar a Roma, Lucumó
canvià el seu nom, adoptant
la fórmula onomàstica típica-
ment romana, formada per
tres elements –praenomen, no-
men i cognomen– i es passà a
anomenar Luci (en record del
seu antic nom Lucumó), Tar-
quini (per raó de la seva ciu-
tat d'origen) i Prisc, literalment
'vell, antic' (aquest cognomen
sembla una creació de la tradi-
ció per a distingir-lo del darrer
rei homònim, Tarquini el Su-
perb).
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3.1.2. L'enigmàtic Servi Tul·li

Segons la tradició romana, Tarquini Prisc fou succeït per Servi�Tul·li, un perso-

natge de procedència controvertida. De fet, la tradició donava versions alter-

natives sobre el seu origen. Diversos autors antics el definien ápolis, 'sense ciu-

tat, apàtrida' i xénos, 'estranger'. D'altres, a partir del seu praenomen Seruius (se-

ruus, 'serf, esclau'), el consideraren fill d'esclaus. La tradició intentà d'ennoblir-

lo, fent-lo fill d'una princesa estrangera capturada, però, en qualsevol cas, no

pogué amagar completament que era un personatge d'origen humil i foraster.

Criat i educat en el palau dels Tarquinis, Servi es casà amb Tarquínia, filla del

rei Tarquini. A la mort d'aquest darrer, gràcies a les maniobres de la seva sogra

Tanàquil, la influent esposa de Tarquini, Servi esdevingué rei de Roma.

Per a la tradició romana, Servi fou un rei�reformador, amic del poble,

raó per la qual li són atribuïdes tot un seguit de mesures de progrés: la

introducció de la moneda, la divisió de la ciutat seguint criteris territori-

als, l'ampliació del pomeri, la construcció d'una nova muralla –la Mura-

lla Serviana–, i la famosa reforma serviana que modificava l'organització

de l'exèrcit i la composició dels comicis.

Servi dividí Roma en quatre districtes corresponents a les noves quatre tribus

de caràcter territorial, que substituïren les tres velles tribus de caràcter gentilici

instituïdes per Ròmul. Al mateix Servi són atribuïdes l'ampliació�del�pomeri

i la construcció d'un nou circuit murari, la Muralla�Serviana.

Servi modificà també la composició de les assemblees del poble, els antics co-

mitia curiata creats per Ròmul. En efecte, aquestes assemblees, en les quals els

ciutadans participaven agrupats per unitats de caràcter gentilici (les cúries),

cediren el pas als nous comitia�centuriata, en els quals el poble votava per

centúries, és a dir, per agrupacions determinades no segons criteris gentilicis

sinó segons la riquesa censal de cada individu.

Vegeu també

Per a les transformacions urba-
nístiques, vegeu el subapartat
3.2 d'aquest mateix apartat.

Amb aquestes mesures, la riquesa determinà la manera com els ciutadans par-

ticipaven en les assemblees polítiques. La reforma�serviana, de caràcter timo-

cràtic, reflectí una tendència històrica documentada també en altres centres

d'Etrúria. Gràcies a l'afebliment dels lligams gentilicis, propis de les societats

arcaiques, i a l'anivellament de la riquesa, es podien articular mecanismes de

participació ciutadana més amplis, plurals i oberts.

Per a la tradició�etrusca, Servi Tul·li seria en realitat Macstarna, un sub-

altern de dos famosos condotierri etruscos que conqueriren Roma.

Timocràtic

Aquest adjectiu fa referència
a tot sistema polític en què la
participació dels ciutadans en
la vida política es fa tenint en
compte la riquesa.
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Gràcies a les representacions de la Tomba François de Vulci, que reprodueixen

les gestes dels germans Vibenna, ha estat possible reconstruir les línies generals

de la versió etrusca. Macstarna –el Servi Tul·li de la tradició romana– hauria es-

tat al servei dels germans Aulus i Celi Vibenna, dos aristòcrates originaris de la

ciutat etrusca de Vulci. Aquests dos condotierri haurien conquerit militarment

la ciutat de Roma, després de matar el sobirà local, membre de la gens dels Tar-

quinis. En efecte, una de les representacions de la tomba mostra com un dels

companys dels Vibenna assassina Cneve Tarchunies Rumach, 'Gneu Tarquini de

Roma', que ha estat considerat un membre de la dinastia reial de Roma. Els

Vibenna haurien controlat Roma durant un cert període de temps, fins a la

mort, violenta segons sembla, dels dos germans. Després, Macstarna assumí el

poder i el control de Roma. Cal assenyalar, però, que la part final de la versió

etrusca resulta desconeguda.

3.1.3. Tarquini el Superb, prototip del tirà

La tradició romana pintà el darrer rei, Tarquini�el�Superb, així anomenat per

les vexacions i crueltats que cometé, com un autèntic tirà. Això i el fet que

hi havia moltes accions que s'atribueixen indistintament a Tarquini Prisc o a

Tarquini el Superb han fet pensar que la figura de Tarquini el Superb és, en

realitat, una pura invenció de la tradició.

Amb la tècnica de la duplicació i l'aportació d'episodis d'origen grec,

al·lusius al comportament dels tirans, la tradició hauria bastit aquesta

figura que apareixia com a prototip del dèspota cruel.

Els dos Tarquinis i les reduplicacions

Sembla, doncs, que la figura de Tarquini el Superb ha nascut, en part, com a duplicació
d'accions fetes per Tarquini Prisc. Inicialment, les fonts atribuïren, indistintament, a un i
altre rei la realització d'una mateixa acció, per exemple, la construcció del temple de Jú-
piter Capitoli. Ara bé, en les versions més elaborades de la tradició, conscients d'aquestes
duplicacions, s'intentà d'evitar aquestes incongruències, atribuint a tots dos reis una part
distinta de l'acció. Així, en el cas del temple de Júpiter Capitoli, la votació del temple (és
a dir, la formulació de la promesa de construcció) hauria estat atribuïda a Tarquini Prisc,
mentre que Tarquini el Superb s'hauria encarregat de l'acabament de la construcció i la
seva posterior consagració.

Un dels episodis que revela més influència grega és l'expulsió del rei. L'abolició

de la monarquia es produí, segons la cronologia tradicional, el 510/509 aC, el

mateix any en què a Atenes fou expulsat Hiparc, el fill del tirà Pisístrat. Una

casualitat que resulta prou sospitosa.

Per a la tradició, la desaparició del règim monàrquic fou conseqüència d'un

conflicte privat que desencadenà una conspiració aristocràtica antimonàrqui-

ca. En efecte, un fill de Tarquini el Superb, Sext Tarquini, s'enamorà bojament

d'una aristòcrata romana, Lucrècia, i en absència del marit, la forçà. Lucrècia,

ultratjada, se suïcidà davant el seu marit i el seu pare, no sense abans reclamar

la venjança de l'ultratge. Pare i espòs, juntament amb altres aristòcrates, entre



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 48 El món clàssic II

ells Luci Juni Brutus, expulsaren els fills del rei, i s'enfrontaren amb el monarca

que aleshores era fora de Roma. Tot seguit, amos de la situació, elegiren els

dos primers cònsols. Aquests decretaren l'expulsió de la família dels Tarquinis

i feren jurar al poble, amb tota solemnitat, que mai més Roma no tornaria a

acceptar l'autoritat d'un rei, tal com recull l'historiador Titus Livi:

"Abans que res, per tal d'evitar que el poble amb les súpliques o amb els suborns del rei, no
canviés de parer, [Brutus] obligà els ciutadans, àvids de la llibertat tot just aconseguida,
a jurar que mai més no estaven disposats a permetre que un rei regnés a Roma."

Titus Livi, Ab urbe condita, 2, 1, 9.

3.1.4. Balanç de les tradicions relatives a la monarquia etrusca

Del conjunt d'informacions relatives a la monarquia etrusca cal assenyalar els

trets característics següents:

1) En primer lloc, la tradició romana tendeix a fer del govern etrusc el regnat

d'una�dinastia�familiar, raó per la qual s'inventà, quan calgué, el parentesc

entre els tres reis: Servi Tul·li s'hauria casat amb Tarquínia, filla de Tarquini

Prisc i de Tanàquil, mentre que Tarquini el Superb, fill o nét del primer Tarqui-

ni, s'hauria casat amb Túl·lia, filla de Servi. Així, la tradició creava la imatge

d'una�dinastia�reial�hereditària. Amb tot, el resultat no ha reeixit completa-

ment pel fet que la figura de Servi representa una cesura massa gran en aquesta

pretesa continuïtat�dinàstica dels Tarquinis.

Per influència de la historiografia hel·lenística, amant de la dramatització del

relat històric, els anys de govern d'aquesta dinastia foren omplerts d'actes

il·legítims, usurpacions, vexacions i parricidis. Es recorden l'assassinat dramà-

tic de Servi Tul·li envestit per la seva pròpia filla Túl·lia, o la violació de Lucrè-

cia. Tots aquests crims tendeixen a accentuar el caràcter despòtic de la dinas-

tia, en especial del seu darrer membre, Tarquini el Superb, que apareix com

el prototip del tirà. No és estrany, doncs, que, després d'això, el mot rex i la

institució monàrquica resultessin odiosos entre els romans.

2) En segon lloc, la tradició atribuí un paper�destacat�a�la�dona�etrusca, en

especial, a algunes de les dones d'aquesta dinastia familiar: la poderosa Tanà-

quil, dona de Tarquini Prisc i protectora de Servi, o Túl·lia, l'ambiciosa filla de

Servi i muller de Tarquini el Superb. Aquest fet revela l'alta consideració social

que la dona tenia dins la societat etrusca.

Tot i que cal defugir el concepte de 'matriarcat etrusc', sembla que en la societat

etrusca hi havia una paritat formal entre home i dona. A les dones era confiat el

control de la casa i de la principal producció domèstica (la filatura i el tissatge).

Símbol de la riquesa acumulada per la família, la dona era una protagonista

clara del món de les gentes aristocràtiques, objecte d'intercanvis matrimonials

i penyora d'aliances entre clans gentilicis.
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Aquest elevat estatus social de la dona etrusca no passà inadvertit als grecs, els

quals romangueren escandalitzats pel fet que les dones etrusques participessin

activament en els banquets. En el món grec, als banquets només assistien els

homes o, en tot cas, les heterai, 'prostitutes'.

3) La tradició revela la imatge d'una societat�dinàmica, des del punt de vista

econòmic i social. Cal posar atenció en el fenomen de l'anomenada 'mobilitat

social horitzontal' de les societats arcaiques. És un fenomen mitjançant el qual

els aristòcrates d'una determinada ciutat no troben gaires inconvenients per

a traslladar-se i instal·lar-se, acompanyats del seu seguici de clients, en una

altra ciutat. L'exemple de Demarat, el pare de Tarquini, emigrat de Corint a

Tarquínia, o del mateix Tarquini, traslladat de Tarquínia a Roma, són indicatius

d'aquesta mobilitat social que afecta especialment les capes més altes de la

societat (aquest és l'origen de la denominació "horitzontal").

La tradició recorda la importància de la figura del comerciant grec, personificat

per Demarat, el pare de Tarquini. Aquest fet reflecteix una realitat històrica

que documenta la presència en determinades ciutats d'Occident de mercaders

d'origen grec. Aquests tingueren un paper central en l'organització dels tràfics

marítims i en el desenvolupament dels empória, és a dir, els establiments que

esdevingueren punt d'encontre i d'intercanvi comercial. En aquests emporis,

regulats i controlats per les autoritats locals, es duia a terme el comerç entre

grecs, fenicis i indígenes (etruscos, llatins, campans), amb totes les garanties

de la llei i sota la protecció de les divinitats.

Comerciants grecs a Etrúria

A banda del pare de Tarquini, Demarat de Corint, enriquit amb el comerç, cal mencionar
el cas del famós Sòstrat d'Egina, recordat per l'historiador grec Heròdot d'Halicarnàs com
un comerciant extraordinàriament ric. Doncs bé, aquest personatge, que podia haver
passat per un personatge mític inventat per la tradició, és, en realitat, un personatge
històric. En efecte, una àncora trobada al temple d'Hera del santuari marítim de Gravisca,
un empórion situat en el territori de la ciutat etrusca de Tarquínia, fou dedicada a Apol·lo
Egineta, per un Sòstrat, que cal identificar, sens dubte, amb el personatge mencionat per
Heròdot. És un altre exemple d'aquests comerciants grecs instal·lats a Etrúria, on feren
grans fortunes gràcies a l'activitat mercantil.

4) Finalment, la tradició fou unànime a l'hora d'assignar als tres reis una par-

ticipació activa en la construcció�d'edificis�i�d'obres�públiques, com ara la

Muralla Serviana, la Cloaca Màxima o el temple de Júpiter Capitolí. Sumant

les actuacions en matèria d'urbanisme i arquitectura dels reis etruscos, es pot

afirmar que, en aquest període, Roma adoptà la fisonomia externa d'una au-

tèntica ciutat. La consolidació de Roma com una entitat plenament urbana

es produí, sobretot, durant el període de la monarquia etrusca, tal com hom

podrà comprovar en el subapartat següent.

Empórion

Empórion és un mot grec que
vol dir 'mercat, lloc de co-
merç'. Precisament, d'aquesta
paraula rebé el seu nom la co-
lònia grega d'Emporion, 'Empú-
ries'.
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3.2. La documentació arqueològica

L'època de la monarquia etrusca coincideix amb les fases finals del període

orientalitzant i del període lacial�IV�B�(640/630-580�aC). La documentació

arqueològica d'aquesta època, força més abundant, permet de traçar les línies

fonamentals de l'evolució topogràfica de Roma.

En el segle VI aC Roma experimentà un conjunt de transformacions

(augment dels recursos econòmics, increment demogràfic) que tingue-

ren una traducció inequívoca en una expansió�topogràfica�i�urbanís-

tica, en una especialització�funcional dels espais urbans, i en una pri-

mera monumentalització�arquitectònica. El segle VI aC fou, per a Ro-

ma, una època d'esplendor.

Com a conseqüència de l'increment demogràfic, causat, entre altres factors,

per l'afluència de contingents ètnics forans, es produí l'ampliació�de�l'espai

urbà, amb la incorporació d'àrees més perifèriques, com ara el Viminal, el Qui-

rinal, el Capitoli, la depressió del Circ Màxim, l'Aventí i el Celi.

La ciutat experimentà també canvis qualitatius, ja que l'ampliació del períme-

tre fou acompanyada d'una unificació�estructural dels espais urbans. Els se-

nyals d'aquest procés són la divisió de la ciutat en quatre regions, l'ampliació

del pomeri i la construcció de la Muralla�Serviana, actes atribuïts per la tra-

dició al rei Servi Tul·li.
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La Muralla Serviana

Segons la tradició, el rei Servi féu bastir una nova muralla de prop de set qui-

lòmetres de llargada que englobava unes dues-centes vuitanta-cinc hectàrees.

Amb aquesta obra, que ampliava el perímetre urbà per tal d'incorporar nous

sectors, Roma adoptà la fisonomia externa pròpia d'una ciutat. La muralla,

com a símbol de la urbanitas, esdevingué l'obra emblemàtica d'aquest nou es-

tatus de ciutat.

La Muralla Serviana

La Muralla Serviana no era una obra contínua. Probablement no rodejava tot el perímetre
urbà, sinó que es limitava a protegir els punts més vulnerables, com ara el flanc septen-
trional i l'oriental. En aquests indrets, la fortificació prenia la forma d'un mur de cinc
metres d'alçària, vint-i-cinc d'amplada a la base, i catorze a la plataforma superior. Els
murs eren formats per un parament d'opus quadratum ('de carreus regulars') de cappellac-
cio (una tova local).

La Muralla Serviana

De manera errònia, i per tra-
dició, hom també anomena
Muralla Serviana les restes de
la muralla d'època republica-
na construïda al començament
del segle IV aC, després de la
presa de Roma per part dels
gals.
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A més d'aquesta unificació estructural, les transformacions experimen-

tades durant el segle VI aC facilitaren una reestructuració�de�les�funci-

ons�dels�espais�urbans.

En aquest sentit, durant el segle VI aC els principals sectors de la ciutat de

Roma –el Fòrum Romà, el Capitoli i el Fòrum Boari– experimentaren canvis

transcendentals que l'arqueologia ha pogut documentar.

Es dugué a terme el drenatge de les depressions situades entre els pujols de la

ciutat, les quals deixaren de ser emprades definitivament com a necròpolis o

com a seus d'habitacles esporàdics, i esdevingueren zones d'ús públic. Foren

dessecades, doncs, la llacuna del Velabre, la depressió del Circ Màxim, i el fu-

tur Fòrum Romà. Aquestes obres de drenatge, atribuïdes per la tradició als reis

etruscos, s'efectuaren amb la construcció d'una xarxa de clavegueres que con-

fluïen en un canal central, la Cloaca�Màxima. Aquest canal, en part cobert,

en part a cel obert, recollia les aigües dels pujols centrals i, després de travessar

pel mig del Fòrum i del Velabre, les abocava al riu Tíber.

Gràcies a la Cloaca Màxima, l'àrea del Fòrum�Romà, drenada definitivament,

pogué esdevenir el centre de la vida pública i el marc ideal per a la cele-

bració dels mercats, per a les reunions de les assemblees populars, i per a

l'administració judicial. Tot sembla indicar que la transformació de l'àrea fo-

rense en espai públic fou precedida d'alguna mena de cerimònia religiosa, en

particular, d'una inauguratio ritual.

El sector�occidental�del�Fòrum, al peu del Capitoli, es configurava com una

petita plataforma de tova que sobresortia del fons de la vall, circumstància que

impedia la inundació d'aquest indret en cas de pluja o de crescuda sobtada

de les aigües. Fins a la segona meitat del segle VII aC fou un indret ocupat

per cabanes i enterraments. A partir d'aquest moment, l'àrea fou objecte d'una

pavimentació amb argila i còdols. Poc després, es construïren un primer edifici

noble –identificat amb la Cúria�Hostília– i una mena de recinte a cel obert

de planta circular, orientat astronòmicament, que ha estat identificat amb el

Comici, la seu de les assemblees populars.

La Cúria Hostília

Segons la tradició, la Cúria
Hostília era la seu del Senat, fe-
ta bastir pel rei Tul·lus Hostili
(672-640 aC).
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El sector occidental del Fòrum Romà

Així, gràcies a la construcció de dos edificis de notable solidesa arquitec-

tònica –la Cúria, destinada a ser seu del Senat, i el Comici, preparat per

a acollir les assemblees populars– l'angle�occidental�del�Fòrum�Romà

esdevingué un espai d'ús públic, reservat a les activitats polítiques.

En el sector occidental del Fòrum, determinats espais –les fonts o els estanyols

dessecats– foren considerats sagrats per raó d'alguna determinada circumstàn-

cia i, per tant, es reservaren per a la pràctica religiosa. Entre aquests cal destacar

el Lacus�Curtius, 'Llac Curci', una de les darreres basses del Fòrum, que fou

sacralitzada pel fet d'haver estat ferida per un llamp.

Una atenció especial mereix l'anàlisi del Vulcanal, el santuari de Vulcà situat

prop del Comici. Aquest lloc era considerat un dels indrets sagrats més antics

de la ciutat i, entorn seu, sorgí tot un seguit de llegendes pseudohistòriques.

Precisament, d'aquest indret prové el molló del Lapis Niger, que conté una de

les inscripcions llatines més arcaiques.

El cippus del Fòrum

El cippus del Lapis Niger

Al Vulcanal fou trobada una fi-
ta quadrada –anomenada cip-
pus�del�Fòrum�Romà– amb
inscripcions en els quatre cos-
tats. Tot i que la inscripció,
gravada en caràcters arcaics,
és de lectura difícil, mencio-
na institucions d'època monàr-
quica, raó per la qual ha estat
considerada una llei sagrada,
d'època monàrquica.
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El sector�oriental�del�Fòrum, al peu de la Vèlia i del Palatí, esdevingué

un focus�religiós, ja que, a més de la Règia, el palau del rei, s'hi edifi-

caren el temple�de�Vesta, la divinitat tutelar del poble romà, i la casa

de�les�Vestals. Així, aquest sector esdevingué una àrea funcionalment

religiosa amb presència de cultes públics.

Malgrat les reestructuracions successives, en el decurs del segle VI aC, la Règia

es presentava com un edifici de planta irregular estructurat entorn d'un pa-

ti central rodejat d'ambients diversos, ornat amb una rica decoració arquitec-

tònica. Es tracta d'una disposició que es retroba en altres palaus aristocràtics

d'Etrúria, com ara les residències de Murlo i d'Acquarossa. En totes, el pati –

lloc de trobada i d'aparició del monarca o del noble davant el poble– esdevenia

l'element central de la residència.

Al costat de la Règia s'alçava el temple�de�Vesta, tradicionalment considerat

la llar de l'Estat. La forma circular del temple recordava les cabanes primitives,

de planta circular o oval. Com en les cabanes primitives, també el foc hi tenia

un paper central. Dins el temple, custodiat per les sacerdotesses vestals, es

veneraven els Penates, les divinitats que s'ocupaven de vetllar per la vida de la

col·lectivitat i pel benestar de l'Estat. També s'hi guardava el foc sagrat i altres

objectes venerables, com ara el Palladium, 'Pal·ladi', l'estàtua de Minerva que,

segons la tradició, havia estat duta de Troia pel mateix Eneas.

Planta de la Règia

Règia

Segons la tradició, la Règia se-
ria la residència que s'hauria
fet construir el rei Numa. A la
Règia es conservaven els sacra-
ria d'Ops Consiua, deessa de les
collites, i els de Mart, déu de la
guerra.

El turó del Capitoli esdevingué una mena d'acròpoli urbana, presidida

per l'imponent temple�de�Júpiter�Capitolí, erigit en honor de la tríada

capitolina (Júpiter Òptim Màxim, Juno i Minerva). El temple, el princi-

pal edifici d'aquest període, és hereu de la tradició arquitectònica etrus-

ca, i ha esdevingut el prototip del temple tuscànic.

El temple de Júpiter Capitolí

El temple, construït al cim del Capitoli, era perípter sine postico (és a dir, amb columnes
externes per tots els costats, llevat de la part del darrere), sobre podi elevat. L'interior
presentava el típic esquema tuscànic, amb pronaos, 'vestíbul' molt profund, i cel·la tripar-
tida per a venerar les tres divinitats –Júpiter, Juno i Minerva– a les quals estava dedicat
el temple. Segons la tradició, la decoració arquitectònica fou obra de Vulca, un artesà de
Veïs, circumstància que revela les intenses relacions artístiques que lligaven Roma amb
l'Etrúria meridional. A més, s'atribuí als reis etruscos una intervenció directa en la vota-
ció, en la construcció i en l'acabament d'aquest edifici. En efecte, el temple fou promès
per Tarquini Prisc i acabat per Tarquini el Superb. Amb tot, finalment fou consagrat el
509 aC pels dos primers cònsols de la República.

Vesta

Vesta era la deessa romana de
la llar i del foc. Els romans atri-
buïren al foc sagrat que crema-
va al temple de Vesta, al bell
mig de la ciutat, el mèrit de
l'eternitat, la puixança i la inex-
pugnabilitat de Roma. Per ai-
xò, Vesta era una mena de de-
essa protectora i tutelar de la
ciutat.
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En el segle VI aC, el Fòrum�Boari es consolidà com a empori fluvial, és

a dir, un enclavament comercial obert als comerciants estrangers, pre-

sidit per una àrea sagrada on tenien lloc, sota l'empara de les divinitats,

de manera segura, els intercanvis comercials, i on es desenvolupava la

pràctica de la prostitució sagrada.

Les excavacions fetes sota l'església de Sant'Omobono han permès de conèixer

les diverses fases de vida del Fòrum�Boari. Així, durant el segle VI aC, es des-

secà, de manera gairebé total, la llacuna del Velabre, propera al Fòrum Boari.

D'aquesta manera, es guanyà espai per a una nova àrea residencial –el Vicus

Tuscus, literalment 'barri etrusc'– on, segons les interpretacions més habituals,

s'instal·là un contingent d'immigrats d'origen etrusc.

El temple de Júpiter Capitolí

A més, al Fòrum Boari es construïren el temple�de�Portunnus, el déu protector

del port, i, per iniciativa del rei Servi Tul·li, el temple�de�Fortuna (575-550

aC), una divinitat central en la ideologia monàrquica d'època arcaica, perquè

es relacionava amb la "sort" i els "éxits" del sobirà.

La decoració del temple de Fortuna

Es conserva part de la decoració escultòrica del frontó i de l'entaulament del temple�de
Fortuna. Es tracta de plaques de terracota que mostren dos felins afrontats, un esquema
d'origen orientalitzant, o que representen la cerimònia del triomf i desfilades militars,
iconografies d'origen etrusc. Ara bé, el més interessant és un grup coroplàstic que repre-
senta Hèrcules acompanyat d'una divinitat femenina. Per alguns autors, l'escena repre-
sentava l'entrada d'Hèrcules a l'Olimp, acompanyat d'Atena-Minerva (una iconografia
molt preuada per a les tiranies gregues d'època arcaica); segons altres estudiosos, en can-
vi, la representació reproduïa la hierogàmia o unió sagrada entre Hèrcules i una divinitat
armada identificada amb la Ishtar-Astarté oriental. La hierogàmia al·ludia a la unió puri-
ficadora i regeneradora entre el monarca, identificat amb Hèrcules, i la deessa.

A tota la ciutat, durant el segle VI aC, millorà la qualitat de les construccions

públiques i privades. Les cabanes fetes amb material no durador foren substi-

tuïdes per cases fetes amb maons cuits. Els recintes de culte i alguns edificis

públics es decoraren amb terracotes arquitectòniques fidels a la koiné estilística

d'arrel orientalitzant comuna a la Itàlia tirrena.

El temple tuscànic

El temple tuscànic es caracte-
ritza per estar construït sobre
un podi relativament alt que
facilita l'accés únicament per la
part del davant. L'edifici cons-
ta d'un gran prónaos que dóna
accés a la cel·la d'estructura tri-
partida.

L'apoteosi d'Hèrcules

L'entrada d'Hèrcules a l'Olimp
és una iconografia molt grata a
les tiranies d'època arcaica (fi-
gura, per exemple, en diversos
frontons arcaics de l'Acròpoli
d'Atenes) perquè al·ludia a
l'apoteosi d'un mortal, aconse-
guida gràcies als seus "treballs"
i gràcies a les seves accions en-
vers els altres mortals.

Aquestes terracotes –el millor indici de la monumentalització arquitectònica

del segle VI aC– són plaques de revestiment i elements de decoració arquitectò-

nica (motllures, frisos, antefixes, acroteris, estàtues) destinats a protegir i ornar

els elements de fusta de l'entaulament dels edificis. Estan decorades amb mo-

tius que deriven del patrimoni iconogràfic orientalitzant: desfilades de carros i

genets, assemblees de divinitats, "teories" (corrues) d'animals, o éssers fantàs-

tics d'origen oriental: gorgones, felins, grues, minotaures.

Acroteri

Placa col·locada al coronament
de les cornises per a dissimu-
lar-hi l'extrem de les teules.
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En el segle VI aC, Roma experimentà un canvi de fisonomia externa i

interna. De cara a l'exterior, la ciutat consolidà el seu caràcter "urbà"

amb la construcció d'una muralla. A l'interior, augmentà la superfície

urbana, s'ocuparen les zones baixes, ara dessecades, i es féu una divisió

funcional de l'espai urbà, amb una monumentalització arquitectònica.

3.3. La influència etrusca

Els mateixos romans creien que l'aportació etrusca havia estat determinant en

la formació de la civilització romana. Els contactes entre tots dos pobles foren

constants al llarg de molts segles i, en alguns moments, tal com s'ha vist, les

relacions foren extremadament intenses.

Les fonts romanes han tingut tendència a minimitzar o oblidar la con-

questa militar de Roma per part de militars etruscos. Ara bé, no dubta-

ren a reconèixer la importància d'algunes institucions polítiques, soci-

als, culturals i religioses que Roma prengué de la civilització etrusca.

Pel que fa al període analitzat –el segle VI aC–, cal partir d'una constatació: no

s'ha de considerar el període de la monarquia�etrusca com una època de sub-

missió als etruscos, sinó com un període en què Roma fou governada per uns

aristòcrates i cabdills d'origen etrusc, instal·lats a la ciutat, gràcies al caràcter

obert i integrador del nou centre. Roma continuà essent una ciutat llatina in-

dependent, que manifestà –això sí– uns lligams intensos en el camp religiós,

polític i cultural amb les poleis de l'Etrúria meridional, participant de la koiné

cultural i estilística que uneix bona part del vessant tirrè d'Itàlia.

Lectura recomanada

M.�Pallotino (1985). Etrusco-
logia. Milà: Hoepli.

La Roma del segle VI aC és, doncs, una gran polis. Totes les informacions que

hom ha analitzat permeten de parlar de la "gran�Roma�dels�Tarquinis". La

ciutat, oberta a les influències dels pobles forans (grecs, fenicis, sabins, etrus-

cos), experimentà un dinamisme econòmic i comercial notable que es traduí

en una expansió urbanística i topogràfica. Al mateix temps, aquest creixement

féu necessari modificar les institucions polítiques i militars amb una sèrie de

reformes més "democràtiques", les quals intentaren de limitar el poder genti-

lici dels grans clans aristocràtics, i obrir els òrgans de poder a la nova realitat

social, més heterogènia. En aquest context històric s'han d'entendre les mesu-

res de la "reforma serviana".

La influència etrusca fou especialment intensa en el període que hom ha ana-

litzat. En efecte, en el període orientalizant s'imposà entre les gentes aristocrà-

tiques etrusques una peculiar vida de costums refinats, introduïdes a Etrúria

La Gran Roma dels Tarquinis

Aquesta denominació neix
d'un article de l'estudiós italià
Giorgio Pasquali, en el qual,
amb relativa oposició a la vi-
sió tradicional, es descrivia una
nova imatge de la Roma arcai-
ca, configurada com una ciutat
relativament gran, d'aparença
grega (segons l'autor Roma
era "una finestra oberta al món
grec") i dinàmica des del punt
de vista econòmic, social i po-
lític.
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pels grecs de Jònia, famosos també per la mol·lície dels seus costums, els quals,

al seu torn, havien pres aquestes habituds de les corts dels monarques d'Orient

(Lídia, Síria i Pèrsia).

Això es plasmà en el refinament dels costums, en el sibaritisme, en el conreu

del benestar, en l'ús i l'exhibició del luxe que es feien presents en qualsevol

moment de la vida quotidiana dels prínceps etruscos: en la disposició dels pa-

laus, en la freqüència dels menjars i dels plats exquisits servits a taula, i també

en la riquesa dels llits, de la vaixella i de l'abillament (amb la utilització dels

famosos calcei repandi, les sabates acabades en punxa realçada, o del tutulus, el

distingit barret de forma cònica).

A més, per una clara voluntat de Selbstdarstellung, 'autorepresentació', tots

aquests motius tingueren la seva traducció directa en la decoració i en les re-

presentacions artístiques, que participen plenament de la koiné artística orien-

talizant. Reflectiren l'imaginari aristocràtic, amb preferència per l'exaltació de

la figura del guerrer caçador, les desfilades de presoners i de béns capturats a

l'enemic, les caceres i les persecucions de feres (especialment del lleó, símbol

del poder reial), les escenes de guerra amb el rei dalt d'un carro, o les celebra-

cions de banquets.

Placa d'estil orientalitzat amb representació d'una cursa de carros

Ara bé, les influències etrusques continuaren després de l'expulsió dels

reis, i es feren notar en tots els àmbits de la vida pública i privada.

En el terreny de les institucions�polítiques, Roma prengué d'Etrúria tot un

seguit de símbols�externs�del�poder�suprem, que passaren posteriorment als

magistrats de la República.

Els símbols etruscos del poder suprem

A Etrúria els governants suprems feien servir tota una sèrie d'objectes per a exhibir llur
autoritat. Entre aquests figuren l'hasta –la llança, considerada summa armorum imperi, 'la
més important de les armes del poder', símbol del poder unitari del monarca–, el ceptre
d'or i marfil amb l'àguila, la toga brodada de porpra, la corona d'or feta de fulles d'alzina, la
sella curulis –l'antic tron reial d'ivori–, els fasces, 'feixos', el conjunt de vares lligades entorn
d'una destral de doble tall (bipennis) que portaven els lictors, és a dir, els 'massers' que
acompanyaven els magistrats, o la bulla, la càpsula de metall que els infants es posaven
al coll per a protegir-se dels esperits malignes.

El luxe etrusc

Les fonts defineixen el com-
portament de les aristocràci-
es etrusques d'època orienta-
litzant utilitzant dos termes:
l'anomenada habrosyne (en
grec, 'luxe, esplendor, aire
de delicadesa, magnificència,
opulència'), que fa referència
al refinament dels costums, i la
tryphé (en grec, 'mol·lície, efe-
minament') que al·ludeix al ce-
rimonial i a l'exhibició de la ri-
quesa.
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La cerimònia�del�triomf�romà també prové d'Etrúria. És probable que tingui

el seu origen en algun ritus de passatge o d'iniciació juvenil. En general, el

triomf consistia en una desfilada, encapçalada pel general vencedor muntat

dalt una biga o una quadriga (element també d'origen etrusc). La processó

recorria un circuit establert, acompanyada de lictores que brandaven llances,

feixos i destrals, d'apparitores, portadors de la sella i de les tabellae, 'registres,

taules', de músics, i del botí que s'havia arrabassat als enemics.

La religió fou un dels camps en què l'aportació etrusca sobre la civi-

lització romana fou més important. Això no ha d'estranyar, ja que els

etruscos eren definits com "els més religiosos entre els homes" o "els més

excel·lents en la pràctica religiosa".

La influència etrusca és especialment important en el camp de l'endevinació.

En efecte, molts dels sacerdocis, objectes i pràctiques rituals, relacionats amb

l'art de l'endevinació, són d'origen etrusc. Els etruscos havien desenvolupat i

codificat, fins i tot per escrit, tot un sistema de tècniques –l'Etrusca disciplina–

per tal de poder arribar a conèixer la voluntat dels déus a partir de la inter-

pretació dels senyals divins, tant si eren fortuïts i casuals (com ara la caiguda

d'un llamp, els fenòmens naturals) com si eren el resultat d'una petició que

es formulava a la divinitat.

Estàtua d'infant amb 'bulla'

La cerimònia de l'auspicium, literalment 'contemplació de les aus', començava

amb la delimitació d'un templum, és a dir, una divisió del territori per mitjà de

dues línies perpendiculars traçades amb el lituus, el bastó curt acabat en forma

corba d'origen etrusc. Així s'obtenien quatre quadrants a l'interior dels quals

podien ser observats els senyals divins. La interpretació de tots aquests senyals

es deixava en mans d'especialistes, els augures, 'àugurs'.

Una altra important pràctica endevinatòria d'origen etrusc era l'haruspicina,

basada en l'anàlisi visual de les vísceres dels animals sacrificats. Entre aquestes

tècniques ocupava un lloc destacat l'hepatoscopia, pràctica que, com el seu nom

indica, consistia en l'examen visual del fetge (hepar, hepatos, 'fetge', en grec) de

la víctima per part d'un sacerdot anomenat haruspex, 'harúspex'.

S'utilitzaven altres tècniques etrusques en l'endevinació de la voluntat divina.

La fulguratura o keraunoscopia s'ocupava de l'observació i la interpretació dels

llamps (fulgur en llatí, keraunós en grec). En aquest tipus de tècnica era molt

important determinar el moment del dia i el lloc exacte en què queia el llamp.

Cal assenyalar, finalment, que el lloc llampferit esdevenia automàticament sa-

cer, 'sagrat, posseït per la divinitat' i, per aquest motiu, calia aïllar-lo i senya-

litzar-lo oportunament.

Etrusca disciplina

Tots aquests coneixements
que formen l'anomenada
Etrusca disciplina establien amb
rigor i precisió les mesures que
calia adoptar i els passos que
calia seguir per a interpretar
correctament les diferents ma-
nifestacions de la voluntat divi-
na.

Espill estrusc amb Calcant observant les
entranyes d'una víctima
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En el camp�de�la�cultura, la principal herència etrusca fou la introducció de

l'alfabet i de l'escriptura. L'alfabet llatí deriva d'un alfabet etrusc, al seu torn

basat en l'alfabet grec usat a la colònia de Cumes a la Campània.

C i G en l'alfabet etrusc i en l'alfabet llatí

És una prova d'aquesta dependència etrusca el fet que, inicialment, l'alfabet llatí no tin-
gués una grafia per a representar el so de l'oclusiva velar sonora /g/, ja que la llengua
etrusca no feia distinció entre oclusives sordes i sonores. Per això, en l'alfabet etrusc un
mateix signe, la C, derivada de la gamma grega, s'emprava per a reproduir el so oclusiu
velar. En conseqüència, els romans adoptaren aquesta mateixa grafia, C, per a reflectir
tant el so oclusiu velar sord (/c/) com el sonor (/g/). Posteriorment, per a distingir correc-
tament entre tots dos sons, es modificà lleugerament la grafia C per a crear la G. Hom
conserva un record de la situació primitiva en el fet que els praenomina llatins Gnaeus i
Gaius s'abrevien Cn. i C. (i no pas Gn. i G.).

Diverses activitats lúdiques o culturals, com ara la música,�la�dansa�i�alguns

espectacles, també són d'origen etrusc. Inicialment aquestes actuacions esta-

ven estretament relacionades amb determinades celebracions religioses. Pel

que fa a la música, cal assenyalar que són d'origen etrusc els tibicines, 'flautis-

tes', i el subulo, 'flautista'. Els actors, anomenats amb un nom d'origen etrusc

histriones, també s'introdueixen d'Etrúria, com també són d'origen etrusc al-

guns espectacles teatrals –el mim i la dansa– introduïts el 364 aC, i els jocs de

gladiadors, introduïts a Roma a partir del 264 aC.

L'alfabet etrusc

En el camp de la ciència�i�de�la�tècnica, les aportacions dels etruscos –els quals

l'escriptor grec Ateneu anomenava philotechnoi, 'amants de la tècnica'– foren

molt importants. Se centraren en l'arquitectura (amb el temple tuscànic), la

coroplàstica, l'agrimensura, l'enginyeria civil o hidràulica.

En resum, de totes les dades examinades en aquest apartat es dedueix una con-

clusió general. No es pot entendre el desenvolupament històric de la civilitza-

ció romana, sense recordar les aportacions, determinants en alguns períodes,

que Roma prengué als pobles d'Etrúria.

Vegeu també

En l'apartat 10, titulat "Panem
et circenses", s'analitzarà més
profundament el combat de
gladiadors.

Els etruscos i la música

Cal recordar la gran impor-
tància que la música tenia en
la civilització etrusca, fins al
punt que, segons recull Elià,
els etruscos caçaven els sen-
glars al so de la música.
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4. L'adustitat republicana

En el darrer apartat, hom ha analitzat diversos aspectes relatius al període de

l'anomenada monarquia etrusca. En aquest apartat, l'interès se centrarà en

l'estudi de la República (509-31 aC). En primer lloc, s'examinarà el funciona-

ment del sistema polític republicà amb l'estudi dels tres estaments –les assem-

blees del poble o comicis, els magistrats i el Senat– que detenien el poder su-

prem. Tot seguit, s'examinarà el sistema de valors considerat propi de l'home

romà, amb l'estudi del model ètic de comportament públic i privat. Aquest

model de pensament ideològic, certament conservador i tradicionalista, con-

figura la base ideològica d'aquest règim.

4.1. El sistema polític de la República

Segons la tradició, després de l'expulsió de Tarquini el Superb (509 aC), el poder

passà a mans de dos magistrats elegits anualment: els cònsols. De la monarquia

es passava a un règim republicà, sistema polític que estigué vigent fins a la

instauració del règim imperial (31 aC).

La tradició ha evocat amb elogi la proclamació de la República. En efecte, en la

literatura i en les arts plàstiques, aquest acte ha estat descrit com un moment

de gran heroisme, ja que es vinculava l'arribada del nou règim a l'assoliment

de la llibertat.

En la República, el poder es repartia entre els comicis, és a dir, les as-

semblees de ciutadans romans que gaudien de tots els drets polítics, els

diversos col·legis�de�magistrats, elegits per aquestes assemblees, i el

Senat, l'antic consell consultiu que acabà essent una assemblea perma-

nent integrada per exmagistrats, amb poder legislatiu i executiu.

Una de les característiques essencials del sistema republicà fou la peculiar�dis-

tribució�de�funcions entre aquests estaments: els comicis, els magistrats, el

Senat. Les competències de cada un d'aquests òrgans no eren exclusives ni

excloents, de manera que teòricament es podien produir ingerències i interfe-

rències en l'exercici regular de llurs funcions. Per això, hom no pot parlar, amb

propietat, de l'existència de divisió de poders (legislatiu, executiu i judicial)

entre estaments, teòricament independents els uns dels altres.

Lectura recomanada

T.J.�Cornell (1999). Los oríge-
nes de Roma. Barcelona: Críti-
ca.
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4.1.1. Les assemblees del poble: els comicis

Les distintes assemblees populars –els comicis–, en què prenien part els ciuta-

dans romans (homes) que gaudien de la totalitat dels drets polítics, constituïa

la font última de poder i de legitimació popular.

Hi havia diverses assemblees diferenciades segons el criteri de participa-

ció: comicis�curiats (quan els ciutadans votaven per cúries), comicis

centuriats (quan els ciutadans prenien part agrupats per centúries), i

comicis�tributs (quan els ciutadans votaven per tribus).

A l'hora de valorar el funcionament d'aquest tipus d'assemblees, cal tenir pre-

sent que els ciutadans romans votaven dins una determinada agrupació elec-

toral (cúria, centúria o tribu, segons el tipus de comici) i que, tot seguit, ca-

da agrupació emetia un sol vot. Això limitava el funcionament "democràtic"

d'aquest tipus d'assemblees, ja que no totes aquestes agrupacions eren forma-

des pel mateix nombre de persones. En general, les agrupacions de les classes

més acomodades tenien més poder i influència.

A més, els comicis eren assemblees que no se celebraven regularment (tal com

passava amb l'ekklesía d'Atenes), sinó que només es reunien quan eren convo-

cades per un magistrat. Tampoc no tenien iniciativa legislativa. Es limitaven

tan sols a elegir els candidats, i a acceptar o rebutjar, en bloc, les proposicions

que els magistrats els presentaven, sense possibilitat d'esmenar-les.

a)�El�paper�residual�dels�comicis�curiats

Durant la República continuà vigent la més antiga d'aquestes assemblees po-

pulars –els comicis�curiats– que havia estat creada en època monàrquica. De

fet, però, a causa de la reforma serviana, aquesta assemblea havia perdut pràc-

ticament tota la seva significació política.

El poder del poble

Un precepte de les Lleis de les
XII Taules reafirmava el paper
fonamental del poble: "Que
sigui llei tot allò que el poble
mani en última instància".
Titus Livi, Ab urbe condita, 7,
17, 12.

En època republicana, els comicis�curiats tingueren una importància

simbòlica, ja que, fet i fet, es limitaven a donar validesa formal a actes

ja aprovats per altres assemblees populars.

Funcions dels comicis curiats en època republicana

En realitat, els comicis curiats esdevingueren l'assemblea de trenta representants de cada
cúria que actuaven per delegació, acompanyats, probablement, del sacerdot de la cúria.
L'assemblea era convocada per un magistrat superior amb un objectiu únic: ratificar els
magistrats, elegits per les altres assemblees populars, mitjançant l'aprovació d'una lex
curiata de imperio, 'llei curiada sobre el poder suprem'.

b)�Els�comicis�centuriats

Vegeu també

Per a la importància de la cú-
ria, vegeu el subapartat 2.4 "La
Roma primitiva".
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En els primers segles de la República, l'assemblea més important foren els co-

micis�centuriats, creats per la reforma del rei Servi Tul·li. En aquestes assem-

blees, els ciutadans participaven votant per centúries, és a dir, les unitats cen-

sals que agrupaven els ciutadans segons el seu nivell de riquesa.

En època republicana, els comicis� centuriats, que tingueren inicial-

ment àmplies competències electives, legislatives i judicials, elegien els

magistrats superiors: cònsols, pretors i censors.

En els primers segles del règim republicà, els comicis�centuriats foren el prin-

cipal òrgan legislador de l'Estat. Aprovaven o rebutjaven les lleis que els pro-

posaven els magistrats, sense possibilitat d'introduir-hi canvis. Les seves deci-

sions obligaven tothom.

Progressivament, els comicis� centuriats perderen importància. Finalment,

només foren convocats per a elegir els magistrats superiors, i votar actes car-

regats de simbolisme: declaracions de pau i de guerra, ratificació de pactes i

aliances, concessió de la ciutadania romana, o fundació de colònies.

c)�Els�comicis�tributs

L'assemblea més important d'època tardorepublicana foren els comicis� tri-

buts, en què els ciutadans romans participaven agrupats segons la seva tribu.

En època tardorepublicana, els comicis�tributs, amb àmplies compe-

tències electives, legislatives i judicials, esdevingueren el veritable cen-

tre de la vida política romana.

Els comicis�tributs elegien diversos càrrecs polítics i militars: els magistrats

inferiors, és a dir, els edils curuls i els qüestors, els tribuns militars –els coman-

dants de les legions de l'exèrcit–, i alguns magistrats especials.

4.1.2. Els magistrats

La configuració política republicana intentà de limitar el poder dels magis-

trats i d'evitar que ningú no pogués tornar a concentrar tots els poders del rei.

L'odi a la institució monàrquica havia calat profundament en la mentalitat

col·lectiva.

La prouocatio ad populum

Els comicis centuriats també
tingueren competències judi-
cials, ja que, de fet, eren el tri-
bunal suprem d'apel·lació, es-
pecialment en casos de perdu-
ellio ('acusació d'alta traïció').
També era el tribunal que ve-
ia la prouocatio ad populum. La
prouocatio era el dret que te-
nia qualsevol ciutadà romà a
apel·lar al poble reunit en co-
micis contra les sentències dels
magistrats que consideraven
abusives o injustes i, en parti-
cular, contra les que imposa-
ven la pena capital.

La tribu

La tribu durant la República
no fou més que una agrupa-
ció electoral basada, en princi-
pi, en criteris territorials. Inici-
alment, era, doncs, una mena
de "circumscripció electoral".
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El sistema de magistratures republicanes es configurava com una es-

tructura�col·legial�de�càrrecs, elegits pel poble, estructurats jeràrquica-

ment, especialitzats funcionalment i limitats temporalment.

Els magistrats�superiors –cònsols, pretors, censors– gaudien de l'imperium, és

a dir, de la potestat última i suprema; els magistrats�inferiors –edils, qüestors–

disposaven només de potestas, és a dir, un poder menor, que consisteix en

la facultat d'obligar les persones. Els magistrats superiors tenien també el dret

d'auspicium, és a dir, el dret a consultar i interpretar la voluntat dels déus a

partir del vol de les aus. També podien fer servir alguns dels objectes símbol

del poder, com ara els feixos, duts pels lictors que els acompanyaven, o la sella

curulis, l'antic tron reial que heretaren els magistrats republicans.

Els símbols del poder republicà

Especialment rellevants són són algunes de les manifestacions externes del poder suprem
d'orígen etrusc (la sella�curulis, els lictores, els fasces, el ceptre�de�marfil amb l'àguila,
la corona�d'or amb fulles d'alzina, etc.) que perduren en època republicana.

El funcionament d'aquest sistema de magistratures republicanes estava regit

per diversos principis:

1) Prevalia un clar principi de jerarquia, que establia la gradació en importàn-

cia de les magistratures. Així, al capdamunt hi havia els dos cònsols i, per sota

d'ells, respectivament, els pretors, els edils curuls i els qüestors. En circums-

tàncies excepcionals, aquest principi assegurava que el poder suprem restava

en mans d'un dictador, a qui tothom obeïa.

D'acord amb el principi de jerarquia, les magistratures s'exercien seguint

un ordre més o menys establert, anomenat cursus�honorum.

Destral i a sota fascis romana

El cursus honorum quedà estrictament regulat amb la promulgació de la Lex

Villia annalis (180 aC). Comença amb l'exercici un càrrec administratiu o mi-

litar menor. El primer càrrec polític important era la qüestura (que un cop

exercida donava accés al Senat). Tot seguit, i deixant un interval de temps en-

tre l'exercici d'una i altra magistratura, hom podia ser elegit edil curul, pretor

i, finalment, cònsol. L'exercici de diversos consolats era un fet extraordinari.

Moltes carreres polítiques culminaven amb la censura.

2) Regia el principi d'especialització. Cada magistratura tenia una esfera de

competències específiques, en la qual no podia intervenir cap altra. Ara bé,

dins l'àmbit específic de competències de cada magistratura, qualsevol dels

membres del col·legi de magistrats gaudia de les mateixes atribucions.

Cursus honorum

Aquesta expressió vol dir lite-
ralment 'carrera de càrrecs'.
Es feia servir per a referir-se a
l'ordre en què havien de ser
exercides les magistratures. Per
extensió, també vol dir 'carrera
política'.
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3) El sistema establia una limitació�temporal a la durada dels càrrecs, gene-

ralment, un any. En acabar l'any de mandat, el magistrat cessava automàtica-

ment. Quedaven fora d'aquest principi d'anualitat el dictador (elegit per un

període no superior a sis mesos) i el censor (divuit mesos).

4) Aquest sistema es basava en el principi d'elecció. És a dir, els magistrats

eren elegits i ratificats pels comicis, amb participació del poble. L'autoritat dels

magistrats emanava, en última instància, de la voluntat popular.

5) Cal tenir present, a més, la gratuïtat dels càrrecs; és a dir, que les magis-

tratures no estaven remunerades amb un salari, sinó que, al contrari, sovint

resultaven oneroses per als qui les exercien.

6) Els magistrats havien de jurar que actuaven amb respecte i compliment de

les lleis. És a dir, s'aplicava el principi de responsabilitat. No es podia jutjar

un magistrat mentre durava el seu càrrec, però, en acabar el mandat, podia ser

processat, si s'havia extralimitat en l'exercici de les seves funcions.

a)�Els�cònsols

Vegeu també

Per a l'auspicium i els objec-
tes símbol del poder, vegeu el
subapartat 3.3 "La influència
etrusca".

Els dos cònsols foren els màxims dignataris de la República. A més, eren els

magistrats epònims, és a dir, el seu nom quedava recollit en els fasti, 'fastos',

i servia per a designar l'any. Elegits pels comicis centuriats, tots dos cònsols

tenien les mateixes atribucions: disposaven de l'imperium i del dret d'auspicium,

i podien convocar i presidir els comicis i el Senat. Seien a la sella curulis i es

repartien, mes per mes, els dotze lictors que portaven els feixos, símbol de llur

autoritat.

Si un cònsol s'oposava a la decisió de l'altre, aquesta quedava sense efecte.

Per això, era important l'acord entre tots dos magistrats. Quan les desavi-

nences entre tots dos cònsols posaven en perill el funcionament normal de

l'administració romana, el Senat els podia deposar i nomenar un dictador en

lloc seu.

b)�Els�pretors

Els fasti

Els fasti recollien el nom dels
cònsols en exercici, i els esde-
veniments polítics més impor-
tants, com ara triomfs i victò-
ries singulars. Amb el pas del
temps, servien com a calenda-
ri.

Per sota del consolat hi havia la pretura, creada el 367 aC. Inicialment, hi

hagué un únic pretor –denominat pretor�urbà– encarregat de la jurisdicció

civil. El nombre de pretors augmentà progressivament. El 242 aC fou elegit un

segon pretor –el pretor�peregrí– per a jutjar les causes en què estava implicada

una persona que no era ciutadana romana (tècnicament, un peregrí). Posteri-

orment, el nombre de pretors, elegits pels comicis centuriats, augmentà per a

fer-se càrrec del govern de les províncies.

c)�Els�edils�curuls

L'edicte del pretor

Al començament de l'any, el
pretor feia públic un edicte –
l'edicte del pretor– en què ex-
posava els principis de dret
que faria servir en la instrucció
de les causes judicials.
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Sota el pretor hi havia els edils�curuls que foren creats el 367 aC, a imitació

dels edils de la plebs (existents des del 496 aC). Elegits pels comicis tributs,

tenien cura de l'ordre públic, del manteniment dels carrers i de determinades

infraestructures públiques, del control dels mercats, i de l'aprovisionament de

productes bàsics. També tenien cura de l'organització dels jocs públics.

d)�Els�qüestors

Els qüestors, elegits pels comicis tributs, donaven suport als magistrats superi-

ors en tasques relacionades amb les finances i la comptabilitat pública. Inicial-

ment, hi hagué només dos qüestors, els quals s'encarregaven de l'administració

de la ciutat de Roma. El 421 aC es crearen dos nous qüestors, anomenats

consolars, amb la funció d'ajudar els cònsols. A mitjan segle III aC, es crea-

ren quatre nous qüestors, anomenats itàlics o provincials, que tenien cura de

l'administració de diversos territoris d'Itàlia i de les províncies. Més endavant

se'n crearen més per a donar suport administratiu i financer als governadors

provincials.

e)�Els�censors

Edils curul

La denominació curul fa refe-
rència al fet que aquests ma-
gistrats tenien dret a seure a la
sella curulis.

La censura fou creada el 443 aC per a dur a terme una tasca complicada i feixu-

ga: determinar el cens i la riquesa dels ciutadans romans. Els censors s'elegien

cada cinc anys i duraven en el seu càrrec no pas un any, sinó divuit mesos.

Posteriorment, amb l'aprovació de la Lex Ouinia (promulgada entre el 339 aC

i el 318 aC), tingueren cura de confeccionar l'album senatorial, és a dir, la llis-

ta de senadors. També vetllaven per l'administració del patrimoni de l'Estat, i

subhastaven la construcció de les obres públiques i del forniment de l'exèrcit.

Fou, doncs, un càrrec de gran prestigi que era exercit per persones amb gran

experiència política i de provada integritat moral. Malgrat la limitació de les

seves atribucions, sovint representava la culminació de la carrera política.

f)�Les�magistratures�extraordinàries:�la�dictadura

El sistema republicà preveia l'activació de mecanismes excepcionals, si la si-

tuació ho requeria: la dictadura. Es tractava d'una magistratura extraordinà-

ria (en el sentit etimològic del terme), activada en temps de crisi, que preve-

ia la suspensió del funcionament normal de l'ordenament polític. El dictador

acaparava, durant un període maxim de sis mesos, tots els poders per tal de

poder fer front a circumstàncies dramàtiques: invasions, derrotes militars o

rebel·lions.

g)�L'assemblea�i�els�magistrats�de�la�plebs

Els primers temps de la República foren marcats per l'enfrontament constant

entre els dos principals components del cos social romà: els�patricis�i�els�ple-

beus. Tot i que s'ha escrit molt sobre l'origen d'aquest conflicte, no se sap amb

Nota censoria

Sovint, a l'hora d'efectuar la
llista de senadors, els censors
manifestaven comentaris crítics
a les actuacions deshonestes
de determinats senadors. Fins
i tot, si la seva conducta havia
estat infamant, podien ser ex-
pulsats del Senat.
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certesa a què respon la distinció originària entre aquests dos grups socials. No-

més se sap que, des d'època monàrquica, els patricis tenien reservat l'exercici

d'una sèrie de càrrecs polítics o religiosos, com ara l'interrex (el patrici elegit

per a dur a terme l'elecció d'un nou rei), el pontífex màxim, i altres dignitats

religioses.

A poc a poc, el patriciat s'anà constituint com un estament privilegiat tancat.

La condició de patrici, transmesa hereditàriament de pare a fill, esdevingué

exclusiva d'un determinat grup de famílies. Fins i tot es prohibiren (sense gaire

èxit) els matrimonis mixtos. Aquesta tendència del patriciat a esdevenir una

casta excloent de caràcter hereditari –allò que s'ha anomenat 'atrinxerament

del�patriciat'– marcà l'evolució del segle V aC. Amb la marginació dels plebeus,

els patricis aconseguiren el monopoli total del poder.

Prohibició dels
matrimonis mixtos

Tal com reflecteixen les Lleis de
les XII Taules, es prohibí el con-
nubium entre patricis i plebeus,
derogat al cap de pocs anys
gràcies a la Lex Canuleia (445
aC).

Davant l'arbitrarietat dels patricis, i com a mecanisme de defensa, la

plebs reaccionà amb diverses mesures de força, com ara la secessió o la

formació d'una assemblea pròpia. Amb tot, l'enfrontament entre patri-

cis i plebeus durà més d'un segle. No es resolgué definitivament fins a

la promulgació de les Lleis Licínies Sèxties (367 aC).

La primera mesura de pressió fou la reunió de tots els plebeus en assemblea. Les

decisions d'aquesta assemblea –anomenades tècnicament plebiscita, 'decisions

de la plebs'– tingueren el valor de lex sacrata, 'llei sagrada', encara que vincu-

laven i obligaven només els plebeus. Són, doncs, resolucions unilaterals de la

plebs, efectuades mitjançant un jurament, l'efectivitat de les quals depenia de

la solidaritat entre plebeus. Les seves decisions, per tant, no eren acceptades

ni reconegudes pels patricis.

Seguidament, l'assembla de la plebs elegí també uns magistrats –els tri-

buns�de� la�plebs i els�edils�de� la�plebs– creats específicament per a

defensar els interessos dels ciutadans plebeus.

Edils de la plebs

El nom edil prové d'aedes, 'temple'. Fa referència al fet que aquests magistrats tenien cura
del temple de Ceres, Líber i Líbera de l'Aventí, símbol de les aspiracions plebees. Aquests
tres déus romans corresponen a les divinitats gregues Dèmeter, Dionís i Persèfone, el culte
de les quals arribà a Roma des del sud d'Itàlia. El temple guardava còpia dels decrets del
Senat, en una mesura imposada per la plebs per a impedir que els magistrats interpolessin
o alteressin les decisions legals. Els edils de la plebs també organitzaven els anomenats
Ludi Plebei, 'Jocs Plebeus'.

L'autoritat dels tribuns de la plebs es basava també en una lex sacrata, vota-

da per l'assemblea de la plebs, que els conferia nombrosos privilegis i prer-

rogatives. El representant de la plebs esdevenia sacrosant i inviolable. Qui

Lectures
complementàries

J.C.�Richard (1978). Les origi-
nes de la plèbe romaine. Essai
sur la formation du dualisme
patricio-plébéien. Roma: ME-
FRA.
R.E.�Mitchell (1990). Patrici-
ans and Plebeians. The origen
of Roman State. Ithaca: Cor-
nell University Press.

La secessió de la plebs

Segons la tradició, l'any 494
aC un grup de plebeus pobres,
oprimits pels deutes, ocupà el
Mont Sacre o l'Aventí (depe-
nent de les versions), i ame-
naçà de fundar un nou estat.
Reunits en assemblea, elegi-
ren els seus propis magistrats,
i decidiren d'erigir un temple
dedicat a Ceres, Líber i Líbe-
ra a l'Aventí, el pujol fora del
pomeri, que esdevingué l'àrea
plebea per excel·lència.
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l'atacava esdevenia automàticament detestable i execrable. Malgrat tot, al prin-

cipi, aquests magistrats tingueren potestat només sobre els plebeus, ja que els

patricis no els reconeixien cap mena de legitimitat.

La plebs lluità per tal que fossin reconegudes legalment les competències dels

seus magistrats i les decisions de l'assemblea de la plebs. La Llei Valèria Horàcia

(449 aC) donà validesa legal a l'organització de la plebs i reconegué als tribuns

de la plebs diverses prerrogatives:

a) el ius intercedendi, 'dret de veto', mitjançant el qual els tribuns de la plebs po-

dien paralitzar les actuacions legislatives, deliberatives o executives dels ma-

gistrats ordinaris, si lesionaven els interessos de la plebs;

b) el ius coercendi, 'dret de castigar', pel qual els tribuns de la plebs podien

imposar la seva voluntat per mitjà de la coerció, i també multar o empresonar

les persones que s'oposaven a llurs decisions;

c) el ius auxilii, 'dret d'auxili', amb el qual els tribuns de la plebs podien protegir

els plebeus i impedir que fossin perseguits o castigats, concedint-los el seu

auxili i empara.

Totes aquestes mesures eren, inicialment, mecanismes d'autodefensa dels ple-

beus davant les vexacions i l'arbitrarietat dels magistrats patricis. Posterior-

ment, arran de la promulgació de les Lleis Licínies Sèxties (367 aC), els plebis-

cits –les decisions de l'assemblea de la plebs– passaren a tenir validesa legal

plena. Per tant, les propostes que presentaven els tribuns de la plebs, un cop

aprovades per l'assemblea de la plebs, tenien rang de llei i esdevenien de com-

pliment obligat per part de tothom, patricis i plebeus. A partir d'aquesta data,

les diferències entre patricis i plebeus quedaren reduïdes a aspectes pràctica-

ment simbòlics.

4.1.3. El Senat

En època monàrquica, el Senat fou una assemblea consultiva, els membres de

la qual eren nomenats pel rei. Es reunien quan el monarca els convocava per

tractar un assumpte concret, determinat i específic. No sembla, doncs, que fos

un òrgan permanent, format per membres vitalicis. Era un grup de consellers

reunits per a tractar d'un afer determinat quan eren cridats pel rei.

En els inicis de la República, el Senat continuà tenint aquestes mateixes ca-

racterístiques. Només es reunia quan era convocat per un magistrat (com les

assemblees populars). A banda de no tenir tasques concretes o específiques,

les seves competències eren molt limitades; no tenia potestat d'acció davant

els magistrats. A més, les seves resolucions no tenien valor de llei.

Origen del mot senat

Etimològicament, la paraula
senatus està relacionada amb
senex, 'vell, ancià'.
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Progressivament, però, el Senat augmentà les seves competències i arri-

bà a dominar la vida política republicana, ja que exercí un control ab-

solut sobre la política econòmica, la política militar, la política exterior,

la llei, l'ordre, i la religió de l'Estat.

La promulgació de la Llei Ovínia (entre el 339 aC i el 318 aC) marcà un

punt d'inflexió en el desenvolupament de les competències del Senat. A partir

d'aquest moment, els censors s'encarregaren del nomenament dels senadors i

del control de la composició del Senat. El senador esdevingué un càrrec vitalici

el nomenament del qual ja no depenia de la voluntat dels magistrats en exer-

cici. Progressivament, la condició senatorial s'adquirí de manera més o menys

automàtica: tots els magistrats (començant pel qüestor) esdevenien senadors,

després d'haver acabat l'any de mandat.

L'emancipació del Senat

Segons les paraules de
Mommsen, el gran historiador
alemany, la Llei Ovínia signi-
ficà "l'emancipació del Senat
respecte del poder dels magis-
trats".

Atès que era integrat per exmagistrats –persones amb gran experiència políti-

ca–, el Senat anà acumunant prestigi i competències. L'ampliació territorial

i la creixent complexitat de l'estructura estatal feren que moltes de les decisi-

ons no poguessin ser preses pels magistrats consultant directament el poble,

sinó per aquesta junta permanent de membres experts i experimentats. El Se-

nat passà a controlar la tasca dels magistrats; podia parlar, discutir i decidir so-

bre qualsevol aspecte. Les seves resolucions –tècnicament anomenades senatus

consultum, 'decisió del Senat'– adquiriren valor legal i obligaren tothom, tant

els magistrats com el poble.

Aquesta evolució portà, de fet, a la instauració d'un règim�polític�oligàrquic.

La tendència oligàrquica es manifestà en la creixent limitació de les compe-

tències dels magistrats, en la limitació de la iteració dels mandats dels magis-

trats (establint un interval entre l'exercici d'un consolat i el següent), i en la

pràctica desaparició de la dictadura. Això impedia l'aparició de personatges

ambiciosos i carismàtics que poguessin acumular mandats, prestigi i favor po-

pular. Per contra, les magistratures es repartiren entre un nombre reduït de

famílies puixants. En definitiva, amb totes aquestes mesures es feia del Senat –

esdevingut l'assemblea d'antics magistrats– el veritable centre del poder polí-

tic. La República havia esdevingut una veritable oligarquia.

Assemblea de prínceps

Els ambaixadors estrangers,
rebuts per aquesta assemblea
d'homes madurs i experimen-
tats, amb gran formalisme, res-
taven enlluernats. Als ulls dels
forans, el Senat es configura-
va com una assemblea de prín-
ceps.

Els polítics conservadors romans –els anomenats optimates, 'els millors'– veie-

ren el Senat com a fonament i garantia del funcionament del règim republi-

cà, sense tenir present que el paper preponderant que aquest òrgan tingué en

època tardorepublicana havia estat fruit de l'evolució històrica singular tot just

descrita. Aquesta és, per exemple, la visió que en dóna l'optimat Ciceró:

Roma. Visió del Fòrum Romà
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"La nostra ciutat fou constituïda pels nostres avantpassats de la manera més sàvia possi-
ble. Com que no podien suportar el poder dels reis, escolliren magistrats anuals de ma-
nera que, al davant de l'Estat, col·locaren el Senat, com un consell permanent. Amb tot,
els membres d'aquest consell eren escollits per la totalitat del poble i l'accés a aquest
estament superior estava obert als mèrits i a les virtuts de qualsevol dels ciutadans. Els
nostres avantpassats feren del Senat el guardià, el defensor i el protector de l'Estat. Vol-
gueren que els magistrats se servissin de l'autoritat d'aquest estament, com si fossin els
servidors d'aquest consell extremadament important. Pel que fa al Senat, volgueren en-
fortir-lo amb l'esplendor dels altres estaments amb l'objectiu de protegir i augmentar la
llibertat i els privilegis de la plebs."

Ciceró, Discurs en favor de Sesti, 137.

4.2. Virtuts públiques: República i llibertat

La peculiar organització política de la República, en què diversos estaments –

els comicis populars, els col·legis de magistrats i el Senat– es repartien i com-

partien el poder, fou sovint objecte d'elogi i de lloança en l'antiguitat.

L'historiador grec Polibi�de�Megalòpolis fou el primer que teoritzà sobre la

superioritat de l'estructura política romana. Es basà en les idees de la teoria

política grega, interessada, si més no des de La República de Plató, a intentar

de definir les característiques del règim polític ideal. Polibi recollí, en part, el

pensament de la Política d'Aristòtil, per al qual el millor règim polític era el

règim�de�constitució�mixta, és a dir, el sistema polític que combinava trets

del règim monàrquic, del règim aristocràtic i del règim democràtic.

Per a Polibi, la República romana era l'exemple històricament documentat

d'aquest règim de constitució mixta, en què el poder es repartia, equilibra-

dament, entre els magistrats (tret propi del règim monàrquic), el Senat (ele-

ment del règim aristocràtic) i el poble (característica de la democràcia). La

col·laboració entre aquests col·lectius en moments de perill explicava la pui-

xança de Roma:

"Com que cadascun dels òrgans de govern [és a dir, els magistrats, el Senat i el poble] té
el poder suficient per obstaculitzar o cooperar amb els altres, s'esdevé que ells fan front
comú davant qualsevol eventualitat i, per tant, resulta impossible de trobar un règim
polític millor que aquest. En efecte, sempre que un perill exterior i comú els obliga a po-
sar-se d'acord i a col·laborar entre tots, la força d'aquest règim polític és tan gran que no
solament no es deixa de fer res del que cal dur a terme, sinó que, a més, tothom rivalitza
en les deliberacions per a trobar una solució; els acords es porten immediatament a la
pràctica, perquè tothom, en públic i en privat, ajuda a l'acompliment dels decrets i deci-
sions. Per això, aquest sistema polític, gràcies a les seves particularitats, resulta irresistible
i és capaç d'aconseguir qualsevol objectiu."

Polibi de Megalòpolis, Històries, 6, 18, 1-4.

Les idees de Polibi tingueren una descendència fecunda. La seva concepció,

amb una certa idealització de la República, fou recollida per Ciceró, polític

i escriptor d'època tardorepublicana. Tot i les convulsions polítiques del seu

temps, Ciceró considerà que el sistema republicà era el règim polític ideal:

Polibi de Megalopòlis

Polibi de Megalòpolis
(210/200-118 aC) nasqué a
Megalòpolis, a l'Arcàdia. Fou
fet presoner pels romans des-
prés de la batalla de Pidna
(168 aC) i es traslladà a Roma,
on escrigué uns quaranta lli-
bres sobre la història de Roma.
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"Aquest [Cató el Censor] acostumava a dir que la nostra República era superior a tots
els altres Estats perquè en tots els altres Estats foren uns individus determinats els qui,
autònomament, crearen l'Estat i el dotaren de lleis i d'institucions [...]. En canvi, la nostra
República no ha estat creada pel talent d'una sola persona, sinó pel de moltes; no ha estat
constituïda en el període de vida d'un sol home, sinó que ha estat afaiçonada durant
molts segles i moltes generacions. A més, deia que mai no havia existit una intel·ligència
tan gran perquè no se li escapés cap detall, qualsevol que fos l'època; deia que ni totes
les intel·ligències reunides, en un moment concret, no serien capaces de preveure una
estructura que comprengués tots aquests aspectes, sense comptar amb l'experiència que
dóna el pas del temps."

Ciceró, Sobre la república, 2, 1, 2.

Els esperits conservadors d'època imperial i, especialment, els exponents de

la noblesa senatorial consideraren que la República havia estat el millor dels

règims polítics. En conseqüència, enyoraren la llibertat republicana, perduda

per sempre més sota el poder dels emperadors. Aquesta imatge, nostàlgica i

deformada del sistema republicà, es perpetuà en les generacions posteriors.

Tots els règims republicans han volgut fer seva la idea de llibertat de la Repú-

blica romana i d'oposició ferotge a la tirania de les dictadures unipersonals.

Molts moviments revolucionaris i republicans han reivindicat la vigència dels

principis de la República romana, com ara l'experiència republicana de Cola di

Rienzo (1347), o la República romana, proclamada per Napoleó (1798-1802).

4.3. Virtuts privades

En l'imaginari col·lectiu dels romans, i també de les generacions per a les quals

Roma ha estat un referent del seu sistema educatiu, la República fou un règim

marcat per l'existència de grans herois, els quals, amb la seva actuació, esde-

venien models i exemples de virtut, dignes de ser emulats.

La República es presentà com una societat rica de virtuts i de valors que

vivia harmònicament, aferrant-se al compliment de les lleis i al respecte

del mos�maiorum, 'costum dels avantpassats'.

La Revolució Francesa

La Revolució Francesa contri-
buí a idealitzar encara més la
República romana i a fer si-
nònims els termes de repúbli-
ca i llibertat, al temps que se
n'apropiava els símbols, com
ara la gorra frígia (l'antic pi-
leus, un casquet que els es-
claus es posaven en el moment
d'aconseguir la seva llibertat i
que indicava la seva nova con-
dició de persona lliure), que
esdevingué el símbol de la lli-
bertat aconseguida.
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Un dels fonaments de l'home republicà era l'exaltació�i�la�defensa�de�la�lli-

bertat�individual�i�col·lectiva. La libertas anava indissolublement lligada al

manteniment de l'ordre republicà; per això, calà en la mentalitat col·lectiva

romana un odi visceral contra la institució monàrquica.

L'home romà havia de ser un patriota. Res no podia justificar la traïció a Ro-

ma, i ni tan sols eren ben vistos els traïdors que, per motius d'oportunisme,

ajudaven els romans en contra de llur pàtria. L'amor a la pàtria quedava exem-

plificat en l'episodi de Publi Deci Mur que sacrificà la seva pròpia vida per tal

d'aconseguir la victòria per a Roma:

"Publi Deci Mur, que fou el primer de la seva família que arribà al consolat (340 aC), en
veure que, durant una guerra contra els llatins, l'exèrcit romà es trobava doblegat i ja
gairebé vençut, oferí la seva pròpia vida per tal de salvar l'Estat. Tot seguit, esperonà el
seu cavall i, reclamant per a si mateix la mort i la salvació de la pàtria, es llançà contra les
files enemigues. Després de fer grans estralls entre els enemics, ferit per moltes fletxes,
caigué. De les seves ferides i de la seva sang, sorgí una victòria inesperada."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 5, 6, 5.

En tot moment calia tenir respecte�de�l'autoritat, amb l'acatament de les lleis

i el compliment estricte de les instruccions que emanaven dels seus represen-

tants, fins i tot quan aquestes anaven en contra dels interessos personals. Di-

versos episodis històrics lloaven aquestes qualitats, com ara l'execució dels fills

de Brutus, ordenada pel seu pare per haver conspirat contra la República, o

l'episodi de Titus Manli, executat pel seu mateix pare, perquè tot i haver acon-

seguit la victòria havia desacatat les ordres del seu superior.

Les virtuts�militars, l'ardor bèl·lic, la disciplina i el valor foren objecte de llo-

ança, ja que hom considerava que garantien la grandesa de Roma. Per això,

eren presos com a models els militars que aconseguiren de mantenir les infle-

xibles i fèrries lleis de la disciplina castrense, i l'observació estricta de les orde-

nances militars. Fins i tot s'elogiava els que, sense tenir en compte els vincles

familiars, castigaven els culpables de traïció o de sedició.

"Passo ara a tractar allò en què es basa la major glòria de Roma i què fonamenta la gran-
desa del seu imperi i que s'ha conservat fins al present íntegre i indemne amb una con-
tinuïtat saludable, és a dir, parlaré de les inflexibles regles de la disciplina militar, sota la
protecció i tutela de les quals l'Estat romà es manté segur, confiat i en pau."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 2, 7.

L'odi al rei

"Quan el rei Èumenes visità
Roma, el Senat li féu una re-
buda extraordinària. Entre els
prohoms de la ciutat hi hagué
competència i desfici entorn
seu; Cató, emperò, se'l mirava
amb suspicàcia i l'evitava. Algú
li digué:
'–Tanmateix és un home
excel·lent i amic de Roma'.
'–Potser sí, –replicà Catò–
però aquest animal que
s'anomena 'rei' és carnívor per
naturalesa'" (Plutarc de Que-
ronea, Vida de Marc Cató, 8,
12-13).
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Es valorava també la fortalesa�d'esperit i la impassibilitat�davant�el�dolor.

La conducta havia de ser guiada per un sentiment de lleialtat pública i per un

esperit de justícia. S'havien de mantenir els juraments, i preservar la fidelitat

a la paraula donada, tal com ho exemplifica el famós episodi d'Atili Règul.

L'home romà havia de ser religiosus, 'religiós, curós de les pràctiques cultuals',

temorós i reverent de la puixança divina, i fidel�complidor�de�les�pràctiques

religioses. L'observança dels deures religiosos era ben present en la mentalitat

tradicional romana, tal com revela Valeri Màxim:

"Així doncs, hom no s'ha d'estranyar si els déus, amb una indulgència perseverant, han
tingut cura de conservar i engrandir aquest imperi, en el qual, segons sembla, fins i tot els
aspectes més insignificants de la religió són objecte d'una preocupació tan escrupulosa,
ja que la nostra ciutat mai no ha perdut de vista el compliment més exacte del cerimonial
relatiu als cultes de les divinitats."

Valeri Màxim, Fets i dites memorables, 1, 1, 8.

En l'esfera privada s'elogiava la�moralitat. Hi ajudava l'actuació dels censors

que intentaven d'eliminar la corrupció dels costums i de mantenir la severi-

tat de la conducta tradicional. Per tant, es lloava la� frugalitat,� la� senzille-

sa,�l'austeritat�i�la�continència. S'elogiaven les persones que vivien de ma-

nera simple, sense luxes, acontentant-se amb poques coses. Cató�el�Censor

(234-149 aC), paradigma d'aquest model de comportament de l'home republi-

cà, tenia com a model Mànius Curci, el qual, tot i haver triomfat tres vegades,

no havia sucumbit a les ofertes temptadores dels enemics:

"Mànius Curci, el model més exacte de la frugalitat romana i al mateix temps l'exemple
més perfecte de valor, oferí als ambaixadors dels samnites l'espectacle de veure'l a ell, tot
un triomfador, assegut al costat del foc en un tamboret rústic, sopant en un plat de fusta
[...]. Menyspreava les riqueses dels samnites de la mateixa manera que aquests admiraven
la seva pobresa. En efecte, després que els samnites li haguessin portat mitjançant una
comissió pública una suma considerable d'or, amb afalacs li pregaren que en fes l'ús que
volgués. Ell, però, esclatà a riure i afegí tot seguit:

'–Llegats d'una ambaixada, si no inútil, sí nècia, per així dir-ho. Dieu als samnites que
Mànius Curci prefereix de donar ordres als homes rics abans que ser ric ell mateix. Em-
porteu-vos-en aquest metall, tingut per preciós! No és més que un objecte inventat per
a desgràcia dels homes. Entengueu bé que jo ni puc ser vençut en el camp de batalla, ni
puc ser corromput per l'or' (290 aC)."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 4, 3, 5.

La frugalitat�en�el�menjar era pròpia dels antics romans, que s'acontentaven,

com el mateix Mànius Curci, amb uns naps bullits:

Atili Règul

Fet presoner el 256 aC pels
cartaginesos, li fou permès
d'anar a Roma per a parlamen-
tar, sota la promesa que retor-
naria. Atili s'oposà davant el
Senat a qualsevol tractat de
pau, tot essent conscient que
això comportava la seva con-
demna. Malgrat les súpliques
de la seva família, retornà a
Cartago, on fou torturat i ajus-
ticiat.
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"La senzillesa que tenien els antics a l'hora de menjar és un bon índex de la seva frugalitat
i de la seva contenció. En efecte, els homes més il·lustres no s'avergonyien de menjar o
sopar a l'aire lliure [...]. Fins a tal punt eren atents a la continència en el menjar que entre
ells era més freqüent menjar farinetes que no pas pa."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 2, 5, 5.

L'ideal de la dona romana fou la matrona, respectuosa, obedient al ma-

rit, dedicada a la família i a la llar i, especialment, als seus fills. La casta

Lucrècia o Virgínia, que s'oposà amb fermesa a les vexacions d'un ma-

gistrat romà, esdevingueren autèntics referents per a la dona romana.

"Lucrècia és l'heroïna de la castedat [...]. Violentada per la força per Sext Tarquini, fill del
rei Tarquini el Superb, després d'haver denunciat, davant el consell de la seva família,
amb paraules plenes d'indignació la injúria que amb ella havia estat comesa, se suïcidà,
fent ús d'un punyal que tenia amagat sota el vestit. Aquesta mort tan valerosa oferí al
poble romà l'ocasió per canviar el règim monàrquic per la República (509 aC).

Virgini, plebeu de naixement, però patrici d'esperit, per tal que la seva família no es
contaminés amb una infàmia, no perdonà ni la seva pròpia filla. En efecte, quan hagué
vist que el decemvir Api Claudi anhelava amb totes les seves forces la violació de la noia,
la portà al Fòrum i allí la matà, ja que preferí ser l'assassí d'una filla pura abans que ser
el pare d'una filla deshonrada (449 aC)."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 6, 1, 2.

El màxim defensor d'aquest sistema de valors i de comportament tradi-

cionalista és Cató�el�Censor (234-149 aC), que es presentava com un

conservador auster i adust, oposat a les innovacions foranes.

Elegit censor (184 aC), Cató es dedicà "a tallar en peces i cremar com una hidra

tot tipus de luxúries i voluptuositats". La seva vida, narrada entre d'altres per

Plutarc, és plena d'anècdotes en què Cató manifesta, amb fets i de paraula,

l'aversió pels nous costums que venien d'Orient i la seva defensa enèrgica dels

valors tradicionals. Imposà multes per vestir peces costoses, per portar joies,

per posseir carruatges o esclaus efeminats. A més, promulgà lleis antisumptu-

àries, disposades a posar fi al dispendi excessiu:

"Hom diu que [Cató] mai no havia portat vestits que valguessin més de cent dracmes;
que bevia, essent pretor o cònsol, el mateix vi que els seus treballadors; que per a sopar
mai no havia comprat a la plaça per més de trenta asos de vianda, i això, encara per amor
a la ciutat, per tal que tingués forces de cara a la guerra; que un cop rebé per herència
una flassada pintada de Babilònia i que immediatament se la vengué; que cap de les seves
vil·les no era plena de pols; que mai no havia pagat més de mil cinc-centes dracmes per
un esclau, ja que no en necessitava cap de bell ni efeminat, sinó de treballadors i robustos,
com ara minyons d'estables i bovers."

Plutarc de Queronea, Vida de Marc Cató, 4 4-5.

Un descendent de Cató el Censor, Cató�d'Útica (95-46 aC), un dels líders

senatorials que s'oposaren més enèrgicament a Cèsar, tingué sempre present

l'exemple del seu avantpassat homònim. Gràcies als dos Catons, aquest nom

–Cató– serví per a definir la persona severa i moralment íntegra.

La dedicació als fills

"Una matrona de la Campà-
nia, que s'hostatjava a casa de
Cornèlia, la mare dels Gracs,
li mostrà les joies més riques
d'aquella època; Cornèlia, per
la seva banda, l'entretingué
amb la conversa, fins que els
seus fills tornaren de l'escola.
Aleshores ella li digué: '–Heus
ací les meves joies'."
Valeri Màxim, Dits i fets memo-
rables, 4, 4, 1.
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"El seu patrimoni [de Cató d'Útica] era exigu; els seus costums eren presidits per una
estricta continència; la seva clientela era petita, i la seva casa romania tancada a les am-
bicions; entre els seus avantpassats per part de pare, només hi havia un personatge im-
portant [Cató el Censor]; el seu semblant era sever, però la seva virtut fou, sota tots els
aspectes, perfecta. Per això, qualsevol persona que vulgui designar amb una sola paraula
un ciutadà venerable i egregi, ho pot fer amb el nom de 'Cató'."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 2, 10, 8.

Tot aquest sistema de valors, revelador d'un pensament ideològic con-

servador, fou perpetuat en l'imaginari col·lectiu en forma d'anècdotes

referides als personatges que encarnaven aquestes virtuts.

Així, Brutus representà l'adhesió als principis de la llibertat col·lectiva; Horaci

Cocles, que defensà amb la seva vida el pont Sublici i que impedí l'entrada del

rei Porsenna, o Muci Escèvola, que resistí el dolor davant el mateix Porsenna,

esdevingueren els models de combatents republicans oposats a la tirania d'un

monarca estranger; Cincinat (cònsol del 460 dC) fou anat a buscar a la seva

granja, que ell mateix estava llaurant, per tal de comandar la guerra contra

els pobles veïns. Així esdevingué el model de dirigent sense ambicions perso-

nals que acudia quan la pàtria el necessitava; Publi Deci Mur, que s'immolà

per aconseguir la victòria, fou el representant del sacrifici personal màxim en

benefici del bé públic.

Aquestes i altres anècdotes s'anaren difonent i, amb aquestes, els valors que re-

presentaren també es perpetuaren i s'idealitzaren. Fruit d'un cert fatalisme, al-

guns herois republicans esdevingueren, al seu torn, autèntics mites. Per exem-

ple, sobre Marc Juni Brutus, l'assassí de Juli Cèsar, planà el record del seu avant-

passat, Luci Juni Brutus, que havia instaurat la República.

En resum, imperava, doncs, una visió moral (o moralista) de les relacions so-

cials i de la conducta humana que tendí ben aviat a la idealització irreal, tal

com reflecteix aquest fragment de Valeri Màxim:

"Allò que aleshores tenia importància a Roma era el caràcter dels homes i de les dones; el
prestigi es calculava valorant les virtuts. Aquestes eren les que feien guanyar els càrrecs,
aquestes eren les que creaven els vincles de parentesc, aquestes eren les que tenien més
poder al Fòrum i dins de la família. Tothom s'afanyava a engrandir el poder de la seva
pàtria, no pas el patrimoni personal. Preferiren de viure pobres en una pàtria rica que rics
en un imperi empobrit. Aquesta era la recompensa que es concedia a aquests sentiments
tan nobles: no estava permès comprar amb diners res d'allò que es devia a la virtut, i la
indigència dels homes cèlebres era socorreguda per l'Estat."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 4, 4, 9.

4.4. El retrat republicà

Molts estudiosos han defensat la idea que el retrat romà d'època republicana

reflectia aquest sistema ideològic i de valors que hom ha analitzat en l'apartat

anterior. Tanmateix, les coses no són tan senzilles.

Cincinnati

Aquesta ciutat d'Ohio rebé el
seu nom de la Societat dels
Cincinnati, una agrupació
de soldats que lluitaren en la
guerra d'Independència Ameri-
cana. La societat, que fou pre-
sidida per George Washington,
prengué el seu nom de l'heroi
romà Luci Quinci Cincinat.
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La gènesi i el desenvolupament del retrat�romà ha estat objecte de moltes

controvèrsies. Sembla que hi ha influït el costum de fer les imagines maiorum,

'retrats dels avantpassats', és a dir, les màscares fúnebres dels difunts, fetes de

cera, destinades a ser exhibides a l'atri de la llar familiar. Per alguns estudiosos,

aquest fet explicaria el realisme marcat que caracteritza el retrat romà d'època

republicana.

El retrat romà d'època republicana apareix com un retrat simple i

objectiu que manifesta una exigència volumètrica i una voluntat

d'individualització fisonomista, sense renunciar a la minuciositat en

l'execució dels detalls (especialment en el tractament de la barba i dels

cabells).

L'obra mestra del retrat republicà és l'anomenat Brutus�Capitolí (300-250 aC;

Roma, Museus Capitolins), un cap de bronze de datació controvertida, que

representa un home d'edat madura amb barba i cabells curts; ha estat identi-

ficat, sense fonament, amb Luci Juni Brutus, el fundador de la República. A

aquest mateix estil hi pertany un altre cap masculí de bronze, procedent del

Sàmnium (300-250 aC; París, Gabinet de les Medalles), que presenta recursos

impressionistes com ara el puntejat de la barba.

En les produccions menys exigents, com ara els caps de ceràmica destinats a ser

exhibits com a exvots en els santuaris, s'observa una simplificació de formes

i una tendència molt fisonomista.

Per totes aquestes característiques –realisme marcat, voluntat simplificadora,

sobrietat estilística– el retrat republicà apareix sovint com el símbol visual

d'aquest sistema de valors i de pensament ideològic, certament conservador i

moralista, que impregna encara ara la nostra visió, certament idealitzada, de

la República romana.

Brutus Capitolí (300-250; Roma, Museus
Capitolins)
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5. La luxúria hel·lenística

En l'apartat anterior, hom ha vist els fonaments institucionals del règim repu-

blicà i el sistema ideològic –amb el conjunt de virtuts públiques i privades– al

qual la República romana ha estat associada. En aquest apartat, hom intentarà

d'analitzar l'impacte del món grec sobre Roma i el procés d'hel·lenització de

la societat romana en els segles III, II i I aC.

S'examinaran, en primer lloc, les fases de la conquesta romana del món grec

des de la submissió de la Magna Grècia i Sicília fins a l'annexió d'Egipte, el dar-

rer dels regnes hel·lenístics. En les seccions centrals, hom comprovarà els can-

vis en el sistema de valors tradicionals que comporta el procés d'hel·lenització.

Finalment, a la part final hom veurà algunes de les realitzacions artístiques

d'època tardorepublicana, les quals són una síntesi reeixida entre la tradició

romana i les innovacions hel·lenístiques.

És innegable el pes de tot el bagatge cultural que Roma prengué de la civilit-

zació hel·lènica en totes les seves manifestacions. Els romans mateixos n'eren

plenament conscients, i reconegueren en tot moment la superioritat cultural

del món grec. Ara bé, també la mentalitat romana tractà tot sovint de manera

despectiva els grecs: els acusava d'indolents, de massa propensos a les discus-

sions inútils i estèrils, de ser excessivament afeccionats al luxe, als espectacles

i a les disbauxes. Segons aquesta visió, el contacte amb el món grec podia cor-

rompre les virtuts romanes. Heus ací un text il·lustratiu de Polibi:

"Alguns jovencells s'havien lliurat per complet a la pederàstia, altres a les prostitutes,
molts altres encara a les disbauxes dels espectacles i dels banquets, amb la dissipació que
aquests darrers comporten. En fi, durant la guerra contra Perseu (168 aC), havien fet
pròpia ben aviat la desinhibició que, en aquest sentit, és típica dels grecs. La dissipació
del comportament dels joves arribà a tal punt que fins i tot alguns gastaven un talent
per comprar-se un efeb; molts altres donaven 300 dracmes per una àmfora de peix amb
gàrum del Pont. A propòsit d'això, Cató [el Censor] en un discurs pronunciat davant el
poble es queixà que en el mercat els esclaus joves valien més que les terres, i les àmfo-
res de peix amb salsa més que els esclaus bovers. Durant aquest període, aquest tipus de
comportament es manifestà de forma molt clara, sobretot pel fet que, aniquilat el regne
de Macedònia, als romans, els semblà que posseïen un poder absolut sobre el món sencer,
perquè, havent estat transferides a Roma les riqueses de Macedònia, es feia gran ostenta-
ció pública de benestar en la vida pública i privada."

Polibi de Megalòpolis, Històries, 31, 25, 4-7.
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5.1. Graecia capta

Tot i que Roma tingué contactes amb el món grec des d'època arcaica, aques-

tes relacions es feren més intenses i directes a partir del segle IV aC, quan es

produí la conquesta�romana�de�les�poleis�gregues�de�la�Magna�Grècia (Cu-

mes, Nàpols, Posidònia, Vèlia). Les crítiques dels escriptors grecs contra Roma,

considerada una ciutat bàrbara, s'incrementaren en el segle III aC, arran de la

Guerra Tarentina (282-272 aC) i de la guerra contra Pirrus, rei de l'Epir. Amb la

presa de Tarent (272 aC), la més puixant de les poleis gregues del sud d'Itàlia,

Roma completà el domini de la península Itàlica.

Poleis gregues del sud d'Itàlia

Graecia capta

Sovint se cita una frase
d'Horaci –"Graecia capta ferum
uictorem cepit et artes intulit
agresti Latio", 'un cop Grècia
hagué estat conquerida, con-
querí al seu torn el seu rude
vencedor i les arts s'introduïren
en el salvatge Laci' (Epístoles,
2, 1, 156-157)– per a resu-
mir les relacions ambivalents
que s'establiren entre Roma i el
món hel·lènic.

Un nou punt de fricció entre Roma i el món hel·lènic esclatà amb la con-

questa�de�Sicília. L'annexió de l'illa fou resultat de la Primera Guerra Púnica

(264-241 aC), que enfrontà Roma i Cartago. Precisament, per una de les clàu-

sules del tractat de pau, Cartago cedia a Roma l'illa de Sicília, la qual esdevin-

gué, d'aquesta manera, la primera província romana.

Arran de la Segona Guerra Púnica (218-201 aC), Roma establí relacions més

estretes amb els territoris situats a l'altra riba del mar Jònic. Es tractava

d'actuacions que pretenien contrarestar la política de Filip V, rei de Macedònia

i aliat de Cartago.

En el decurs del segle II aC, es produeix la intervenció�militar�romana

a�Grècia. En efecte, Roma dirigí les seves mirades cap a Orient, temerosa

de la política expansionista que duien a terme els regnes hel·lenístics

sorgits del desmembrament de l'imperi d'Alexandre el Gran.

Arquimedes

En la defensa de Siracusa, la
darrera polis siceliota a caure
en mans dels romans, intervin-
gué Arquimedes, el famós ci-
entífic, que aplicà diversos in-
vents seus en contra de les tro-
pes romanes.
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En un primer moment, Roma derrotà Macedònia, però decidí de retirar-se de

Grècia. Flamini, el general vencedor, representant del sector de la classe diri-

gent romana més oberta a la influència hel·lènica, proclamà, durant els Jocs

Ístmics del 196 aC, la llibertat�total�dels�pobles�grecs. Amb la retirada de les

guarnicions romanes, les poleis gregues deixaven d'estar sotmeses a Macedònia

i recuperaven –teòricament– llur independència política:

"Poc temps després, se celebraren els Jocs Ístmics. Una multitud ingent s'aplegà per veure
aquestes competicions atlètiques que es tornaven a celebrar, ja que Grècia, que havia
estat lliurada a les guerres durant tant de temps, havia estat esperant amb ànsia la seva
llibertat, i volia celebrar amb festes una pau segura. De sobte, enmig de l'aplec, el so d'una
trompeta ordenà silenci general; l'herald avançà enmig de la pista i digué:

–El Senat de Roma i Titus Quinci, emperador, revestit de la potestat consolar, després
d'haver vençut el rei Filip i Macedònia, proclama: 'Són lliures de tot presidi, estan exempts
de tot tribut, i poden viure segons les seves pròpies lleis els habitants de Corint, de Locres,
de la Fòcide, d'Eubea, d'Acaia, de la Ftiode, de Magnèsia, de Tessàlia i de Perrehèbia.'

No tothom ho entengué, ni ho sentí perfectament. Per això, començà per tot l'estadi una
commoció desigual i tumultuosa. Uns s'admiraven; els altres preguntaven i demanaven
que es tornés a repetir la proclama. Així doncs, es féu novament silenci, i després que
l'herald s'hagués esforçat per a repetir-ho en veu més alta i hagueren comprès el pregó,
fou increïble la cridòria i el goig que esclatà, que arribà fins a la platja; tothom es posà
dempeus, i ningú no prestà atenció a les competicions, sinó que corregueren a postrar-se
als peus de Flamini; li estrenyien la mà dreta i el saludaven com a salvador i alliberador
de Grècia."

Plutarc de Queronea, Vida de Titus Quinci Flamini, 10.

Aquesta "política�de�no-intervenció" de Roma en els afers de Grècia fou un

miratge que aviat desaparegué. En els anys successius, Roma s'enfrontà al regne

selèucida de Síria (192-188 aC) i, novament, al regne de Macedònia per tercera

i última vegada (171-168 aC). Aquesta Tercera Guerra Macedònica acabà amb

la batalla�de�Pidna (168 aC), que significà la fi del regne de Macedònia, la

constitució de la província romana del mateix nom, i la fi de la independència

dels estats grecs.

La intervenció de Roma continuà amb la destrucció�de�Corint (146 aC), la

principal competidora comercial de Roma, i la derrota de la Lliga Etòlia. Tots

aquests territoris s'incorporaren a la província romana de Macedònia.

La incorporació dels altres territoris orientals tingué lloc de manera més pacífi-

ca. Diversos monarques llegaren els seus reialmes –Pèrgam, Bitínia, Cirenaica–

al poble romà, per tal d'evitar la intervenció militar romana. D'aquesta ma-

nera, aquests territoris esdevingueren, respectivament, les províncies romanes

d'Àsia, Bitínia i Pont, i Cirenaica.

Les intervencions de Roma a Orient continuaren en el segle I aC. Aleshores, la

principal amenaça contra Roma fou el rei Mitridates VI Eupàtor, rei del Pont

(132-63 aC), que estenia la seva influència per tot Orient, oprimit per la pressió

fiscal de Roma. Roma i Mitridates s'enfrontaren en tres llargs conflictes –les

guerres�mitridàtiques– que obligaren a intervenir els millors generals romans

(Sul·la, Lucul, Pompeu) fins que s'aconseguí la victòria definitiva.
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Les guerres mitridàtiques

L'actuació de Roma a l'Àsia durant tota la primera meitat del segle I aC està dominada per
l'enfrontament contra Mitridates VI Eupàtor el Gran, rei del Pont (132-63 aC), el qual ha-
via creat un vast imperi a les ribes de la Mar Negra. Mitridates cercava d'eixamplar la seva
esfera d'influència, aprofitant els sentiments antiromans. S'enfrontà a Roma en tres llargs
conflictes. La Primera Guerra Mitridàtica (88-84 aC). Comença amb les anomenades Ves-
pres d'Efes, en què moriren, segons sembla, més de 80.000 romans. En la Segona Guerra
Mitridàtica (83-81 aC) participà activament el mateix Sul·la. Acabà amb la incorporació
del Pont i de Cilícia, i la constitució de tot un seguit de protectorats sotmesos a Roma;
finalment, en la Tercera Guerra Mitridàtica (74-63 aC) prengueren part Lucul i Pompeu.

Després de la derrota definitiva de Mitridates, Pompeu el Gran, amb els po-

ders extraordinaris que li havia confiat la Llei Manília, reorganitzà els territoris

d'Orient. Creà les noves províncies de Bitínia, Cilícia i Síria, i establí una sèrie

de regnes vassalls, des d'Armènia a Judea, per tal de protegir la frontera ori-

ental de l'Imperi. L'actuació de Pompeu, completada en època d'August amb

la incorporació del darrer dels regnes hel·lenístics independents –l'Egipte dels

Ptolemeus (31 aC)– fou la base del domini romà a Orient.

L'Orient romà en època de Pompeu el Gran

A l'hora de jutjar la política de Roma en relació amb Orient, cal tenir

present que Roma no seguí una línia precisa, constant i prefixada. Més

aviat està configurada per tot un seguit d'intervencions polítiques i mi-

litars adaptades a les circumstàncies conjunturals de cada moment.
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En una primera etapa, la intervenció a Orient s'inscriví en clau anticartagine-

sa; volia debilitar el paper de Macedònia, aliada de Cartago. Ara bé, en aques-

ta fase inicial, l'actuació de Roma era plena de complexos. No tothom veia

amb bons ulls la presència constant de guarnicions a Grècia, o l'enviament de

tropes romanes a Grècia. En aquest sentit de política de no-intervenció, s'ha

d'interpretar la "proclamació de la llibertat de Grècia" de Flamini.

Posteriorment, però, Roma endurí la seva oposició als principals reialmes

hel·lenístics (Macedònia i la Síria dels selèucides), afavorint, per contra, els es-

tats aliats (Pèrgam, Rodes i les ciutats gregues). A més, Roma actuà amb molta

duresa contra els estats rebels (Corint, la Lliga Etòlia) i, fins i tot, contra antics

aliats (Rodes). Davant aquests fets, diversos reis hel·lenístics s'adonaren de la

situació de predomini absolut de Roma, i llegaren els seus regnes (Cirenaica,

Pèrgam, Bitínia) a Roma, com a solució per a evitar un mal major.

Les guerres mitridàtiques, que foren un autèntic mal de cap per a la classe di-

rigent romana, representen un punt d'inflexió de la política de Roma envers

l'Orient. A partir d'aquell moment, hom s'adonà de la necessitat d'una inter-

venció extraordinària, confiada a Pompeu el Gran, per a posar ordre i establir

les bases que permetessin un control pacífic i sense problemes dels territoris

orientals. Es garantí un grau d'autonomia notable per a les administracions

locals, la qual cosa ajuda a entendre, en part, la solidesa de la dominació ro-

mana en època imperial.

Després de la conquesta d'Orient, Roma s'erigí, de manera paternalista, en

l'hereva i la protectora de Grècia, i en la dipositària del seu bagatge cultural.

Com ha afirmat algun autor, els romans tingueren, sovint, en relació amb el

món grec, una actitud "arqueològica" o "museal".

5.2. La mutació dels valors de la societat

La cultura grega fascinà bona part dels exponents de la classe dirigent romana.

Després de la conquesta, s'inicià un procés progressiu d'hel·lenització de la

societat romana.

L'hel·lenització fou afavorida per alguns exponents de l'aristocràcia ro-

mana, especialment el cercle�dels�Escipions, que dominà l'escena po-

lítica romana durant bona part del segle II aC.

Les grans famílies romanes per competència i emulació, començaren a edu-

car els seus fills a la grega, a aprendre el grec, a col·leccionar obres d'art, a

comissionar obres de teatre, o a promoure la construcció d'edificis públics.

Aquestes novetats suscitaren la crítica dels sectors tradicionals, que veieren en

Vegeu també

Per a l'oposició del tradiciona-
lisme romà als costums i mo-
des que venien de Grècia, ve-
geu el subapartat 4.3 "Virtuts
privades".
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aquest tipus de "luxúries" una forma de corrupció que venia de Grècia. Per

això, l'oposició conservadora sovint es traduí en mesures legislatives que per-

seguien les noves "modes", tant en l'àmbit públic com en l'esfera privada.

5.2.1. Canvis en l'educació i en el sistema de valors

La influència grega provocà canvis en el sistema de valors que es traduïren en

la difusió d'un nou ideal de "comportament" humà.

L'educació és un camp privilegiat per a poder veure la difusió d'aquesta no-

va mentalitat. Els grecs atorgaven molta importància a la paideia, és a dir, a

l'educació i la formació dels joves. L'alumne havia d'aconseguir un perfecte

domini de les tècniques d'expressió oral i escrita (retòrica) de la mà d'un rhe-

tor, 'rètor'. L'estudi de la filosofia, entesa com a ideal formatiu, completava el

procés educatiu.

A Roma, les grans famílies romanes maldaren perquè els seus fills rebessin una

educació "a la grega". Es volgué implantar el model grec de la paideia, i adap-

tar-lo als esquemes i continguts de l'educació romana. Per aquest motiu, feren

venir de Grècia professors de totes les disciplines: gramàtica, filosofia, retòri-

ca, art. A Grècia, les obres d'Homer –la Ilíada i l'Odissea– eren el fonament de

l'educació. No és estrany, doncs, que una de les primeres obres de la literatura

llatina fos l'Odussia, la traducció al llatí de l'Odissea d'Homer feta per Livi An-

dronic, un grec originari de Tarent. Des d'aleshores, l'Odussia d'Andronic fou

utilitzada com a llibre de text.

L'educació dels fills de Luci Emili Paule

Luci Emili Paule, vencedor de Pidna, fou un dels primers aristòcrates romans que educà
els seus fills amb l'ajut de professors grecs:

"[Emili Paule] vivia tranquil·lament, tenint cura només del seu sacerdoci i de l'educació
dels seus fills, als quals donà la formació tradicional, tal com ell mateix l'havia rebut. Ara
bé, també posà molt d'interès en l'educació a la grega. En efecte, col·locà al costat del seus
fills no solament gramàtics, filòsofs i rètors, sinó també pintors, escultors, domadors de
cavalls i de gossos, i mestres de caça procedents de Grècia. Ell mateix, si els afers públics
no li ho impedien, assistia als estudis i als exercicis gimnàstics dels seus fills, i es mostrava,
entre els romans, com el més afable dels pares."

Plutarc de Queronea, Vida d'Emili Paule, 6, 8-10.

Aquest nou sistema educatiu s'oposava a l'ensenyament tradicional ro-

mà pel fet de donar més importància a l'educació filosòfica i a la forma-

ció retòrica; per això suscità l'oposició dels conservadors.

Es coneixen diverses mesures, impulsades pels sectors tradicionals, contra la

introducció d'aquest nou sistema educatiu. Així, el Senat acordà l'expulsió de

filòsofs i rètors, majoritàriament esclaus o lliberts, amb decret del 161 aC; no-

vament, un altre decret del Senat del 92 aC ordenà l'expulsió dels rètors llatins:

La importància de
l'educació

Isòcrates, un dels pares del
sistema educatiu de la so-
cietat antiga, declarava:
"S'anomenen grecs tots aquells
que comparteixen la nos-
tra educació més que no pas
aquells que tenen el mateix
origen que nosaltres".
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"Essent cònsols Gai Fanni Estrabó i Marc Valeri Mesal·la (161 aC), fou promulgat aquest
decret del Senat sobre els filòsofs i els rètors:

'El pretor Marc Pomponi ha elevat una consulta al Senat. A partir de les opinions versades
sobre els filòsofs i els rètors, el Senat ha decretat que Marc Pomponi, pretor, havia de
maldar i tenir cura que aquests no romanguessin més temps a Roma, d'acord amb els
interessos de l'Estat i de la seva pròpia consciència'."

Suetoni, Sobre els gramàtics i els retòrics, 25 (dins Aulus Gel·li, Nits àtiques 10, 15, 1).

"Ens hem assabentat que hi ha homes que han introduït un nou tipus d'ensenyament
al qual acudeix la joventut per tal de ser instruïda. Ells s'han anomenat a si mateixos
'rètors llatins'. Allí els nostres adolescents passen els dies sencers. Els nostres avantpassats
establiren què volien ensenyar als nostres fills i les escoles que havien de freqüentar.
No ens agraden, ni considerem justes aquestes novetats que són contràries als usos i als
costums dels nostres avantpassats. Per això, sembla que cal fer saber el nostre judici a
aquells que regenten aquestes escoles i a aquells que acostumen a freqüentar-les: 'Això
no ens agrada'" (92 aC).

Suetoni, Sobre els gramàtics i els retòrics, 25.

Aquestes mesures, puntualment repetides, no tingueren gaire èxit. De fet, a

l'inici del segle I aC aparegueren les primeres obres retòriques en llatí, la qual

cosa responia a la necessitat imperiosa del sistema educatiu romà de disposar

de manuals en llatí. Entre aquests primers manuals de retòrica llatina desta-

quen la Retòrica per a Herenni d'autor desconegut (86-82 aC), i el De inuentione,

'Sobre la invenció' de Ciceró (81 aC).

El mateix rebuig suscitava entre els sectors més tradicionals l'ensenyament

de la filosofia, ja que consideraven que els raonaments sofistes pervertien el

jovent. En aquest sentit, a banda dels ja mencionats decrets d'expulsió, val la

pena recordar la famosa anècdota dels ambaixadors filòsofs del 156 aC. Resulta

un bon indicador de l'adhesió que suscitaven les noves idees entre el jovent,

i de l'oposició ferotge dels sectors tradicionals.

L'ambaixada dels filòsofs d'Atenes (156 aC)

El 156 aC arribaren com a ambaixadors d'Atenes tres filòsofs (un per cada una de
les tres principals escoles filosòfiques): Carneades de Cirene, cap de l'Acadèmia Nova,
d'inspiració platònica, l'estoic Diògenes de Babilònia, i el peripatètic Critolau. L'arribada
dels filòsofs capgirà la vida de la ciutat, honorada amb la visita dels il·lustres ambaixadors.
Els sectors més tradicionals, encapçalats pel venerable Cató el Censor, s'escandalitzaren
per la seva actuació:

"Arribaren a Roma, com a ambaixadors d'Atenes, Carneades l'acadèmic i Diògenes, filòsof
estoic [...]. De seguida, els joves més enèrgics de la ciutat s'acostaren a aquests homes, i
hi entraren en contacte. Els escoltaren i en quedaren admirats. Especialment l'encís de
Carneades, que tenia una major vehemència i una fama no pas inferior, aconseguí moltes
adhesions i seguidors entusiasmats. La seva fama, com un cop de vent, recorregué tota
la ciutat. Per això, corria el rumor que un grec, de talent extraordinari, ho encisava i ho
dominava tot; que havia inspirat una passió terrible als joves, per la qual deixaven els
altres plaers i les altres discussions, i restaven 'posseïts' per la filosofia. Això agradava als
romans, els quals veien bé que els joves es fessin amb la cultura grega, i que freqüentessin
homes tan admirables. Cató, emperò, des de l'inici, quan aquesta dèria per la discussió
filosòfica s'escampà per la ciutat, s'entristí, ja que temia que els joves, en interessar-se per
aquestes coses, estimessin més la glòria de l'oratòria que no pas l'honor de les guerres i de
les campanyes militars [...] Decidí de fer fora els filòsofs, fent servir qualsevol excusa. Es
presentà al Senat, i criticà els magistrats pel fet que romania sense fer res durant tant de
temps una ambaixada formada per homes que fàcilment podien persuadir a la realització
de qualsevol cosa. Sostenia que calia afanyar-se, al més aviat possible, i decidir alguna
cosa sobre el motiu de l'ambaixada, per tal que els filòsofs retornessin a les seves escoles
per ensenyar els fills dels grecs, i que el jovent de Roma tornés a escoltar les seves lleis
i els seus magistrats."
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Plutarc de Queronea, Vida de Marc Cató, 22.

A poc a poc, l'oposició dels sectors tradicionals cedí. Es considerà profitós

aprendre la llengua grega, i passar un sojorn formatiu a les principals ciutats

d'Orient (Atenes, Rodes, Pèrgam, Alexandria d'Egipte), aprofundint els conei-

xements filosòfics i perfeccionant les tècniques retòriques.

5.2.2. Canvis en el comportament privat

A pesar dels excessos i de les crítiques, la "luxúria" hel·lenística s'obria pas dins

la societat romana, especialment en l'esfera privada.

Amb els costums grecs, entrà una nova cultura culinària que veia en

l'acte de menjar un esdeveniment social, un moment d'exhibició de ri-

quesa i de bon gust per part de l'amfitrió.

Les classes dirigents s'afeccionaren pels menjars i per les begudes més sofisti-

cades procedents de tots els racons de l'Imperi. Aquest nou interès per la gas-

tronomia, de vegades desmesurat, tingué el seu reflex en l'aparició d'alguns

tractats de gastronomia com els Hedyphagetiká (mot grec que vol dir 'menges

plaents') d'Enni o el De re coquinaria, 'L'art de la cuina', d'Apici.

El millor exemple de refinament és representat pel ja mencionat Lucul

(110/104 aC-58/56 aC). Un cop retirat de la política (des del 66 aC), es lliurà a

tota mena de plaers. Per les moltes anècdotes que es recorden, Lucul ha esde-

vingut el paradigma del sibaritisme. El luxe i l'opulència de la seva residència

–els Horti Luculliani situats al Pinci, a Roma– es feren proverbials. Disposava de

dotze menjadors, on celebrava sopars opípars. D'aquí prové l'expressió sopar

lucul·lià. Heus ací una anècdota famosa:

"Els àpats diaris de Lucul eren propis d'un nou ric. Pels mantells de porpra, per la vaixella
d'argent, pels espectacles de dansa i de recitació, i també pel fet de servir tota mena de
plats i dolços exquisidament elaborats, era objecte de l'enveja dels lliberts [...]. Un dia
que sopava tot sol, li serviren només un sopar mediocre; indignat, féu venir l'esclau que
n'estava al càrrec. Aquest li digué que, en no haver-hi cap convidat, havia pensat que
no era necessari un sopar de grans despeses. Lucul li replicà: '–Què dius ara! No saps que
avui Lucul sopa a casa de Lucul?'."

Plutarc de Queronea, Vida de Lucul, 40, 1 i 41, 3.

S'originà una desenfrenada passió pels peixos i pels fruits de mar, especialment

per les ostres i per les morenes. Molts il·lustres romans d'aquesta època foren

anomenats piscinarii, 'amants dels vivers', pel fet de posseir vivers de peixos.

Sergi Horata (el cognom del qual vol dir 'orada' en llatí) féu una fortuna im-

mensa amb la cria d'ostres a Baies (a la Campània):
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"Gai Sergi Horata, per tal de no tenir sotmesa la seva golafreria als capricis del mar, es creà
mars particulars, tancant les aigües del mar dins els estuaris, i posant diversos tipus de
peixos en recintes tancats per molls; així cap temporal no impediria que a la seva taula
manqués cap mena de plat. Omplí també d'edificacions espaioses i elevades les ribes del
Llac Lucrí [a la Campània] que, fins a aquell moment, havien estat desertes, per tal de
poder gaudir sempre d'ostres ben fresques."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 9, 1, 1.

Lucul també es féu construir a la seva vil·la de Nàpols unes piscines especials

per a criar-hi morenes que, a la seva mort, foren valorades en més de 40.000

sestercis. Una anècdota relativa a un censor romà d'aquesta època revela la

predilecció que hom tenia per aquest tipus de peix:

"Cras, que havia estat censor amb Gneu Domici (92 aC), que fou tingut per un dels homes
més eloqüents, i que es considerava el primer entre els homes més il·lustres, es vestí de
dol quan es morí una morena del seu viver, i la plorà com si fos una filla."

Macrobi, Saturnals, 3, 15, 3-4.

Aquestes exhibicions d'opulència en el menjar provocaren la crítica dels

sectors tradicionals, els quals promogueren lleis�antisumptuàries, des-

tinades a limitar aquestes mostres desmesurades de luxe.

Ja el 275 aC Publi Corneli Rufí havia estat expulsat del Senat per posseir més

de deu lliures de vaixella d'argent. Un decret del Senat del 171 aC restringia el

pes de la vaixella d'argent a cent lliures. Pocs anys després, la Llei Fànnia (161

aC) limitava novament les despeses dels banquets.

"Entre els antics romans, la frugalitat i la moderació en l'alimentació no només era as-
segurada pels usos i pels costums privats, sinó també per prohibicions públiques i per
nombroses disposicions legals. [...] Un vell decret del Senat, promulgat durant el conso-
lat de Gai Fanni i de Marc Valeri Mesal·la (171 aC), ordenà als prohoms de la ciutat, els
quals, segons un antic costum, es convidaven a dinar en els Jocs Megalenses, que jures-
sin, davant els cònsols [...] que no gastarien en cada sopar més de cent vint asos, sense
incloure l'oli, la farina i el vi, que no beurien vi foraster, sinó només vi del país, i que
no posarien a taula més de cent lliures de vaixella d'argent. Després d'aquest decret del
Senat, fou aprovada la Llei Fànnia (161 aC), que permeté gastar cent asos diaris durant la
celebració dels Jocs Romans, dels Jocs Plebeus, de les Saturnals, i en altres dies de festa,
i al mateix temps fixà per a cada mes deu dies en què només se'n podien gastar trenta,
mentre per a la resta de dies era permès gastar-ne només deu."

Aulus Gel·li, Nits àtiques, 2, 24, 14.

Ara bé, la "luxúria", procedent de Grècia, també tingué un vessant

intel·lectual i cultural. Es fomentà la creació de cenacles literaris o filo-

sòfics, i l'aparició de biblioteques privades d'ús públic.

La moda de considerar el llibre com a part del botí fou inaugurada per Luci

Emili Paule, el vencedor de Pidna (168 aC), que s'endugué a Roma la biblioteca

dels reis de Macedònia. Després, el mateix Lucul creà una biblioteca personal

oberta al públic, tal com descriu Plutarc:
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"El que [Lucul] feia amb els llibres és digne d'estima i d'elogi. En efecte, n'aplegava molts
de ben escrits. L'ús que en feia era més honorable que no pas la simple possessió, ja que
eren disponibles per a tothom, sense restriccions, tant les galeries com les sales d'estudi
eren obertes als grecs, de manera que hi anaven sovint com si fos la residència de les
Muses, i departien els uns amb els altres, deixant de banda joiosament les seves preocu-
pacions. Lucul en persona moltes vegades passava el temps passejant pels passadissos,
i ajudava els polítics si li ho demanaven. En definitiva, la casa de Lucul era un lloc de
trobada i de caliu grec per als que venien a Roma."

Plutarc de Queronea, Vida de Lucul, 42, 1-2.

Fou, però, Juli Cèsar qui planejà per primera vegada la creació d'una gran bi-

blioteca, amb una secció llatina i una secció grega, oberta al públic. En aquesta

tasca comptà amb l'ajut inestimable de Varró, un dels escriptors més prolífics

i erudits de la romanitat, que escrigué, per a l'ocasió, un dels primers tractats

de biblioteconomia: el De bibliothecis (que no s'ha conservat). El projecte de

Cèsar fou dut a terme, ja en època d'August, per Asini Pol·lió, un col·laborador

seu, el qual, tal vegada amb una certa dosi de provocació, instal·là la biblioteca

a l'Atri de la Llibertat.

Algunes de les crítiques dels sectors tradicionals tingueren els seus efectes. La

pràctica de determinades activitats artístiques (dansa, música, teatre, escultura

i pintura) sempre estigueren mal vistes, i considerades impròpies d'un ciutadà

romà. També fou criticat l'acaparament d'obres d'art en l'àmbit privat, ja que

s'entenia que les riqueses havien d'estar destinades en tot moment a la mag-

nificència pública.

5.3. Innovacions religioses

Els contactes amb les civilitzacions orientals comportaren la introducció de

noves divinitats en l'univers religiós dels romans. En principi, atès el caràcter

permeable de la religió romana, la introducció de nous cultes podia tenir lloc

de manera oficial, amb diversos mecanismes, que tenien com a objecte incor-

porar les divinitats foranes al panteó romà.

Exemples d'introduccions de divinitats estrangeres

Al començament de l'època republicana foren introduïts a Roma els primers cultes grecs.
Així, els Dioscurs —Càstor i Pòl·lux— foren "evocats" de Túsculum a l'inici del segle V
aC. De resultes d'unes epidèmies que afectaren durament la ciutat de Roma, es decidí de
cridar la presència d'Apol·lo Mèdic i, posteriorment, s'hi associà Esculapi, déu grec de la
medicina.

Amb tot, en alguns casos la introducció de cultes orientals es féu sovint al

marge de les reglamentacions oficials, la qual cosa provocà les suspicàcies,

l'oposició i, fins i tot, la repressió dels sectors més conservadors.

"El cònsol Luci Emili Paule (218 aC), després que el Senat hagués ordenat la destrucció
dels santuaris d'Isis i de Serapis, en veure que cap obrer no gosava acostar-s'hi, es tragué
la toga pretexta, prengué una destral, i ell mateix trencà les portes dels temples."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 1, 3, 4.

Lectura complementària

Una bona anàlisi dels cultes
orientals i de la seva influèn-
cia en la religió tradicional
romana es pot llegir en l'obra
següent:
F.�Cumont (1987). Las religi-
ones orientales y el paganismo
romano (trad. de J.C. Berme-
jo). Madrid: Akal.
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La introducció d'aquests cultes, que tingué en la Campània la seva via

d'entrada natural a Roma, responia a la crisi de valors que experimentà la soci-

etat romana a les acaballes de la República. Les traumàtiques experiències po-

lítiques viscudes pels romans al llarg de més d'un segle, l'accentuació dels con-

trastos socials, el repartiment cada cop més desigual de les riqueses, i la mar-

ginació de la vida pública d'importants sectors socials provocaren, entre altres

coses, una pèrdua progressiva del sentiment de formar part d'una col·lectivitat

i, doncs, un individualisme creixent.

Per a buscar-hi respostes, els romans decidiren de confiar en una sèrie de reli-

gions i de cultes que els oferien la salvació a títol individual i que els prometien

la immortalitat. Així, per a satisfer aquestes necessitats humanes, entraren a

Roma tot un seguit de divinitats orientals de procedència diversa, com ara Cí-

bele, la deessa frígia introduïda de manera oficial l'any 205 aC per prescripció

dels Llibres Sibil·lins. Associat a aquest culte, hi ha Atis, el castrat frigi dedicat

a venerar la deessa, i els gals, sacerdots també castrats, protagonistes d'unes

famoses processons.

D'una manera menys oficial, es difongueren a Roma, especialment entre les

classes menys afavorides, cultes en honor de Dionís-Bacus i de les divinitats

egípcies (Isis i Serapis), que sovint toparen amb la oposició del Senat. En efecte,

el famós afer de les Bacanals del 186 aC evidencià els límits d'aquesta nova

mentalitat i pràctica religiosa, considerades potencialment subversives.

La repressió dels Bacanalia

El culte a Bacus, estès amb gran força per tot Itàlia, era de tipus mistèric i comportava la
celebració de rituals ocults accessibles només a un grup d'iniciats. El gran favor popular
de què gaudia aquest culte entre les classes socials menys afavorides s'explica, en gran
part, perquè oferia als creients una esperança de salvació i de fusió íntima amb la divini-
tat. A la pràctica, sembla que aquestes reunions orgiàstiques i secretes provocaven tota
mena d'incidents que escapaven del control de les autoritats. Per aquest motiu, el Senat
activà mesures repressives contra els adeptes d'aquest culte, acusant-los de conspiradors,
criminals i subversius. Hom conserva el relat de l'historiador Titus Livi sobre aquest afer
i també una carta enviada pel Senat a una comunitat del sud d'Itàlia posteriorment gra-
vada en bronze. En aquest document, conegut incorrectament com a Senatconsult de les
Bacanals, s'especifiquen les noves condicions, extremament restrictives, sota les quals es
podia continuar retent culte a Bacus.

Vegeu també

Per a la crisi de valors d'època
tardorepublicana, vegeu
l'apartat 6, titulat "Dilacerata
res publica".

La difusió de cultes a les divinitats egípcies –Isis, Osiris i Serapis– té l'epicentre

a Delos, l'illa grega sota protecció dels sobirans d'Egipte primer i de Roma des-

prés, que esdevingué un port franc molt pròsper durant el segle II aC. D'aquí,

els cultes egipcis es traslladaren a la Campània (d'on eren la majoria de comer-

ciants itàlics instal·lats en aquesta illa), i de la Campània, a Roma. Amb tot, el

gust egiptitzant anà més enllà de l'esfera religiosa, i esdevingué una autèntica

moda (una de les manifestacions del gust per l'exotisme típic de la societat ro-

mana), com evidencia, entre d'altres, el famós mosaic amb escenes nilòtiques

trobat al santuari de la Fortuna Primigènia de Preneste.

El déu Serapis
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Molts d'aquests cultes orientals compartiren una sèrie de característi-

ques relatives tant a la seva concepció religiosa com als rituals seguits.

Quant al sistema�doctrinal, alguns d'aquests cultes creien en l'existència d'un

déu que moria i que ressuscitava; cercaven la salvació de l'individu, no pas

la de la col·lectivitat; postulaven l'existència d'una ànima immortal; no eren

excloents, és a dir, admetien la veneració d'altres déus, i tenien caràcter uni-

versalista (hi eren admeses totes les classes socials).

Pel que fa al conjunt de pràctiques� rituals, aquestes religions compartiren

l'existència de ritus d'iniciació, sovint desconeguts a causa del seu caràcter mis-

tèric; rememoraven en la litúrgia la vida, els patiments, la mort i la resurrecció

del seu déu; propiciaven la unió mística entre el fidel i la divinitat mitjançant

banquets sagrats o altres cerimònies; feien les seves pràctiques rituals de nit o

en llocs subterranis i, a més, solien fer processons en què els instruments de

percussió i la música estrident eren els protagonistes.

5.4. Influències en el camp de l'art i de l'urbanisme

Les manifestacions artístiques són un dels altres terrenys fecunds d'interacció

entre el món grec i el món romà. Inicialment, la influència hel·lenística se

centrà en l'àmbit privat (menys exposat a les prohibicions i les limitacions que

emanaven de les autoritats), i fou més intensa en les zones del sud d'Itàlia,

més hel·lenitzades, que no pas en la mateixa Roma, on el pes de la tradició i

l'oposició a les innovacions es feien sentir amb contundència.

L'estudi de l'arquitectura d'època tardorepublicana pot resultar

il·lustratiu de la interacció entre Roma i Grècia. Bona part de les realit-

zacions arquitectòniques d'aquest període són resultat de la fusió entre

les tradicions constructives itàliques i les innovacions arquitectòniques

procedents de l'Orient hel·lenístic.

L'expansió territorial romana permeté d'accedir a nous materials, els quals,

juntament amb els materials tradicionals (les toves volcàniques locals, com

el peperino o la tova de l'Aniene), s'empraren tant en l'arquitectura com en

l'escultura. En època tardorepublicana s'utilitzaren, per primer cop, pedres

com el travertí (una tosca calcària de Tíbur, blanca i porosa), i marbres blancs

i de colors, emprats en forma de plaques de revestiment o en forma de blocs

estructurals decorats.

Quant a les tècniques�constructives, la descoberta de l'opus�caementicium

(probablement d'origen campà) oferí grans oportunitats a l'arquitectura roma-

na. Es tracta d'un formigó constituït pels caementa (pedres petites, còdols, frag-

ments ceràmics) lligats amb un morter format per argila, calç i putzolana,

Estatueta del déu Mitra
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una singular sorra volcànica de la Campània (de Pozzuoli, l'antiga Putèols).

Aquesta tècnica que pot ser utilitzada en la construcció d'edificis de dimensi-

ons relativament grans.

En el camp de les tipologies�constructives, la tradició itàlica fou força flexible

a les influències hel·lenístiques. Adoptà, amb mínimes modificacions, els edi-

ficis hel·lenístics (tholos, macellum, porticus). En altres casos, modificà i reela-

borà els models hel·lenístics, fins a aconseguir creacions plenament originals,

com ara la basílica, l'amfiteatre, les termes o el teatre.

En efecte, l'arquitectura tardorepublicana adoptà de l'arquitectura grega for-

mes com la tholos, (el temple perípter circular), el macellum, (el mercat qua-

drangular format per un períbol extern amb botigues que delimiten un pati

central a cel obert, ocupat per una tholos), i la porticus, (la sala allargassada

amb columnes que deriva de sales hipòstiles i de les stoai hel·lenístiques).

La basílica, un edifici judicial i administratiu, apareix a l'inici del segle II aC.

Es discrepa a l'hora de determinar-ne l'origen i l'estructura primitiva. Sembla

que era un edifici allargassat, sense façana monumental, amb un ample sector

central (a cel obert, segons uns autors, o cobert amb un teulat de dos vessants,

segons altres autors). A banda i banda d'aquesta nau central, s'obrien diverses

naus laterals, més baixes, delimitades per files de columnes que creaven un

períbol extern. Inicialment, el tribunal, la seu dels jutges, era al costat llarg,

però, més tard, ocupà un dels costats breus.

L'origen de les basíliques

Basílica vol dir en grec 'per-
tinent al rei, reial'. Per a uns
autors, el nom fa referència
a un atrium regium, 'atri dels
reis', un edifici del Fòrum Ro-
mà destruït a la fi del segle III
aC. D'altres creuen que la de-
nominació respon al fet que la
basílica és una adaptació funci-
onal de les sales de representa-
ció dels reis hel·lenístics.

També en aquesta època sorgiren les construccions destinades a satisfer les

necessitats de lleure –teatres, amfiteatres, termes– en l'elaboració dels quals la

Campània tornà a tenir un paper preponderant.

5.4.1. L'arquitectura privada

Lliure de les restriccions contra la luxúria hel·lenística que patia l'arquitectura

pública, l'arquitectura privada esdevingué un marc privilegiat per a aplicar les

experiències més innovadores procedents del món grec.

Vegeu també

L'arquitectura de lleure és ob-
jecte d'una anàlisi més detalla-
da en l'apartat 10.

Pompeis. Casa del Faune. Peristil
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A tot Itàlia es modificà el tipus d'habitatge tradicional de les classes puixants, la

domus�d'atri, estructurada entorn d'un atri central. Per influència hel·lenística

aparegué la domus�d'atri�i�de�peristil. Aquest tipus arquitectònic presentava

dos espais a cel obert: l'atri a la part anterior, i el peristil a la part posterior.

Entorn d'aquests dos espais se situaven les estances, moltes de les quals deixa-

ren de tenir valor funcional i esdevingueren simples espais de "representació",

destinats a l'exhibició del luxe i les obres d'art del propietari.

Al mateix temps, es difongueren les grans residències rurals –les uillae, 'vil·les'–

que integraven una part productiva (l'anomenada pars rustica) i una part resi-

dencial (la pars dominica), reservada al propietari. La pars dominica s'engalanava

amb tota mena d'estances i mobiliari fidel a les noves modes. Així, aquestes re-

sidències, amb jardins, porxos, vestíbuls, estances àmplies i biblioteques esde-

venien també un lloc de descans. Lluny de l'estrès de la ciutat, el propietari i els

seus convidats es poden dedicar a la contemplació i a la discussió intel·lectual.

A la Campània, la zona escollida per la classe dirigent romana per a construir

les seves residències d'oci, es difongué un tipus particular de vil·la: la vil·la

marítima. Aquest tipus arquitectònic intentava d'adaptar-se i d'integrar-se al

terreny que l'envoltava. El resultat era un conjunt escenogràfic magnífic. El

litoral campà, des de Cumes a Surrent, Baies, Puteoli, Nàpols, les illes de Prò-

cida i d'Ísquia, i els territoris d'Estàbies, Pompeis i la península de Surrent, fou

cobert per luxoses vil·les, ocupades per les famílies benestants de Roma que

hi trobaven la calma i el repòs.

El litoral de la Campània

Pompeis. Casa del Faune. Planta
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5.4.2. El paper decisiu de la Campània

Fora de Roma, l'oposició a les influències hel·lenístiques no era tan contun-

dent. Per això, en el segle II aC les ciutats de la Campània i del Laci, sense les

restriccions legals ni el boicot dels sectors tradicionals que condicionaven ne-

gativament el desenvolupament artístic, esdevingueren focus d'irradiació de

les influències hel·lenístiques, i nuclis de creacions artístiques originals.

La Campània fou una zona d'avantguarda amb una extraordinària

capacitat d'assimilació i de creació, d'on provenen innovacions en el

camp dels materials, de les tècniques i de la tipologia constructiva (ter-

mes, amfiteatre, teatre), lligades a les noves necessitats socials.

Els primers edificis�termals coneguts són a la Campània. Els exemples més

antics, com ara les termes de Càpua (anteriors a la Segona Guerra Púnica), les

Termes Centrals de Cumes (anteriors al 180 aC) i la primera fase de les Termes

Estabianes de Pompeis (del 180 aC), presentaven un esquema força simple

basat en una successió d'estances rectangulars.

Pompeis. Termes Estabianes. Primera fase (180 aC). Reconstrucció axonomètrica i planta

Pusilla Roma

Freqüentada per tots els expo-
nents de la classe dirigent, la
Campània esdevingué una pu-
silla Roma 'una Roma en minia-
tura', tal com l'anomena Cice-
ró.

Inicialment, els teatres de la Campània continuaren la tradició grega, amb la

càvea recolzada en un turó, i amb l'edifici de l'escena separat de la graderia.

En el decurs del segle II aC diverses innovacions duran a l'aparició del teatre

romà. Per exemple, el teatre de Teanum Sidicinum (fi del segle II aC) és un

dels primers en què la càvea no aprofitava el vessant d'un turó, sinó que se

sostenia en galeries voltades.

Els primers amfiteatres campans (Putèols, Càpua, Cumes) daten del segle II aC.

L'exemple més antic conservat és l'amfiteatre de Pompeis (d'època sul·lana), en

el qual són visibles algunes deficiències estructurals que cal atribuir al procés

d'experimentació.

5.4.3. Els primers canvis a Roma

La segona meitat del segle II aC fou el període més brillant de l'arquitectura i

de l'urbanisme republicà.

Pompeis. Inscripció de l'amfiteatre
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Tot i l'oposició dels grups conservadors, a Roma, progresivament, s'obrí

també camí la influència hel·lenística. La figura més representativa fou

d'aquest període l'arquitecte grec Hermodor�de�Salamina, que emprà

formes (perípters jònics) i materials de construcció (el pentèlic) típica-

ment grecs.

Hermodor�de�Salamina construí diversos edificis de la part meridional del

Camp de Mart: el Pòrtic de Metel, amb els temples de Juno Regina i de Júpiter

Estàtor, el temple sota San Salvatore in Campo, o la tholos del Fòrum Boari.

En efecte, Hermodor de Salamina participà en la construcció del Pòrtic�de

Metel (vers el 147 aC), a la part sud del Camp de Mart. El pòrtic englobava

els temples de Juno Regina i de Júpiter Estàtor, també refets. Aquest darrer

temple, un perípter d'ordre jònic, fou el primer edifici de Roma en què s'emprà

el marbre pentèlic, originari de l'Àtica. Així, el Pòrtic de Metel esdevingué un

santuari per a exhibir els tresors capturats a Grècia, com ara el conjunt eqüestre

d'Alexandre i els seus vint-i-cinc companys caiguts a la batalla del Grànic, obra

del gran escultor grec d'època clàssica Lisip.

S'ha atribuït a Hermodor de Salamina un temple�de�Mart�in�circo, situat sota

l'actual església de San Salvatore in Campo. Era un temple perípter (sis per nou

columnes) d'ordre jònic fet també amb pentèlic.

A aquesta onada hel·lenitzant (sense que es pugui assegurar que també sigui

obra d'Hermodor) pertany la tholos�del�Fòrum�Boari (120 aC), d'ordre corin-

ti, feta també de pentèlic, amb escalinata d'accés i sense podi. L'edifici, errò-

niament conegut com el temple de Vesta, en realitat és el temple d'Hercules

Oliuarius, comissionat per un important mercader d'oli de Tíbur.

El sector central del Camp de Mart fou objecte d'una monumentalitza-

ció, amb la construcció de temples, com ara els temples�de�l'àrea�de�Lar-

go�Argentina. Aquesta zona, un dels complexos més ben coneguts de

l'arquitectura republicana, mostra el compromís entre les tradicions ità-

liques i les innovacions hel·lenístiques, que caracteritzà l'evolució poste-

rior de l'arquitectura romana.

L'àrea sagrada de Largo Argentina

L'àrea sagrada de Largo Argentina es configura com un espai ocupat per una sèrie de
temples arrenglerats, datats en època tardorepublicana. El temple A (meitat del segle III
aC), un perípter hexàstil, fou el segon a ser construït i dedicat a Juno Curitis o a Jutur-
na. El temple B (del 101 aC), el més recent, fou construït per Quint Lutaci Càtul per a
commemorar la victòria sobre els cimbres i dedicat a la Fortuna huiusce diei, 'La Fortuna
del dia d'avui'. És una síntesi entre tradicions itàliques i gregues: en la forma (una tholos
d'ordre corinti) són evidents les influències gregues; en canvi, pel fet d'alçar-se sobre podi
i pel de tenir escalinata només per la part central seguia la tradició itàlica. Al seu interior
foren trobats fragments d'un acròlit, atribuït a Escopes Menor, un escultor grec actiu a
Roma entorn del 100 aC. El temple C (fi del segle IV aC-inici del segle III aC), el més antic,

Roma. Tholos del Fòrum Boari
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dedicat a Ferònia, és un perípter sine postico. El temple D (del 179 aC) és dedicat als Lares
permarini. Tota l'àrea era rodejada d'un vast porticat, anomenat Porticus Minucia.

Roma. Largo Argentina. Planta dels temples

5.4.4. La profusió de les estàtues

La influència hel·lenística avançà també en el camp de l'estatuària. Ben aviat

es començà a difondre la moda de tenir estàtues, de peu o a cavall. Això re-

sultava tot un escàndol als ulls de la mentalitat conservadora. El súmmum de

la provocació, emperò, foren les estàtues dels notables completament nus, a

imitació de les estàtues dels sobirans hel·lenístics.

La influència de l'estatuària grega fou ja molt evident a partir de l'inici del segle

II aC. Una de les primeres obres que revela aquesta influència és l'anomenat

sobirà�hel·lenístic, també denominat príncep o dèspota hel·lenístic (III-II aC;

Roma, Museu de les Termes). És una estàtua masculina nua recolzada sobre

una llança, esquema que probablement deriva de l'Alexandre amb la llança de

l'escultor grec Lisip. La iconografia remet als retrats dels sobirans hel·lenístics

(especialment en l'execució de la barba i dels cabells), però, a diferència

d'aquests, no presenta la característica diadema reial. Per això, alguns estudio-

sos l'han considerada l'estàtua d'un general romà no identificat (i, consegüent-

ment, n'han abaixat la datació al 180-150 C). Sigui qui sigui el personatge re-

presentat, l'estil és plenament hel·lenístic.

L'illa�de�Delos, port franc sota protecció romana, esdevingué un marc privi-

legiat per a aquesta fusió entre elements itàlics i hel·lenístics. En l'estatuària

s'assisteix a la barreja entre la nuesa heroica pròpia de l'estatuària grega,

d'inspiració lisipea, i el retrat realista de tradició medioitàlica.

Les estàtues de Delos

L'illa de Delos fou un lloc de trobada entre Roma i Orient. D'aquesta illa prové l'estàtua
de Gai�Ofeli (100 aC; Delos), obra de dos escultors neoàtics, o el Pseudoatleta (90 aC;
Atenes, Museu Nacional). Força semblant per l'estil resulta l'anomenat General�de�Tíbur
(90-70 aC; Roma, Palazzo Massimo alle Terme), una estàtua de marbre pentèlic trobada
al temple d'Hèrcules Vencedor a Tíbur, obra d'un escultor grec. Representa un militar en
posició heroica amb el tors i la pelvis nua. A terra, com a suport, hi ha la cuirassa. El
rostre, en canvi, presenta el component realista propi de la tradició medioitàlica.

En època tardorepublicana foren actius a Delos i a Roma diversos tallers

d'escultors�neoàtics (com ara Pasíteles de Nàpols i els seus deixebles, anome-

nats 'pasitèlics') que fan còpies d'escultures gregues d'època clàssica destinades

L'anomenat sobirà hel·lenístic, III-II aC. Roma.
Museu de les Termes
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a l'aristocràcia romana. En realitat, però, l'estil d'aquestes produccions neoà-

tiques és força eclèctic, la qual cosa acontentava el gust dels clients romans,

àvids de posseir "escultures gregues".

En definitiva, les noves tendències de l'escultura i l'arquitectura, com totes les

altres manifestacions de la vida cultural o de l'organització política i social,

es revelen com el resultat d'una solució de compromís entre les tradicions

romanes i les noves influències hel·lenístiques que provenien del món grec.

Malgrat l'oposició dels sectors conservadors, els contactes amb el món grec

havien transformat els fonaments de la societat romana.
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6. Dilacerata res publica

En l'apartat anterior, hom ha vist que els contactes amb el món grec i el procés

d'hel·lenització dels segles III i II aC contribuïren a qüestionar el sistema de

valors, ètics, ideològics i religiosos de la Roma republicana.

En aquest apartat, s'examinarà fonamentalment el segle I aC, en concret, el

període comprès entre l'elecció de Tiberi Semproni Grac com a tribú de la plebs

(133 aC) i la batalla d'Àctium (31 aC). Per a Roma fou una etapa�de�crisi�eco-

nòmica,�social,�política�i�cultural que, a la llarga, portà a la liquidació del

règim republicà; per això, ha semblat oportú estudiar, en els primers apartats,

alguns dels factors –de naturalesa econòmica, social i política– que contribuï-

ren a aquest desenllaç dramàtic.

En la secció final, hom examinarà l'aparició�i�consolidació�dels�líders�caris-

màtics –Màrius, Sul·la, Pompeu Cèsar–, atès que la presència de cabdills enèr-

gics constituí un dels elements més visibles d'aquesta època de convulsions

que caracteritzà la vida de l'última generació de la República.

6.1. Les causes de la crisi tardorepublicana

Els romans analitzaren la crisi des d'una posició moralista.

Lectura complementària

E.S.�Gruen (1974). The Last
Generation of the Roman Repu-
blic. Berkeley: University of
California Press.

Els escriptors antics centraren el seu interès a determinar les causes�'mo-

rals'�de�la�crisi, ja que consideraren que hauria estat provocada per la

pèrdua de les virtuts tradicionals, l'abandonament del mos maiorum, i

l'adopció de costums estrangers.

Aquesta és, per exemple, la visió de l'historiador Sal·lusti, el qual atribuí la

causa de la crisi a l'aparició d'ambicions polítiques desenfrenades i a l'afany

de riquesa:

"Quan la República hagué crescut gràcies al treball i a la justícia, després d'haver vençut
els reis en grans combats, d'haver subjugat per la força nacions salvatges i pobles ingents,
i quan Cartago, la rival del poder romà, hagué estat destruïda de soca-rel i tots els mars
i les terres mostraven les portes obertes, la fortuna començà a mostrar-se cruel i a con-
fondre-ho tot. L'oci i les riqueses, desitjables en altre temps, esdevingueren una càrrega
massa insuportable per a qui anteriorment havia suportat, sense massa dificultat, esfor-
ços, perills i situacions dubtoses o difícils. Així doncs, primer, sorgí l'afany de diners i,
després, la set de poder. Aquesta fou, per així dir-ho, la font de tots els mals."

Sal·lusti, La conjuració de Catilina, 10.

Una ciutat en venda

Sal·lusti fa afirmar a Jugurta, rei
de Numídia, que a Roma tot
estava en venda:
"Diuen que, fora ja de Ro-
ma, [Jugurta] tornà la vista
cap a la ciutat i, mirant-la una
i altra vegada en silenci ab-
solut, a la fi exclamà: '–Oh,
ciutat venal i que desaparei-
xeria a l'instant, si trobés un
comprador!'" (Sal·lusti, La
Guerra de Jugurta, 35.)
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En realitat, emperò, la crisi tingué causes econòmiques, socials i políti-

ques, molt més profundes i determinants que no pas aquestes simples

motivacions "morals".

En efecte, la crisi es degué, sobretot, a factors�d'índole�econòmica –desapari-

ció de la petita i mitjana propietat, desenvolupament de la vil·la esclavista i

del latifundi, irrupció del comerç a gran escala–, social –desaparició del con-

sens, reivindicacions oposades per part dels distints agents socials–, i política

–rivalitats familiars i partidistes, debilitat i inacció del sistema republicà– que

seran objecte d'una anàlisi més detallada en les seccions següents.

6.1.1. Canvis de l'estructura econòmica

Les conquestes i l'expansió territorial modificaren l'estructura econòmica que

havia permès i assegurat la dinàmica expansionista de Roma.

La conquesta havia representat, sovint, l'arribada de tresors immensos. Els au-

tors antics són especialment atents en la descripció de les cerimònies de tri-

omf, en les quals els vencedors portaven a Roma les riqueses saquejades als

enemics. Cada triomf significava l'afluència a l'urbs d'una quantitat ingent de

numerari i d'obres d'art.

Un dels factors essencials per a entendre les transformacions econòmi-

ques d'aquest període rau en els canvis en els drets de propietat de la

terra, canvis que provocaren la�crisi�de�la�petita�propietat�itàlica, i el

desenvolupament�del�latifundi�i�de�la�vil·la�esclavista.

La durada creixent de les campanyes militars i el fet que l'exèrcit fos format pels

mateixos ciutadans romans, majoritàriament pagesos, dificultaren el mante-

niment de la petita i mitjana propietat camperola. El descontentament era

creixent, i sovintejaren les reivindicacions a favor d'una llei agrària.

Les conquestes militars havien significat l'augment de l'ager publicus, és a

dir, les propietats estatals. Ara bé, això no havia comportat el repartiment

d'aquestes terres públiques entre tots els ciutadans. Se n'havien apropiat

les classes dirigents romanes i les havien sotmès a formes no extensives

d'explotació (pastures).

L'ager publicus també es podia privatitzar i esdevenir el nucli inicial d'extensos

dominis en mans de propietaris absentistes. En el latifundi, la terra era con-

reada per petits camperols (esclaus, lliures), vinculats als propietaris amb di-

verses modalitats de contractes; el conreu era extensiu i majoritàriament es

dedicava a cereals o a pastures.

L'abolició de l'impost
personal

Després de la batalla de Pidna
(168 aC), el trasllat a Roma del
tresor del rei de Macedònia féu
que s'abolís l'impost personal
fins a la mort de Cèsar. Gràcies
a les victòries a Orient, els ciu-
tadans romans deixaren de pa-
gar impostos.

Plànol d'una vil·la rústica
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També es desenvolupà, en determinades zones, un nou tipus d'explotació agrà-

ria: la vil·la�esclavista. Es tracta de propietats de dimensions mitjanes que es

dedicaven a conreus intensius, amb prevalença dels productes més ben remu-

nerats (vi, oli), que podien ser objecte d'una comercialització a gran escala. El

treball, racionalitzat i especialitzat, era exercit tant per esclaus com per treba-

lladors lliures assalariats, sota el control d'un uilicus, 'capatàs'.

L'explotació esclavista tenia, però, uns límits de rendibilitat clars. Era una es-

tructura econòmica relativament fràgil, ja que depenia del mercat, tant pel

que fa a l'oferta de factors de producció (els esclaus) com pel que fa a la de-

manda dels seus productes. Les rendes podien ser força altes a curt termini,

però la viabilitat a llarg termini era molt més compromesa. Una de les maneres

d'incrementar els rendiments fou l'ampliació del marge de benefici, després

d'augmentar el grau d'explotació de la força de treball esclava. Això provocà

les revoltes d'esclaus d'època tardorepublicana.

Settefinestre

Settefinestre és una localitat
del centre d'Itàlia on ha estat
excavada una important vil·la
esclavista.

Les revoltes d'esclaus (73-72 aC)

Espartac, d'origen traci, fou capturat com a esclau i conduït a una escola de gladiadors de
Càpua, d'on escapà amb una setantena de companys (73 aC). Després de derrotar diversos
exèrcits romans, entre els quals hi ha els exèrcits dels cònsols del 72 aC, es dedicaren
a atacar les ciutats del sud d'Itàlia i arribaren a ser prop de 90.000 efectius. Només la
intervenció de Cras, amb vuit legions, aconseguí de derrotar l'exèrcit d'Espartac.

6.1.2. La desaparició del consens social

Els canvis en l'aprofitament dels recursos comuns i, en particular, la decadèn-

cia creixent de la petita i mitjana propietat itàlica en benefici de les noves es-

tructures agràries –latifundi, vil·la esclavista–, provocaren el trencament del

consens que havia sustentat, fins aleshores, la societat romana.

Amb la desaparició�del�consens�social, els diversos grups de la societat

romana tendiren a cercar la satisfacció de llurs interessos de classe.

L'oligarquia�senatorial, és a dir, el grup reduït de famílies que monopolitzava

el poder polític, detenia la propietat agrària i controlava la utilització de l'ager

publicus, dedicat ara, en bona part, a la cria de bestiar transhumant, negoci

que els proporcionava una font important de rèdits. Per això, li interessava

de mantenir l'statu quo i els seus privilegis. S'oposava a qualsevol intent de

reforma que alterés els drets sobre l'ager publicus. Per això, la classe senatorial

fou especialment hostil als intents de reforma agrària dels Gracs (133-123 aC)

i dels anomenats populares.

L'ordo�equester, els cavallers, format pels individus amb un cens superior als

400.000 sestercis, basaven llur riquesa en l'activitat mercantil. Controlaven

el comerç, es feien càrrec de les licitacions de l'Estat i de diversos serveis de

Espartac

Espartac és un home desarre-
lat i de nacionalitat feble, que
ha esdevingut un mite de la
classe obrera, símbol univer-
sal de la lluita de classes i de la
rebel·lió davant les injustícies i
l'explotació de la força de tre-
ball.

Lectura complementària

P.A.�Brunt (1973). Conflictos
sociales en la República roma-
na. Buenos Aires: Eudeba.
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l'administració com ara la recaptació d'impostos. Tot i la seva puixança eco-

nòmica, els cavallers estaven bandejats dels òrgans de govern i ocupaven una

posició de clara inferioritat respecte als senadors.

La plebs�romana desitjava disposar de més mitjans de subsistència i, per això,

veia amb bons ulls el repartiment de terres o d'aliments amb càrrec a les arques

de l'Estat. Ara bé, no volia compartir aquests privilegis amb els que no gaudien

de la ciutadania romana. La seva importància, però, era cabdal, ja que resultava

decisiva en els processos electorals.

Les elits�d'Itàlia se sumaven al descontentament general. Malgrat ser legal-

ment aliades de Roma, es veien marginades políticament, tot i compartir tots

els patiments i sofriments de les campanyes militars. Per això, les seves aspi-

racions eren gaudir de la plena ciutadania romana, per la qual cosa s'enfrontà

amb l'autoritat de Roma en la Guerra Social (92-88 aC).

Els habitants�de�les�províncies no sempre podien parlar bé dels mètodes de

l'administració romana. Roma els deixava en mans d'un governador, sense

sou, i de les companyies de publicans, àvids d'enriquir-se amb l'explotació i

opressió dels administrats. Els excessos conduïen tot sovint a judicis de repe-

tundis, 'd'extorsió', en els quals els provincials acusaven els seus antics gover-

nadors. L'exemple més dramàtic fou el judici contra Verres, l'antic governador

de Sicília, acusat per Ciceró a instància dels sicilians.

Les Verrines de Ciceró

L'any 70 aC els sicilians triaren Ciceró, que s'havia encarregat pocs anys abans del Govern
de l'illa, per tal que acusés l'exgovernador Verres, el qual, durant el seu mandat, havia
espoliat l'illa. Els discursos pronunciats contra Verres –les Verrines– evidencien que el
procés no fou un mer afer judicial, sinó que tenia importants implicacions polítiques, car
Ciceró denunciava també els excessos i la corrupció del règim oligàrquic. Les evidències
acumulades en aquests discursos foren tan grans que Verres marxà a l'exili abans que el
tribunal dictés la sentència de condemna.

6.2. Les lluites partidistes

La desaparició del consens social es traduí en una lluita�partidista�ferotge

que trencà pel mig la societat romana. Ara bé, les grans rivalitats polítiques

s'explicaven també per altres raons, com ara ambicions personals, odis visce-

rals, rivalitats ancestrals, desitjos de venjança o aliances estratègiques.

La societat romana d'època tardorepublicana visqué una autèntica po-

larització�política entre els optimates, partidaris del sistema oligàrquic

i de mantenir els poders del Senat, i els populares.

La Guerra Social

Del 92 al 88 aC té lloc la Guer-
ra Social, en què s'enfronten
els romans amb els seus an-
tics i vells aliats itàlics (els socii,
'companys, aliats'). Tot i que
Roma resultà vencedora del
conflicte, hagué de concedir
als vençuts el que volien. En
pocs anys, els itàlics esdevin-
gueren ciutadans romans de
ple dret.
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Els optimates, defensors del sistema oligàrquic basat en la preponderància del

Senat, pretenien limitar les activitats polítiques dels tribuns de la plebs, frenar

les concessions de la ciutadania romana, aturar qualsevol intent de reforma

agrària, i mantenir el poder entre els membres de la classe senatorial.

Els populares, partidaris del poble, intentaven de satisfer els interessos de la

plebs i, en particular, dur a terme els projectes de reforma agrària que havien

de solucionar la crisi de la petita i mitjana propietat camperola. A més, volien

que es repartissin aliments, amb càrrec a les arques de l'Estat, per subvenir les

necessitats dels més desafavorits.

En les seccions següents hom podrà comprovar la virulència dels enfronta-

ments polítics, amb l'estudi de l'anomenada "revolució" dels Gracs, la guerra

civil entre Màrius i Sul·la, l'esfondrament de l'ordre republicà després de la

mort de Sul·la, i els enfrontaments dramàtics dels anys seixanta i cinquanta

abans de Crist, que dugueren finalment a la guerra civil entre Cèsar i Pompeu.

6.2.1. L'experiència revolucionària dels Gracs

Lectura complementària

C.�Nicolet (1964). Les idées
politiques à Rome sous la Répu-
blique. París: Armand Colin.

Amb l'actuació dels Gracs (133-121 aC) començà un dels "problemes" polítics

que contribuïren a trencar l'estructura política romana.

Els dos germans Gracs exerciren el tribunat de la plebs de manera con-

trària al que havia estat la tradició. En feren una tribuna política des

d'on es podia dur a terme el seu programa polític, favorable als interes-

sos de la plebs. Per al Senat, era una revolució en tota regla.

La reforma agrària dels Gracs

Tiberi�Semproni�Grac (169/164-133 aC) estava ben relacionat amb totes les grans famíli-
es aristocràtiques de Roma (era nét d'Escipió l'Africà i gendre d'Api Claudi el Pulcre). Ideà
un paquet de mesures que preveien la redistribució de l'ager publicus entre els camperols
desocupats. Per això, es guanyà l'oposició dels poderosos. Fou elegit tribú de la plebs per
a l'any 133 aC. La seva reforma no fou aprovada per causa de l'oposició d'un altre tribú
de la plebs. A més, el Senat limità el finançament de les seves mesures. Tiberi novament
recorregué al poble per obtenir els fons, la qual cosa comportava una nova violació de la
pràctica tradicional. Fou assassinat per una conjura senatorial.

Deu anys després, Gai�Semproni�Grac (153-121 aC) recuperà els projectes del seu germà.
Fou elegit tribú de la plebs per al 123 aC i per al 122 aC. Intentà d'atraure's els itàlics,
que no gaudien de la ciutadania. Perseguí els opositors del seu germà, i promogué la
instal·lació de colònies de ciutadans romans i llatins, a Itàlia i fora d'Itàlia. Amb tot,
l'oposició senatorial ordí un complot i l'assassinà.

6.2.2. Màrius i Sul·la

Màrius (156-86 aC), originari d'Arpinum, una petita ciutat del Laci, pertanyia a

una família modesta que no havia exercit cap càrrec polític. Se significà com un

important militar, en particular durant la guerra contra el rei númida Jugurta

(111-105 aC) i en el decurs de la guerra contra els cimbres i teutons (113-101

Lectura complementària

C.�Nicolet (1967). Les Grac-
ques ou crise agraire et revoluti-
on à Rome. París: Julliard.

Vegeu també

Per a l'origen del tribunat de
la plebs, vegeu la secció dedi-
cada a l'assemblea de la plebs
i als magistrats plebeus dins
el subapartat 4.1.2 "Els magis-
trats".
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aC). Aviat esdevingué el representant dels interessos dels populares. El favor de

la plebs li féu guanyar set vegades el consolat –un fet molt inusual– i l'oposició

decidida del bàndol senatorial.

Als ulls dels conservadors, Màrius fou tot un revolucionari, especialment, a

causa de les seves reformes castrenses. En efecte, fou el primer que permeté

l'allistament a l'exèrcit dels membres més desafavorits de la societat romana

a canvi d'un sou. S'obrí, així, una via per a la professionalització de l'exèrcit,

però també per a la utilització política de la tropa, ja que els soldats només

obeïen al comandant que li assegurava puntualment l'estipendi.

Per a contrarestar la figura i l'ascendent de Màrius, el Senat li oposà un

antic col·laborador seu, Sul·la, el qual finalment, després de derrotar els

partidaris de Màrius, esdevingué amo absolut de Roma.

De Màrius a Sul·la

El comandament de la primera guerra contra Mitridates representà un primer motiu de
fricció personal entre Màrius i Sul·la. Inicialment, el Senat havia concedit el comanda-
ment a Sul·la, però els tribuns de la plebs revocaren la decisió i l'atorgaren a Màrius. La
reacció de Sul·la fou fulminant, ja que amb les legions ocupà Roma, matà un tribú de
la plebs i foragità Màrius. Era el primer cop a la història que un exèrcit romà ocupava
militarment la ciutat. Després de les campanyes d'Orient i de la mort dels principals líders
dels populares –Màrius (86 aC) i Cinna (84 aC)–, Sul·la dugué a terme una intensa política
repressiva contra els populares amb execucions, confiscacions, proscripcions i exilis. Des
del 82 fins al 80 aC, Sul·la, apel·lat Felix, 'afortunat', fou nomenat dictador amb poders
constituent, legislatiu, executiu, militar i judicial. Fou el primer cop a la història que no
es limitava la durada de la dictadura. Engegà una política legislativa que tendia a restau-
rar l'autoritat del Senat i limitar els poders dels tribuns de la plebs. El 79 aC es retirà vo-
luntàriament de la vida pública. Deixà el poder en mans dels seus col·laboradors i morí
poc després (78 aC).

La figura de Sul·la ha estat objecte d'interpretacions contraposades. Pels parti-

daris dels optimates, la seva obra hauria estat un últim intent de mantenir in-

tactes les estructures de la República, preservant en tot moment les prerrogati-

ves del Senat. Pels seus detractors, Sul·la ha passat a la història com el dictador

despòtic i cruel, capaç de dur a terme qualsevol atrocitat.

Malgrat la "restauració" dels poders dels Senat, les accions de Sul·la –l'ocupació

militar de Roma per primera vegada a la història, l'acumulació de la dictadura

amb l'objectiu de reformar les institucions, la crueltat mostrada envers els seus

enemics– serviren d'exemple dramàtic. Per això, algú considera que l'actuació

de Sul·la contribuí a erosionar els fonaments de la República.

6.2.3. La guerra civil entre Pompeu i Cèsar

L'ordre (re)establert per Sul·la, afavoridor dels interessos dels optimates, es des-

féu amb rapidesa relativa, gràcies a la creixent rivalitat interna dins el bàndol

dels optimates i, fins i tot, entre els mateixos col·laboradors de Sul·la.
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A partir d'aquest moment, s'articularen una sèrie d'aliances, determina-

des sempre per l'enfrontament entre optimates i populares, que culmina-

ren en una nova guerra civil entre Pompeu i Cèsar.

Després de la "restauració" sul·lana, se situa l'ascensió política de Gneu Pom-

peu, anomenat Magne, 'gran', en record dels seus triomfs militars. Fill d'un

general d'origen itàlic, Pompeu havia servit fidelment en el bàndol de Sul·la,

tot i que les relacions entre Sul·la i Pompeu sempre havien estat una mica es-

pecials. Per als seus enemics, Pompeu fou sempre el "carnisser de Sul·la".

Pompeu no dubtà a utilitzar el seu ascendent davant els exèrcits per a acon-

seguir allò que volia. El 70 aC s'uní a Cras, un noble milionari, per sol·licitar

el consolat, mentre acampava les seves legions prop de Roma, com a mesura

de pressió. Pompeu i Cras aboliren les lleis promulgades per Sul·la i reestabli-

ren els poders dels tribuns de la plebs. Després de reclamar-lo insistentment i

de desplaçar Lucul, antic lloctinent de Sul·la, Pompeu aconseguí el comanda-

ment de la tercera guerra contra Mitridates, i poders extraordinaris per resta-

blir la situació a Orient, gràcies a la Llei Manília. La seva actuació fou memo-

rable i establí la base de la dominació romana a Orient. Ara bé, un sector dels

optimates no li perdonà mai la jugada. El Senat sempre veié amb suspicàcia el

comportament de Pompeu, de qui criticava l'ambició desmesurada i l'actitud

vacil·lant i ambigua.

Retrat de Pompeu el Gran

La Llei Manília

L'atorgament d'aquests poders
extraordinaris a Pompeu fou
objecte d'un intens debat al
Senat. A més, el Senat refusà
de ratificar els acords i les dis-
posicions de Pompeu a Orient,
la qual cosa significà el trenca-
ment entre Pompeu i el Senat.

Juli�Cèsar, membre d'una de les famílies patrícies més nobles de Roma, fou

ben aviat un líder destacat dels populares, ja que estava emparentat amb els

líders populars Màrius i Cinna. Per això, tot i els riscos que comportava, no

dubtà a reivindicar la memòria del seu oncle Màrius i del seu sogre Cinna, i a

explotar-ne el record davant la plebs.

"Després de la mort de Júlia [64 aC], esposa de Màrius, Cèsar, que era el seu nebot, pro-
nuncià al Fòrum un brillant panegíric i, en el seguici de la pompa fúnebre, s'atreví a fer
desfilar les imatges dels dos Màrius, que es veien aleshores per primera vegada després
del govern de Sul·la, ja que els dos Màrius, pare i fill, havien estat declarats enemics pú-
blics. Com que per aquest motiu alguns criticaren Cèsar, la plebs reaccionà decididament,
rebent amb aplaudiments aquella exhibició, meravellant-se com si, després de tant de
temps, es fessin venir a Roma des del món dels morts els honors deguts a Màrius."

Plutarc de Queronea, Vida de Cèsar, 5.

Més endavant, Cèsar sabé aprofitar les dissensions internes entre els optimates,

i promogué un acord contra natura amb dos antics partidaris de Sul·la: Cras

i Pompeu. L'anomenat primer�triumvirat (60 aC) catapultà al poder els seus

tres signataris. L'aliança entre tots tres homes es reforçà amb el casament entre

Júlia, filla de Cèsar, i Pompeu. Els triumvirs es repartiren el govern de les pro-

víncies i el comandament d'exèrcits. Cras planejà una guerra contra els parts,

mentre que Cèsar obtingué el govern de la Narbonesa, de la Cisalpina i de la

Dalmàcia. Des d'ací, inicià la conquesta�de�les�Gàl·lies (58-51 aC), empresa

que li donà fama, botí i honors.

Bust de Juli Cèsar
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La conquesta de les Gàl·lies (58-51 aC)

Amb tot, a partir del 54 aC les relacions entre Cèsar i Pompeu es refredaren.

La mort de Júlia (54 aC) i la desfeta de Cras a Carres contra els parts (53 aC)

contribuïren a tensar les relacions entre sogre i gendre.

En aquestes circumstàncies, el Senat, oblidant les antigues reticències, cercà

l'ajut de Pompeu, que era considerat l'únic capaç d'enfrontar-se a les ambici-

ons de Cèsar. El 52 aC el Senat nomenà Pompeu cònsol sine collega, 'sense

col·lega', una mesura que no estava prevista en l'ordenament polític republicà.

A més, la legislació del Senat anava en contra dels interessos de Cèsar, ja que

l'obligaven a llicenciar les seves tropes, i a renunciar al seu càrrec de governa-

dor. Poc abans que expirés el mandat de Cèsar com a governador de les Gàl·lies

(que acabava l'any 50 aC), el Senat s'oposà a qualsevol pròrroga dels poders

de Cèsar. Davant aquest ultimàtum, Cèsar decidí d'enfrontar-se directament

al Senat i a Pompeu.

El set de gener del 49 aC el Senat declarava l'estat de guerra; quatre dies més

tard, l'onze de gener, Cèsar travessà el Rubicó, riu que servia de frontera entre

la Gàl·lia Cisalpina, sota control de Cèsar, i Itàlia, sota la jurisdicció del Senat.

Era l'inici d'una nova guerra civil. Pompeu i el Senat fugiren d'Itàlia i cercaren

refugi a Orient, on Pompeu tenia molts partidaris. L'enfrontament decisiu tin-

gué lloc a Farsàlia (49 aC), a Grècia. Acabà amb la victòria rotunda de Cèsar.

6.2.4. L'assassinat del dictador

Amb la derrota de Pompeu i de tot el bàndol senatorial a Farsàlia (49 aC),

Cèsar aconseguí de dominar completament l'escena política romana durant

tots aquests anys (49-44 aC).

Iacta alea est

En travessar el Rubicó, Cèsar
pronuncià aquestes paraules,
"el dau ha estat llançat", tretes
d'una comèdia de Menandre,
per a indicar que no hi havia
cap possibilitat de contempo-
rització.
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Cèsar acumulà càrrec sobre càrrec (el consolat, la dictadura, seguint

l'exemple de Sul·la), amb l'encàrrec de reformar l'Estat, la qual cosa féu

témer per una possible instauració d'un règim unipersonal.

La concentració d'excessiu poder en mans d'una sola persona espantà alguns

dels seus mateixos col·laboradors. Corrien rumors sobre el fet que Cèsar volia

esdevenir rei. El dictador, per la seva banda, sondejava l'opinió popular amb

tota una mena de "prodigis" i de "profecies" per a comprovar-ne la reacció.

Els prodigis que avançaven la regalitat de Cèsar

A l'inici del 44 aC rumors i prodigis se succeïren. Els caps de diverses estàtues de Cèsar
aparegueren decorats amb una cinta blanca (la diadema), símbol dels reis hel·lenístics; en
una ocasió, la plebs el saludà amb el mot rex (que en llatí vol dir 'rei', però que també era
un cognom romà), a la qual cosa Cèsar contestà que ell es deia Caesar i no pas Rex. Durant
les Lupercals, a mitjan febrer, Antoni, que era cònsol, li havia ofert diverses vegades la
diadema, però Cèsar l'havia rebutjada ostensiblement. En els primers dies del mes de
març, mentre Cèsar preparava una campanya contra els parts, es feia córrer el rumor que
en els Llibres Sibil·lins estava escrit que només un rei podria derrotar els parts. S'afirmava
que Luci Aureli Cotta, oncle de Cèsar i encarregat de la custòdia dels Llibres Sibil·lins,
tenia previst conferir-li el títol de rei en la propera reunió del Senat.

Naturalment, per als seus enemics tots aquests prodigis eren indicis clars que

Cèsar volia dur a terme una reforma institucional que el col·locaria al capda-

vant de l'Estat com a governant únic amb el títol de rei. Això esverà tothom,

fins i tot alguns dels seus antics col·laboradors, que ordiren una conjura contra

el dictador. El dia triat per a occir el "tirà" foren les idus de març (15 de març).

Després d'entrar a la Cúria de Pompeu, on tenia lloc la reunió del Senat, Cèsar

fou envoltat pels conspiradors que li clavaren vint-i-tres ganivetades, al peu

de l'estàtua de Pompeu, el seu antic adversari. Segons la tradició, Cèsar no féu

cas dels molts senyals que li anunciaven la mort:

"L'harúspex Espurinna l'havia advertit, mentre realitzava un sacrifici, que 'es guardés d'un
perill que no aniria més enllà de les idus de març'. A més, el dia abans de les idus, ocells de
diverses espècies perseguiren des d'un bosc proper un ocell anomenat 'reietó' que s'amagà
a la Cúria de Pompeu amb una branca de llorer i el feren pedaços allí mateix. La nit
anterior al dia del seu assassinat li semblà veure en somnis que ell mateix volava sobre
els núvols i que donava la mà a Júpiter. La seva dona Calpúrnia somià que es derruïa el
sostre de casa seva i que el seu marit moria a cops a la seva falda [...]. Després de dubtar
molt de temps per causa d'aquests prodigis i de la seva fràgil salut si havia de restar a
casa i posposar les mocions que havia decidit presentar al Senat [...], sortí de casa seva a
l'hora cinquena. Més tard, en veure que no tenia auspicis favorables, tot i haver sacrificat
moltes víctimes, entrà a la Cúria, menystenint els prodigis i burlant-se d'Espurinna, a qui
anomenà farsant perquè havien arribat les idus de març sense que ell no hagués patit
cap mal. Espurinna, en canvi, li continuava dient que 'sens dubte havien arribat, però
encara no havien passat'."

Suetoni, Vida del diví Juli, 81.

Després de la seva mort, la figura de Cèsar fou objecte d'una intensa utilització

política. La plebs de Roma, commocionada pel magnicidi, transformà el seu

funeral en una autèntica manifestació de deliri col·lectiu:

"També tu, fill?"

"Cèsar, sorprès per tan sobta-
da violència, no digué res, en-
cara que alguns autors soste-
nen que, en veure que Brutus,
fill de Servília, la seva amant,
també prenia part de la conju-
ra, murmurà en grec: '–També
tu, fill?'"
(Suetoni, Vida del diví Juli, 82.)
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"Durant els jocs fúnebres es recitaren versos apropiats per tal de suscitar la compassió o
la indignació pel seu assassinat, trets del Judici de les armes de Pacuvi, com aquest: 'Els
he salvat tal vegada perquè fossin ells qui em llevessin la vida?' i de l'Electra d'Atili, en el
mateix sentit. En lloc de l'elogi fúnebre, el cònsol Antoni anuncià, mitjançant un herald,
el decret del Senat, pel qual se li havien concedit tots els honors divins i humans, i el
jurament pel qual s'havien compromès, tots junts, a defensar-lo a ell sol, i afegí molt
poques paraules. Els magistrats i tots aquells que havien exercit algun càrrec portaren el
llit fúnebre al Fòrum davant la tribuna dels oradors; uns proposaven de cremar-lo en el
santuari de Júpiter Capitolí, altres a la Cúria de Pompeu quan, de sobte, dos desconeguts,
armats amb espases i portant dues llances cadascú, incendiaren per sota el llit amb torxes
de cera; llavors la multitud que hi havia al voltant amuntegà branques seques, seients,
tarimes i tot allò que hi havia prop. Els flautistes i els actors, després de treure's els ves-
tits propis de la cerimònia dels triomfs que utilitzaven en aquell acte, i d'esquinçar-los,
els llançaren a les flames; els legionaris veterans hi tiraren les armes amb què s'havien
engalanat per als funerals, i les matrones hi llançaren les joies que duien, els amulets i
les togues dels seus fills."

Suetoni, Vida del diví Juli, 84.

El Senat decretà la divinització de Cèsar, una mesura que cercava de calmar els

ànims de la plebs exaltada. Durant la celebració d'uns jocs en honor seu, apa-

regué un estel –el sidus Iulius– que fou tingut per la confirmació de l'apoteosi

del dictador. La divinització de Cèsar, aprofitada convenientment per la pro-

paganda d'August, fou cantada per Virgili en la cinquena Bucòlica (on Cèsar

s'amaga rere la figura de Dafnis), i per Ovidi en les Metamorfosis:

"Tan bon punt hagué dit això, la benefactora Venus es posà dins de l'edifici del Senat,
invisible per a tots, prengué l'esperit del cadàver de Cèsar i, sense deixar que es dissipés
en l'aire, el col·locà entre els astres del cel; mentre se l'enduia, notava que cobrava llum i
començava a brillar i el deixà anar de la seva falda; volà l'anima damunt la lluna, i brillà
un estel que arrossegava una cabellera plena de flames de proporcions colossals."

Ovidi, Metamorfosis, 15, 843-850.

L'elogi de la figura de Cèsar ha estat una constant en la història. Se l'ha consi-

derat autor d'una missió providencial. La seva personalitat, la seva capacitat

de comandament i el seu autoritarisme n'han fet un referent ideal per als rè-

gims autocràtics d'inspiració o legitimació popular. De fet, el cesarisme és la

defensa d'un govern fort i autoritari, presidit per un líder carismàtic.

El sidus Iulius

"Durant els primers jocs que el
seu hereu August feia en ho-
nor seu, un cop divinitzat, un
estel que sorgí prop de les cinc
de la tarda, brillà durant set di-
es seguits; hom cregué que era
l'ànima de Cèsar que havia es-
tat rebuda al cel; per aquesta
raó hom col·locà un estel so-
bre el seu cap de les estàtues".
(Suetoni, Vida del diví Juli, 82.)

La idealització de Cèsar

Napoleó III escrigué un Précis des guerres de César, i impulsà tot un seguit de recerques his-
tòriques sobre el personatge, vinculat a la romanitat de França. No cal dir que, a la caigu-
da del Segon Imperi (1870-1871), la seva figura, èmula de Napoleó, fou àmpliament cri-
ticada. Alguns historiadors alemanys també l'idealitzaren, començant pel gran Momm-
sen, que veié en Bismarck, el canceller prussià responsable de la unificació alemanya, un
nou Cèsar.

Ara bé, la figura de Cèsar també fou objecte de crítiques. Els seus assassins

emeteren unes monedes amb la llegenda "Idus de març" i els punyals com a

símbols de la llibertat reaconseguida. En La Farsàlia del poeta èpic Lucà, Cèsar,

amb una desmesurada ambició de poder, apareix com una figura "demoníaca",

dominada per les passions i mancat de pietas, causant de la desgràcia col·lectiva

que significà la guerra civil:

El nom de Cèsar

El cognomen de Cèsar, una me-
na de talismà, passà a ser una
de les denominacions del go-
vernant únic, de l'emperador.
També serveix per a desig-
nar l'emperador (Kaiser) del
Sacre Imperi Romanogermà-
nic (i després els emperadors
d'Alemanya i d'Àustria), i tam-
bé els reis o emperadors de
Bulgària i de Rússia (tsar).
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"Pel que fa a Cèsar, no solament hi havia el renom i la fama de bon general, sinó una
valentia que no sabia romandre inactiva i un sol sentiment de vergonya: 'vèncer sense
combat'. Era violent i indomable; allí on l'esperança i la còlera el cridaven, allí posava
la seva mà, i mai no deixava d'embrutar la seva espasa, perseguint amb obstinació els
seus propis èxits, demanant amb insistència el favor de les divinitats, passant pel davant
de tot allò que li representava un obstacle per al seu il·limitat afany de poder, content
d'haver sabut fer camí amb la destrucció."

Lucà, Farsàlia, 1, 145-150.

6.3. Carisma i demagògia

Les convulsions socials i polítiques d'època republicana es veieren augmen-

tades per l'existència de fortes rivalitats personals entre els líders polítics, els

quals desenvoluparen un autèntic aparat de propaganda per tal d'aconseguir

el suport del poble i el favor de l'opinió pública. La trajectòria vital de Juli

Cèsar permet de veure el procés de formació i de consolidació d'un líder, i

d'identificar els mecanismes utilitzats per a esdevenir un capitost carismàtic.

Cèsar explotà el record dels líders populars (Màrius i Cinna), amb els

quals estava emparentat, les seves relacions familiars, les seves aliances

polítiques, les seves glòries militars, la seva "generositat" envers la plebs,

per tal d'esdevenir un autèntic ídol per a la plebs.

En efecte, en els anys inicials de la seva carrera, Cèsar exaltà el record dels

populares Màrius i Cinna. A més, també féu un ús ampli de les estratègies ma-

trimonials, tal com revela aquest fragment:

"Cèsar, per tal de participar més de ple del poder de Pompeu, el féu casar amb la seva
filla Júlia que estava casada amb Servili Cepió; a Servili li prometé com a esposa la filla
de Pompeu, que no estava casada, sinó només promesa amb Faust, el fill de Sul·la. Poc
després, Cèsar es casà amb Calpúrnia, filla de Pisó, a qui féu designar cònsol per a l'any
següent (58 aC). Llavors Cató [enemic de Cèsar] clamà i protestà públicament amb la
major de les vehemències, tot dient que no es podia tolerar que l'imperi es prostituís amb
aquests matrimonis i que, mitjançant les dones, es promoguessin els uns als altres en les
magistratures, en el comandament dels exèrcits i en el poder."

Plutarc de Queronea, Vida de Cèsar, 14.

A més, tots els líders cercaren en tot moment el suport de la pròpia clientela

personal i l'ajut dels partidaris dels seus familiars i amics per a mobilitzar-los

en els moments decisius, com ara els comicis, amb l'objectiu de guanyar les

eleccions i imposar-ne els candidats. No és estrany, doncs, que les votacions

esdevinguessin ocasió d'enfrontaments que acabaven en batusses i violències.

Els anys cinquanta foren els més crítics, ja que els partidaris de populares i

optimates s'organitzaren en bandes (comandades pel tribú Clodi, partidari de

Cèsar, i per Miló, partidari del Senat) que practicaren el terrorisme urbà.
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Tots els líders polítics republicans intentaven d'aconseguir el favor de la plebs,

concedint generoses donacions en diner o en espècie, o organitzant jocs i es-

pectacles. La plebs, si se sentia prou satisfeta, podia obrir el camí a les magis-

tratures i al comandament per als candidats ambiciosos.

La munificència de Cèsar

Per exemple, Juli Cèsar fou famós per la magnificència dels jocs que organitzà, amb la
qual cosa es guanyà la fama de generós amic del poble.

"[Cèsar] Organitzà també espectacles de diversos tipus: combat de gladiadors i jocs (tant
per barris com per tota la ciutat) amb actors de totes les llengües, jocs de circ, competici-
ons atlètiques, naumàquies. En un combat de gladiadors, celebrat al Fòrum, s'enfrontaren
Furi Leptí, de família de pretors, i Quint Calpè, un antic senador i advocat. En la dansa
pírrica participaren els fills dels prohoms d'Àsia i Bitínia. En els jocs escènics, el cavaller
romà Dècim Laberi representà una de les seves obres de mímica; hom li donà cinc-cents
sestercis i l'anell d'or i, tot seguit, deixà l'escena, a través de l'orquestra, i s'assegué entre
les catorze primeres fileres. En els espectacles del circ, eixamplant l'espai del circ per totes
dues bandes, hi afegí un canal. Joves de les famílies més nobles conduïren bigues i qua-
drigues i cavalls ensinistrats per saltar-hi al damunt. Un doble esquadró de joves, grans
i petits, executà la cavalcada troiana. Organitzà caceres durant cinc dies seguits i, en el
darrer dia, presentà un nou tipus de combat entre dos bàndols, en el qual s'enfrontaven
cinc-cents infants, vint elefants i trenta genets, distribuïts en un i altre bàndol. I, per tal
que poguessin lluitar amb més espai, foren enretirades les 'metes' del circ i en el seu lloc
foren alçats dos campaments, l'un davant l'altre. En un estadi construït expressament
per a aquesta ocasió en el Camp de Mart els atletes competiren durant tres dies. També
presentà un combat naval a la Codeta, en un llac excavat, en què s'enfrontaren biremes
i triremes de les flotes de Tir i d'Egipte, amb un gran nombre de combatents. Per tal de
contemplar tots aquests espectacles vingué molta gent de tot arreu, de manera que per
tot arreu, al mig de carrers o carrerons, es plantaren cabanes per als forasters, i sovint
molts foren aixafats i asfixiats per la multitud, entre ells dos senadors."

Suetoni, Vida del diví Juli, 39.

Els líders republicans necessitaven disposar del comandament de

l'exèrcit i d'encàrrecs militars que els donessin botí, triomf i glòria. La

direcció de les campanyes militars fou, doncs, objecte d'ambició desme-

surada.

L'experiència de Màrius i de Sul·la havia demostrat la importància de tenir

un exèrcit fidel i, en certa manera, "comprat" per la soldada. Pompeu aconse-

guí el seu primer consolat perquè acampà amb el seu exèrcit a les portes de

Roma. Ara bé, també calia recompensar els soldats amb la promesa del llicen-

ciament retribuït i la distribució de terres després d'haver complert els anys

reglamentaris de servei. Així s'entenen tots els esforços de Cèsar per a garantir

la instal·lació dels seus veterans en l'ager publicus de la Campània.

Aquest afany de glòria, triomf i honor personals explica les rivalitats internes

entre els optimates (com ara els enfrontaments entre Lucul i Pompeu pel con-

trol de la guerra contra Mitridates, o les suspicàcies del Senat per la intervenció

de Pompeu a Orient), i l'afany dels triumvirs per a aconseguir el comandament

de campanyes militars contra els enemics de Roma (Cras i Cèsar contra els

parts, Cèsar contra els gals).
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Els líders republicans no dubtaren a utilitzar i modificar, per a fins partidistes i

personals, les "trampes" de l'estructura constitucional romana, amb la intenció

d'acaparar més i més parcel·les de poder. Així, el primer triumvirat fou una

mesura "al·legal", ja que no estava prevista per la llei; a més, en alguns casos

es forçà la legalitat, com, per exemple, quan el Senat impedí la presentació

de candidatures als qui eren absents de Roma, o quan el mateix Senat elegí

Pompeu com a únic cònsol.

Diverses activitats –la publicació d'escrits, la difusió de libels, l'erecció

d'estàtues, l'emissió de monedes o la celebració de jocs– esdevingueren

autèntiques armes de propaganda al servei del combat polític.

En efecte, aquests líders volgueren donar la seva pròpia visió dels esdeveni-

ments, per tal de guanyar-se l'opinió pública. Els comentaris bèl·lics que escri-

gué Juli Cèsar s'entenen com a instruments de justificació de la seva actuació

i de glorificació de les seves gestes.

En efecte, l'obra escrita de Cèsar –els Comentaris�de�la�Guerra�de�les�Gàl·lies

i els Comentaris�de�la�Guerra�Civil– s'explica com un intent de posar de ma-

nifest les seves conquestes, fruits de les seves virtuts i del seu valor, i justificar

la seva actuació política. Per aquest motiu, diversos autors sostenen que l'obra

de Cèsar respon a una voluntat conscient i decidida d'autopropaganda, mit-

jançant la qual el dictador intenta legitimar les seves accions i fer ressaltar la

pròpia personalitat, la seva capacitat de comandament, la seva habilitat mili-

tar, el seu civisme, la seva lleialtat i la seva clemència.

Els líders tardorepublicans intentaren de promoure un incipient "culte�a�la

personalitat", considerant-se personalment afavorits per la divinitat. Sul·la,

anomenat Felix, 'afortunat', se sentia especialment protegit per Venus; Pom-

peu Magne, que també atribuïa a Venus bona part de la seva fortuna, dedicà

a aquesta divinitat el temple de Venus Victrix, 'vencedora', al capdamunt del

seu teatre. Cèsar explotà els seus pretesos orígens divins, presentant-se com a

descendent de Jul, fill d'Eneas, nét de Venus:

"[Cèsar] Essent qüestor féu l'elogi fúnebre de la seva tia Júlia i de l'esposa Cornèlia en els
Rostra, segons el costum. En l'elogi de la seva tia parlà sobre la seva ascendència i sobre
el seu pare, amb aquestes paraules:

'–Per la banda materna, el llinatge de la meva tia Júlia té el seu origen en els reis; per la
banda paterna està unit amb els déus immortals. La família dels Marcii Reges, de la qual
forma part la seva mare, prové del rei Ancus Marci, mentre que els Julis, nissaga a la qual
pertany la nostra família, descendeixen de la deessa Venus. Així, en aquest llinatge es
dóna la inviolabilitat dels reis, que tenen el màxim poder entre els homes, i la veneració
deguda als déus, sota la potestat dels quals hi ha els mateixos reis'."

Suetoni, Vida del diví Juli, 6.

L'obra històrica de Cèsar

Els Comentaris�de�la�Guerra
de�les�Gàl·lies consten de set-
llibres en què es narra la con-
questa de les Gàl·lies, des de
l'inici del proconsolat de Cè-
sar (58 aC) fins a la conques-
ta d'Alèsia (52 aC). Destaquen
les digressions de caràcter ge-
ogràfic o etnogràfic, com ara
la descripció de la Gàl·lia, els
costums dels sueus, la descrip-
ció de la zona compresa entre
la Mosa i el Rin, l'excursus so-
bre la Britània, o la descripció
de la vida entre els germans i
els gals. Els Comentaris�de�la
Guerra�Civil consten de tres lli-
bres, en què es relaten els epi-
sodis d'aquest conflicte (49-48
aC).

Vegeu també

Per a la llegenda troiana, ve-
geu l'apartat 1.
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Els capitosts republicans –Sul·la, Pompeu i Cèsar– prengueren sovint com a

model els herois grecs, com ara Hèrcules, Dionís o Alexandre. Especialment

aquest darrer fou objecte d'una predilecció especial per part d'aquests polítics

que propiciaven, conscientment, la imitatio Alexandris, 'imitació d'Alexandre'.

Amb tot, cal dir que, després de la Guerra Civil, Cèsar, conscient del trauma

col·lectiu, intentà de presentar-se davant l'opinió pública com un líder mode-

rat, que havia estat obligat a l'enfrontament per causa dels excessos dels seus

enemics. Explotà la seva imatge de líder clement, i així aparegué sovint perdo-

nant els seus antics opositors. El mateix Ciceró, que, amb molts dubtes, s'havia

decantat per Pompeu, fou perdonat pel mateix Cèsar, i es dedicà a demanar

gràcia per als antics partidaris del bàndol senatorial. La clemència de Cèsar fou

un eslògan repetit arreu.

Ara bé, la figura d'aquests grans líders no ha de fer oblidar altres personatges

menors que intentaren també d'aconseguir la seva quota de popularitat. En

alguns casos aparegueren líders "revolucionaris", desitjosos d'alterar, amb vio-

lència si era necessari, la situació política. D'aquests destaquen el famós Clodi,

el violent tribú de la plebs que exercità un veritable terrorisme urbà durant els

anys cinquanta (i que, en certa manera, era utilitzat per Cèsar per a contrares-

tar les maniobres dels optimates), o Catilina, el conspirador del 63 aC.

Catilina, símbol de la degradació moral de l'aristocràcia romana

Catilina, un aristòcrata empobrit i ple de deutes, havia reunit entorn seu una massa de
descontents de diversos grups socials, entorn d'un projecte revolucionari que preveia
l'abolició dels deutes i la reforma agrària. Havia intentat un cop d'estat i s'havia anunciat
la seva candidatura al consolat del 63 aC. Davant la possibilitat que vencés, els optimates
decidiren de prestar com a candidat Ciceró, que finalment guanyà. Amb tot, Catilina no
es donà per vençut i intentà un cop d'estat que fou reprimit pel mateix Ciceró. Gràcies
a l'acusació de Ciceró i al retrat de Sal·lusti en La conjuració de Catilina, Catilina ha esde-
vingut l'exponent de la decadència moral en què ha caigut tota la societat romana que
viu en un clima de corrupció. Heus ací el retrat que en fa Sal·lusti:

"En una ciutat, tant i de tantes maneres corrompuda, Catilina reunia entorn seu, cosa
ben fàcil, una munió d'homes dissoluts i criminals, com si fossin la seva pròpia escor-
ta personal. Efectivament, tots els pocavergonyes, els adúlters, els llibertins que havien
malgastat la fortuna de llurs pares amb el joc, amb les festes o amb les orgies, aquells qui
havien contret deutes enormes per lliurar-se de la infàmia o del crim, els parricides i els
sacrílegs per qualsevol motiu, els convictes en judici o els temorosos per llurs culpes, tots
aquells que alimentaven la mà o la llengua en el perjuri o en la sang de llurs conciutadans
i finalment tots aquells a qui turmentava la infàmia, la pobresa o els remordiments, tots
aquests eren els amics i els íntims de Catilina. Però, si algú, lliure de culpa arribava a
ésser el seu amic, amb el tracte diari i amb els seus afalagaments, fàcilment esdevenia
semblant o igual als altres."

Sal·lusti, La conjuració de Catilina, 14.

6.4. La política ''cultural'' dels líders tardorepublicans

En aquest clima de rivalitat personal i política molt intensa, els líders dels

bàndols enfrontats intentaren d'aprofitar qualsevol element. La cultura i l'art

foren utilitzats també com a instruments al servei de les ambicions polítiques.
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6.4.1. El retrat tardorepublicà

El retrat, present en les estàtues o en les monedes, esdevingué un dels elements

de propaganda més apreciats, ja que permetia de singularitzar la imatge del

líder.

El retrat tardorepublicà és una bona mostra de les contradiccions estilís-

tiques, de la sobrecàrrega de continguts, de la dificultat de comprensió

i de l'ambivalència del missatge artístic que deriva, en última instància,

del pes de les consignes polítiques.

La tradició romana havia privilegiat l'aparició d'un retrat simple i objectiu, ca-

racteritzat per un realisme�minuciós. Aquesta tendència realista s'accentuà en

el segle I aC, afavorida pel fet que el retrat de l'última generació de la República

esdevingué una arma política al servei del prestigi personal dels grans líders.

Calia que el retrat s'acostés al més possible a la realitat, perquè el personatge

representat fos identificat sense dificultats. El realisme és present en els retrats

dels grans personatges públics (Cèsar, Cassi, Ciceró) i també en tota una sèrie

de retrats privats, com ara la Testa Stroganoff (90 aC; Nova York, Museu Me-

tropolità) o el vell Torlònia (Roma, Col·lecció Torlònia).

Tot i que, en general, s'accentuà la representació dels aspectes més individuals

del personatge, la influència�hel·lenística traspua en alguns detalls, especial-

ment en el tractament de cabells i barba, tal com hom pot veure en el retrat

d'Aulus Postumi Albí (90 aC; París, Louvre).

La influència hel·lenística també és visible en els retrats de Pompeu. Tot i que

són força realistes, presenten un remolí en el pentinat que evocava l'anastolé

dels retrats d'Alexandre el Gran; així, el general romà es comparava amb el rei

de Macedònia, creador d'un autèntic imperi universal.

6.4.2. L'embelliment de Roma

El combat polític tingué també la seva plasmació en els intents d'embelliment

de la ciutat de Roma.

L'anomenat "arringatore" de Cortona, 80 aC
circa. Florència. Museu Arqueològic
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Pompeu i Cèsar intentaren de dur a terme un vast projecte de monu-

mentalització urbanística de clara inspiració hel·lenística que havia de

fer de Roma una capital "hel·lenística".

El programa de Pompeu se centrà en el Camp de Mart. Arran del seu gran

triomf del 61 aC, Pompeu inicià una vasta política constructiva d'inspiració

hel·lenística que preveia la construcció d'un gran complex lúdic, amb un teatre

i un recinte porticat a cel obert, rere l'escena.

El teatre�de�Pompeu, amb capacitat per a 17.000 espectadors, era un edifici

enorme, format per un edifici escènic molt elevat i una immensa càvea sos-

tinguda per galeries voltades. Al capdamunt de la càvea, s'obria un pòrtic i un

temple dedicat a Venus Victrix, la divinitat tutelar de Pompeu. Amb el fet que

el temple presidís la càvea (una tradició present en altres santuaris del Laci

accessibles mitjançant graderies semicirculars), s'eludia la prohibició de cons-

truir teatres estables. El teatre era oficialment un santuari de Venus.

El pòrtic�de�Pompeu era un quadripòrtic amb un jardí central decorat amb

fonts i estàtues gregues. Entre aquest recinte i la veïna Porticus Minucia, hi

havia la Cúria de Pompeu, una sala destinada a les sessions del Senat (on Cèsar

fou assassinat). Al flanc nord, dos generals de Pompeu, els Cornelis Lèntuls,

construïren un llarg pòrtic (la Porticus Lentulorum o ad nationes) decorat amb

les estàtues de les catorze "nacions" sotmeses per Pompeu.

També Cèsar impulsà la reforma de la ciutat, sancionada amb la promulgació

d'una lex de urbe augenda, 'llei sobre l'eixamplament de l'urbs', que preveia el

desviament del Tíber i la unió del Vaticà i del Camp de Mart. El 54 aC, amb

el botí de les Gàl·lies, es remodelaren dos edificis del Camp de Mart lligats al

procés electoral: el Diribitorium (el pòrtic per a l'escrutini dels vots) i els Saepta

Iulia, un gran espai (286 × 94 m), reservat a les votacions.

Roma. Teatre i pòrtic de Pompeu, meitat s. I
aC.

Poc després, l'interès de Cèsar es traslladà a l'àrea central de la ciutat. Des de la

fi dels anys cinquanta, i per a solucionar la manca d'espai, s'inicià la construc-

ció d'un nou espai forense, al nord de l'antic Fòrum Romà. El Forum�Iulium

o Fòrum�de�Cèsar (160 × 75 m) fou inicialment concebut com una àgora, és a

dir, una plaça oberta rodejada de pòrtics. Però, després de la promesa formu-

lada a la batalla de Farsàlia (49 aC), la plaça fou transformada en una mena de

santuari presidit pel temple de Venus Genetrix, 'Venus engendradora', conside-

rada l'avantpassada de la gens Júlia. Al costat occidental del Fòrum de Cèsar,

després de rebaixar la carena que unia el Capitoli i el Quirinal, fou bastit un

temple octàstil perípter sine postico, erigit sobre un podi molt elevat, dedicat

a la divinitat. Els altres tres costats foren tancats per pòrtics de dues naus i

tavernes (només al costat sud-oest). Al centre hi havia una estàtua eqüestre

d'Alexandre que presentava, però, el rostre de Cèsar.
Roma. Fòrum de Cèsar, segona meitat del s. I

aC.
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El Fòrum�Romà, el veritable centre de la vida política, també fou remodelat

per Cèsar. S'enderrocà la Cúria Hostília, i, en l'espai ocupat per aquest edifici i

pel Comici, es construïren els nous Rostra –les tribunes dels oradors– i la nova

seu del Senat: la Cúria�Júlia. La Basílica Semprònia fou enderrocada per a fer

lloc a la nova Basílica�Júlia, un imponent edifici de tres naus que ocupava tot

el flanc sud del Fòrum Romà, del Vicus Iugarius al Vicus Tuscus.

L'assassinat del dictador truncà tots aquests projectes de reforma que haurien

fet de Roma una autèntica capital "reial", i que volien posar Roma al mateix

nivell que les altres capitals de l'Orient hel·lenístic.
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7. Una ciutat de marbre

En els apartats anteriors, hom ha analitzat diversos aspectes de la República

romana (509-31 aC): organització política, sistema de valors i pensament ide-

ològic, procés d'hel·lenització. En el capítol sisè, s'ha examinat la crisi d'època

tardorepublicana i se n'han identificat els principals factors de desencadena-

ment. Diversos autors sostenen que la sortida natural a aquesta crisi passava

per la instauració d'un règim unipersonal.

En aquest apartat, s'examinarà el principat�d'August (31 aC-14 dC) que dó-

na inici a l'època imperial. De primer, s'avaluaran els canvis polítics i les

mutacions ideològiques d'aquest nou règim polític. En les seccions finals,

s'examinaran les manifestacions culturals de l'època –literàries i artístiques–

per a veure fins a quin punt reflecteixen els valors emanats des del poder.

Entre els seus mateixos contemporanis i entre els historiadors de tots els

temps ha costat de pronunciar-se sobre la figura d'August i de valorar

les seves actuacions, ja que ha merescut tot tipus de judicis, des de les

lloances més excelses fins a les crítiques més abjectes.

Sovint aquest període ha estat considerat un aureum�saeculum, 'segle daurat',

una època d'expansió econòmica, d'estabilitat social i de renaixement cultural.

Per contra, també hi ha hagut qui l'ha vist com un període de tirania i de

despotisme camuflat: August hauria aconseguit de bastir un règim en què tot

el poder real s'hauria concentrat, gràcies a la seva habilitat maquiavèlica i al

desplegament d'un efectiu aparat propagandístic, en mans d'una sola persona,

mantenint –això sí– l'aparença de la llibertat republicana.

7.1. El règim d'August

August aconseguí de dominar de manera efectiva i real tots els ressorts del po-

der. Des d'aquesta situació de predomini, pogué procedir a una transició gradu-

al des del sistema republicà a una nova forma de govern, basada en l'autoritat

d'un governant únic, denominat cèsar, august, emperador o príncep.

August, o millor dit Octavi, nét d'una germana de Juli Cèsar, entrà per primer

cop a l'escena política després d'haver estat adoptat post mortem pel dictador

i d'haver-ne esdevingut l'hereu legítim (44 aC). Adoptant el nom del seu pare

adoptiu, volgué aprofitar en benefici propi el carisma de Cèsar.

La Gemma Augusta

Lectura complementària

R.�Syme (1989). La revolución
romana. Madrid: Taurus.

Vegeu també

Per als fonaments polítics de la
República, vegeu el subapartat
4.1.
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Arran de l'assassinat de Cèsar, els seus col·laboradors –Lèpid i Marc Antoni– i

el seu hereu Octavi s'encarregaren de posar ordre i d'enfrontar-se amb els as-

sassins del dictador. La victòria definitiva sobre el bàndol "republicà" es produí

durant la tardor del 42 aC en dues batalles que tingueren lloc a Filips, una

localitat de Macedònia. A Filips, Cèsar fill (Octavi) i Antoni venceren els "ce-

saricides" Brutus i Cassi, els caps visibles de la conjura contra Juli Cèsar.

Vegeu també

Per a la mort de Cèsar, vegeu
el subapartat 6.2.4 "Cèsar dic-
tador".

Per una part de la mentalitat romana, Filips, amb la mort de Brutus i de Cassi,

representà la fi de la llibertat republicana. En canvi, els partidaris d'August

presentaren aquesta batalla com el primer exemple de la pietas d'August, pel

fet d'haver pogut venjar l'assassinat de Juli Cèsar, el seu pare adoptiu.

La mort i l'apoteosi de Cèsar i la venjança d'August

Ovidi, en els Fastos, recorda l'assassinat de Cèsar i la batalla de Filips, que és presentada
com un deure moral de compliment obligat per part d'August:

"Volia passar per alt els punyals que traspassaren el nostre príncep, quan la deessa Vesta
em parlà així des del seu cast fogar:

'–No dubtis a recordar-los! Cèsar fou el meu sacerdot; fou contra mi que aquelles mans
sacrílegues atemptaren amb llurs armes. Jo mateixa vaig endur-me aquell heroi i, en el
seu lloc, vaig deixar-hi un simulacre il·lusori: el que va caure sota el punyal era només
l'ombra de Cèsar.

Ara Cèsar, dalt del cel, contempla el palau de Júpiter i té dedicat un temple al Fòrum Ro-
mà. Tanmateix, tots aquells atrevits sacrílegs que, desafiant la voluntat dels déus, havi-
en profanat el cap d'un pontífex, trobaren la mort que mereixien. Sigueu-ne testimonis,
camps de Filips, i vosaltres que emblanquiu la terra amb els vostres ossos. Venjar el seu
pare amb una guerra justa: això fou el primer que calia fer, això fou el deure filial, això
fou la primera gesta de Cèsar August.

Ovidi, Fastos, 3, 697-710.

Des del 44 aC fins al 31 aC –l'anomenat període�triumviral– els hereus de

Cèsar esdevingueren els amos del poder. Per a donar cobertura legal a aquesta

situació de predomini, els tres personatges –Cèsar fill, Antoni i Lèpid– signa-

ren un acord reconegut per la legislació romana. Amb aquest pacte –el segon

triumvirat– es repartiren el poder, i es dedicaren a eliminar, amb proscripci-

ons i execucions, els partidaris del bàndol republicà.

Aviat, però, la situació derivà cap a un enfrontament obert entre Cèsar fill i

Antoni. El 2 de setembre de 31 aC es produí, davant el santuari d'Apol·lo a

Àctium, a les costes occidentals de Grècia, una decisiva batalla naval, en què

Cèsar fill resultà vencedor. El combat d'Àctium fou presentat per la propaganda

augustea com a acte inevitable i necessari per a salvaguardar les essències de

Roma, ja que Antoni havia sucumbit als encants de Cleòpatra VII, la sobirana

d'Egipte, i estava disposat a lliurar l'Imperi als capricis de la seva amant.

Després d'Àctium, la propaganda imperial es dedicà a glorificar les gestes de

Cèsar fill, amo absolut del poder, amb tot un seguit d'actes de gran significat

polític i religiós. Així, els dies 13, 14 i 15 d'agost de 29 aC, el príncep celebrà un

triple triomf per la victòria d'Àctium, per la conquesta d'Alexandria d'Egipte

La virtut republicana

La tradició recorda que, abans
de suïcidar-se, Brutus digué:
"Virtut! Ja no ets més que un
simple mot".
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i per la submissió de la Dalmàcia. Dos anys més tard, en concret durant una

famosa sessió que tingué lloc el 16 de gener del 27 aC, el Senat li atorgà el títol

honorífic d'August, amb què passaria a la posteritat.

A partir d'aquest moment, el poder posà en circulació tota una sèrie de símbols

apol·linis –la lira d'Apol·lo, el trípode de Delfos, cignes, canelobres, grius, rams

de llorer, esfinxs–, que al·ludien a la intervenció d'Apol·lo en favor d'August en

la batalla d'Àctium. Aquestes imatges apareixen, per exemple, en les terracotes

d'estil arcaïtzant que recobrien l'entaulament del temple d'Apol·lo Actíac o

Palatí (28 aC).

Totes aquestes mesures de caràcter simbòlic eren indici que August havia

esdevingut de facto l'amo de Roma. El seu poder es basava, sobretot, en la

seva autoritat personal i la seva ascendència davant el poble, els soldats

i els antics partidaris de Juli Cèsar.

Ara bé, a partir del 27 aC, August volgué fer veure que la seva autoritat derivava

de l'exercici legal de les disposicions republicanes. És l'anomenada restauració

de�la�República. Introduí algunes mesures que intentaven de legitimar la seva

posició de predomini, per a fer creure que havia restaurat l'antic sistema de

les magistratures republicanes. Per això, retornà tot el poder als dos cònsols.

Ara bé, el poder efectiu continuà en mans d'August, ja que, des del 31 aC

fins al 23 aC, ocupà, any rere any, el consolat, la qual cosa constituïa una

violació flagrant de la legalitat republicana que prohibia la renovació anual de

l'exercici d'aquest càrrec. A més, el segon cònsol era sovint un personatge del

seu entorn. August també es féu dotar de l'imperium proconsulare maius, és a

dir, de les prerrogatives d'un cònsol a totes les províncies; es reservà el control

directe de diverses províncies, especialment importants des del punt de vista

militar, com ara la Hispània Citerior, Síria i les Gàl·lies, i naturalment continuà

controlant l'exèrcit. En realitat, la restauració de la República fou una simple

ficció.

Roma. Temple del diví Juli. Fragment del Fris

El poder difongué un seguit de motius propagandístics relatius a la restauració

de�la�República. August volia remarcar que ell havia pogut restaurar l'antic

sistema polític després dels anys d'anarquia i enfrontaments civils d'època tar-

dorepublicana. Això tingué la seva traducció en la codificació d'un nou llen-

guatge artístic. S'abandonaren els símbols apol·linis, i s'imposà un nou pro-

grama que pretenia recuperar els valors tradicionals (la virtut, la clemència, la

justícia, la pietas) amb símbols nous com ara la corona cívica d'alzina que el

Senat havia concedit a l'emperador ob ciues seruatos, 'per haver salvat la vida

dels ciutadans', el clipeus uirtutis, l'escut del valor, atorgat pel Senat en record

dels mèrits d'August, la palma de la victòria, i també tot un seguit d'objectes

de l'àmbit religiós: bucranis, garlandes, cintes, pàteres.

L'escut del valor

El 27 aC el Senat féu col·locar
a la Cúria un escut amb la
inscripció següent: "El Se-
nat i el Poble Romà donà a
l'emperador Cèsar August, fill
del diví Juli, en el seu vuitè
consolat, aquest escut pel va-
lor, la clemència, la justícia i la
pietat envers els déus i envers
la pàtria".
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El 23 aC, arran d'una malaltia i d'una conjura de palau, hi hagué una nova sèrie

de canvis polítics. August renuncià al consolat, però, en canvi, s'atribuí anual-

ment la potestat tribunícia, és a dir, les prerrogatives i els poders –immensos–

dels tribuns de la plebs; a més, conservà l'imperium proconsulare maius sobre la

totalitat de l'Imperi. Continuà utilitzant parents i amics per a cobrir les magis-

tratures tradicionals. Progressivament, s'assegurà la lleialtat dels senadors, dels

cavallers, de les elits municipals d'Itàlia i de les aristocràcies provincials. El seu

ascendent es reforçà amb l'atorgament del pontificat màxim (14 aC) i del títol

de pater patriae, 'pare de la pàtria' (2 aC), en un clima d'adhesió incondicional

a la seva figura:

"El sobrenom de 'pare de la pàtria' li fou atorgat per un acord, sobtat i total, de tothom.
En primer lloc, prengué la iniciativa la plebs, després d'haver-li enviat una delegació a
Àntium; posteriorment, com que ell no l'acceptava, una gernació coronada de llorer el
saludà amb aquesta denominació, en el moment en què entrà en un teatre; a la fi, se li
atorgà oficialment a la Cúria del Senat, no pas mitjançant un decret ni per aclamació,
sinó per boca de Valeri Mesal·la. Aquest, per manament de tots, li digué:

'–Benaurança i glòria per a tu i per als teus, Cèsar August! Amb aquest acte, nosaltres
estem realment convençuts de demanar felicitat perpètua per a l'Estat i prosperitat per a
tu mateix. El Senat, d'acord amb el poble romà, et saluda com a 'pare de la pàtria'.'

August, amb llàgrimes als ulls, li respongué d'aquesta manera (cito les seves pròpies pa-
raules, tal com ho he fet amb les de Messal·la):

'–Ara que veig acomplerts els meus vots, senadors, què més em fa falta demanar als déus
immortals, sinó que em sigui permès de mantenir el vostre consens fins a la fi de la meva
vida?'"

Suetoni, Vida del diví August, 58, 1-3.

Lectura complementària

A.�Fraschetti (1990). Roma e
il principe. Bari / Roma: Later-
za.

En conclusió, August concentrà de facto tot el poder efectiu, encara que

fou prou hàbil per a conservar un respecte formal, més aparent que real,

pel sistema polític republicà. El nou sistema de govern establert gradu-

alment per August es basava sobretot en l'auctoritas, 'autoritat moral',

del nou príncep, fruit del seu carisma personal i de l'adhesió, espontània

o forçada, explícita i implícita, d'amplis sectors de la societat romana.

El règim imperial, inaugurat per August, era, fet i fet, una "monarquia", en el

sentit que el poder estava en mans d'una sola persona. Per raons històriques,

atès l'odi secular dels romans envers la figura del sobirà, s'evità utilitzar el ter-

me rex, 'rei'. August fou prou hàbil per a mantenir, si més no externament,

el sistema republicà i aprofitar-lo en benefici propi. Les magistratures i les dis-

posicions republicanes foren, en bona part, mantingudes, encara que buides

de contingut. Tot i la ficció de la vigència de les institucions republicanes, a

tothom quedava ben clar qui manava en realitat.

August de Prima Porta

Monarquia

Monarquia és un mot grec que
vol dir 'govern d'una única
persona'.
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L'ascensió d'August

L'historiador Tàcit, no gaire favorable a la figura d'August ni a la mateixa institució im-
perial, descriu el procés mitjançant el qual August es pogué emparar del poder:

"Després que, amb la mort de Brutus i de Cassi, desaparegué l'exèrcit de l'Estat, vençut Sext
Pompeu a Sicília, apartat Lèpid del poder i mort Antoni, no havia quedat en el bàndol
dels partidaris de Juli Cèsar cap altre dirigent que no fos Cèsar August. Renunciant al nom
de triumvir, assumint el consolat, acontentant-se amb la potestat tribunícia per tal de
protegir la plebs, després d'haver-se guanyat el favor dels soldats amb donatius, del poble
amb el repartiment de blat, i el de tothom amb la dolçor de la pau, començà a elevar-se
a poc a poc, assumint les competències del senat, dels magistrats i de les lleis, sense que
ningú no s'hi oposés, ja que els més valents havien caigut víctimes de les guerres o de
les proscripcions i la resta dels nobles, recompensats amb tantes riqueses i honors com
predisposició mostraven cap a la servitud, preferien l'estat actual, més segur, que no pas
el passat ple de perills."

Tàcit, Annals, 1, 1.

7.2. Els valors morals i ètics del nou règim

August volgué consolidar la nova realitat política impulsant una�regeneració

moral que recuperés els valors tradicionals de la societat romana, malbaratats

pels enfrontaments civils.

L'objectiu fou la recuperació dels mores�maiorum, és a dir, els costums

dels avantpassats. La idea de regeneració, de restitució, de recuperació

dels valors tradicionals, de tornada al passat, idealitzat i glorificat, fona-

mentà ideològicament el règim d'August.

Entre els valors que calia recuperar figuren el patriotisme�i�l'exaltació�d'Itàlia

i�de�Roma, dues realitats que, tot i haver estat enfrontades en el passat més

recent, esdevingueren ara perfectament complementàries.

S'exaltaven sobretot els valors�i�el�mode�de�vida�tradicional que eren consi-

derats els responsables de l'expansió i de la grandesa de Roma. Per això, es llo-

aven la senzillesa, la frugalitat, la simplicitat, la valentia i el vigor. La recupe-

ració d'aquests valors, considerats propis de la raça itàlica, s'alçava com a ban-

dera contra el luxe, el refinament i les extravagàncies que venien de l'Orient

hel·lenístic. Significava una crítica directa contra el comportament d'Antoni,

culpable d'haver caigut en la mol·lície. En aquest sentit, el règim d'August

aprofità en benefici propi una antiga actitud de recel envers els costums ori-

entals, característica de la mentalitat conservadora romana.

Vegeu també

Per als valors tradicionals de
la societat romana, vegeu
l'apartat 4 "L'adustitat republi-
cana".

Lectura complementària

J.�Béranger (1953). Recherc-
hes sur l'aspecte idéologique du
principat. Basilea: Reinhardt.

A més, en la lloança dels valors tradicionals la propaganda imperial podia

aprofitar tot el cabal de la filosofia epicúria i de la literatura hel·lenística.

L'epicureisme considerava que el plaer suprem –la felicitat– consistia a ade-

quar-se a les limitacions i trets del propi caràcter, i a acontentar-se amb el gau-

di dels petits plaers del dia a dia. També es recuperaren motius de la literatura

Vegeu també

Aquesta actitud de recel arren-
ca, com a mínim, de Cató el
Censor. Per a això, vegeu la
part final del subapartat 4.2.
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hel·lenística, la qual veia el camp, en contraposició a la ciutat, com l'escenari

ideal de la joia humana. No és estrany veure com circulaven tòpics al·lusius

a la felicitat rural.

Beatus ille

Aquest conegut tòpic literari, present en el poema següent d'Horaci, evoca la felicitat i la
serenitat que proporciona la vida al camp:

"Home feliç, el qui lluny de negocis, com la raça dels primers mortals, treballa els camps
paterns amb els seus bous, deslligat de tot compte! Soldat, no el desperta el clarí bataller
ni s'enerissa de la mar irada, evita el fòrum i la superba llinda dels ciutadans poderosos.
Adés amb el fany adulte de la vinya marida els alts pollancres, adés en la vall retirada
mira errar els seus ramats brueladors o bé amb la falç talla les branques inútils i n'empelta
de més felices; adés en clares gerres estoja densa mel, adés ton sens tendres ovelles."

Horaci, Epodes (trad. de Carles Riba) 2, 1-16.

D'altra banda, també s'exaltaren les virtuts relacionades amb l'àmbit militar,

considerades pròpies i inherents de les poblacions itàliques. L'audàcia, el valor

i el sacrifici personal havien fet que els romans aconseguissin de dominar i

subjugar tot el món conegut.

El regim d'August també es preocupà perquè totes aquestes virtuts "pú-

bliques" s'acompanyessin d'una estricta moralitat privada.

En efecte, a les "virtuts públiques" havien de correspondre també unes "virtuts

privades". Per això, s'intentà d'atacar el luxe, l'adulteri i els comportaments

considerats poc dignes, mitjançant una sèrie de mesures legals que regulaven

la vida privada dels ciutadans. Tampoc no mancaren les mesures fiscals per a

afavorir el matrimoni i promoure la natalitat. En aquest darrer sentit, però, la

legislació augustea tingué molt poc èxit.

Les Lleis Júlies

Les Leges Iuliae, 'Lleis Júlies', regulaven diversos aspectes de la vida pública i privada.
Vers el 18 aC, paral·lelament a la celebració dels Jocs Seculars, August promulgà la Lex
Iulia de maritandibus ordinibus, 'Llei Júlia sobre la regulació del matrimoni', i la Lex Iulia
de adulteriis, 'Llei Júlia sobre l'adulteri'. La primera tendia a promoure el matrimoni, ja
que permetia que els magistrats autoritzessin el matrimoni dels fills sense que calgués
l'aprovació paterna. La Llei Júlia sobre l'adulteri castigava tota relació extramatrimonial,
llevat que fos estable. La Lex Papia Poppaea (9 dC) prohibí el matrimoni entre senadors
i lliberts, i fomentà la natalitat.

August també prengué algunes mesures exemplars contra el luxe i el

dispendi privat i intentà que els recursos es canalitzessin cap a la publica

magnificentia, és a dir, que es gastessin en la construcció d'obres i edificis

que poguessin ser aprofitats pel conjunt de la col·lectivitat.
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Un dels aspectes més singulars d'aquesta "regeneració" moral d'època augustea

fou la restauració religiosa. En efecte, la societat tradicional es caracteritzava

per la seva profunda religiositat. El règim d'August intentà de recuperar i de

potenciar aquest sentiment, si més no en l'àmbit públic. Calia expiar els crims

i la negligència envers els déus de què havien fet gala les generacions passades.

La restauració�religiosa d'August fou una autèntica obra d'arqueologia religi-

osa que comportà la restauració de temples –els aurea templa– i la reintroduc-

ció de tot un seguit de cerimònies, festivitats i sacerdocis, d'origen molt antic,

que havien caigut en l'oblit, per culpa de la "negligència" de les generacions

passades.

La restauració religiosa

En aquesta tasca de res-
tauració religiosa, el règim
d'August pogué comptar amb
la col·laboració de l'erudit es-
criptor Varró, el qual arribà a
escriure setze llibres Antiquita-
tes rerum diuinarum, 'Antigui-
tats divines', en què hi havia
tot allò que havia pogut salvar
de l'oblit.

Per a la propaganda imperial, gràcies a la restauració religiosa, desaparegué la

incúria que havia caracteritzat els darrers temps de la República. Es podia inau-

gurar una nova pax deorum, 'pau amb els déus', ço és, un nou clima d'entesa

entre homes i déus. La propaganda augustea féu córrer tot un seguit de símbols

al·lusius a l'inici d'una nova etapa d'esplendor, d'un nou cicle de la història,

d'un nou saeculum que no dubtaren a qualificar d'aureum, 'daurat'. Per això, es

féu circular el tòpic de la tornada de l'edat�d'or, amb les idees de pau, benes-

tar, concòrdia i felicitat que portava implícita aquesta època paradisíaca. La

celebració dels Ludi Saeculares, 'Jocs Seculars' (17 aC), sancionà la inauguració

d'una nova etapa històrica.

L'evocació de l'Edat d'Or

Els poetes descrigueren sovint el principat d'August com el retorn de la mítica edat d'or
que revivia gràcies als mèrits del príncep. Aquest tòpic apareix en la famosa IV Bucòlica de
Virgili, la qual anunciava en to profètic l'arribada d'un nou saeculum. Heus ací l'evocació
que en fa el mateix Virgili en l'Eneida, en què es vincula la tornada de l'edat d'or amb
l'arribada d'August:

"Ara gira cap aquí els teus ulls i contempla la teva descendència i els teus romans. Vet
aquí Cèsar i tot el llinatge dels Julis que ha de venir a la llum sota la immensa volta del
cel. Heus-lo ací: és ell, aquell home que, com saps, t'ha estat promès tantes vegades, Cèsar
August, fill d'un déu. Ell farà renéixer l'Edat d'Or al Laci, pels camps on en altre temps
regnà Saturn, i estendrà el seu imperi damunt els garamants i els indis, fins a les terres
que hi ha més enllà dels signes del Zodíac, més enllà de les rutes de l'any i del sol, allí on
Atlant, portador del cel, fa girar damunt les seves espatlles la volta sembrada d'estrelles
ardents. Ja des d'ara, a l'espera de la seva arribada, les profecies dels déus esglaien d'horror
sagrat els reialmes del Caspi i les ribes del maresme Meòtic i contorben i estremeixen,
plenes de por, les set boques del Nil."

Virgili, Eneida, 8, 788-800. Estàtua d'August de Via Labicana. Roma
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Tot aquest programa de regeneració moral tingué la seva traducció en termes

artístics i literaris. En efecte, les manifestacions artístiques d'època d'August,

especialment les comissionades pel príncep, foren molt receptives dels nous

valors (pau, benestar, consens, concòrdia, exaltació de les virtuts tradicionals)

emanats des del poder. A mesura que el règim es consolidava, es difongueren

imatges al·lusives a la pau, al benestar, a la prosperitat i a l'abundància, com

les imatges de la deessa Terra, alimentant els infants, o Ceres, la deessa de

l'agricultura, coronada d'espigues. El resultat fou una profusió de símbols amb

una polivalència de significats que exaltaven el nou saeculum aureum que re-

presentava el govern d'August.

7.3. La literatura al servei dels valors del poder

August aconseguí de guanyar el consens d'amplis sectors de la societat, ex-

hausta dels conflictes interns i desitjosa de col·laborar en la restauració polí-

tica, social, moral i religiosa que el príncep engegava. En aquesta tasca, me-

rament propagandística per alguns autors, tingué un paper destacat Mece-

nes, estret col·laborador d'August, el qual aplegà entorn seu un grup selecte

d'intel·lectuals que transformaren en literatura els neguits del règim.

S'ha discutit molt sobre les vinculacions entre els intel·lectuals i el règim po-

lític d'August. Per alguns autors, els literats d'època augustea representen sim-

plement la veu del nou règim i els seus escrits són obres d'autèntica propagan-

da. D'altres consideren que els intel·lectuals comparteixen de manera sincera

i espontània els nous valors propugnats des de les altes instàncies.

Sigui com sigui, els motius, els símbols i els tòpics que feia circular la

propaganda imperial i que emanaven directament de les instàncies del

poder estan també presents, amb una mesura més gran o més petita,

amb més o menys sinceritat, en l'obra dels principals literats d'aquesta

època.

7.3.1. Virgili

Virgili (Màntua a la Cisalpina, 70 aC-Bríndisi, 19 aC) fou la màxima expressió

del renovament de la poesia llatina d'època d'August.

Virgili fou autor de les Bucolica, 'Bucòliques', les Georgica, 'Geòrgiques',

i l'Aeneis, 'Eneida', tres fites de la literatura universal de tots els temps.

Roma. Ara Pacis. Relleu amb la deessa Tellus
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Biografia de Virgili

Fill d'un petit propietari de la Cisalpina, Virgili estudià a Cremona, a Milà, i posterior-
ment a Roma. Allunyat de les tribulacions polítiques de l'època, en la seva joventut es
mostrà proper a l'estil dels poetes neotèrics. Entre el 54 i el 43 aC es traslladà a Nàpols, on
passaria bona part de la seva vida, i on estudià la filosofia epicúria amb Siró. Els trium-
virs confiscaren les terres del seu pare per lliurar-les als veterans; Virgili, però, gràcies a
la influència dels seus amics Asini Pol·lió i Corneli Gal, aconseguí de recuperar l'heretat
paterna. En aquests moments entrà en contacte amb Mecenes i amb el seu cercle. Esde-
vingué part del grup d'ideòlegs del règim d'August. L'any 19 dC, tornant d'Orient, morí
a Bríndisi. Fou enterrat a Nàpols.

En les Bucòliques s'apleguen deu poemes bucòlics en hexàmetres dactílics ela-

borats entre el 43/42 i el 39/38 aC, és a dir, a l'inici del període triumviral. Vir-

gili adopta els tòpics del gènere de la poesia bucòlica pel que fa a l'ambientació,

als personatges i a la temàtica. L'escenari és un locus amoenus idíl·lic i idealit-

zat, normalment un bosc on no manquen arbres frondosos, rierols d'aigües

corrents, fauna silvestre, brises i aures suaus. Els protagonistes són pastors que

evoquen les seves preocupacions, principalment amoroses, la qual cosa con-

trasta amb les tribulacions mundanes de la vida urbana.

El to profètic de la quarta Bucòlica de Virgili

En la IV Bucòlica Virgili profetitza l'inici d'una nova edat d'or. El poema, per al·lusió a
la "verge" i al noi que havia de néixer, fou també objecte d'una interpretació al·legòrica
per part dels autors cristians:

"Muses de Sicília, cantem coses una mica més grans! No a tothom agraden el boscatge i
els humils tamarius. Si volem cantar els boscos, si més no que siguin dignes d'un cònsol.
Ha arribat per fi la darrera Edat profetitzada per la Sibil·la de Cumes; després d'una llarga
cadena de segles, neix una nova època. Ja torna també la constel·lació de la Verge i torna
el regnat de Saturn; ja se'ns envia des de les altures del cel una nova descendència. Tu,
casta Lucina, ajuda el noi que acaba de néixer, ara que comença a declinar la raça de ferro
i sorgeix arreu del món una nova generació daurada."

Virgili, Bucòliques, 4, 1-7.

Escrites entre el 38 aC i el 30 aC, en ple període triumviral, les Geòrgiques

són un extens poema didàctic de temàtica geòrgica d'influència alexandrina.

Per molts autors, les Geòrgiques, de clara intencionalitat política, foren pen-

sades per a sostenir la ideologia de la "restauració" d'August. Segons aquesta

interpretació, en concomitància amb la restauració de Cèsar fill, Virgili hauria

exhortat a la recuperació de l'agricultura italiana, exhausta després dels con-

flictes civils, i al retorn a les virtuts i als costums tradicionals de la Itàlia rural.

Tot i que en l'obra és present una clara lloança d'August i de les seves realit-

zacions, cal tenir present que les Geòrgiques s'insereixen, com les Bucòliques,

en la tradició de la literatura hel·lenística, en la qual s'exaltava el camp com

a marc ideal de la felicitat humana.

Essent ja un autor consagrat, Virgili compongué l'Eneida, la qual és una

lloança indirecta de la figura d'August.
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L'Eneida és una obra centrada en les peripècies d'Eneas, encara que exalta, de

manera indirecta, totes les gestes de la història romana, considerades com una

empresa col·lectiva de tot el poble romà. En efecte, diversos procediments tèc-

nics –anticipació d'esdeveniments futurs, profecies de les divinitats, descrip-

cions d'escenes futures– permeten d'entreveure i de lloar les realitzacions de

Roma, de manera que el present de l'autor –l'època d'August– esdevé el punt

culminant de tota l'evolució històrica de Roma.

7.3.2. Horaci

Horaci (Venúsia 65 aC-Roma? 8 aC) és un altre referent important de la lite-

ratura augustea. Conreà la poesia lírica i la sàtira.

Una de les aportacions més significatives de l'obra d'Horaci és la formu-

lació poètica de preceptes ètics d'inspiració epicúria –com ara el rebuig

de la carrera política, l'elogi de la vida senzilla i retirada, el gaudi dels

petits plaers que proporciona el simple fet de viure, o la contemplació

dels espectacles de la natura– que constitueixen el nucli de la famosa

mediocritas aurea, 'preuada moderació'.

Es tracta de mantenir una actitud serena i desenfadada davant la vida, sense

renunciar, però, al gaudi del plaer que proporcionen les coses immediates i el

dia a dia, com ara la companyia dels amics, la contemplació de la natura, el

bon vi i el bon menjar. També es reivindica la vigència dels valors tradicionals

de la societat romana –la moderació, el seny, el respecte dels costums– afirmant

que la simplicitat de la vida és la condició indispensable per a aconseguir la

serenor d'esperit i, per tant, la felicitat.

Vegeu també

Per a la figura d'Eneas, vegeu
l'apartat 1 "Alba mítica".

Horaci fou força valorat per l'establishment polític i esdevingué, en certa mane-

ra, el "poeta líric oficial". Li fou encarregada la composició de l'himne –el Car-

men saeculare– que havia de ser recitat durant la celebració dels Jocs Seculars.

En tota la seva obra hi ha present un to panegíric envers August i una lloança

del seu programa polític. D'acord, doncs, amb els postulats del programa de

renovació ideològica propugnat des del poder, Horaci lloa tots els vells valors

de la societat romana –l'austeritat, la sobrietat i la religiositat tradicional– i,

en contrapartida, critica el luxe, l'afectació, la mol·lície i el llibertinatge. Es

lamenta dels conflictes i de les guerres civils, mentre que valora la pau i la

concòrdia que ha dut el règim d'August com els més alts dels dons.

7.3.3. L'elegia: de l'experiència eròtica a la lloança del príncep

L'època d'August significa la consolidació d'un gènere poètic molt particular:

la poesia�elegíaca. Fonamentalment, en l'elegia llatina predomina la temàtica

amorosa i el to intimista i subjectiu. Com a típica literatura d'evasió, és un

El Carmen saeculare

Per a celebrar els Jocs Seculars
del 17 aC, el mateix August
encarregà a Horaci la redacció
d'un himne dedicat a Apol·lo
i a Diana, que havia de ser re-
citat per un cor de nois i de
noies. El Carmen saeculare és,
doncs, un himne coral a les di-
vinitats, a les quals es dema-
nava la seva protecció, el re-
torn de les antigues virtuts i
l'acompliment del programa
d'August.
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gènere "escapista" i apolític, centrat en la temàtica privada. Per tant, podia

entrar en contradicció amb el programa de renovament ideològic propugnat

per August, que incidia fonamentalment en les "virtuts públiques".

Ara bé, fins i tot aquest tipus de literatura d'evasió no s'escapa de la influència

de la restauració ideològica d'August. En efecte, l'elegia recupera també alguns

dels motius cars al nou règim, com ara la lloança de la vida rural. També hi ha

composicions que es dediquen, íntegrament, a referir l'origen de determinades

pràctiques culturals, llegendes o episodis de la civilització romana o, simple-

ment, a lloar les gestes del nou príncep.

En aquest sentit, l'evolució del poeta elegíac de Properci (50/47 aC-2 dC) és

indicativa de la receptivitat de l'elegia davant els nous valors augusteus.

Properci esdevingué famós amb tres llibres d'elegies, majoritàriament

de temàtica amorosa, en què l'estimada del poeta ––la famosa Cíntia–

tenia un protagonisme destacat. Ja en aquests llibres Properci no es li-

mità a la temàtica eròtica, sinó que afrontà també altres temes i motius,

com l'enaltiment de les virtuts tradicionals o l'amor per la pàtria.

És en el darrer llibre d'Elegies on Properci participa més plenament del reno-

vament augusteu, en cantar els valors i els símbols del nou saeculum aureum.

Properci evoca les glòries del passat, els valors de la Itàlia tradicional, la fides,

la pietas, l'austeritat dels avantpassats i altres motius patriòtics.

Ovidi (Sulmona, al centre d'Itàlia, 40 aC-Tomi, Constança a Romania, 18 dC)

fou una de les altres grans figures de la poesia d'època d'August.

Amb les seves contradiccions i debilitats, Ovidi fou, tal vegada, el més

augusteu dels poetes d'època augustea.

Ovidi fou sensible als valors, a les imatges i als símbols de la Roma d'August.

En efecte, en diverses obres Ovidi inclogué lloances d'August o evocà les virtuts

tradicionals. Amb tot, la càrrega metalitèraria, és a dir, el record de les obres i de

les expressions d'altres autors és tan notable que fa dubtar de la sinceritat dels

versos. Això revelava més una actitud estètica o una moda literària que no pas

l'expressió sincera d'una postura política. La seva actitud sembla interessada,

relativament falsa o poc convençuda.

7.3.4. Titus Livi: la visió ''coral'' de la història

El clima polític instaurat per August modificava els paràmetres d'actuació de la

historiografia tradicional. El nou règim imposava unes limitacions més clares

i evidents a l'obra dels historiadors, que havien d'anar amb molta cura a l'hora

Els Fastos d'Ovidi

L'obra d'Ovidi que millor
s'adapta al clima de renova-
ció augustiana són els Fasti,
'Fastos', en què Ovidi fa una
mena de comentari i exegesi
de les festivitats romanes, mes
per mes, narrant-ne l'origen i
referint-ne les llegendes míti-
ques. Així, doncs, els Fastos,
que són un autèntic calenda-
ri poètic de les festivitats religi-
oses romanes, s'insereixen en
el munt d'erudició i en l'obra
d'arqueologia religiosa duta a
terme per August.

Vegeu també

Per als problemes de llibertat
d'expressió, vegeu el subapar-
tat 9.1.
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de tractar la història contemporània. En aquest sentit, "l'historiador del nou

règim" fou, sens dubte, Titus�Livi (64/59 aC-12/17 dC), l'obra del qual, for-

malment inspirada en la tradició, renovava profundament la historiografia ro-

mana.

Titus�Livi és autor d'una voluminosa obra històrica, coneguda amb el

nom d'Ab�urbe�condita, 'Des de la fundació de la ciutat', en què expo-

sava la història de Roma, des dels orígens fins al principat d'August.

Malgrat les seves idees aparentment filorepublicanes, Livi és un escriptor ple-

nament augusteu. És un esperit conservador, que escriu des d'una fèrria pers-

pectiva nacional i tradicional. En el prefaci, critica la corrupció dels costums i

defensa els valors de l'antiga Roma, en sintonia amb la propaganda augustea.

Manifesta un gran reconeixement i una admiració intensa per les realitzaci-

ons d'August. El gran valor de la seva obra és haver pogut reanimar de la his-

tòria romana, entesa des d'una perspectiva patriòtica, com una gran història

col·lectiva en què participa tothom i que culmina amb August.

D'alguna manera, tal com s'esdevé en l'Eneida, la seva obra representa una jus-

tificació teleològica del present, que troba en el passat les raons que justifiquen

l'estat actual de coses del present. El principat d'August representa el zenit ne-

cessari, previst i previsible del desenvolupament històric. És en aquest sentit

una història teleològica, ja que el destí ha fet Roma gran gràcies a la pràctica

de tot un conjunt de virtuts –el respecte del mos maiorum, la pietas, la vene-

ració i el respecte envers les coses sagrades, la clemència envers els vençuts–

tradicionals i inherents al poble romà, i que configuren la base del programa

de renovació propugnat per August. Tot i els personalismes, es tracta d'una

obra "coral", en el sentit que el veritable protagonista de la història és el poble

romà, el qual sembla haver estat escollit pels déus i pel destí per a fer avançar

i expandir els progressos de la civilització.

7.4. La magnificència pública

Per a fer evident davant tothom els nous valors, el règim es féu amb un im-

portant patrimoni iconogràfic, difós i present en diversos llocs i en diversos

nivells, en l'escultura, en el retrat, en la decoració arquitectònica, en les gem-

mes, en les monedes. Les imatges, els símbols i els motius posats en circula-

ció per la propaganda imperial, acceptats amb més o menys espontaneïtat, es

multiplicaren arreu en tots els àmbits, fossin públics o privats.
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A la ciutat de Roma la intervenció imperial es traduí en una política

de monumentalització i d'embelliment. No fou, però, resultat d'un pro-

grama unificat sinó d'un seguit d'actuacions puntuals en sectors privi-

legiats de l'urbs, com ara el Fòrum Romà, els nous fòrums imperials (el

Fòrum de Cèsar, el Fòrum d'August), el Palatí (convertit en residència

imperial), i el Camp de Mart (reservat al lleure). Amb raó, August es po-

gué enorgullir d'haver transformat Roma en una ciutat de marbre.

Lectura complementària

P.�Zanker (1992). Augusto y el
poder de las imágenes. Madrid:
Alianza.

Les primeres actuacions d'August, dutes a terme en ple període triumviral

(44-31 aC), se centraren en el Fòrum Romà, l'espai polític per excel·lència. In-

tentaren de fer realitat els projectes de Cèsar. Així, serviren per a mantenir-ne

viu el record i exaltar-ne la memòria, tot en benefici del seu hereu.

Les actuacions d'August en el Fòrum Romà

August portà a terme els projectes inacabats de Cèsar, com ara la construcció de la Basí-
lica Júlia, la Cúria Júlia i el Fòrum de Cèsar. Al costat oriental del Fòrum Romà, allí on el
cadàver de Cèsar havia estat incinerat per la turba, August bastí el temple del diví Cèsar.
L'interès pel Fòrum Romà continuà després d'Àctium (31 aC), quan es referen tots els
edificis del Fòrum (els Rostra Iulia, la Cúria Júlia, la Basílica Júlia, la Basílica Emília, els
temples de la Concòrdia i dels Càstors, tots dos a càrrec de Tiberi); alguns d'aquests edi-
ficis foren decorats amb elements de fauna marina (tritons, dofins, etc.) que evocaven la
victòria naval d'Àctium. Així, els Rostra Iulia, la nova tribuna dels oradors, fou decorada
amb els esperons de la flota egípcia.

Roma. El Fòrum Romà en època imperial

Gràcies a les actuacions d'August, el Fòrum Romà esdevingué un espai clos

reservat per als més alts honors envers el príncep, una mena de museu propa-

gandístic a major glòria de l'emperador i de la seva família.

L'origen diví de la gens
Júlia

Per a evocar l'origen diví de la
gens Júlia, que descendia de
Jul, fill d'Eneas (al seu torn, fill
de Venus), August féu penjar al
temple del diví Cèsar la Venus
Andayomene, un quadre del fa-
mós pintor grec Apel·les.
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August bastí també un nou recinte forense: el Fòrum�d'August. Es tracta

d'un recinte tancat que es desenvolupa en un espai relativament reduït,

presidit pel temple�de�Mart�Ultor.

Roma. Fòrum d'August, amb el Temple de Mart Ultor

Els costats laterals del Fòrum d'August, ocupats per dos llargs pòrtics, foren

omplerts d'estàtues dels grans personatges de la història mítica i real de Ro-

ma. Una petita inscripció gravada a la base recordava les principals gestes del

personatge representat. En aquesta galeria-museu, per exemple, hi havia les

estàtues d'Eneas i dels seus descendents, dels reis d'Alba Longa, dels membres

més destacats de la gens Júlia, de Ròmul i dels summi uiri, 'homes importants',

és a dir, els homes més significatius de la història de Roma. D'aquesta manera,

a banda de recordar la tasca d'August com a venjador (Vltor) del seu pare i de

les afrontes infringides als romans, el Fòrum d'August esdevingué un veritable

museu de la història romana, destinat a glorificar les gestes de la gens Júlia i,

indirectament, les realitzacions del mateix August.

El temple de Mart Ultor

August havia promès un tem-
ple a Mart Ultor 'Venjador' en
la batalla de Filips (42 aC), en
la qual s'havia enfrontat als ce-
saricides Brutus i Cassi. Grà-
cies a la intervenció del déu,
August havia pogut venjar la
mort del seu pare. El temple
guardava tot d'objectes i re-
presentacions simbòliques de
les accions de venjança dutes a
terme per August. Per això, s'hi
guardava l'espasa de Cèsar i els
estendards de les legions ro-
manes de Cras derrotades pels
parts, recuperats per August.



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 125 El món clàssic II

El frontó del temple de Mart Ultor

En el llibre V dels Fastos, dedicat a les festes del mes de maig, Ovidi evoca la inauguració
del temple de Mart Venjador, que tingué lloc en les idus de maig del 2 aC:

"El déu omnipotent [Mart] contempla els pinacles del seu excels temple, i li complau que
els déus invictes ocupin els llocs més elevats. Veu també a les portes dards de diverses
classes i les armes de totes les nacions derrotades pels seus soldats. Aquí albira Eneas
portant damunt les seves espatlles l'estimada càrrega i prop seu, tants avantpassats de la
noble família dels Julis. Allí, veu el fill d'Ília [Ròmul], brandant les armes d'un capitost
vençut i, al seu costat, les famoses gestes gravades al pedestal de les estàtues alineades dels
herois. Admira també el temple on flameja el nom d'August. L'edifici li sembla encara
més gran quan llegeix el nom de Cèsar. Aquest, ben jove, havia fet la promesa de construir
un santuari, quan prengué les armes, empès per la pietat filial."

Ovidi, Fastos, 5, 545-598.

El Palatí fou també una àrea privilegiada pel príncep, d'ençà que esde-

vingué la seu de dues de les seves residències: la casa d'August i la casa

de Lívia. A més, l'àrea fou ennoblida amb la construcció de l'imponent

temple�d'Apol·lo�Actíac�o�Palatí (28 aC).

El temple�d'Apol·lo�Actíac, promès per August a Àctium, domina la falda del

Palatí que dóna al Circ Màxim. El més interessant és la decoració. A les portes

del temple hi havia dues escenes mítiques que al·ludien al càstig dels sacrílegs

per part d'Apol·lo: la mort dels fills de Níobe i l'expulsió dels gals del santuari

de Delfos. Així, August recordava la desmesura d'Antoni que ell mateix, gràcies

a l'ajut d'Apol·lo, havia pogut castigar a Àctium. Era el símbol que tota supèrbia

mereixia, tard o d'hora, la seva punició.

El temple d'Apol·lo Actíac

El poeta elegíac Properci se sumà també a les veus que lloaven les glòries d'August. En
aquest poema descriu la inauguració del temple d'Apol·lo Actíac, situat al Palatí, que
tingué lloc, enmig de grans solemnitats, el 9 d'octubre de 28 aC.

"Em demanes per què he arribat tan tard? El gran Cèsar ha inaugurat el santuari daurat
d'Apol·lo Febus. Davant els meus ulls, hi havia un arranjament magnífic de columnes
de marbre púnic, entre les quals hom podia veure les estàtues de les filles de Dànau. En
veritat, l'estàtua del déu, més formosa que el mateix Febus en persona, semblava recitar
un càntic amb la callada lira; entorn de l'altar, hi havia les estàtues del ramat de Miró,
quatre bous, una obra que semblava plena de vida. Després, al bell mig, s'alçava el temple
de marbre resplendent, que Febus estima més que a la seva pàtria d'Ortígia. Hi havia
sobre el frontó el carro del Sol i les dues portes, obra insigne d'ivori de Líbia; en una
porta, es representa l'expulsió dels gals del cim del Parnàs; l'altra porta lamenta la ruïna
de Níobe, filla de Tàntal. Finalment, el mateix déu [Apol·lo] Piti, entre la seva mare i la
seva germana, amb una llarga túnica, acompanya amb la lira els seus cants."

Properci, Elegies 2, 31.

El Camp�de�Mart, que en època republicana havia estat l'escenari de la

commemoració dels triomfs militars, esdevingué el gran espai de lleure

de la Roma d'August. Seguint les tendències d'època tardorepublicana,

s'omplí d'edificis lúdics i de construccions commemoratives.
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En el sector�meridional�del�Camp�de�Mart es dugué a terme una àmplia

política de restauració dels edificis existents i de construcció de nous edificis

de destinació lúdica. En pocs anys, aquesta zona disposà de tres teatres: el

teatre�de�Pompeu, objecte d'una vasta restauració, el teatre�de�Balb (13 aC),

i el teatre�de�Marcel (acabat entorn del 13-11 aC), que August dedicà a la

memòria del seu malaguanyat nebot i gendre.

Roma. Camp de Mart. Sector meridional

El sector�central�del�Camp�de�Mart, al nord dels complexos electorals d'època

republicana, fou ocupat per un seguit d'edificis i de complexos relacionats amb

el lleure, construïts per iniciativa d'Agripa, gendre i mà dreta d'August. Un

dels punts bàsics de la reorganització d'Agripa fou la construcció de dos nous

aqüeductes que garantiren l'aprovisionament d'aigua al complex format per

les Termes�d'Agripa i els edificis annexos. Gràcies a Agripa, doncs, el centre

del Camp de Mart es convertí en un espai lúdic de trobada i de diversió, a

imatge i semblança dels gimnasos de les ciutats hel·lenístiques.
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La intervenció d'Agripa en el Camp de Mart

Les Termes d'Agripa estaven rodejades de tot un seguit d'edificis i construccions destina-
des al lleure dels ciutadans. Entre aquests, cal destacar la Porticus�Vipsania, un pòrtic
on s'exhibia un immens mapa que mostrava l'expansió territorial de l'Imperi, el Campus
Agrippae, un gran jardí famós pels seus llorers, l'estany�d'Agripa, fruit del drenatge dels
maresmes del Camp de Mart, que constituïa la natatio, 'piscina', de les termes, la basílica
de�Neptú (25-19 aC), la divinitat tutelar d'Agripa, i el Pantheon (27-25 aC).

El Panteó original (l'aspecte actual és fruit d'una remodelació d'època d'Adrià) era un
temple amb la cel·la més ampla que profunda, destinat al culte de les seves divinitats
protectores de la casa imperial. Al frontó, l'àliga de Júpiter sostenia la corona cívica; la
inscripció, encara llegible, recordava el nom del primer promotor. La zona fou decorada
amb estàtues gregues com l'Apoxiómenos, 'L'atleta que es neteja', de Lísip, la Hidra del
Fòrum, el grup escultòric de Quiró i Aquil·les, o l'estàtua de Pan que ensenya a tocar la
flauta el jove Olimp.

El sector�septentrional�del�Camp�de�Mart també experimentà notables trans-

formacions que feien present la munificència d'August. Era presidit per un

gran rellotge de sol i tenia dues construccions emblemàtiques: l'Altar de la Pau

Augusta i el Mausoleu d'August.

L'àrea era presidida per un gran rellotge de sol, l'Horologium�Augusti (10 aC).

Es tractava d'una enorme plaça (160 × 60 m) pavimentada amb lloses de tra-

vertí; el gnomon, 'agulla', del rellotge era un obelisc de Psammètic II, de trenta

metres d'alçària, portat expressament des d'Heliòpolis d'Egipte.

A una milla del pomerium, fora de l'espai urbà, als costats de la Via Flamínia,

s'erigiren dos altars monumentals: l'Ara�Pacis�Augustae, 'Altar de la Pau Au-

gusta', i l'Ara�Prouidentiae, 'Altar de la Providència'.

L'Ara�Pacis�Augustae (13-9 aC), el monument més representatiu de la

plàstica d'època d'August, és un petit altar, erigit pel Senat per a com-

memorar el retorn victoriós d'August de la Gàl·lia i d'Hispània.

Roma. El Panteó

L'altar s'alça sobre una escalinata i rodejat per un recinte marmori (11 × 10 m)

amb dues portes. La part superior del mur exterior de recinte estava decorada

amb una sèrie de relleus narratius. A banda i banda de la porta oriental, hi

havia dues escenes mítiques: en una, sota la mirada de Mart, el pastor Fàustul

observava com la lloba alletava els bessons al Lupercal; a l'altra, Eneas, sota

l'esguard dels penats de Troia, amb el cap cobert, sacrificava davant una truja

amb trenta garrins. A banda i banda de la porta occidental, hi havia dues esce-

nes al·legòriques: dins un paisatge bucòlic, una divinitat femenina –la Tellus,

'Terra', o la Pau–, acompanyada de dues aures o nimfes aquàtiques, alimentava

dues criatures; a l'altre relleu, mal conservat, hi havia la deessa Roma i les per-

sonificacions d'Honos, 'Honor', i Virtus, 'Virtut'. A la paret exterior dels costats

llargs, es desenvolupava una processó en què participava la família d'August

i els col·legis sacerdotals.

Roma. Ara Pacis Augustae. 'Altar de la Pau
Augusta'
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Totes aquestes actuacions d'August i del seus col·laboradors feien presents ar-

reu la cara i la veu del príncep. Acompanyades dels missatges "regeneradors",

corroboraven, davant tothom, que les coses havien canviat de manera irrever-

sible, sense possibilitat de marxa enrere.
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8. Urbi et orbi. Romanització i contacte de cultures

Sovint, a l'hora d'abordar l'estudi de la civilització romana, la ciutat de Roma

concentra el nostre interès i esdevé el nostre punt de referència, si no únic, sí

privilegiat. Ara bé, Roma hauria passat a la història com una simple polis més,

si no hagués estat capaç de bastir un dels imperis més extensos de tot el món,

i de difondre-hi la cultura grecoromana. Per això, per a valorar correctament

les realitzacions i aportacions de la civilització romana, cal fer un petit canvi

d'òptica i analitzar també el procés de construcció de l'Imperi, i les interaccions

que s'establiren entre Roma i les seves províncies.

És difícil, però, analitzar les relacions ambivalents establertes entre Ro-

ma i el seu Imperi, i encara resulta més problemàtic valorar l'abast de la

tasca "civilitzadora" de Roma. En aquest sentit, tant l'anàlisi objectiva

de la presència romana en els territoris conquerits com l'estudi dels fac-

tors d'interacció cultural que s'estableixen entre Roma i les cultures i les

civilitzacions amb les quals entra en contacte, han estat notablement

condicionats pels pressupòsits ideològics i mentals, i pels models inter-

pretatius de cada època i de cada escola.

Durant força temps, la majoria d'esquemes interpretatius han derivat d'un mo-

del�difusionista, acceptat i compartit implícitament o explícitament. Qual-

sevol model difusionista pressuposa l'existència d'una cultura dominant que

elimina, mitjançant un procés�d'assimilació, amb més o menys presència

d'elements de coacció o d'adhesió "espontània", les diferències que presenten



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 130 El món clàssic II

les altres cultures amb les quals entra en contacte, sovint considerades inferi-

ors des d'algun punt de vista. Aquest procés es descrivia en termes de difusió

–d'aquí ve el nom del model–, amb el qual es feia referència a l'expansió dels

atributs i de les característiques d'una cultura en una altra, per mitjà de con-

tactes de naturalesa política, militar, econòmica, social, cultural o religiosa. El

resultat final era l'homogeneïtzació, és a dir, la total assimilació de la societat

"més endarrerida" i la pèrdua de la seva identitat cultural, després d'adoptar

valors, creences i pràctiques de la cultura dominant.

El model difusionista ha tingut –i té encara ara– una llista llarga d'adhesions.

Considera que els romans, dotats d'una cultura superior, haurien portat la ci-

vilització a tota una massa de pobles indígenes, amb un grau de desenvolupa-

ment inferior, fins al punt que, mitjançant un procés d'assimilació –la roma-

nització–, s'haurien eliminat les diferències culturals.

La visió dels romans

Així descriu el geògraf Estrabó d'Amàsia, actiu en època d'August, la romanització dels
turdetans, el poble iber que habitava a l'actual Andalusia:

"Amb la prosperitat del país, els vingué als turdetans la civilització i l'organització política
[...]. Els turdetans, en particular els que viuen prop del riu Betis [l'actual Guadalquivir],
s'han assimilat completament al mode de vida dels romans i ni tan sols es recorden ja de
la seva pròpia llengua. La majoria ha obtingut la ciutadania llatina i hi ha també molts
ciutadans romans, de manera que manca poc perquè tots ells esdevinguin plenament
romans."

Estrabó d'Amàsia, Geografia, 3, 2, 15.

Aquesta concepció difusionista té arrels sòlides i llunyanes. Els romans desen-

voluparen un aparat ideològic fonamentat en una vocació "imperial". El destí

immutable hauria atribuït a Roma el paper de potència "civilitzadora": era la

nació encarregada de dur la "cultura" a les contrades més remotes. Aquesta és

la visió d'aquest fragment de l'Eneida de Virgili:

Les ''arts'' del poble romà

"Altres pobles seran més hàbils a l'hora d'infondre a les estàtues de bronze l'esperit que
sembla fer-les respirar, trauran dels blocs de marbre figures plenes de vida, defensaran les
seves causes judicials amb major eloqüència, mesuraran amb més precisió els moviments
de l'Univers i prediran la naixença dels astres: Tu, romà, recorda de governar els pobles
amb el teu imperi, d'imposar les lleis per aconseguir la pau, de perdonar els vençuts i de
debel·lar els superbs. Aquestes són les teves úniques arts!."

Virgili, Eneida, 6, 847-853.

En les versions més perfeccionades del model difusionista, hom defineix el

fenomen en termes de "romanització", encara que no sempre es dóna una de-

finició unívoca o precisa d'aquest terme, i no sempre es parlen de les mateixes

coses quan els estudiosos l'utilitzen.
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Per norma general, el terme de romanització supera els conceptes de conques-

ta i de dominació, que tenien una accepció massa esbiaixada cap a la idea

de domini exclusivament militar. Té, doncs, l'avantatge de recollir dues ac-

cepcions fonamentals. D'una banda, insisteix en la "gradualitat" com a ca-

racterística essencial del procés; de l'altra, implica, en un grau més o menys

gran, l'assimilació per part de les societats receptores de trets culturals –adop-

ció de la llengua i de la cultura dels romans– o sociopolítics –extensió de

l'organització política i administrativa, dels costums, del mode de vida, de la

religió–, que es consideren típics de la civilització romana.

La romanització definiria el procés mitjançant el qual, amb graduali-

tat, amb progressos i regressions, determinats trets característics de la

civilització romana, relatius a l'estructura econòmica, al règim polític i

administratiu, al sistema social, a la llengua i a la cultura, a la religió,

al sistema de valors i a l'imaginari col·lectiu, són adoptats, amb més o

menys dosi de coacció o d'adhesió espontània, per part de societats amb

les quals Roma ha entrat en contacte, després de la conquesta.

Sovint l'anàlisi dels fenòmens de "romanització" ha estat massa esbiaixada cap

als aspectes merament lingüístics. En aquest sentit, sovint s'acostumava a apor-

tar com a prova d'intensa romanització el fet que extensos territoris d'Occident

(Hispània, les Gàl·lies, part del Balcans) assumissin, progressivament, la llen-

gua dels dominadors, de la qual deriven, en última instància, les llengües ro-

màniques parlades, encara avui, en aquests territoris. Per això, s'ha associat

l'èxit o el fracàs del procés de romanització a la implantació del llatí. Segons

aquesta visió, la romanització hauria assolit la seva plenitud en el moment

que la llengua de Roma esdevenia la llengua pròpia dels provincials.

La romanització

En general, per romanització
s'entén l'acció i l'efecte de ro-
manitzar, és a dir, d'imposar
els costums romans i la llen-
gua llatina als pobles conque-
rits; altres fonts el defineixen
com l'acció de difondre la ci-
vilització romana per una de-
terminada contrada. D'aquesta
manera, el terme es relaciona
també amb l'assimilació dels
països que han vençut els ro-
mans. La definició que dóna
la Gran Enciclopèdia Catalana
és encara més general: "Procés
d'implantació de l'organització
i de la cultura romana arreu de
l'Imperi romà".

La llatinització dels Balcans

Les províncies balcàniques –Dalmàcia, Nòric, Pannònia, Rècia, Tràcia, Epir– foren objecte
d'una romanització més o menys intensa que, en alguns casos, culminà amb l'adopció del
llatí per part de les poblacions indígenes. Tot i que les invasions dels pobles eslaus, avars i
hongaresos han desdibuixat la demografia original dels Balcans, hom hi coneix rastres de
llengües derivades del llatí, com ara el romanès, el dàlmata, el valac (parlat per diverses
poblacions de Grècia, Albània i Macedònia) i també el meglanita o meglenoromanès
(pràcticament desaparegut, parlat al nord de la Macedònia grega, i a la frontera amb
l'Estat de Macedònia i amb Bulgària).

Tot i que, evidentment, l'adopció del llatí com a llengua pròpia ha de ser presa

com a senyal de la profunda assimilació i integració de les societats provinci-

als, això no implica necessàriament el triomf o el fracàs del procés de romanit-

zació. La llatinització és només una de les cares del procés de romanització –la

lingüística–, i no necessàriament sempre la més important. En efecte, el mul-

tilingüisme fou una realitat molt arrelada a l'Imperi Romà. En molts territoris

el llatí convisqué amb les llengües i cultures pròpies dels pobles sotmesos. Ai-

xò és especialment cert en el cas d'Orient, on el grec gaudí de la consideració

de llengua oficial.

La pervivència de les
llengües indígenes

Fins i tot a Occident no sem-
pre el procés de romanitza-
ció comportà la desaparició
de les llengües indígenes. Ai-
xí, a l'interior d'Àfrica conti-
nuà viu l'ús del púnic i d'altres
llengües indígenes com el ber-
ber. Cal recordar també que
els vascons i els seus descen-
dents han continuat emprant
fins avui dia la seva pròpia llen-
gua.
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Una variant del model difusionista insisteix en la idea�de�predomini�mili-

tar�i�polític. Aquesta visió s'ha consolidat en època moderna davant les aven-

tures colonials dels segles XIX i XX, les quals, al seu torn, s'emmirallaren en

l'experiència romana per a trobar arguments que les avalessin i justifiquessin.

En efecte, quan els països europeus es llançaren a l'ocupació militar d'extensos

territoris d'Àfrica i Àsia, s'autopresentaren com a autèntics hereus de Roma,

destinats a expandir el progrés occidental, en benefici de la humanitat. De re-

truc, la conquesta romana era valorada amb tons entusiastes, pel fet de repre-

sentar el primer pas de l'expansió de la "civilització".

França, la nova Roma

Al nord d'Àfrica, França es presentà com a hereva de l'obra de Roma. No és estrany que
la dominació francesa comportés sovint un impuls de les recerques sobre la romanitat
i sobre la cristiandat africanes. El pròleg dels editors d'una història d'Àfrica, publicada a
París el 1844, pocs anys després de la conquesta d'Algèria, és molt explícit:

"Un gran nombre de pàgines que conté aquesta obra es refereixen a la part de l'Àfrica que
nosaltres hem adquirit recentment amb immensos sacrificis i al preu de la nostra pròpia
sang. Per a nosaltres –aquesta és la nostra opinió– ningú no pot, a partir d'ara, restar
indiferent en llegir els fets que fan referència a l'antiga esplendor d'aquesta Algèria, en la
qual nosaltres hem pogut tornar a començar, pel bé de la civilització i de la humanitat,
i amb esforços heroics, l'obra dels romans, i on avui no hi ha ni un sol tros de terra que
no pugui testimoniar la glòria i la puixança dels nostres exèrcits."

F. Didot frères (1844). "De l'editeur". A: Afrique. Esquisse générale de l'Afrique et Afrique
ancienne (pàg. III). París.

En ser comparada amb les potències neocolonials modernes, el pas següent

era parlar d'imperialisme�romà. Així, autors com C.P. Lucas en el seu Grea-

ter Rome and Greater Britain (1912), o el comte de Cromer a Ancient and mo-

dern imperialism (1910) accentuaren les idees de subjugació militar, de domini

polític i d'explotació econòmica dels territoris conquerits. Roma, doncs, ha-

via esdevingut una potència imperialista avant la lettre. Ara bé, els teòrics de

l'imperialisme, començant pel mateix Lenin, tenien força clares les diferències

substancials entre l'imperialisme d'època moderna i l'"imperialisme" antic:

"Política colonial i imperialisme existien ja abans de la fase actual del capitalisme, fins i
tot abans del mateix capitalisme. Roma, basada en l'esclavitud, portà a terme una política
colonial i activà l'imperialisme. Ara bé, les consideracions 'generals' sobre l'imperialisme
que obliden o no tenen en compte les diferències fonamentals entre les diverses forma-
cions economicosocials, degeneren inevitablement en meres banalitats o en fanfarrona-
des, com ara la comparació de 'la Gran Roma amb la Gran Bretanya' [en referència al
llibre de Lucas citat anteriorment]."

V.I. Lenin (1946). "El imperialismo, fase superior del capitalismo". A: Obras Escogidas de
Lenin. Moscou: Progreso.

Totes aquestes concepcions d'inspiració difusionista han estat modifi-

cades i enriquides per aportacions de diverses disciplines i de diverses

escoles, que han anat qüestionant la validesa dels seus plantejaments i

la unidireccionalitat dels processos de romanització.
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Després de la Segona Guerra Mundial, la interpretació dels processos de roma-

nització es veié enriquida per l'aportació de les concepcions i de les metodolo-

gies de diverses escoles de pensament i de diverses disciplines. Els moviments

de descolonització modificaren en part els paràmetres interpretatius difusio-

nistes, tot i que no posaren explícitament en qüestió el model. En la majoria

de casos, es tractava de reaccions als suposats progressos que, segons la visió

predominant, comportava la conquesta i la presència romana.

De la mateixa manera que els moviments anticolonialistes qüestionaven

l'actuació de les potències metropolitanes i lluitaven per aconseguir la inde-

pendència de les colònies, alguns estudiosos recuperaren idees que insistien

en la duresa de la subjugació militar, política i econòmica de les províncies.

És més: es remarcava, ara, la superficialitat dels processos de romanització, els

quals, segons aquesta interpretació, afectaren només la facies externa de les

societats provincials. Foren especialment les elits les que adoptaren els senyals

externs de la romanitat. A l'interior, però, seguiren vius els sentiments, els va-

lors i, fins i tot, la consciència ètnica de les poblacions indígenes. Es tendí,

doncs, a buscar arreu la pervivència d'elements indígenes –en les pràctiques

religioses, en l'onomàstica, en l'organització social, en les llengües parlades–

tot considerant-los senyals d'aquesta resistència indígena i d'aquest rebuig a

la romanització. També es posà atenció en les revoltes i en les guerres entre

romans i indígenes, de manera que els cabdills i els rebels contraris a la pre-

sència romana apareixien com a màrtirs de la resistència i antecedents dels

moviments anticolonialistes "d'alliberament nacional" avant la lettre.

El desenvolupament dels corrents antropològics, després de la Segona Guer-

ra Mundial, representa la introducció, especialment entre els estudiosos an-

glosaxons, de models interpretatius que tendiren a evidenciar la complexitat

dels processos de contacte entre cultures i la inexistència de pautes universal-

ment vàlides. Es criticava el model difusionista –i els termes associats– perquè

es considerava massa unidireccional, i no posava prou atenció als fenòmens

d'interacció entre cultures. És en aquest moment quan entren en joc concep-

tes com ara aculturació –el procés de canvi produït en la cultura originària

de grups que entren en contacte directe i continu–, de contacte�de�cultures

o de canvi�cultural.

El terme aculturació s'utilitza per a indicar que determinades formes de vida

o de cultura d'una societat han estat introduïdes en les funcions socials d'una

altra societat, parcialment o totalment diferent, per mitjà de contactes com ara

la conquesta militar i la imposició política, intercanvis econòmics o relacions

de cooperació. El grau d'introducció d'aquestes formes de vida o de cultura

depèn de la intensitat, de la continuïtat i de la freqüència o duració d'aquests

contactes, i també de les relacions de poder relatives que s'estableixen entre

totes dues cultures.

Lectura recomanada

L'exemple més evident
d'aquestes interpretacions
anticolonialistes és el llibre
següent:
M.�Benabou (1976). La résis-
tance africaine à la romanisati-
on. París: François Maspero.
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Els estudis d'aculturació parteixen d'una concepció essencialment dinàmica,

en què intervenen elements de la cultura donadora i de la cultura receptora.

En totes dues es provoquen fenòmens més o menys intensos de readaptació

cultural. La aculturació implica, doncs, un procés de reorganització de la prò-

pia cultura i del propi sistema social i mental. Considera l'estructura cultural

d'un poble com el resultat d'un procés d'adaptació que inclou, d'una banda,

la forma de vida que li és pròpia i, de l'altra, l'anàlisi de les formes culturals

que són conseqüència del contacte amb altres pobles. La "cultura" pertany a

entitats en moviment que s'interrelacionen, no a realitats estanques.

8.1. Mecanismes d'intervenció i d'interacció

L'anàlisi dels fenòmens que afecten les relacions de Roma amb els pobles

sotmesos a la seva potestat ha de partir d'una constatació: la diferència

d'actuació�per�part�de�Roma. La diversitat geogràfica i la disparitat cultural

dels territoris sotmesos a l'autoritat romana provocà, òbviament, que la pre-

sència i l'actuació de Roma fos diferent segons la zona, i que s'adaptés a les

característiques dels territoris conquerits. Això ja era reconegut pels mateixos

romans, els quals afirmaven que "no es podia tractar els grecs de la mateixa

manera que els ibers".

La diversitat dels territoris conquerits obligava, doncs, a aplicar mesures

diferents, i a actuar de manera sensiblement distinta, ateses les diver-

ses característiques dels territoris subjugats. En aquest sentit, l'estratègia

adoptada depenia, essencialment, del tipus d'organització social exis-

tent i del grau de cohesió interna del territori conquerit.

En qualsevol cas, és difícil parlar d'"una política colonial" o "una política im-

perial" romana, com si es tractés d'un cos doctrinal o d'actuació política de-

finit, unívoc, invariable. Roma no seguí sempre les mateixes directrius, sinó

que la seva actuació envers les poblacions amb les quals entrava en contacte

experimentà canvis de ritme, vacil·lacions, aturades i tornades enrere. Sovint

la situació final no fou si no el resultat d'una Realpolitik, és a dir, una solució

de compromís, adaptada a les circumstàncies, als condicionants geogràfics i

al moment temporal.

Ara bé, la constatació anterior no implica que hom no pugui identificar una

sèrie de constants en l'estudi de les relacions del món romà amb els territoris

conquerits que intentarem de detallar en els dos subapartats següents.

Lectura recomanada

F.�Jacques;�J.�Scheid (1990).
Rome et l'integration de
l'Empire, 44 av. J.-C.-200 ap.
J.C. I. Les structures de l'Empire
romain. París: PUF.
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8.1.1. La integració de les persones

Roma dugué a terme una selectiva però generosa política�d'integració�perso-

nal�dels�pobles�conquerits, és a dir, procurà que determinades persones, a

títol individual, o determinades comunitats, a títol col·lectiu, esdevinguessin

i es consideressin membres de ple dret de la societat romana.

La política d'integració dels individus té una de les seves expressions

més genuïnes en la concessió�de�la�ciutadania�romana, la qual impli-

cava un estatut personal privilegiat en termes polítics, jurídics i fiscals.

Roma, a diferència de les poleis gregues, fou força generosa a l'hora d'atorgar

drets i privilegis als pobles sotmesos, la qual cosa ja era reconeguda pels matei-

xos enemics de Roma. L'atorgament de la ciutadania romana podia ser fet per

les autoritats polítiques (els magistrats, el Senat, l'emperador), a títol col·lectiu

o a títol individual. Gràcies a l'actuació de les autoritats romanes, la ciutada-

nia romana s'anà estenent progressivament als territoris conquerits: fou con-

cedida a tot Itàlia arran de la Guerra Social (92-88 aC) i a la Gàl·lia Cisalpina

en temps de Cèsar; altres formes privilegiades d'estatut jurídic personal foren

també objecte d'àmplia difusió. Així, la ciutadania llatina fou concedida a la

totalitat d'Hispània per part de l'emperador Vespasià. Finalment, el 212 dC,

l'emperador Caracal·la, mitjançant la coneguda Constitutio Antoniniana, con-

cedí la ciutadania romana a la totalitat dels "peregrins", és a dir, a tots els ha-

bitants lliures de l'Imperi:

"L'emperador Cèsar Marc Aureli Sever Antoní August estableix:

'Ara certament [...] convé més aviat preguntar de quina manera puc donar gràcies als déus
immortals que m'han salvat amb aquesta victòria. Així doncs, la manera més esplèndida
i conforme a la tradició religiosa d'honorar la seva majestat és fer que els peregrins, sigui
quina sigui la seva condició, entrin en la religió dels déus. Així doncs, dono a tots els
peregrins, que habiten en el meu imperi, la ciutadania romana'."

Constitutio Antoniniana (Papir de Giessen, 40).

L'atorgament de la ciutadania romana fou, doncs, un mecanisme que facilità

la integració dels estrangers i dels vençuts. Resultava sorprenent veure que els

fills dels vençuts podien gaudir, en un termini relativament breu de temps,

dels mateixos drets polítics que els fills dels vencedors.

L'equiparació en drets i deures era sovint un dels primers passos cap a la in-

tegració social i cultural, i cap a l'assimilació, ja que incentivava que els "in-

dígenes" adoptessin els usos i costums socials i culturals que es consideraven

propis d'un ciutadà romà i que s'identifiquessin plenament amb el sistema de

valors i normes de la nova administració.

No cal dir que aquest procés d'integració personal generà tensions en tots dos

sentits, que hom pot conèixer per referències aïllades. En efecte, hi hagué reti-

cències per part dels sectors més conservadors de la societat romana a la plena

Peregrini

Els peregrini, 'peregrins, forans',
eren les persones que no tenen
la ciutadania romana. El sen-
tit etimològic del mot ('cosa o
persona forana, estranya') es
conserva encara en locucions
com una idea peregrina que in-
dica una idea forassenyada.
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incorporació dels provincials a l'administració romana, especialment, en els

càrrecs més elevats. Així, per exemple, l'emperador Claudi hagué de fer front

a les crítiques que se li formulaven per haver permès que els notables de la

Gàl·lia entressin al Senat amb un famós discurs, l'oratio Claudiana, conservat

en una inscripció de Lió, en què feia veure que Roma havia crescut gràcies

també a la incorporació dels estrangers.

8.1.2. La integració dels territoris sotmesos

La política d'integració personal fou complementada per una política

d'integració�territorial, que a la llarga comportà la interdependència social,

econòmica i cultural entre els diversos territoris de l'Imperi. En aquest sentit,

aquest procés d'integració seguí uns passos força clars i definits:

1) El primer pas era certament la conquesta�i�la�subjugació�militar dels terri-

toris conquerits. Fos quina fos la motivació d'aquesta política d'expansió ter-

ritorial, especialment agressiva en època tardorepublicana, el cert és que Roma

aplicà diverses estratègies per imposar la pax romana. Sovint s'aplicava la tàcti-

ca del diuide et imperas, 'divideix i venceràs', mitjançant la qual Roma aprofità

en benefici propi les divergències que es donaven tant entre les comunitats

veïnes com en l'interior mateix d'aquestes col·lectivitats. Roma confià en les

elits locals i en determinades poblacions fidels a la causa de l'Imperi. En can-

vi, fou especialment cruel amb les poblacions que desafiaven repetidament el

poder central, fins al punt de dur a terme trasllats forçosos de grups ètnics i,

fins i tot, autèntics genocidis.

Els tractes de Roma

Després de la conquesta, Roma signava pactes amb els centres dels territoris conquerits:
dites ciuitates peregrinae, 'ciutats peregrines', que no gaudien de la ciutadania romana. Les
clàusules del pacte variaven segons el grau d'oposició que havien mostrat envers els ro-
mans; així, hi havia ciuitates liberae, que, quan eren teòricament independents, es gover-
naven segons les seves institucions i el seu dret i estaven exemptes de pagar tribut a Ro-
ma; també hi havia les ciuitates foederatae, 'ciutats federades', és a dir, centres que havien
subscrit un pacte (foedus) amb Roma i que, de fet, havien quedat sota l'autoritat romana,
manifestada sovint en el pagament d'un tribut, raó per la qual també eren anomenades
ciuitates stipendiariae, 'ciutats estipendiàries'.

Cal tenir present l'important paper�integrador�de�l'exèrcit. Els pobles sotme-

sos no podien formar part de l'exèrcit romà, integrat exclusivament per ciuta-

dans romans, però es podien incorporar a les unitats auxiliars de les legions.

Així, s'adaptaven al ritme de vida de l'exèrcit romà i a poc a poc coneixien

els valors i els modus uiuendi dels vencedors. De vegades, en recompensa per

accions de destacat heroisme bèl·lic o pels anys de servei, els aliats podien ser

recompensats amb l'atorgament de la ciutadania romana, amb la qual cosa

servien d'exemple per als seus compatriotes. A més, com que sovint se servia

lluny de les terres d'origen, es creaven sentiments d'intensa solidaritat entre

individus procedents de diverses contrades de l'Imperi.
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L'exèrcit era també un agent molt actiu de romanització en les contrades que

eren a prop dels campaments. Participà activament en la construcció de les

infraestructures públiques de les províncies. A més, servia d'efecte demostra-

ció, de manera que a l'ombra dels principals campaments legionaris podien

sorgir aglomeracions urbanes que esdevenien, al seu torn, focus d'irradiació

de la cultura i del modus uiuendi romà en territoris inicialment hostils.

2) Després d'assegurar-se el control militar, Roma procedia a l'organització

administrativa�dels�territoris�conquerits. Es promulgava una lex prouinciae,

'llei sobre la província', que determinava, entre altres coses, l'extensió terri-

torial, les divisions administratives internes, l'administració judicial, l'import

total dels tributs i les altres condicions imposades a les poblacions sotmeses.

Roma procedia sovint a una delimitació� de� les� entitats� territorials en

l'interior de cada província, per tal de definir clarament els territoris i les po-

blacions que estaven subjectes a les diverses contribucions. Freqüentment, ai-

xò implicava la mesura i la descripció del territori i l'establiment de fites o

mollons entre les diverses entitats locals.

3) Per a assegurar-se el control polític del territori conquerit, l'aprofitament

òptim dels recursos naturals i la correcta recaptació dels impostos,

l'administració romana dugué a terme una política� de� construcció� d'una

xarxa�d'infraestructures�públiques (vies, ponts, ports) que assegurava les co-

municacions en l'interior dels territoris conquerits i, a la vegada, la connexió

d'aquests territoris amb Roma.

4) La delimitació d'entitats territorials i el desenvolupament d'una xarxa de co-

municacions comportaren sovint un primer pas en el procés d'"urbanització",

ja que s'afavorí i s'estimulà la creació de centres administratius que regulessin

i controlessin els seus respectius rerepaïsos. El poder central participà activa-

ment en la fundació de nous centres urbans. En alguns casos, aquests nous

centres, creats ex nouo, foren dotats de determinats privilegis jurídics, com ara

la ciutadania romana (i llavors hom parla de colònies�romanes, poc abun-

dants fora del territori d'Itàlia) o la ciutadania llatina (i llavors hom té al da-

vant les colònies�llatines).
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Les colònies

Sovint s'exagera l'impacte demogràfic que comportà la fundació d'aquest tipus de colò-
nies. És cert que està documentada la fundació de nombroses colònies, però tot sembla
indicar que l'aportació demogràfica procedent d'Itàlia fou, en conjunt, relativament mo-
desta. L'aportació itàlica fou important en el cas de les colònies fundades per a instal·lar
els veterans de les legions –ciutadans romans originaris d'Itàlia– que havien acabat el
seu servei a l'exèrcit. En altres casos, la major part de la població d'aquestes colònies era
formada per indígenes romanitzats que podien haver aconseguit la ciutadania romana o
llatina pels seus mèrits individuals o col·lectius.

Són moltes les colònies romanes que són formades per veterans. Moltes són en territori
italià –la pàtria d'origen d'aquests soldats–, però n'hi ha també a les províncies: així, els
veterans de la VI Legió s'instal·laren a Arles; els de la X Legió a Narbona; veterans d'August
fundaren precisament Emerita Augusta (Mèrida), que pren el seu nom dels emeriti 'emèrits',
és a dir, dels soldats llicenciats.

A més, cal tenir present que, en època imperial, l'atorgament de l'estatut de

colònia esdevingué una simple mesura simbòlica, destinada a honorar una

determinada població, sense que impliqués, necessàriament, una nova apor-

tació de població.

La presència romana, especialment a Occident, representà l'impuls�del

procés�d'urbanització, consistent en la creació d'una important xarxa

de centres urbans capaços d'articular el seu propi territori.

La urbanització de la Britània

Tàcit recorda l'actuació d'Agrícola, el primer governador de la Britània:

"Per tal que aquestes poblacions, disperses pel territori, amb un nivell de vida rústic i, per
això, massa propenses a fer la guerra, s'acostumessin a una vida pacífica, Agrícola, amb
invitacions personals i facilitats públiques, afavoria la construcció de temples, fòrums,
cases, felicitant a qui es mostrava actiu i blasmant aquell que era indolent."

Tàcit, Vida d'Agrícola, 21.

5) La conquesta militar i l'existència d'una bona xarxa de comunicacions as-

seguraven l'explotació� econòmica� del� territori. D'una banda, es garantia

l'aprofitament de les matèries primeres dels territoris conquerits i, de l'altra,

comportava la imposició d'una sèrie de tributs a les poblacions vençudes. En

les fases inicials de la dominació romana, tant l'explotació dels recursos natu-

rals com la recaptació dels impostos no foren dutes a terme directament per

funcionaris de l'administració romana, sinó que foren arrendades a compa-

nyies comercials, formades pels anomenats publicans.

Lectura recomanada

P.�Garnsey;�R.�Saller (1991).
El imperio romano. Economia,
sociedad y cultura. Barcelona:
Crítica.

Les actuacions dels publicans i dels governadors provincials provocaren

l'aparició de nombroses arbitrarietats, abusos i vexacions. Els provincials, però,

havien d'esperar a la fi del mandat del governador per a acusar-lo formalment.

Aleshores s'iniciava un judici de repetundis, 'de concussió', en què els provinci-

als, amb l'ajut d'algun influent personatge que els feia de patró i de valedor,

acusaven l'antic governador de malversació, de corrupció o d'extorsió. Amb el

Publicà

Amb aquest mot es designa-
va l'adjudicatari de les licitaci-
ons per a l'aprovisionament de
material, per a la construcció
d'obres públiques o per a la re-
captació dels impostos. Sovint,
tal com reflecteix l'Evangeli de
Mateu, gaudien de molt mala
fama entre la població.
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pas del temps i, en especial, en època imperial, aquest tipus d'abusos es feren

menys freqüents, ja que la llei tendí a regular amb més determinació les com-

petències i les obligacions dels governadors provincials.

Les reformes d'August ajudaren a millorar l'administració provincial. August

efectuà una divisió de l'Imperi entre províncies� senatorials (que amb més

correcció haurien de ser anomenades províncies del poble romà) i províncies

imperials. Les províncies�senatorials restaven sota el poder del Senat i eren

administrades per un governador –amb el títol de procònsol– elegit entre els

senadors que havien exercit el consolat o la pretura. En general, eren provín-

cies –la Bètica, la Narbonesa, l'Àfrica proconsolar, Àsia– sense perill d'atacs ex-

teriors i que, per norma general, no comptaven amb tropes estacionades al seu

territori. Les províncies�imperials, sota l'autoritat de l'emperador, comptaven

amb importants destacaments militars per a afrontar possibles problemes, re-

voltes o atacs dels bàrbars. Eren governades pel governador, nomenat pel ma-

teix emperador. Altres províncies –Egipte o Judea– eren administrades per un

governador (procurador) de rang eqüestre, també nomenat per l'emperador.

La divisió provincial segons Estrabó

"[Cèsar August] es reservà per a si mateix aquella part on hi havia necessitat de presidi
militar, és a dir, la part bàrbara i propera als pobles encara no sotmesos, o estèril i difícil
de cultivar; [...] atorgà al poble l'altra part, tota aquella ja pacificada i que es pot governar
sense armes. A la part de reservada al Cèsar, hi envia llegats i administradors [...]; a aquella
del poble, el poble hi envia pretors o cònsols."

Estrabó d'Amàsia, Geografia, 17, 3, 25.

6) Amb la presència de comerciants romans ocupats en l'explotació dels recur-

sos naturals i en la recaptació fiscal, es procedí a la progressiva�integració�de

les�economies�provincials�en�l'economia�romana.

L'explotació inicial de les províncies, basada en l'aprofitament dels recursos

naturals i en la recaptació d'impostos, donà pas a altres formes d'explotació

del territori, com ara la vil·la de tipus esclavista i el latifundi.

Amb la integració creixent, es produí l'especialització�productiva�de�les�pro-

víncies, que es traduí en l'existència d'un comerç de llarga distància de produc-

tes bàsics (oli, garum, vi) o de productes d'alt valor afegit, amb destí als grans

centres de consum (les ciutats o els campaments de l'exèrcit). En alguns casos,

aquest comerç de productes bàsics estava organitzat i controlat per l'Estat.

Vegeu també

Per a aquests tipus
d'explotació, vegeu el sub-
apartat 6.1.1 "Canvis de
l'estructura econòmica".

Progressivament, en esdevenir centres productors, les províncies succeïren Ità-

lia com a motors econòmics de l'Imperi. Egipte, Àfrica i Sicília forniren el blat

necessari per a l'exèrcit i per a la població dels principals centres urbans, men-

tre que Àfrica i Hispània produïen quantitats ingents d'oli destinat al consum

de l'exèrcit i de Roma.

Lectura complementària

R.�Duncan-Jones (1974). The
Economy of the Roman Empire.
Cambridge: CUP.
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7) El procés d'urbanització de les províncies culmina amb la consolidació

d'una xarxa relativament consistent de nuclis urbans. Aquests prenen consci-

ència de la necessitat d'una certa dignitas urbana. Per això, experimenten un

procés de monumentalització�urbana, amb la construcció de tot un seguit

d'infraestructures (aqüeductes, muralles, vies, clavegueram) i edificis públics

(fòrums, termes, basíliques, pòrtics, temples), en bona part destinats a satisfer

les necessitats polítiques i de lleure dels ciutadans. No cal dir que tota aquesta

panòplia de construccions públiques, ricament decorada, atorgaven categoria

i distinció al centre.

Bona part d'aquest procés de monumentalització es posà en pràctica gràcies a

l'evergetisme dels notables locals o del poder imperial. Es podia tractar de la

construcció (i finançament) d'una determinada obra pública, del lliurament

gratuït d'algun producte bàsic (blat, oli, vi) o de qualsevol altra acció que po-

gués ajudar la ciutat i els seus habitants. Aquest tipus d'acció podia ser duta a

terme o bé el mateix poder imperial, que per algun motiu es volia congraciar

amb la ciutat, o bé pels notables de la ciutat. En aquest darrer cas, es tractava o

bé de personatges que volien consolidar la seva reputació i posició social dins

la ciutat o bé de personatges enriquits que necessitaven ascendir socialment. A

canvi d'aquestes actuacions, el promotor i la seva família eren oportunament

honorats per part de la ciutat amb l'erecció d'una estàtua, la concessió d'algun

càrrec o alguna altra acció de regraciament.

En el terreny de l'urbanisme i de l'arquitectura, la influència de les realitza-

cions "urbanes" (és a dir, de Roma) i "itàliques" s'estengué arreu de l'Imperi.

A les zones més romanitzades, per iniciativa del poder imperial i de les elits

locals, els espais públics experimenten un procés de monumentalització, en

què es realcen els espais del culte imperial. Les ciutats culminen el seu procés

d'embelliment amb la construcció de diversos edificis, majoritàriament de ca-

ràcter lúdic (teatres, amfiteatres, termes), que tanquen l'estol de construccions

definidores de la urbanitas. En aquest sentit, la intervenció directa del poder

imperial, la rivalitat entre les diverses ciutats, la concurrència entre els nota-

bles locals, l'evergetisme i l'emulació foren els responsables d'aquesta profusió

d'edificis d'alt contingut simbòlic.

El centre monumental de les ciutats romanes tendí a adoptar una estructura

tancada formada per un recinte de culte presidit per un temple o més i rode-

jat de pòrtics. Prop d'aquest recinte s'obria una àmplia vasta plaça porticada

i una basílica. Aquest darrer edifici, que podia tenir al seu interior diversos

espais especialitzats, dedicats a accions judicials, ocupava una posició variable

a l'interior del fòrum.

8) La puixança econòmica de les províncies tingué la seva traducció en el camp

polític, social i cultural.

Evergetisme

Amb aquest terme, que en
grec vol dir 'realització de bo-
nes obres', s'indica la realitza-
ció d'alguna liberalitat per part
d'algun personatge vinculat a
la ciutat.

Vegeu també

Per a l'estudi de l'evergetisme,
vegeu l'apartat 10.
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En aquest sentit, l'educació a la romana fou ben aviat una necessitat sentida

per les elits municipals provincials. Sovint representava el primer pas indis-

pensable cap a la promoció política. No solament calia dominar la llengua de

l'administració –el llatí– sinó també la regulació jurídica –el dret romà.

Aviat s'experimentà la integració�política� i� social�de� les� elits�provincials

que, progressivament, participà en l'administració de l'Imperi i en el govern de

Roma. En època de Cèsar, es documenta el primer senador d'origen provincial

–Luci Corneli Balb, originari de Gadis (l'actual Cadis)–, la qual cosa significà el

primer pas per a la plena incorporació dels provincials en els òrgans de poder.

En el decurs del segle I dC, hi hagué també el primer cònsol d'origen provincial

i, en acabar el segle, el primer emperador –Trajà– nascut a províncies. Al costat

d'aquests personatges, cal recordar la presència a Roma de nombroses famílies

d'origen provincial, que accediren a l'ordre eqüestre o a l'ordre senatorial, i

que es relacionaren amb famílies originàries d'altres províncies.

Les�províncies�esdevingueren�centres�de�creació�cultural. Molts escriptors

nasqueren a províncies: la família dels Annei (amb Sèneca i Lucà) era originària

de Corduba (Còrdova), la capital de la Bètica; Quintilià, el famós rhetor, havia

nascut a Calagurris (Calahorra); el poeta Marcial era nadiu de Bilbilis (Calata-

iud).

9) La religió fou terreny abonat per a l'encontre entre romans i indígenes.

Totes dues cultures incorporaren elements de la religió aliena, mitjançant els

processos d'assimilació (el procés mitjançant el qual algunes característiques

de divinitats foranes s'atribueixen a divinitats ja existents en el món romà,

que amplien així la seva esfera de competències), de sincretisme (tendència a

fondre elements considerats en principi heterogenis) o d'interpretatio (procés

mitjançant el qual s'aplica a una determinada divinitat forana el nom d'una

divinitat romana amb la qual comparteix atribucions, característiques i àmbits

d'actuació religiosa).

No cal dir que la religió, en general, i el culte�imperial, en particular, esde-

vingueren un factor de gran cohesió social entre tots els territoris de l'Imperi.

El culte al sobirà fou objecte d'una reglamentació oficial que tingué com a

resultat la institucionalització d'uns rituals. En les províncies, el culte imperi-

al no solament actuà com un mecanisme d'adhesió a l'Estat i al seu màxim

representant, sinó també com un instrument de solidaritat entre els diversos

territoris que formaven una determinada realitat territorial.

Santuaris confederals

Hi hagué localitats on se situa-
ren santuaris comuns a diver-
ses províncies. Així, a Efes hi
havia un santuari confederal
de tots els pobles de l'Àsia Me-
nor. Lugdunum (Lió) era el cen-
tre religiós de totes les provín-
cies de la Gàl·lia. A Ara Ubio-
rum, l'actual Colònia, hi havia
un altar que era comú a totes
les poblacions germàniques
sotmeses a Roma.
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La romanització d'Occident fou afavorida per diversos mecanismes que

expliquen la progressiva integració dels provincials en el sistema de va-

lors, en la mentalitat, en la religió i en la cultura de Roma. Naturalment,

les aristocràcies provincials i les elits municipals foren els líders d'aquest

procés d'adopció de la forma de vida romana, que conduïa a l'oblit de

la seva pròpia consciència ètnica i de la seva llengua, i a l'adaptació dels

seus costums i creences en el món romà.

Arreu hi ha vida

"Certament, ara la mateixa terra –tal com hom pot comprovar– és més conreada i més
organitzada que no pas abans. Tots els llocs són accessibles, tots són coneguts, tots estan
oberts al comerç; han desaparegut els deserts d'una vegada; ara són delicioses propietats
cultivades; les plantacions han vençut les selves; els ramats han posat en fuga els animals
salvatges; se sembren els deserts; es planten els roquissars; s'eixuguen els pantans. Ara hi
ha més ciutats que no pas cabanes abans. Ara ni les illes ens atemoreixen ni els esculls
ens provoquen pànic. Arreu hi ha cases, arreu hi ha pobles, arreu hi ha ciutats; arreu hi
ha vida."

Tertul·lià, Sobre l'ànima, 30, 3.

En conclusió, progressivament, amb l'equiparació legal, amb la interdepen-

dència i la integració econòmica, amb l'adopció d'un sistema de vida i de va-

lors romans i, en alguns casos, amb l'extensió de l'ús de la llengua llatina, es

difuminaven les fronteres entre vencedors i vençuts, entre conqueridors i sot-

mesos, entre romans i indígenes.

8.2. Les peculiaritats de l'Orient romà

L'Orient romà és format per un conjunt de territoris molt diversos que pre-

sentaven realitats molt diferenciades. Hi havia regions, com ara les costes de

l'Egeu o d'Anatòlia, en què la vida urbana era una realitat consolidada des de

feia segles, mentre que també hi havia zones, per exemple l'interior d'Anatòlia,

en què no s'havia avançat gaire en el procés d'urbanització. Tampoc no era una

unitat des del punt de vista cultural, ja que hi havia importants particularitats

regionals prou diferenciades: Egipte, Síria i els altiplans interiors d'Anatòlia.

Tal vegada els dos trets que singularitzen l'Orient romà són la profunda

hel·lenització de les elits ciutadanes i la utilització del grec com a lingua

franca.

Les relacions entre Roma i les poblacions orientals oscil·laren des del menys-

preu a l'admiració mútues.

Vegeu també

Per a la conquesta romana
d'Orient, vegeu el subapartat
5.1.
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Províncies d'Orient a la fi del segle I dC.

En general, després de les fases inicials de la conquesta, la presència militar

romana a Orient –Síria exclosa, per a fer front al perill que representaven els

parts– fou relativament limitada. A més, l'administració romana deixà força

marge de maniobra a l'autonomia local. Les ciutats d'Orient sovint eren go-

vernades per les oligarquies locals, col·laboradores de Roma.

En general, els romans acceptaren sense gaires problemes la superioritat cul-

tural grega. Atès aquest reconeixement de la superioritat cultural dels pobles

grecs, Roma no intentà d'imposar a Orient l'ús del llatí. El grec continuà essent

la lingua franca dels pobles d'Orient i, per tant, durant l'Imperi Romà gaudí de

la consideració de la llengua oficial en les províncies orientals.

Els pobles d'Orient també variaren llur actitud envers Roma. En les etapes de

contacte inicial sovint consideraven que els romans eren gairebé bàrbars in-

civilitzats, de costums poc refinats i d'escassa cultura. En les fases inicials de

la dominació romana es difongué entre els grecs d'Orient un profund senti-

ment antiromà, motivat especialment per les altes imposicions tributàries de

les companyies dels publicans, i per la pèrdua d'autonomia.

A partir d'un moment determinat, especialment a partir del segle II dC, les elits

orientals pogueren entrar al Senat i compartir amb els col·legues d'Occident

les regnes de l'Imperi.

Vegeu també

Per a la conquesta romana
d'Orient, vegeu el subapartat
5.1.
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Aleshores, les aristocràcies orientals, copartícips del poder, quedaren fas-

cinades per les realitzacions i per les conquestes de Roma i amarades

d'aquest sentiment de responsabilitat històrica que Roma s'autoatribuïa.

Per molts d'ells, havia quallat la idea que l'Imperi Romà era l'hereu es-

piritual de l'hel·lenisme, l'encarregat d'unificar l'oikumene i de difondre

la civilització grecoromana.

Aquesta concepció té una de les seves màximes expressions en el famós Discurs

per a Romà, pronunciat per l'orador Eli Arístides:

"Ara totes les ciutats gregues s'aixequen fonamentades en vosaltres; els seus monuments,
les arts i tota la decoració repercuteixen en honor vostre com la decoració en un suburbi.
Han estat poblades, amb ciutats, fundades i engrandides en vosaltres i per vosaltres, les
costes, les riberes i les terres interiors [...]. Han desaparegut totes les rivalitats llevat d'una:
cada ciutat vol aparèixer com la més bella i la més complaent. Tot és ple de gimnasos,
fonts, propileus, temples, obres d'art, escoles i de manera assenyada és possible dir que
l'oikumene, que feia temps que estava malalta, ha aconseguit recuperar-se. Mai no falten
regals vostres envers les ciutats, ni tampoc no és possible determinar qui ha rebut els dons
majors, ja que la vostra filantropia és la mateixa per a tothom. Les ciutats resplendeixen
amb joia i encant, i tota la terra és engalanada com un jardí [...]. I després d'haver mesurat
tota la terra habitada, desprès que els rius han estat creuats per ponts de tota mena, que
s'han abaixat les muntanyes perquè fossin aptes per al pas dels carruatges, que s'hagin
cobert els deserts amb fortaleses i que s'hagi civilitzat la terra amb la vostra manera de
viure i amb el vostre ordre, heu convertit en realitat allò que Homer digué: 'Que la terra
sigui comuna per a tothom'."

Eli Arístides, Discurs per a Roma, 94-102.

En matèria d'organització territorial, les actuacions de Roma foren limitades,

ja que a Orient la vida urbana era una realitat força consolidada; tal vegada

la presència romana provocà la intensificació d'un procés –el d'urbanització–

que s'havia posat en marxa en època hel·lenística. Amb tot, Orient no defu-

gí les transformacions que la dominació romana i, sobretot, el règim imperi-

al imposava. En alguns casos, l'actuació de Roma accentuà tendències ja ben

presents en la societat hel·lenística i que tendien a la creació d'infraestructures

(aqüeductes, muralles, portes) i a l'embelliment urbà.

En aquest sentit, un dels trets distintius d'Orient és l'avenç decidit en la di-

vinització de l'emperador. En efecte, gràcies a la pervivència de tradicions

hel·lenístiques que atribuïen als sobirans naturalesa divina, es multiplicaren

els altars dedicats al culte imperial i els temples de Roma i d'August. Això fou

especialment visible en les principals metròpolis orientals: Pèrgam, Nicomèdia

(capital de la província de Bitínia), Efes o Ancira (l'actual Ankarà, capital de la

província de Galàcia). Precisament del gran complex dedicat al culte imperial

d'aquesta darrera ciutat prové una de les còpies conegudes de les Res gestae, la

inscripció en què August feia repàs a les seves actuacions.
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Des del punt de vista artístic, a la pervivència de les tradicions hel·lenístiques i

indígenes s'uní la influència creixent de l'arquitectura i de l'urbanisme romans;

d'aquesta interacció resulten construccions híbrides, destinades a tenir una

gran fortuna en l'àmbit oriental.

Amb tot, seria un error infravalorar la persistència de tradicions indígenes prò-

pies, especialment a Egipte, a Síria i en l'interior de l'Àsia Menor. En aquestes

zones, la vigència de tradicions locals és especialment intensa. Es continuaren

utilitzant les llengües indígenes (el copte, l'arameu, el siríac, l'armeni), al cos-

tat del grec, i es mantingué i potencià el culte de les divinitats locals, com per

exemple, el culte del déu Baal-Bel a Palmira.

El resultat final de tot plegat fou la creixent articulació i la interdependència

entre els territoris orientals, en què, malgrat la persistència de costums i tra-

dicions indígenes, s'imposà la llengua grega com a llengua vehicular i en què

una capa d'hel·lenització cobrí bona part d'Orient. D'aquesta manera, les soci-

etats orientals restaren amarades dels valors i dels comportaments que venien

de Roma.
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9. El que és del Cèsar

En l'apartat 7 –intitulat "Una ciutat de marbre"–, hom ha examinat la instau-

ració d'un nou sistema polític –el règim imperial– que tingué conseqüències

importants en l'evolució política i social de Roma i, naturalment, en el camp

cultural. En aquest apartat, hom vol aprofundir en l'estudi de les conseqüèn-

cies del canvi dels paràmetres polítics en la creació literària i artística. Preci-

sament el primer subapartat estudia els límits de la llibertat d'expressió i de

creació cultural en un règim autocràtic.

En els subapartats successius, partint de la constatació que el poder condici-

ona, per activa o per passiva, de manera decisiva, el desenvolupament de la

vida artística i cultural, hom examinarà algunes actuacions dutes a terme en

els dos primers segles de l'Imperi (I i II dC). En aquest sentit, hom creu que

aquestes actuacions, impulsades directament pel poder imperial, poden resul-

tar significatives i exemplificatives del seu moment històric.

9.1. Els límits de la llibertat d'expressió

Amb la instauració del règim imperial, el marge d'actuació dels intel·lectuals i

dels artistes quedà notablement limitat. Això ja ho havia insinuat Ciceró en un

dels seus tractats de retòrica, en concret, en el Brutus, quan havia lligat indisso-

lublement la fortuna de l'oratòria a l'existència de llibertat política. L'activitat

artística i intel·lectual d'època imperial es ressentí d'un clima d'autoritarisme

creixent. Hom hagué de conviure dins uns marges cada cop més estrets i més

condicionats per les directrius del poder central. Asini Pol·lió, un dels grans

prohoms d'època d'August, denunciava, en uns versos contra el príncep, que

"no és fàcil escriure contra qui pot proscriure" (Macrobi, Saturnals, 2, 4, 21).

Els terrenys més perillosos eren l'oratòria i la historiografia. Especialment els

relats de la història contemporània podien ferir nombroses susceptibilitats,

començant per la del mateix emperador. En la primera composició del seu

segon llibre d'Odes, Horaci advertia el mateix Pol·lió dels perills d'escriure sobre

les guerres civils:

"Pretens relatar la commoció entre els ciutadans iniciada en el consolat de Metel [60 aC],
les causes de la guerra, els vicis, els jocs de la Fortuna, els acords funestos entre prínceps,
i les seves armes tacades de crims encara no expiats –una obra plena de riscs perillosos–
i camines damunt brases cobertes per cendra enganyosa."

Horaci, Odes, 2, 1, 1-8.

El mateix August, malgrat que la propaganda el volia fer aparèixer com una

persona tolerant, es mostrà bel·ligerant contra els escriptors que anaven en

contra de la seva "visió de la història". Així, el 8 dC envià a l'exili el poeta Ovidi

(hom encara en discuteix la raó exacta) i l'orador Cassi Sever, sota l'acusació

Vegeu també

Per a la instauració del règim
imperial, vegeu l'apartat 7
"Una ciutat de marbre".
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d'haver escrit libels infamants contra la seva persona. Progressivament, el mar-

ge d'actuació encara es féu més estret, sobretot arran de la promulgació de les

lleis de lesa majestat que castigaven qualsevol ofensa infligida al príncep. La

primera víctima d'aquesta nova situació fou Titus Labiè, un orador vehement,

fill d'un enemic de Juli Cèsar, que havia escrit una història de les guerres civils,

obertament contràries a l'emperador August.

En època de l'emperador Tiberi (14-37 dC), successor d'August, causà veritable

horror la condemna de Cremuci Cordus, un senador vell i venerable, amb qui

Sejà, el "primer ministre" de Tiberi, s'havia enemistat. Se l'acusà d'haver elogi-

at Brutus i Cassi, i d'haver criticat el règim imperial en la seva obra històrica.

L'afer és relatat pels historiadors Cassi Dió i Tàcit. Aquest darrer recull el pre-

tès discurs de Cremuci, que constitueix una veritable apologia de la llibertat

d'expressió:

"Cremuci Cordus fou obligat a suïcidar-se perquè havia entrat en desacord amb Sejà; com
que no se'l pogué acusar de cap cosa seriosa –en efecte, era a les portes de la vellesa i havia
viscut sense que hom li pogués adreçar cap mena de censura–, fou processat per culpa
de la seva obra històrica sobre les gestes d'August, que ell havia escrit feia molt de temps
i que el mateix August havia llegit. Se l'acusava d'haver elogiat Brutus i Cassi, d'haver
criticat el poble i el senat i, finalment, tot i que en cap moment no havia parlat malament
ni de Juli Cèsar ni d'August, se l'acusà de no haver-los mostrat el respecte degut."

Cassi Dió, Història romana, 57, 24, 2-3.

"En el consolat de Corneli Cossus i d'Asini Agripa [25 dC], Cremuci Cordus fou acusat
d'un delicte nou i fins aleshores mai abans no sentit, pel fet que en els seus Annals,
després d'haver lloat Brutus, deia textualment que Cassi havia estat l'últim dels romans.
L'acusaven Satri Segon i Pinari Nata, clients de Sejà. Això i el posat ferotge que posà Tiberi
mentre escoltava la defensa resultaren funestos per a l'acusat. Cremuci, decidit a morir,
comença la seva defensa d'aquesta manera:

'–Les meves paraules –senadors– han estat portades a judici. Sóc innocent dels fets de
què se m'acusa, ja que les meves paraules no han estat dirigides ni contra el príncep ni
contra la mare del príncep, els quals són els únics emparats per la llei de lesa majestat. Es
diu que he lloat Brutus i Cassi, les gestes dels quals, narrades per molts autors, tothom
ha recordat amb elogi. Titus Livi, el més insigne entre els primers per l'elegància del seu
estil i per la veracitat del seu relat, lloà amb tanta energia Pompeu que el mateix August
l'anomenava 'partidari de Pompeu'. I no per això s'acabà llur amistat. Livi mai no titllà de
'lladres' o 'parricides' –paraules que ara s'estilen– ni Escipció, ni Afrani, ni el mateix Cassi,
ni Brutus, sinó que en tot moment els anomenà 'homes insignes'. Els escrits d'Asini Pol·lió
en donen un record esplèndid. A Mesal·la Corví, li agradava de referir-se a Cassi com 'el
meu comandant'. I, tanmateix, tant Asini com Mesal·la visqueren honorats amb riqueses
i càrrecs. El mateix Juli Cèsar, essent dictador, replicà el llibre en què Ciceró exaltava
Cató com un ésser celestial, amb un discurs escrit com si es trobés davant d'un tribunal.
Les cartes d'Antoni o els discursos de Brutus tenen molts ultratges falsos dirigits contra
August, i revelen molta acidesa. Encara avui dia es llegeixen els versos de Bíbacul o de
Catul, que són plens d'ofenses contra Cèsar. Tanmateix, el mateix diví Juli i el mateix diví
August suportaren tots aquests atacs, i els deixaren passar, no sabria dir si per moderació
o més aviat per saviesa. Si hom no té cura d'aquestes coses, tard o d'hora desapareixen;
però si et molesten, es fan passar per veritables. No parlo dels grecs, entre els quals no
solament la llibertat, sinó fins i tot la llicència no han estat mai castigades: si algú era
blanc de les crítiques, venjava amb paraules les paraules. Sobretot hom podia actuar amb
total llibertat i sense impediments en relació amb aquells als quals la mort havia alliberat
d'odis i simpaties. És que jo recorro els comicis i inflamo els esperits del poble cap a una
guerra civil, mentre Cassi i Brutus amb llurs exèrcits ocupen la plana de Filips? És que
no és veritat que ells, morts ja fa més de setanta anys –tal com hom pot veure pels seus
retrats que ni tan sols el vencedor féu destruir– ocupen ja el seu lloc a la història? La
posteritat dóna a cadascú els honors que li pertoquen. Si se'm condemna, no mancarà en
el futur qui es recordarà no solament de les figures de Cassi i Brutus, sinó també de mi'.

Tot seguit, sortí del Senat i es deixà morir de fam. El Senat ordenà als edils que els seus
llibres fossin cremats."

L'obra històrica de
l'emperador Claudi

En aquesta mateixa època, el
futur emperador Claudi ha-
via començat una obra his-
tòrica que començava amb
l'assassinat de Juli Cèsar, però
que "abandonà quan s'adonà
que no podia tractar dels
temps passats de manera lliu-
re ni veraç, essent reprès so-
vint per la seva mare i per la
seva àvia [és a dir, Lívia, la do-
na d'August]".
Suetoni, Vida de Claudi, 41.
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Tàcit, Annals 4, 34-35.

En el decurs del segle I dC són molts els autors –i no solament els historiadors–

que reberen l'hostilitat imperial. Així, Neró féu condemnar diversos membres

de l'aristocràcia senatorial, de filiació estoica, com ara el filòsof Sèneca o el

nebot de Sèneca, el poeta èpic Lucà, implicats en una conjura antiimperial.

Durant bona part del segle I dC, malgrat els riscos, l'aristocràcia senato-

rial continuà produint obres contràries a la institució imperial, encara

que això podia comportar la mort o l'exili dels seus autors.

Aleshores també sorgí una enverinada publicitat antiimperial que analitza-

va el període més recent de la història de Roma. Contenia atacs ferotges a

l'emperador i a la institució imperial. Sovint anava més enllà de qualsevol lí-

mit de credibilitat pel fet d'incloure tota mena de xafarderies, d'exageracions,

d'interpretacions tergiversades, i de calúmnies atroces. Bona part d'aquest ma-

terial ha confluït en les Vides dels Cèsars de Suetoni.

9.2. La Domus Aurea de Neró

Arran de la mort d'August (14 dC), el règim imperial es consolidà de la mà dels

seus parents, membres de les gentes Júlia i Clàudia: Tiberi (14-37 dC), Calígula

(37-41 dC), Claudi (41-54 dC) i, finalment, Neró (54-68 dC). Des del punt de

vista polític, el règim imperial dels julioclaudis anà abandonant, progressiva-

ment, la ficció de la vigència de la legalitat republicana, i augmentà el caràcter

autocràtic de les seves decisions i disposicions.

La Farsàlia de Lucà

Lucà és autor de la Farsà-
lia (també anomenada Be-
llum ciuile, 'La guerra civil'),
una epopeia que abordava
l'enfrontament entre Juli Cè-
sar i Pompeu. Tots dos perso-
natges apareixen cegats per
la seva ambició desmesurada
de poder. El veritable heroi és
Cató d'Útica, el cap de la re-
sistència republicana, esdevin-
gut, per sempre més, l'ideal de
l'oposició senatorial de tendèn-
cia filorepublicana.

Vides dels Cèsars de Suetoni

Suetoni (69/70-140 dC) fou el
secretari encarregat de la cor-
respondència de l'emperador
Adrià, càrrec que li permeté de
tenir accés als arxius oficials.
En les Vides�dels�Cèsars, Sue-
toni relata les biografies dels
primers emperadors (de Cèsar
a Domicià), recollint acrítica-
ment anècdotes de molt diver-
sa índole i d'escàs fonament
històric i recreant-se en la re-
producció ordenada dels trets
característics dels emperadors,
amb una especial predilecció
pels detalls escabrosos i per les
xafarderies.

L'actuació�de�Neró en el centre de Roma –caracteritzada per les ànsi-

es de renovació urbanística i per la voluntat de construir una gran re-

sidència– evidencia els condicionants que el poder imperial trobava a

l'hora d'intervenir en la ciutat de Roma, on les limitacions de tot tipus

–començant per la topografia i la història de la ciutat– eren massa im-

portants perquè els seus projectes es poguessin aplicar directament.

El principal objectiu de Neró fou la construcció d'una vasta residència imperial

que dignifiqués la posició del príncep en l'interior de la ciutat de Roma. August

havia decidit de viure en un palau del Palatí, força modest, palau que, amb

ampliacions, fou la seu també dels altres emperadors. Neró tingué, però, uns

altres plans.

El punt de partida de l'actuació de Neró fou la reorganització de les propie-

tats imperials. Aquest primer projecte volgué unir físicament les residències

del Palatí, construïdes per August i Tiberi, amb els extensos jardins de Mece-

El Palatí

El Palatí fou una àrea privile-
giada pel mateix August des
del moment que esdevingué
la seu de dues de les seves re-
sidències: la Domus Augusta-
na, 'Casa d'August', i la casa de
Lívia. Tiberi amplià aquestes
dues residències amb la cons-
trucció de l'anomenada Domus
Tiberiana, que ocupava bona
part del sector nord-oest del
Palatí.
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nes, ubicats a l'Esquilí, mitjançant la construcció d'un nou palau imperial:

l'anomenada Domus�Transitoria, 'casa de pas', que facilitaria el pas d'un com-

plex a l'altre.

L'incendi del 64 dC, que arrasà el centre històric de Roma, també posà fi a

aquest primer projecte de Neró. L'emperador, però, aprofità les destruccions

de l'incendi –un dels molts que tenien lloc a Roma– per a emprendre, amb

plena llibertat, un pla molt més ambiciós.

Roma. Palatí. Planta de la Domus Augustana i de la Domus Flavia

Les destruccions de l'incendi del 64 dC

En un passatge dels Annals, l'historiador Tàcit rememora les destruccions ocasionades pel
famós incendi que, durant el govern de Neró, assolà el centre de Roma (64 dC):

"De les cases, de les illes de cases, i dels temples que es perderen, no seria pas fàcil de refe-
rir-ne el nombre; però, d'entre aquells que estaven relacionats amb els cultes més antics,
cremaren del tot el temple que Servi Tul·li havia consagrat a la deessa Lluna, l'Ara Màxi-
ma i el santuari que, essent el mateix Hèrcules present, li havia dedicat l'arcadi Evandre,
el temple de Júpiter Estàtor, promès per Ròmul, la Règia de Numa, i el santuari de Vesta
amb els Penats del Poble Romà; i, a més, cremaren les riqueses aconseguides en tantes
victòries, les obres d'art gregues i, en fi, els monuments literaris antics i els encara inèdits,
de manera que, encara avui dia, en aquesta ciutat, que ara reneix amb tanta magnificèn-
cia, els més vells recorden les moltes coses que no fou possible recuperar de cap manera."

Tàcit, Annals, 15, 41.

La Vida de Neró Claudi de Suetoni recull la versió més contrària a Neró:

"Li desagradaven profundament –deia Neró– el mal gust dels edificis antics, l'estretor i la
irregularitat dels carrers i, per això, féu cremar la ciutat [...]. Els graners propers a la Domus
Aurea, els terrenys dels quals desitjava, foren incendiats i derruïts amb l'ajut de màquines
de guerra, ja que estaven fets amb blocs de pedra. Les desgràcies duraren set dies i set
nits, i el poble no tingué cap altre refugi que les sepultures i les tombes. A més d'un gran
nombre de cases particulars, el foc consumí les llars dels antics generals, adornades amb
les despulles arrabassades a l'enemic, els temples consagrats a les divinitats pels reis de
Roma, aixecats durant les Guerres Púniques o durant la Guerra de les Gàl·lies; en fi, el
foc consumí tot allò de curiós i digne de memòria que havia llegat l'Antiguitat. Neró
contemplà l'incendi des de la part més elevada de la torre dels Jardins de Mecenes, fascinat
–tal com ell mateix deia– per la bellesa de les flames mentre que, vestit com un actor,
cantava 'La presa de Troia'."
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Suetoni, Vida de Neró Claudi, 38.

Després de dur a terme les expropiacions necessàries, Neró inicià la construc-

ció, al bell mig de Roma, de la Domus�Aurea, 'casa daurada', un immens palau

de cent quaranta hectàrees que s'estenia pel Palatí, per l'Esquilí, pel Celi, i per

la depressió pantanosa entre l'Esquilí i el Celi.

La Domus�Aurea reprenia el tipus arquitectònic de la vil·la marítima, amb una

façana porticada oberta sobre una terrassa a la falda meridional de l'Esquilí.

Per les poques restes que es conserven, hom pot suposar que la part principal

de la residència presentava una estructura simètrica. Dues grans exedres tra-

pezoïdals emmarcaven una singular sala octogonal, que constituïa l'element

més original del complex.

L'entrada de la Domus�Aurea, situada al fons de la depressió entre el Celi i

l'Esquilí, era presidida per una reproducció del Colós de Rodes –en realitat una

estàtua del déu Hèlios– amb el rostre de Neró. Prop de l'estàtua, a l'indret on

posteriorment fou aixecat el Colosseu, hi havia un llac artificial. A més, la

residència s'apropià del Claudianum, és a dir, el temple del diví Claudi, situat al

Celi, que esdevingué una font monumental dels jardins de la nova residència.

Una descripció de la Domus Aurea

"Per a conèixer l'extensió i la magnificència de la Domus Aurea només caldrà dir això: en
el vestíbul hi havia una estàtua colossal de Neró de cent vint peus d'alçada; la casa tenia
pòrtics de tres fileres de columnes i de mil passes de longitud; hi havia un llac gran com
el mar; era rodejada per edificis com si fos una ciutat; arreu es veien esplanades, camps
de blat, vinyes, pastures i boscs amb ramats i feres. L'interior era daurat i decorat amb
pedres i perles. El sostre era format per tauletes d'ivori que es podien moure, per tal que
es poguessin vessar flors i perfums. D'aquestes sales, la principal tenia forma circular, i
girava nit i dia, imitant el moviment de rotació de la terra; els banys s'alimentaven amb
les aigües del mar i de l'aqüeducte Àlbula. Acabada la residència, en el dia de la seva
inauguració, Neró exclamà: '–Per fi puc viure com un home'."

Suetoni, Vida de Neró Claudi, 31.

Roma. Interior de la Domus Aurea

La construcció de la gran casa de l'emperador Neró significa l'expressió més

elevada de l'arquitectura de la vil·la, difosa des d'època tardorepublicana i de

llunyana ascendència hel·lenística. També és l'aplicació més rotunda del prin-

cipi de rus in urbe, 'el camp a la ciutat', també d'origen hel·lenístic. El més im-

portant: la vil·la, situada al centre de Roma, sancionava la posició de predo-

mini de l'emperador davant de tot i de tothom.

9.3. La restitutio flàvia

Amb la mort de Neró (68 dC), s'obrí una nova etapa de conflictes civils, de la

qual resultà vencedor Vespasià. Vespasià (68-79 dC) i els seus fills Titus (79-81

dC) i Domicià (81-96 dC), que conformen la dinastia flàvia, hagueren de refer

el consens entorn de l'autoritat imperial i de recuperar la legitimitat popular.

Un dels lemes del seu govern fou la restitutio, 'reintegració a la situació origi-

nal', és a dir, el retorn a l'ordre establert per August.

La Domus Aurea

"Roma domus fiet: Veios migra-
te, Quirites / Si non et Veios oc-
cupat ista domus", 'Tot Roma
esdevé una sola casa. Romans,
marxeu a Veïs, si no és que
aquesta casa no ocupa també
Veïs'.
Suetoni, Vida de Neró Claudi,
39.
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En aquesta política flàvia de restitutio, les manifestacions culturals i ar-

tístiques d'època d'August esdevingueren el principal referent ideològic

i artístic. Atès, doncs, el model escollit, no és estrany que les principals

actuacions de la dinastia flàvia a Roma fossin molt conservadores i fi-

dels a la tradició classicista d'època d'August.

La política flàvia de restitutio preveia mesures simbòliques, plenes de significat

religiós, amb les quals es volia renovar l'esperit de la ciutat i de l'Imperi. Vespa-

sià procedí a l'ampliació del pomeri. Així, subratllava el seu desig de recuperar

el consens i de restablir l'equilibri del passat.

La restitutio de Vespasià

Nombroses inscripcions documenten la voluntat de l'emperador Vespasià de posar fi als
abusos i a les ocupacions dels espais públics per part de privats, i de retornar a l'estat de
coses original. En la primera inscripció, Vespasià retornà a la municipalitat de Pompeis
els terrenys ocupats abusivament per privats; en la segona, trobada a Arausio (Aurenja, a
la Provença), Vespasià ordenà la publicació del cadastre:

"Per l'autoritat de l'emperador Cèsar Vespasià August, Titus Suedi Clement, tribú, després
d'haver escoltat les parts i d'haver fet les mesures corresponents, ha restituït a la munici-
palitat de Pompeis els espais públics que havien estat ocupats per privats."

Corpus Inscriptionum Latinarum X, 1018.

"L'emperador Cèsar August Vespasià, pontífex, en l'exercici de la seva vuitena potestat
tribunícia, aclamat emperador en divuit ocasions, cònsol per vuitena vegada, censor, per
tal de restituir les propietats públiques que el diví August havia concedit als soldats de
la II Legió Gàl·lica i que, durant molt de temps, han estat ocupats per particulars, ha
ordenat que fos publicat aquest cadastre on hi ha indicat per a cada centúria [tros de
terra] el vectigal a pagar cada any."

A. Piganiol (1963). Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange. París: CNRS.

A Roma l'eix central d'aquesta política de restitutio fou el desmantella-

ment de la Domus Aurea. L'espai d'aquesta fastuosa residència, apropi-

at abusivament per l'emperador Neró, fou retornat al gaudi del poble

amb la construcció de dos edificis lúdics: les Termes�de�Titus (80 aC)

i l'amfiteatre�Flavi (80 dC).

Les Termes�de�Titus (80 dC), iniciades per Vespasià i acabades per Titus, ocu-

paven una part del sector residencial de la Domus Aurea, a la falda meridional

de l'Esquilí. Es pot considerar que són un dels primers exemples de termes de

tipus imperial, una categoria arquitectònica que es caracteritza per la simetria

en la disposició de les estances, la preciositat de la decoració i el gigantisme.

L'accés tenia lloc des de la part sud, des d'una escalinata monumental i un

propileu porticat, dins una disposició molt escenogràfica.

L'emperador Titus
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La principal realització flàvia fou l'amfiteatre�Flavi (80 dC), més cone-

gut com el Colosseu per la proximitat amb l'estàtua del Colós de Rodes,

que ornava l'atri del palau de Neró. L'edifici, aixecat en l'espai ocupat

pel llac artificial de la Domus Aurea, fou destinat, gràcies a la munificèn-

cia imperial, al gaudi de tots els ciutadans.

El Colosseu revela una gust arquitectònic conservador, en consonància amb

la política de restauratio de la dinastia flàvia. La façana, d'acord amb les dispo-

sicions tradicionals, era formada per quatre pisos de galeries arcades decorades

amb diversos ordres arquitectònics: el primer pis, amb columnes d'ordre tus-

cànic; el segon, amb columnes d'ordre jònic; el tercer, amb columnes d'ordre

corinti i, al capdamunt, un àtic cec amb lesenes d'ordre corinti.

Les realitzacions flàvies lloades pel poeta Marcial

"Aquí on el Colós celestial veu els estels de més de prop i on creixen al mig del carrer
les elevades bastides, abans resplendien els atris envejosos d'un rei feroç, i una sola casa
ocupava gairebé tota la ciutat. Aquí on s'alcen les masses ingents d'un amfiteatre vene-
rable, hi havia els estanys de Neró. Aquí on admirem el ràpid regal de les termes, uns
camps superbs havien arrabassat les llars als més humils. Aquí on els pòrtics del temple de
Claudi estenen una vasta ombra, hi havia l'última part d'una residència abatuda. Gràcies
a Cèsar [Vespasià], han estat tornades a Roma, i són ara del poble les delícies que abans
havien estat d'un sol amo."

Marcial, Epigrames, 1, 2.

Amb aquestes actuacions que tornaven al poble els espais que havien estat

expropiats abusivament per Neró, la dinastia flàvia es volia legitimar davant

la ciutadania. Les eleccions arquitectòniques, en especial, la preferència pel

tradicionalisme, deriven d'aquesta política de restauratio i d'aquesta voluntat

implícita d'enllaçar amb l'obra del primer emperador.

9.4. Una ciutat de província: Pompeis

La presència d'un fort poder central implicà canvis a escala local. En aquests

casos, les transformacions eren promogudes per les autoritats locals i per les

elits municipals, les quals adoptaren ràpidament els models de conducta (in-

terès per la publica magnificentia i per l'aprofitament socialment útil), i les ten-

dències artístiques i ideològiques emanades pel poder central de Roma.

Així, Pompeis, la famosa ciutat de la Campània devastada per l'erupció

del Vesuvi del 79 dC, és un bon indicador de les transformacions que el

règim imperial provoca en una ciutat itàlica de mitjanes dimensions.

L'erupció del Vesuvi del 79 dC esdevé un bon punt ante quem per a valorar

l'amplitud de les intervencions durant el primer segle de l'Imperi. La major

part de les transformacions es localitzen al Fòrum central, l'àrea pública per

excel·lència. Esdevingué, per primera vegada, un espai tancat, en adoptar una

Roma. El Colosseu
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estructura orgànica i unitària, gràcies a la construcció d'un llarg pòrtic que em-

marcava els costats occidental i oriental. Tot això comportà l'enderrocament

de les botigues i dels altres edificis comercials, considerats poc adequats a la

dignitat del lloc.

Pompeis. Planta del Fòrum en època republicana i en època imperial

Alguns dels edificis més importants ja existents –el temple de Júpiter, el temple

d'Apol·lo, el Macellum, 'mercat'– experimentaren només algunes restauracions

que incorporaren –això sí– les tendències artístiques, decoratives i ideològi-

ques del moment. Per exemple, al Macellum fou habilitada una petita exedra

dedicada al culte imperial, presidida per una estàtua de l'emperador assegut,

que recordava la iconografia de Júpiter. Implícitament s'al·ludia a la naturalesa

divina del príncep.

Al Fòrum també es construïren tot un seguit d'edificis nous, que revelen

l'omnipresència del príncep. Les primeres manifestacions d'una veneració cap

a l'emperador, experimentades en època d'August, foren tèbies i ambigües.

Mentre August era viu, immediatament al nord del Fòrum, en una de les cru-

ïlles més freqüentades de la ciutat, un notable local féu bastir –solo et pecunia

sua, 'en terrenys de la seva propietat i amb els seus diners'– el�temple�de�la

Fortuna�Augusta, una construcció d'ordre corinti revestida de marbre. El tem-

ple, que molt probablement emulava l'Altar de la Fortuna Redux erigit a Roma

pel Senat, era el primer edifici de Pompeïs dedicat (de manera indirecta) al

culte imperial.

Tot el costat�oriental�del�fòrum, anteriorment dedicat a activitats comercials

i econòmiques, fou dignificat segons corresponia a la naturalesa de l'indret.

Al centre, les velles botigues republicanes foren enderrocades per a construir

dos edificis específicament dedicats al culte imperial. El primer, erròniament
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anomenat Lararium, fou construït en la primera meitat del segle I dC. En

realitat, es tracta de l'Augusteum, és a dir, un edifici dedicat al culte imperial,

que contenia una galeria d'estàtues i de retrats de la família imperial.

Al costat, fou construït un altre edifici dedicat al culte imperial –el mal anome-

nat temple�del�diví�Vespasià– que, en realitat, és el temple�del�Geni�d'August

(7 aC). Es tractava d'un espai quadrangular a cel obert, presidit per un petit

temple en posició central. L'altar de marbre presenta una típica escena de sa-

crifici i és decorat amb els motius apreciats per la propaganda augustea: el cli-

peus uirtutis, la corona cívica i els rams de llorer.

A la part�meridional�del�costat�oriental�del�Fòrum fou construït l'anomenat

Edifici�d'Eumàquia, dedicat per Eumàquia, una important aristòcrata local, a

la Concordia Augusta i a la Pietas. El programa iconogràfic depenia estretament

dels models de Roma. L'estàtua de la Concòrdia Augusta presentava els trets

de Lívia, la dona d'August, amb la qual cosa la divinitat s'identificava amb la

mateixa Lívia. Els relleus eren decorats amb motius vegetals que recorden l'Ara

Pacis de Roma. Són un senyal més que les modes urbanes viatjaven ràpidament

a Itàlia i a les províncies.

El Geni d'August

El Genius era una divinitat que
simbolitzava el principi de fe-
cunditat genètica i era, per
tant, qui assegurava la conti-
nuació de la família. En vida
d'August, la veneració a la per-
sona de l'emperador es feia re-
tent honors al seu Genius pro-
tector.

L'àrea central del Fòrum, a l'aire lliure, fou ornada amb estàtues de membres

de la casa imperial i de l'aristocràcia local, èmula de les actuacions del príncep.

Als costats del temple de Júpiter es bastiren dos arcs honoraris, tal com s'havia

fet també al Fòrum de Roma.

Com a Roma, el Fòrum de Pompeis esdevingué progressivament un

espai tancat destinat a l'autorepresentació de les elits municipals, i a

l'exaltació i adhesió incondicional a la casa imperial dels principis del

nou règim.

9.5. L'exaltació de les gestes militars: Trajà

La política d'entesa entre l'emperador i el Senat duta a terme pels emperadors

flavis es truncà en els darrers anys de govern de Domicià, fill de Vespasià.

Aleshores l'emperador adoptà un talant més autocràtic i antisenatorial i, a la

fi, morí víctima d'una conjura. A la mort de Domicià, el Senat reaccionà amb

rapidesa, i nomenà emperador un vell i distingit senador, Nerva (96-98 dC).

La continuïtat de les institucions imperials quedava garantida per l'adopció,

per part de Nerva, de Trajà, un intrèpid i carismàtic general d'origen hispà.

Pompeis. Restes del porticat del Fòrum
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Les conquestes de Trajà

Durant el principat de Trajà (98-117 dC) hi hagué una forta entesa en-

tre l'emperador i el Senat, fins al punt que Trajà fou nomenat optimus

princeps, 'el millor dels prínceps'. Al mateix temps, Trajà emprengué una

política d'expansió militar que culminà amb l'estabilització de la fron-

tera del Rin i del Danubi, la submissió del regne dels dacis i la incorpo-

ració de les noves províncies orientals.

L'imperi s'eixamplà amb la creació de noves províncies: la Dàcia a l'altra ri-

ba del Danubi, les tres noves províncies messopotàmiques, situades entre el

Tigris i l'Eufrates –Armènia, Assíria i Mesopotàmia–, i l'Aràbia Pètria. Les con-

questes de Trajà ampliaren l'Imperi fins a la màxima expansió territorial de

tota seva història. Trajà volgué evidenciar a Roma els èxits de la seva expansió

militar amb la construcció d'un nou i immens complex forense: el Fòrum�de

Trajà. El record de la conquesta de la Dàcia, l'actual Romania, duta a terme

per l'emperador, era omnipresent.

Per iniciativa de Trajà, Apol·lodor� de� Damasc, la figura clau de

l'arquitectura d'aquesta època, s'encarregà de la construcció del Fòrum

de�Trajà (107-113 dC) i dels Mercats�de�Trajà (107-112 dC).

La primera gran obra mestra d'Apol·lodor foren els Mercats�de�Trajà, un arti-

culat complex comercial amb terrasses que ocupava la falda rebaixada del Qui-

rinal. El complex, completament independent del Fòrum de Trajà, era acces-

sible gràcies a tres carrers horitzontals que seguien l'orografia del pujol, adap-

tant-se als desnivells del terreny. La part inferior, que limitava amb el Fòrum

Apol·lodor de Damasc

Tot i el seu origen sirià,
Apol·lodor de Damasc és el
representant més genuí de la
tradició arquitectònica roma-
na. Les seves primeres obres
foren l'odeó de Domicià i el
famós pont sobre el Danubi
(105 dC) de prop de mil setan-
ta metres, a les portes de Ferro
(a Turnu Severin, prop de Bel-
grad).
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de Trajà i amb la Basílica Úlpia, presentava una gran façana semicircular de

dos pisos. A diferència del conservadorisme del Fòrum de Trajà, Apol·lodor de

Damasc dugué a terme un projecte viu i imaginatiu, plenament adaptat a la

difícil orografia del terreny, amb l'ús de materials innovadors com el maó.

El Fòrum�de�Trajà és el darrer, el més gran i el més esplèndid dels elements

que formen els anomenats Fòrums�Imperials. Es configura com un complex

monumental tancat en si mateix, independent dels Mercats de Trajà, format

pel Fòrum�de�Trajà pròpiament dit, la Basílica�Úlpia amb les estances anne-

xes, la Columna�Trajana i el temple�del�diví�Trajà, construït per iniciativa

d'Adrià, el successor de Trajà, al marge del projecte original. Per tal de dur a

terme el projecte, foren necessaris uns ingents treballs de desmuntatges per a

rebaixar la carena que unia el Quirinal i el Capitoli.

Roma. Els Fòrums Imperials (reconstrucció tradicional)

El Fòrum�de�Trajà era una àmplia plaça porticada amb dues grans exedres

semicirculars als costats llargs, a imitació del Fòrum d'August. L'espai era ple

de símbols propagandístics al·lusius a les victòries militars de l'emperador: es-

tendards militars, estàtues de presoners dacis i inscripcions commemoratives.

El centre de la plaça era presidida per una estàtua eqüestre de Trajà de grans

dimensions.

Els Fòrums Imperials

El complex dels Fòrums Impe-
rials són formats pel Fòrum de
Cèsar, pel Fòrum d'August, pel
Fòrum de Vespasià, pel Fòrum
de Nerva, també anomenat
Fòrum Transitori i, finalment,
pel Fòrum de Trajà.

Al fons del Fòrum s'obria la Basílica�Úlpia, una immensa basílica (170 × 60 m),

de cinc naus, amb dues exedres semicirculars als costats curts. Rere la basílica

hi havia un petit recinte porticat a cel obert, on fou alçada la Columna�Trajana

(113 dC), flanquejat per dues estances rectangulars (la Biblioteca Grega i la

Biblioteca Llatina), des dels pis superior de les quals es podia "llegir" el fris de

la columna.

La inscripció de la
Columna Trajana

La inscripció del sòcol de la
Columna Trajana diu: "ad de-
clarandum quantae altitudinis
mons et locus tantis operibus sit
egestus" 'per a fer veure quina
fou l'altura del pujol i del lloc
que fou baixada amb uns tre-
balls de tanta envergadura'.
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La Columna�Trajana constitueix la més gran realització de la plàstica

romana. El fris, de caràcter narratiu, reprodueix els principals esdeveni-

ments de les guerres dàcies.

Els seus quaranta metres d'alçària recordaven la magnitud del rebaixament fet

per a construir tot el complex. El sòcol, amb la inscripció commemorativa,

ornat amb armes i trofeus, era coronat per una motllura amb una gran garlanda

de llorer. En un segon moment, a l'interior del sòcol, fou creada una cambra per

a allotjar l'urna amb les cendres de l'emperador. Al capdamunt de la columna

fou col·locada l'estàtua de Trajà.

Tot i que en la realització dels relleus participaren diversos tallers, la concepció

del fris sembla obra d'un únic responsable, a qui l'estudiós italià R. Bianchi

Bandinelli anomenava el�mestre�de�les�gestes�de�Trajà. La meitat inferior del

fris narra la Primera Guerra Dàcia (101-102 dC); la part superior se centrava

en els esdeveniments de la Segona Guerra Dàcia (105–107), que acabà amb

la conquesta total de la Dàcia. Les dues meitats eren interrompudes per una

figura de la Victòria, flanquejada per dos trofeus, representada mentre escrivia

en el seu escut la crònica de les gestes de Trajà.

Episodis de les guerres dàcies

Entre els principals episodis representats a la Columna Trajana figuren la construcció del
pont sobre el Danubi, la batalla contra la cavalleria sarmàtica, la tortura dels presoners,
els premis i les recompenses oferts per Trajà, les ambaixades dels dacis, diverses escenes
de batalla, el sacrifici de Trajà davant el Danubi, la travessa del riu, la captura del tresor
de Decèbal, el rei dels dacis, o el suïcidi de Decèbal.

Els diversos episodis s'encavallen mitjançant l'ajut d'elements convencionals

i repetitius, com els arbres o altres objectes del paisatge natural, que serveixen

com a elements de cesura per a passar d'un episodi a un altre. L'estil, força

realista en el seu conjunt, presenta tot un seguit de convencionalismes, com

ara la jerarquia de dimensions, la deformació de la perspectiva o l'anomenada

perspectiva abatuda, segons la qual les figures es fan més grans en la part més

elevada del fust. En general, s'ofereix un realisme documental, i es prefereix

la veritat conceptual a les normes del realisme visual. Així, per exemple, en la

representació de l'assalt d'uns bàrbars a un campament romà, la perspectiva del

campament ha estat deformada per a poder captar les dificultats dels assetjats.

Aquest enfocament que intenta, mitjançant un cert grau d'esquematització i

de deformació, de captar la veritat conceptual, tingué una àmplia difusió en

l'art d'època medioimperial i tardoimperial.

Per alguns autors, les disposicions del Fòrum de Trajà, plenament partícip

de la tradició romana, manifesten un caràcter deliberadament arcaïtzant i ul-

traconservador, que mostra una dependència massa estreta de l'adjacent Fò-

rum d'August. August i les seves realitzacions arquitectòniques tornaven a ser,

doncs, una altra vegada, punt de referència inevitable.

Roma. Columna Trajana
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L'admiració del Fòrum de Trajà

El Fòrum de Trajà suscità ben aviat l'admiració de tothom. Fins i tot el 356 dC era objecte
d'elogi per part de l'emperador Constanci, de visita a la ciutat de Roma:

"Quan l'emperador Constanci arribà al Fòrum de Trajà, complex realment singular com
cap altre sota la capa del cel –aquesta és la meva opinió– [...] romangué estupefacte fixant
la ment en aquell context gegantí que no pot ser descrit amb paraules, ni desitjat de
nou pels mortals. Així doncs, després d'eliminar qualsevol esperança d'intentar res de
semblant, digué que l'única cosa que hauria volgut fer fer és el cavall de Trajà, ubicat al
mig de la plaça, que duia el mateix príncep."

Ammià Marcel·lí, Històries, 36, 10, 15.

Trajà, doncs, considerat "el millor dels prínceps", esdevingué el model

d'administrador civil i guerrer, que governava amb el consens popular i la

col·laboració del Senat, que tenia èxit en les seves campanyes militars i que

expandia les fronteres de l'Imperi. No és estrany, doncs, que personatges com

Napoleó el prenguessin com un referent. En aquest sentit, cal recordar que

l'emperador francès, èmul de Trajà, després de la seva campanya d'Itàlia, vol-

gué fer portar a París la Columna Trajana per tal que presidís la plaça Vendôme,

precisament en el lloc on avui s'alça una altra columna: la Colonne Vendôme.

Fou construïda per Napoleó, amb el metall dels canons capturats als exèrcits

russos i austríacs en la batalla d'Austerlitz (1805); al capdamunt, Napoleó sa-

ludava vestit a la romana.

9.6. La ciutat al camp: Vil·la Adriana

Després de la mort de Trajà i gairebé durant tot el segle II dC, el tron imperial

fou ocupat per una dinastia familiar, convencionalment denominada antoni-

na, en què se succeïren els emperadors Adrià, nascut potser a Itàlica (117-138

dC), Antoní Pius (137-160 dC), Marc Aureli, l'emperador filòsof (160-180 dC),

i, finalment, el fill d'aquest darrer, Còmode (180-193 dC).

En política exterior, aquesta dinastia renuncià a la política expansionista de

Trajà i consolidà les posicions. L'Imperi visqué una època de relativa pau

i de tranquil·litat. Fou també una època de gran revifalla econòmica, espe-

cialment per a les províncies orientals i africanes. Per aquest motiu, ja des

de l'historiador anglès Gibbon, el període dels antonins s'ha presentat com

l'època més gloriosa i de més esplendor de tot l'Imperi.

Una de les grans realitzacions i de les novetats arquitectòniques del perí-

ode adrianeu és, sens dubte, Vil·la�Adriana (118-134 dC), la residència

de lleure que l'emperador es féu construir a Tíbur (Tívoli).

Vil·la�Adriana es configura com un conjunt d'edificis independents, format

per pòrtics, palestres, palauets, teatres, biblioteques, piscines i jardins, inserits

en el paisatge, i decorats amb una ingent quantitat d'estàtues (se n'han trobat
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prop de mil cinc-centes). La Vil·la intentava de reproduir l'arquitectura i les

característiques de diverses localitats emblemàtiques de l'Imperi, especialment

de l'Orient grec, com s'afirma en una biografia d'Adrià:

"Féu construir a Tíbur una vil·la amb tota mena de magnificències, fins al punt que hi
féu inscriure els noms més coneguts de les províncies i d'altres indrets, i els anomenava
el Liceu, l'Acadèmia, el Pritaneu, el Canop, el Pecil, la vall de Tempe i, per tal que no hi
faltés res, fins i tot ideà uns Inferns."

Història Augusta. Adrià, 26, 5.

L'únic edifici reconegut amb seguretat és el Canop, denominació d'un dels

braços del Nil que desembocava precisament a la ciutat de Canop, a Egipte.

A la Vil·la Adriana, el Canop és un canal rodejat d'estàtues que acabava en

l'anomenat Serapeu, un santuari ple d'estàtues de divinitats egípcies.

Edificis no reconeguts

Cal dir, però, que no tots aquests edificis mencionats per les fonts han estat reconeguts
entre les ruïnes de la Vil·la Adriana. S'ignora, per tant, la localització exacta dels Inferns i
de la Vall de Tempe –la famosa vall de Tessàlia–, l'edifici del Pecil, el famós pòrtic atenenc
decorat amb pintures (d'aquí ve el seu nom en grec Stoà Poikile, és a dir, 'pòrtic pintat'),
l'Acadèmia, el Liceu, o el santuari de Pan. Tampoc no s'ha descobert la tholos, un temple
circular que imitava el famós santuari de Cnidos, a l'Àsia Menor, on es venerava la preuada
estàtua d'Afrodita Cnídia, obra de Praxítel·les.

Tíbur. Vil·la Adriana. Planta
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Entre les construccions de la Vil·la Adriana sobresurt l'anomenat Teatre ma-

rítim. Es tractava d'un petit pavelló circular construït en un illot, aïllat per

una fossa plena d'aigua, que servia, probablement, de residència privada de

l'emperador.

El conjunt de la Vil·la Adriana és una juxtaposició molt creativa de tot un

seguit d'elements palauencs, que revela la influència de les formes i les tradi-

cions de l'arquitectura grega. La Vil·la de Tíbur reflecteix la difusió d'un clas-

sicisme hel·lenitzant i la preferència per les composicions axials, per la sime-

tria, per l'exaltació de la frontalitat, pel gegantisme, i també per un recargolat

barroquisme, especialment decoratiu. Exemplifica prou bé la barreja d'estils i

de construccions, fruit del gust eclèctic, manierista i barroquitzant del segle II

dC. Aquests mateixos trets estilístics estan presents en les grans realitzacions

arquitectòniques de les ciutats d'Àfrica i d'Orient, que visqueren, en aquesta

època, un gran moment d'esplendor.

9.7. Una capital de províncies: Lepcis Magna

Tíbur. Vil·la Adriana. L'anomenat Teatre
Marítim

Després de la mort de Còmode, el darrer dels Antonins, hi hagué uns anys de

conflicte civil, en què s'enfrontaren diversos pretendents al tron. Finalment,

resultà vencedor Septimi Sever, un aristòcrata originari de la ciutat de Lepcis

Magna a la Tripolitània, famosa per ser un dels nuclis comercials més impor-

tants de la costa del nord d'Àfrica.

Septimi Sever (193-211 aC) inicià una nova dinastia –la severiana–, formada

pels seus fills Caracal·la i Geta, i per altres parents (Heliogàbal i Alexandre

Sever) que intentà de legitimar-se, enllaçant amb la dinastia antonina. De la

política severiana destaca la promulgació el 212 dC de l'anomenada Constitutio

Antoninana, mitjançant la qual l'emperador Caracal·la concedí la ciutadania

romana a tots els habitants de l'Imperi.

Lepcis�Magna havia estat un antic empori comercial, fundat pels fenicis, prop

de la desembocadura del Wad Lebdah, a la Tripolitània (Líbia). Devia la seva

riquesa a ser el port d'arribada de les rutes de caravanes que, des de l'interior

del continent africà, arribaven als ports del Mediterrani. Era, doncs, un impor-

tant centre redistribuidor d'objectes preuats (or, ivori, feres, fustes exòtiques,

esclaus) i exportador d'oli.

En època d'August i de Tiberi, Lepcis havia viscut un ingent procés de reno-

vació, iniciat pels notables locals d'origen púnic. D'una banda, s'amplià la su-

perfície del vell empori, seguint un pla regular d'inspiració ortogonal. A més,

els aristòcrates locals dotaren la ciutat de tots els elements indispensables de

l'urbanitas: un teatre i un centre comercial porticat dedicat al numen d'August.

El vell centre urbà fou objecte també de l'atenció renovadora. Així, es modifi-

caren dos antics temples poliàdics de la ciutat, dedicats als déus púnics Melkart

L'ascendència púnica de
Septimi Sever

El mateix emperador
s'avergonyí que la seva germa-
na no fos capaç d'expressar-
se amb correcció en llatí: "Una
germana seva el vingué a veu-
re des de Lepcis. Com que
amb prou feines es podia ex-
pressar en llatí, l'emperador
se n'avergonyí molt i, després
de concedir al seu fill la consi-
deració de senador i molts al-
tres regals, la féu tornar a la
pàtria".
Història Augusta. Vida de Septi-
mi Sever, 15, 7.
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(Hèrcules), i Shadrapa (Liber Pater). A més, al fòrum es construïren dos edificis

fidels a l'esperit de Roma: un temple de Roma i August (14-19 dC) i una basí-

lica, segons els criteris tradicionals de l'arquitectura itàlica.

Ara bé, Lepcis Magna experimentà un canvi radical en època severiana, ja que

l'emperador Septimi Sever volgué honorar la ciutat d'on era originari.

Els projectes de la dinastia severiana per a Lepcis Magna incloïen la reno-

vació total de la ciutat, amb la construcció d'un nou port, de l'eixample

de la part residencial, seguint un esquema regular de caràcter ortogonal,

i d'un nou complex monumental.

Un dels punts centrals fou la construcció�d'un�nou�port, prop de la desem-

bocadura del Wad Lebdah, un petit rierol que travessava la ciutat. L'actuació

dels Severs, motivada pel fet que l'antic port havia quedat cobert de sorra,

comportà la construcció d'un dic, el consegüent desviament del curs del rierol

i la construcció d'una dàrsena portual gairebé tancada. D'aquesta manera, el

port s'adaptà a l'esquema púnic del kothon.

El nou eixample fou presidit per un nou recinte forense, l'anomenat Fòrum

Severià, ja que l'antic Fòrum, situat rere el port d'origen púnic, resultava mas-

sa petit. El nou Fòrum és un dels més impressionants de tot l'imperi amb un

total de sis mil metres quadrats. Es configurava com un espai tancat presidit

per dos edificis imponents: el temple�del�Geni�de�Sever, caracteritzat per un

impressionant pòdium (de sis metres d'alçària), al costat sud, i la Basílica�Se-

veriana, al costat nord.

La Basílica�Severiana de Lepcis Magna es configurava com un edifici immens,

amb prop de trenta metres d'alçària, format per tres naus acabades en absis als

dos extrems curts. L'aparat decoratiu, obra de tallers originaris de l'Àsia Menor,

era impressionant. S'utilitzaren tot tipus de pedres (granit vermell d'Egipte,

Kothon

Aquesta paraula, d'origen se-
mític, indica un port artificial
construït amb l'ajut de dàrse-
nes i moll. En general, rebien
aquest nom el port circular in-
terior de Cartago i d'altres lo-
calitats d'Àfrica, com Hadru-
mètum o la mateixa Lepcis
Magna.
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pòrfid vermell, marbre verd d'Eubea), i tenien un especial protagonisme les

aventures d'Hèrcules (el Melkart púnic) i Líber-Dionís (el Shadrapa púnic), els

déus protectors de Lepcis i de la dinastia severiana.

L'accés des del nucli antic a la nova ampliació severiana fou garantit per la

construcció d'una llarga via�columnada –una disposició originària de l'Àsia

Menor– consistent en una ampla avinguda rodejada de pòrtics que iniciava en

el port de la ciutat i passava pel costat sud del nou Fòrum Severià.

La ciutat de Lepcis Magna, pàtria de Septimi Sever, pot resultar un bon

exemple dels processos de creixement i monumentalització que expe-

rimenten determinats nuclis provincials, gràcies a l'evergetisme de les

famílies senatorials locals o gràcies a l'actuació del poder imperial i la

cort. És una bona mostra del procés de descentralització de les actuaci-

ons culturals i artístiques del poder.
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10.Panem et circenses

En els tres apartats anteriors, hom ha analitzat les transformacions que pro-

vocà la instauració del règim imperial. En aquest apartat, hom continuarà de-

dicant atenció al període imperial amb l'anàlisi de determinats fenòmens eco-

nòmics, socials i culturals –el subministrament de productes alimentaris, els

espectacles de masses, la cultura de l'oci– que de vegades atorguen a la societat

romana d'època imperial un regust decididament modern.

L'anàlisi parteix de la constatació següent: per a assegurar la seva viabilitat com

a col·lectiu organitzat, tota societat ha de garantir que una part consistent dels

seus membres tinguin satisfetes les seves necessitats bàsiques d'alimentació,

vestit i calçat; encara més: aquest col·lectiu necessita també comptar amb tot

un seguit d'activitats de lleure amb les quals els individus complementen el

temps dedicat a l'activitat laboral. La situació a Roma no és gaire diversa. El

poeta Juvenal ho resumia dient que la plebs romana s'interessava només en

panem et circenses, és a dir, en l'obtenció de l'aliment, i en l'assistència als jocs

de circ.

S'examinaran els mecanismes econòmics i socials que la societat romana

desenvolupà per fer més accessible el consum de béns alimentaris de primera

necessitat a determinats col·lectius. Un interès especial rebrà l'estudi del paper

de les distribucions públiques d'aliments (annona).

A continuació, però, es procedirà a l'estudi sociològic de les activitats de lleure

i, en particular, dels espectacles de massa. L'espectacle de masses, com a punt

d'encontre dels diversos membres de la comunitat i com a moment privilegiat

de comunicació entre el poble i els seus governants, pot actuar com a meca-

nisme de vàlvula d'escapament de tensions i conflictes socials o, també, com

a detonant de crisis i revoltes.

10.1. Evergetisme i evergetes

El nom evergetisme deriva d'un mot grec que vol dir 'bones accions'. Amb

aquest nom hom designa el model de comportament social i econòmic, en

el qual els representants de l'Estat o les classes dirigents o econòmicament

puixants senten l'obligació moral de procurar pel bé dels seus conciutadans i

de subvenir econòmicament a les necessitats dels seus conciutadans.

Lectura complementària

P.�Veyne (1976). Le pain et
le cirque. Sociologie historique
d'un pluralisme politique. Pa-
rís: Éditions du Seuil.
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Hom distingeix tres àmbits fonamentals d'actuació de la conducta ever-

gètica. Així, hom parla d'evergetisme�annonari, quan es produeix el

repartiment gratuït o subvencionat d'aliments (dels quals l'annona n'és

l'expressió més clara), evergetisme�lúdic, consistent en l'oferiment de

jocs i espectacles, i evergetisme�edilici, quan el "mecenes" subvenciona

la construcció d'un determinat edifici.

Cal tenir present que la conducta evergètica no sempre era una obligació mar-

cada i fixada per la llei. Sovint es tractava d'un deure�moral que les classes

puixants adquirien envers els seus conciutadans. De fet, aquest principi moral

vol que el primer interès dels ciutadans fos, en la mesura de les seves possibi-

litats, la cura per la pròpia ciutat i el servei a la pròpia comunitat. D'aquesta

manera, els ciutadans més rics i més afortunats havien de fer partícips de les

seves riqueses els seus conciutadans.

L'evergetisme podia ser també un mitjà�de�propaganda�política. En efecte,

diversos privats, a títol individual, podien subvenir a aquestes actuacions, per

diversos motius: intentar de guanyar-se el favor del poble per a iniciar, conti-

nuar o consolidar la seva carrera política.

Tot sovint, les actuacions evergètiques eren guiades per la necessitat

d'assegurar la promoció�social. Els casos més visibles, coneguts gràcies a les

inscripcions, són els de diversos lliberts –esclaus que aconseguien la llibertat–

que pagaven tot tipus de construccions en nom propi o en nom dels seus fills,

els quals, lliures de l'estigma que representava l'esclavitud, podien accedir a

tots els càrrecs polítics.

La promoció d'un llibert i del seu fill

En aquesta inscripció, procedent de Pompeis, Numeri Popidi Celsí, de sis anys, pagà la
restauració d'un temple, per la qual cosa la municipalitat de Pompeis el trià com a mem-
bre del consell municipal. Naturalment, rere tot això hi havia el pare de Popidi, un llibert,
el qual, pel seu origen no podia ser membre del consell. En lloc seu, és el seu fill que
inicià l'ascensió social vetada al pare.

Pompeis. Inscripció de Numeri Popidi Celsí

"Numeri Popidi Celsí, fill de Numeri, ha restaurat amb els seus diners i des dels fona-
ments el temple d'Isis que havia estat derruït per un terratrèmol. A aquest, quan tenia sis
anys, atesa la seva generositat, els decurions de Pompeis l'han admès gratuïtament com
a membre del consell municipal."

Corpus Inscriptionum Latinarum, X, 846.
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En qualsevol cas, en època imperial l'emperador –el primer ciutadà– esdevin-

gué "el primer, el més gran i el comú benefactor" (Filó, Relació a Gaius, 149).

Les actuacions evergètiques del príncep i dels membres de la casa imperial es

multiplicaren arreu.

Les actuacions evergètiques de l'emperador August

"Tres vegades vaig oferir espectacles de gladiadors en el meu nom i cinc en el nom dels
meus fills o dels meus néts. En aquests espectacles lluitaren prop de deu mil homes. Dues
vegades vaig oferir al poble un espectacle d'atletes, vinguts d'arreu en el meu nom i una
tercera en el nom del meu nét. Quatre vegades vaig celebrar jocs en el meu nom i vint-
i-tres vegades en el nom d'altres magistrats. Durant el consolat de Gai Furni i de Gai
Silà (17 aC), vaig celebrar els Jocs Seculars, amb Marc Agripa, com a col·lega, en la meva
condició de president del col·legi dels quindecimvirs. En el meu tretzè consolat (2 aC),
vaig celebrar –i vaig ser el primer a fer-ho– els Jocs Marcials (en honor de Mart), els quals,
des d'aleshores, en els anys successius, presidiren, amb mi, els cònsols, en virtut d'un
decret del Senat i d'una llei. Bé en el meu nom, bé en el dels meus fills o néts, vaig oferir,
durant vint-i-sis vegades, en el circ, en el Fòrum o en els amfiteatres, caceres d'animals
procedents d'Àfrica, en les quals moriren prop de tres mil cinc-centes feres. Vaig donar
també una naumàquia a l'altre costat del Tíber, on avui hi ha el bosc sagrat del Cèsar, en
un estany excavat de mil vuit-cents peus de llargada i mil dos-cents peus d'amplada. Hi
participaren tres-centes naus, triremes o biremes, guarnides amb esperons, i un nombre
encara més gran de vaixells més petits. En aquest combat prengueren part, sense comptar
els remers, uns tres mil homes."

August, Res gestae, 22-23.

A imatge de l'emperador, diversos representants de l'administració central,

provincial o local podien fer, espontàniament i lliurement, actes de beneme-

rença en relació amb els seus administrats. Progressivament, però, el poble

considerà que els magistrats havien adquirit una obligació moral envers els

seus administrats. Per aquest motiu, consideraren obligatoris tota una sèrie de

manifestacions evergètiques que havien de tenir lloc per a l'elecció d'un ma-

gistrat o durant el període d'exercici del seu càrrec (honor, en llatí). En aquest

darrer cas, hom parla d'evergetisme�ob�honorem. Progressivament, aquests

actes esdevingueren munus (plural munera), és a dir, un 'deure', reputat inhe-

rent a la condició de magistrat i considerat de compliment obligat.

Sovint, a canvi de les seves actuacions evergètiques, els promotors rebien tots

els honors de la ciutat o podien ser objecte d'homenatges públics que culmi-

nava amb l'erecció d'una estàtua o en el nomenament com a patró.

Honors a Putèols

En aquesta inscripció, relativa a la base d'una estàtua, es recorden els honors concedits
a Gàvia Marciana per part del consell de la municipalitat de Putèols. Al mateix temps,
el pedestal conservava còpia de la resolució municipal en què s'acordaven la concessió
d'aquests honors.

"A Gàvia Marciana, dona de conducta honesta i incomprable, filla de Marc Gavi Puteolà,
decurió a Putèols, que exercí tots els càrrecs de la municipalitat de Putèols, esposa de Curci
Crispí, cavaller romà, que exercí tots els càrrecs de la municipalitat de Putèols, germana
de Marc Gavi Fabi, cavaller romà. Com que per culpa d'una mort immadura i cruel ens ha
estat arrabassada, en record de la seva exímia honestedat i de la seva admirable castedat,
la municipalitat de Putèols li ha concedit l'honor d'un funeral públic [...] i l'erecció de
tres estàtues. El seu pare, Marc Gavi Puteolà, en virtut d'un decret municipal, ha posat
aquesta inscripció amb els seus propis diners, en el lloc que li ha estat concedit per decret
dels decurions.
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En el consolat de Luci Brutti Crispí i Luci Rosci Elià, el dia 5 de les kalendes de setembre.
En el temple del diví Pius feren de secretaris Cepi Pròcul, Cossuti Rufí, Claudi Prisc i
Calpurni Pistus.

En relació amb la sol·licitud d'Anni Pròcul, home honorat, relativa a la concessió d'un
funeral públic a Gavia Marciana, filla de Marc, dona de record memorable, i a la deter-
minació dels tres llocs en què, segons demanda del mateix Pròcul, cal posar les estàtues
de la mateixa Marciana [...], ha plagut al consell d'aquesta municipalitat de concedir-li
l'honor d'un funeral públic, de gastar deu lliures d'oli, i de concedir-li, d'acord amb la
sol·licitud d'Anni Procul, home honrat, el lloc que escullin per instal·lar les tres estàtues,
amb la nostra aprovació."

Corpus Inscriptionum Latinarum X, 1784.

10.2. L'evergetisme annonari

Les societats necessiten, per a ser viables en el temps, garantir l'accés de tots

els seus membres al consum de béns alimentaris de primera necessitat (gene-

ralment cereals o arròs) que cobreixin l'aportació calòrica vital mínima.

Quan el funcionament normal dels sistemes de producció i distribució

d'una determinada economia deixa el consum d'aquests béns de prime-

ra necessitat en mans d'un grup reduït d'individus, es poden posar en

qüestió els seus fonaments econòmics, socials i polítics.

Moltes societats necessiten establir mecanismes de regulació econòmica, per-

manents o puntuals, que assegurin l'existència d'una oferta suficient d'aquests

productes, i evitin alces significatives i sobtades del seu preu. Així, s'entenen,

per exemple, les disposicions que regulen la fabricació de pa o farina, com ara

el control de preus (amb la fixació de preus màxims), o la prohibició d'exportar

cereals (que vol garantir que l'oferta local es destini al mercat local, com ara

les Corn Laws angleses vigents fins al segle XIX).

A més, tot sovint, en moments d'alça puntual i sobtada dels preus, cal articular

mecanismes�de� redistribució que permetin i garanteixin el consum d'una

àmplia capa de membres de la comunitat. Així s'entenen les mesures de la sopa

boba o les diverses expressions de la caritat pública o privada. En altres casos,

les mesures de redistribució són institucionalitzades i formen part substancial

de l'estructura econòmica d'una determinada societat.

Totes aquestes mesures de "redistribució", puntuals o generals, tenen

com a objectiu últim sedar�o�reduir�el�descontentament�social, i aug-

mentar�el�grau�de�cohesió�social dins una determinada col·lectivitat.

Aquestes mesures són més efectives i més intenses com més gran és el

sentiment de solidaritat intersocial. Sense aquests mecanismes, en casos

de greu asimetria en el consum d'aquests productes bàsics, la viabilitat

a llarg termini d'aquesta estructura socioeconòmica podria resultar se-

riosament qüestionada i compromesa.

Els productes alimentaris

Cal recordar que aquests pro-
ductes són béns de baixa elas-
ticitat de preu, amb la qual
cosa el consum no disminu-
eix quan es produeixen alces
significatives en el seu preu. A
més, són productes que acapa-
ren bona part de la despesa en
les societat amb baix nivell de
renda.
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En moltes societats, aquesta funció redistributiva es deixa en mans de les

classes socials més puixants o dels representants polítics (o religiosos) de la

col·lectivitat. En canvi, en les societats modernes la despesa pública, finança-

da pels impostos pagats per tots els individus, és el principal mecanisme de

redistribució econòmica.

A Roma actuaven tots dos mecanismes. D'una banda, l'Estat intervenia direc-

tament en la donació o subvenció de productes de primera necessitat destinats

a determinats col·lectius socials; d'altra banda, també les classes dominants o

emergents sentien l'obligació moral de subvenir a les necessitats dels sectors

més desafavorits, mitjançant conductes evergètiques.

Roma conegué distribucions gratuïtes o a preus subvencionats de pro-

ductes alimentaris, fonamentalment blat i oli, que hom coneix amb el

mot llatí annona que vol dir 'producció anual, anyada', de què es bene-

ficiaven determinats col·lectius "sensibles", com ara les poblacions ur-

banes o els contingents militars.

En època tardorepublicana, en concret des del 123 aC, Gai Grac establí dis-

tribucions gratuïtes de blat que perduraren fins que foren abolides per Sul·la.

Foren restablertes gràcies a la Llei Clòdia, impulsada pel tribú Clodi. Les fonts

donen xifres dispars sobre el nombre de beneficiaris d'època republicana: des

de cent cinquanta mil fins a més de tres-centes vint mil persones.

En època imperial, l'Estat s'assegurà, mitjançant una complexa xarxa de comer-

cialització i distribució, que determinats col·lectius –la població de les grans

ciutats i l'exèrcit– tinguessin assegurat el subministrament, constant i barat, de

productes alimentaris bàsics. Organitzà una flota especial per tal d'assegurar

que el blat d'Àfrica i d'Egipte arribés de manera regular a Roma. D'altra banda,

també assegurà, mitjançant una sèrie d'organismes i càrrecs estatals, que les

legions, estacionades a les fronteres de l'Imperi, disposessin de prou quantitat

d'oli produït al sud d'Hispània i a Àfrica.

El praefectus annonae

Durant la República no hi hagué un magistrat específic dedicat només a garantir
l'aprovisionament de blat, encara que eren els edils curuls els magistrats que s'ocupaven
de l'aprovisionament. En època tardorepublicana s'atorgà a Pompeu durant cinc anys la
sobreintendència del mercat (mesura que implícitament reconeix la importància atorga-
da a aquesta qüestió). August féu el mateix i encomanà a dos exmagistrats de rang elevat
la cura de garantir l'aprovisionament. Finalment, creà el càrrec específic del prefecte de
l'annona, que tenia jurisdicció sobre tots els afers relacionats amb l'aprovisionament del
blat.
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Els privats també podien subvenir a les necessitats alimentàries de la pobla-

ció. En efecte, hom coneix, gràcies a les inscripcions, diverses donacions testa-

mentàries que tenen com a objectiu contribuir a l'alimentació dels nois i noies

d'una determinada població. Per exemple, Plini el Jove donà 500.000 sestercis

–una quantitat molt elevada– als joves de Comum, la seva pàtria.

10.3. L'evergetisme lúdic

Qualsevol societat que presenti una estructura social i econòmica rígida, que

tingui un grau de mobilitat social baix, o que defineixi nítidament els rols soci-

als dels individus necessita moments i mecanismes que permetin d'alleugerir,

sedar i eliminar els conflictes generats en l'interior de la col·lectivitat.

L'espectacle�de�masses, en el món antic i en l'actual, compleix perfec-

tament amb aquesta funció, ja que en distreure l'individu i fer-li oblidar,

momentàniament, els problemes lligats a la seva existència diària, actua

com a mecanisme alleugeridor�de�tensions�socials.

A Roma, els jocs actuen com a mecanisme de cohesió i com a vàlvula

d'escapament d'eventuals conflictes socials. A més, s'entenia també que la ce-

lebració de l'espectacle atorgava un augment de la llicència, un moment de

llibertat i de respir, en què hom podia manifestar públicament un cert descon-

tentament o una certa oposició al poder, sense por de les represàlies.

En qualsevol cas, atesa la gran concentració de gent i l'augment de la permissi-

vitat, l'autoritat havia de tenir cura d'organitzar bé els jocs i d'evitar qualsevol

tumult. Per això, els espectacles s'havien de celebrar en llocs de fàcil accés i

control, sovint allunyats del centre de la ciutat i dels edificis polítics. No és

estrany, doncs, que en moltes ciutats els amfiteatres se situessin pràcticament

als afores o als extrems del recinte emmurallat.

Si el descontentament social era generalitzat, la llibertat que es respirava du-

rant l'espectacle podia representar l'inici�de�friccions�i�de�revoltes que evi-

denciessin o bé l'oposició al poder o bé la rivalitat entre persones i entre ciu-

tats. En aquest sentit, l'episodi més conegut d'expressió�de�la�rivalitat�local

és la famosa batussa entre els habitants de Nucèria i els de Pompeis, a la Cam-

pània. La matança obligà a tancar l'amfiteatre de Pompeis per un període de

deu anys:

L'oposició dels cavallers a
les mesures d'August

Després que August hagués
decretat les famoses Lleis Júli-
es, extremadament dures, per
afavorir el matrimoni i la nata-
litat, l'ordre eqüestre –els cava-
llers– li manifestà públicament
la seva oposició, mentre se ce-
lebraven uns jocs. Després Au-
gust efectuà un abrandat dis-
curs en defensa de les seves
disposicions.

L'inici de la Revolució
Liberal del 1835

L'exemple romà és universal.
Per exemple, la Revolució Li-
beral del 1835 de Barcelona
s'originà pel mal desenvolupa-
ment d'una cursa de bous a la
Barceloneta. En tornar a la ciu-
tat, passant pel Pla de Palau,
on hi havia el Govern Civil, el
descontentament es dirigí con-
tra el govern.
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"En aquest mateix temps [58 dC], a partir d'un motiu sense importància, tingué lloc una
matança atroç entre els habitants de Nucèria i els de Pompeis per causa d'un espectacle
de gladiadors, que havia estat organitzat per Livineius Règul [...]. En efecte, per causa de
la intemperança pròpia de les ciutats de província, començaren a dirigir-se insults els
uns als altres, després es llançaren pedres i, finalment, arribaren a les mans, tenint la
millor part els habitants de Pompeis, entre els quals se celebrava l'espectacle. Així doncs,
molts dels habitants de Nucèria foren portats a la seva ciutat amb els cossos mutilats
per les ferides, i la majoria plorava la mort dels seus fills o dels seus pares. El príncep
delegà l'afer al Senat i el Senat, als cònsols. Un cop que l'afer tornà als senadors, aquests
prohibiren als pompeians d'organitzar aquest tipus de celebracions per un període de deu
anys, dissolgueren les associacions que havien estat creats en contra de les lleis, i enviaren
a l'exili Livineius i els qui havien fomentat la rebel·lió."

Tàcit, Annals, 14, 17.

Els jocs eren un moment�privilegiat�de�diàleg�o�de�comunicació�entre�el

poder�i�el�poble, entre l'emperador i els seus súbdits. Per aquest motiu, la pre-

sència de l'emperador (o del magistrat) en els jocs era considerada necessària

i imprescindible. Es tractava, per a l'emperador, d'una mesura de legitimació

del seu poder, ja que s'havia de sotmetre a la decisió del poble, el qual era,

teòricament, el dipositari del poder. Per això, calia que l'emperador preparés,

pagués, assistís i contemplés activament l'espectacle, acceptant passivament

les decisions dels espectadors.

Pintura mural procedent de Pompeis que
representa la baralla entre els nucerins i els

pompeians. Nàpols, Museu Arqueològic
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La presència de l'emperador als espectacles

"Ell [August], d'altra banda, contemplava generalment els jocs del circ des dels menjadors
dels seus amics i lliberts i, de vegades, des de la seva llotja, acompanyat aleshores de la seva
dona i dels seus fills. S'absentava de l'espectacle durant moltes hores i, fins i tot, durant
dies sencers, després d'excusar la seva absència i encarregar a altres que el substituïssin
a la presidència. Però, sempre que hi assistia, no feia cap altra cosa, ja sia per evitar els
comentaris que recordaven que el seu pare Cèsar havia estat criticat pel poble, perquè,
durant la celebració de l'espectacle, es dedicava a llegir o a respondre cartes i memorials, ja
sia per què ell mateix sentia passió i plaer de presenciar-los, passió que mai no dissimulà,
sinó que tot sovint confessava que s'hi sentia enganxat."

Suetoni, Vida del diví August, 45.

L'espectacle de masses era un acte social més i, per tant, en una socie-

tat estamental com la romana, l'assistència als espectacles estava també

rígidament regulada, a partir dels principis de jerarquia i autoritat que

impregnaven el funcionament de la vida política romana.

Es reservà un lloc d'honor a les autoritats a la llotja o a les primeres files, si més

no, des del 195 aC. En època tardorepublicana, el sistema quedà totalment

fixat, reservant per a l'ordre senatorial les catorze primeres files de la graderia

i a l'ordre eqüestre –els cavallers– les files del darrere. L'emperador August el

perfeccionà amb un seguit de mesures:

"Corregí i reglamentà el sistema anàrquic i arbitrari d'assistir als espectacles, mogut per
una injúria que havia estat comesa a un senador, al qual, durant la celebració d'uns jocs
molt concorreguts a Putèols, ningú no havia fet lloc. Així doncs, es promulgà un decret
del Senat, pel qual, sempre que s'oferís un espectacle públic en qualsevol lloc, s'havia de
reservar la primera fila de seients per als senadors. També prohibí que els ambaixadors dels
pobles lliures o aliats s'asseguessin a l'orquestra, ja que havia descobert que enviaven com
a ambaixadors fins i tot persones d'origen llibertí. Separà els soldats del poble. Assignà
unes files especials als homes de la plebs casats, i les properes a aquestes, als infants, i el
sector del costat, als pedagogs. Prohibí que els plebeus s'asseguessin a la part mitjana de
la graderia. A les dones no els permeté de veure les lluites de gladiadors que fins aquell
moment contemplaven barrejades amb els homes, sinó des de les localitats superiors.
Només a les sacerdotesses vestals els concedí un lloc especial al teatre, davant la llotja
del pretor. A més, exclogué les dones de l'assistència als jocs atlètics fins al punt que,
en els jocs pontificals retardà l'actuació d'una parella de púgils fins l'endemà, i féu saber
mitjançant un edicte que no li agradava que les dones anessin al teatre abans de l'hora
cinquena."

Suetoni, Vida del diví August, 44.

En època imperial, els jocs proliferaren ja que s'utilitzaven per a celebrar tot

tipus d'esdeveniments privats o públics: victòries, commemoracions històri-

ques, inauguracions, naixements, casaments, defuncions, etc. Això féu aug-

mentar els dies de festa i la competència per a organitzar jocs cada cop més

elegants i dispendiosos. Aquesta proliferació dels dies de festa continuà fins a

època tardana. El Cronògraf del 354 enumera més de dos-cents dies de festa i

més de cent setanta-set dies de celebració de jocs.

Díptic consular d'ivori. Primera meitat del segle
V. Brescia, Museo Civico Cristiano
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Els representants de l'Estat, des de l'emperador fins als magistrats locals,

prengueren cura de finançar tot un seguit de mesures encaminades a

garantir la celebració dels jocs.

A la ciutat de Roma inicialment els edils –tant els edils curuls com els edils

de la plebs– tingueren cura de l'organització dels jocs. Ara bé, August delegà

en el pretor (des del 22 aC) la cura ludorum, és a dir, l'organització dels espec-

tacles que tenien lloc durant la celebració de les festivitats religioses. A escala

provincial i local, els magistrats i els notables tenien especial cura d'agradar al

poble, i de no mostrar-se gaire avars en l'edició d'aquests espectacles. Per això,

la seva organització esdevingué cada cop més complexa. Aquesta preocupa-

ció pels jocs continuà fins a època tardana, tal com revelen diversos episodis

d'època tardana, com ara el fill del polític Símmac a la fi del segle IV dC.

Els jocs organitzats per Símmac fill

Quint Memmi Símmac (júnior), fill de l'orador Símmac, fou elegit pretor per a l'any 401
dC. Aquest càrrec, des de les reformes de Constantí, havia perdut les seves funcions tra-
dicionals. La seva única obligació era la cura ludorum, és a dir, l'organització dels diversos
jocs, atribuïda per primera vegada al pretor per August el 22 aC. Per aquest motiu, era una
gran càrrega per a la classe senatorial, però era imprescindible per als que volien fer carrera
política. Era una prodigalitat sentida com a mecanisme de promoció per les famílies amb
clara vocació per a la vida pública. Doncs bé, Símmac pare durant tres anys (398-401 dC)
féu servir els seus contactes per a preparar els jocs. Demanava cavalls a Hispània, óssos a
la Dalmàcia, i tota classe de bèsties (antílops, gaseles). En total, l'organització d'aquests
jocs li costaren 2.000 lliures d'or.

10.3.1. Els combats de gladiadors

Els autors antics afirmaven que els combats de gladiadors eren jocs fúnebres

d'origen etrusc. En la civilització etrusca els funerals dels principals prohoms

eren acompanyats del degollament dels presoners o de lluites entre presoners,

com a forma per a honrar i aplacar l'esperit del difunt. Aquest costum passà

d'Etrúria a la Campània, i de la Campània a Roma el 264 aC.

"El primer combat de gladiadors se celebrà a Roma, al Fòrum Boari, essent cònsols Api
Claudi i Quint Fulvi (264 aC). L'organitzaren Marc i Dècim [Juni Brutus], fills de Brutus,
honorant les cendres del seu pare amb una memòria fúnebre."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 2, 4,7.

A Roma, el poble s'entusiasmà amb aquest tipus d'espectacle que, des

del 105 aC, deixaren d'estar vinculats necessàriament als funerals.

Les famílies aristocràtiques continuaren oferint espectacles de gladiadors en

els funerals dels seus membres, tant homes com dones. Cèsar fou el primer que

organitzà uns jocs en honor d'una dona, en concret per honorar la memòria

de la seva filla Júlia, esposa de Pompeu.

Combats de gladiadors. Tunis, Museu del
Bardo
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A partir del 105 aC, l'Estat començà a legislar sobre la matèria, promulgant lleis

gladiatòries que regulaven estrictament les condicions en què aquest tipus

d'espectacles tenien lloc. Es volia limitar el nombre de parelles de gladiadors

que hi participaven i el dispendi que comportava en l'organització.

La limitació del nombre de gladiadors

Cèsar, durant la seva edilitat, organitzà un gran espectacle en record del seu pare. Tot i
l'oposició del Senat, en els combats prengueren part més de tres-centes parelles de gla-
diadors:

"Cèsar afegí a aquestes prodigalitats un combat de gladiadors, però amb menys parelles
del que ell hauria volgut; en efecte, com que els seus enemics s'espantaren en veure la
gran multitud de gladiadors vinguts d'arreu, es legislà sobre el nombre dels gladiadors,
de manera que no fou permès que ningú no superés un cert nombre màxim."

Suetoni, Vida del diví Juli, 10, 3.

L'any 22 aC August limità el nombre màxim de parelles de gladiadors a cent i

establí que només es poguessin celebrar dos espectacles cada any:

"Encarregà als pretors l'organització de tots els espectacles, ordenant-los que els diners els
fossin donats del tresor públic i prohibint-los de posar diners personals en aquest tipus
d'espectacles, d'oferir combats sense l'autorització prèvia del Senat, de celebrar més de
dos combats anuals i de llogar més de cent vint gladiadors per espectacle."

Cassi Dió, Història Romana, 54, 2.

La Lex Italicensis, una llei municipal del 176-178 dC, trobada a Itàlica (Sevilla),

revela nombroses disposicions que intentaven de limitar les elevades despeses

associades a la celebració d'aquest tipus d'espectacle:

"S'estableix que els combats anomenats assiforana romanguin en la seva forma actual i
que no superin la suma de trenta mil sestercis. Qui celebri un combat que costi entre
trenta mil i seixanta mil sestercis, haurà d'oferir els gladiadors distribuïts en tres grups
d'igual nombre. El preu màxim del gladiador del primer grup serà de cinc mil sestercis;
el del segon grup, quatre mil sestercis; el del tercer grup, tres mil sestercis [...]. Per sobre
d'aquesta quantitat, és a dir, entre cent cinquanta mil i dos-cents mil sestercis i, per da-
munt d'aquesta xifra, el preu d'un gladiador de qualitat ínfima serà de sis mil sestercis,
set mil el de segona classe, nou mil el de tercera classe, dotze mil el de quarta classe, fins
a arribar a un màxim de quinze mil. Aquesta serà la quantitat fixada per al millor i més
distingit dels gladiadors."

Corpus Inscriptionum Latinarum II, 6278, VIII (Lex Italicensis).

Malgrat la promulgació d'aquestes lleis, el combat de gladiadors gaudí

en tot moment del favor del públic i s'estengué arreu, a Roma, a Itàlia

i també a les províncies, al mateix temps que augmentava el dispendi i

el luxe associats a la celebració d'aquests espectacles.

L'espectacle de gladiadors consistia en l'enfrontament d'una parella de gladi-

adors de diversos tipus, que lluitaven fins a la mort. Els gladiadors eren pre-

soners de guerra, presos comuns, condemnats a treballs forçosos o esclaus.

També hi havia persones lliures que esdevenien gladiadors per decisió pròpia.

Fins i tot hi havia gladiadors de lloguer sovint d'ínfima qualitat. Tots ells eren

obligats a combatre per a sobreviure. Els gladiadors eren considerats infames i
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despreciats per la resta de la societat. Per això, es prohibí en diverses ocasions

als membres de les classes puixants –cavallers i senadors– que participessin en

els combats:

"Es prohibí severament que els cavallers romans es deshonressin en els combats de gla-
diadors a l'arena, cosa que havien fomentat els primers prínceps, ja fos per diners ja fos,
més sovint, per la força. La major part dels municipis i de les colònies competien en
contractar a sou els joves més corromputs."

Tàcit, Històries, 2, 62.

Els gladiadors aprenien les tècniques de lluita amb un entrenador anome-

nat lanista en escoles –els ludi– instal·lades prop dels amfiteatres. La majoria

d'aquestes escoles (entre les més famoses, cal citar les de Càpua, Preneste, Ra-

venna, Pèrgam o Alexandria d'Egipte) eren de propietat imperial, raó per la

qual els gladiadors eren anomenats cesarians. En ingressar-hi, adoptaven un

nom de guerra –Furor, Pavor, Destructor– i efectuaven un jurament solemne –el

sacramentum gladiatorium– pel qual suportarien "ser cremats, ser vençuts, ser

assotats i ser morts per l'espasa" (Petroni, Satiricó, 117).

Els tipus de gladiadors

Hi havia moltes categories de gladiadors, els quals es distingien per l'armament defensiu i
protector que duien i per l'estil de combat. Entre els més coneguts figuren el traci (armat
amb un petit escut rodó, un petit sabre corbat, gamberes i protector, i un casc amb visera),
el samnita (o secutor, 'perseguidor'), que tenia un casc en forma d'ou amb grans forats
per als ulls, gamberes en una cama, protector i un escut legionari i espasa, o el reciari,
armat amb un protector de braços, un llarg trident, una petita daga, sense casc, amb la
cara descoberta i una àmplia xarxa i una petita daga. Era el més mòbil dels gladiadors. El
bestiari, l'encarregat de lluitar contra els animals i perseguir-los, portava llança i punyal.

Els gladiadors experimentats podien viure força anys; en molts casos, no es

lluitava més que dues o tres vegades l'any; si s'aconseguia la victòria, se li con-

cedia una palma. Els millors gladiadors esdevenien herois populars, i podi-

en aconseguir una important quantitat de diners. L'èxit total venia quan se'ls

concedia una espasa de fusta que simbolitzava l'assoliment de la llibertat.

La celebració dels jocs estava rodejada de gran solemnitat. Hom comença-

va amb una processó en què participaven els combatents i el patrocinador

del jocs, anomenat editor, que avançaven al so de la música. Normalment,

l'espectacle s'iniciava amb lluites de broma, exhibicions de feres, escenes de

doma, persecucions d'animals a càrrec dels bestiaris o enfrontaments entre

bèsties. Al migdia s'executaven els criminals condemnats a la pena capital, pú-

blicament, perquè servís d'escarment. A la tarda venia la part més esperada,

amb la celebració dels combats entre gladiadors.
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El combat de gladiadors

El combat de gladiadors presentava molts rituals. Si el gladiador esquivava els cops, se
l'obligava a lluitar amb l'ús de ferros calents i amb cops de fuets. Quan un gladiador era
ferit o es declarava vençut, es deixava caure a terra, es desfeia de l'armament, i aixecava el
dit índex. Tot seguit, la multitud indicava amb gestos si volia que el vençut fos mort o que
se salvés. No hi ha constància que abaixar el polze signifiqui la mort del gladiador i que,
per contra, alçar-lo equivalgui a salvar-lo. Les fonts parlen de pollicem uortere, 'voltar el
polze', per a condemnar el vençut. En canvi, pollicem premere, 'prèmer el polze', equivalia
a la salvació del gladiador. A més, el públic agitava el mocador i cridava missum, 'deixeu-lo
anar'. La decisió final estava en mans de l'editor, és a dir, del patrocinador i president
dels jocs. La tradició vol que si no se salvava el gladiador, havia de morir de manera
ritual, sense crits ni planys. Després, un home disfressat de Caront –el barquer de la mort–
s'assegurava que era mort i un esclau s'enduia el cadàver per la Porta Libitinensis, la porta
dedicada a Libitina, la deessa de la mort. Al guanyador se li concedia la palma en senyal
de victòria i donava la volta al recinte.

En el Satiricó de Petroni, Norbà, un polític local, ha gastat molt pocs diners en
l'organització d'un combat de gladiadors. Òbviament no ha agradat al públic:

"Presentà uns gladiadors de dos rals ja decrèpits, els quals, si haguessis bufat, haurien
caigut a terra [...]. Féu morir un pelacanyes. Haguessis dit que eren unes autèntiques
gallines. Un era completament babau; el segon, coix; el que féu sortir en tercer lloc, era
més mort que viu, com si li haguessin tallat els nervis. L'únic que lluità amb una certa
energia fou un traci, el qual, tanmateix, no s'apartava del guió. A la fi, tots acabaren
degollats, ja que el públic només feia que cridar '–Vinga! Força!'. Només tenien cames
per fugir. '–Tanmateix –em digué Norbà– jo ja t'he ofert un espectacle de gladiadors'. '–En
efecte –li vaig dir– i jo t'he aplaudit. Suma-ho: et dono més que el que he rebut'".

Petroni, Satiricó, 45.

Les uenationes, 'caceres', consistien o bé en persecucions de feres a càr-

rec dels bestiaris o bé en enfrontaments entre feres exòtiques.

''Aue Caesar, morituri te
salutant''

Segons la tradició, en el mo-
ment del combat els gladia-
dors pronunciaven aquesta
expressió que vol dir 'Salut,
Cèsar, els que es disposen a
morir et saluden'. De fet, em-
però, l'única constància que
tenim d'aquesta frase prové
d'un fragment de Suetoni.
Hauria estat pronunciada du-
rant la celebració de la famo-
sa naumàquia organitzada per
l'emperador Claudi.

La introducció de les uenationes

Sembla que les uenationes s'introduïren a Roma després de la fi de la Segona Guerra Púnica,
si és veritat que M. Fulvi Nobilior organitzà la primera cacera el 186 aC:

"En aquell temps, M. Fulvi organitzà, amb gran dispendi, els jocs que havia promès du-
rant la guerra etòlica. Vingueren molts artistes de Grècia en honor a la seva glòria. Ales-
hores s'oferí per primera vegada als romans un certamen atlètic i una cacera amb lleons
i panteres."

Titus Livi, Ab urbe condita, 39, 22, 2.

L'experiència degué agradar al públic, ja que es repetí pocs anys després (169 aC):

"I com a mostra de l'augment de la magnificència cal notar que en els jocs de circ, orga-
nitzats pels edils Publi Corneli Escipió Nasica i Publi Lèntul, participaren seixanta-tres
feres procedents d'Àfrica, quaranta óssos i elefants."

Titus Livi, Ab urbe condita, 44, 18.

En el segle I aC hi hagué un autèntic desfici per a presentar animals exòtics,

mai no vistos fins aleshores, afavorida pel fet que una llei de Gneu Aufidi (104

aC) autoritzà la importació de feres d'ultramar destinades al circ:

"Hi hagué un antic decret del Senat que prohibia la importació a Itàlia de feres procedents
d'Àfrica. Contra aquest decret Gneu Aufidi, tribú de la plebs, presentà una proposta al
poble per tal que fos permès importar-les amb destí als espectacles del circ."

Plini el Vell, Història natural, 8, 64.

Relleu amb escena de uenationes
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Al segle I aC, els polítics republicans competiren per presentar davant el pú-

blic romà les feres i les bèsties més exòtiques, com ara l'hipopòtam (en un

combat del 58 aC), el cocodril o la girafa (44 aC). Aquest afany de presentar

a l'amfiteatre combats nous i excitants conduí a tot tipus d'extravagàncies i

d'excessos, per exemple, combats nocturns de gladiadors o lluites entre dones

i pigmeus.

Especialment dramàtica era l'execució dels condemnats a mort, en la

qual hom volia accentuar la teatralitat. Tot sovint, a banda de sotmetre

els condemnats a tot un reguitzell de tortures, es recreaven esdeveni-

ments històrics o mitològics que acabaven amb la mort del condemnat.

Hi havia, doncs, una voluntat clara de dramatitzar l'execució.

Les descripcions més dramàtiques provenen de les actes i de les narracions dels

màrtirs cristians, sotmesos, abans de morir, a tot tipus de tortures i vexacions.

Heus ací el relat de la mort dels màrtirs de Lió (177 dC):

"Així doncs, Matur, Sant, Blandina i Atal foren llançats a les feres, mostra d'inhumanitat
per al poble i per a tots els pagans. Fou reservat només per als nostres companys un
dia sencer de jocs. A l'amfiteatre Matur i Sant hagueren de passar, una altra vegada, per
tota classe de turments, com si abans no n'haguessin patit cap [...]. Suportaren de nou
el suplici dels flagells, segons el costum d'aquests llocs, i els atacs dels animals, i tot allò
que el poble embogit els cridava de tot arreu. Després suportaren el foc, per la qual cosa
les seves carns crepitants empudegaren el públic. Els espectadors no en tenien prou, sinó
que embogien cada cop més perquè volien vèncer la seva resistència. Però de Sant no
sentiren altra cosa que no fos les mateixes coses que havia dit des del començament.
Aquests, doncs, després que la seva ànima hagués resistit tant de temps en aquest gran
combat, a la fi caigueren sacrificats, després d'haver estat durant tot aquell dia l'únic
espectacle que s'havia celebrat, en substitució del combat de gladiadors. Per la seva banda,
Blandina, penjada d'un pal, fou oferta als atacs de les feres que li saltaven al damunt. [...]
Després dels assots, després de les feres, després del foc, fou finalment empresonada dins
una xarxa i oferta a un toro. Després que l'animal l'hagué llançada cap amunt diverses
vegades, finalment perdé el coneixement del que patia [...]. També ella fou sacrificada;
els mateixos pagans reconegueren que mai abans una dona no havia suportat tals i tants
turments."

Actes dels màrtirs de Lió, 37-56.

Atesa la crueltat de què hom feia gala, els combats de gladiadors havien rebut la

crítica ferotge dels polítics conservadors –Ciceró–, dels filòsofs estoics –Sèneca–

i també de l'animositat visceral dels cristians, que veien en els jocs l'escenari

del martiri. Per això, foren abolits el 325 dC per Constantí:

"L'emperador Constantí August a Màxim, prefecte del pretori:

Els espectacles cruents no convenen ni al lleure dels ciutadans ni a la tranquil·litat do-
mèstica. Per això, prohibim de manera absoluta que hi hagi gladiadors. Tots aquells que
per causa del delicte comès s'hagin fet mereixedors d'aquesta condició i d'aquesta pe-
na, hauràs de condemnar-los més aviat a treballs forçats, de manera que puguin pagar
les penes dels seus crims sense vessament de sang. Promulgada a Beirut en les calendes
d'octubre, essent cònsols Paulí i Julià [1 d'octubre de 325 dC]".

Codi de Teodosi, 15, 12, 1.
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Tot i això, segons sembla, es continuaren celebrant esporàdicament fins a

l'època de l'emperador Honori (395-423 dC), quan foren definitivament supri-

mits. Una disposició del 399 dC establia la clausura de les escoles de gladiadors

de propietat imperial.

10.3.2. Les curses de carros

Un dels espectacles pel qual els romans sentiren autèntica passió foren les

curses de cavalls, que tenien lloc al circ.

Els jocs de circ començaven amb una gran processó –la pompa circensis– en

què desfilava tot allò que s'exhibia al circ (carros, aurigues), acompanyat de

les estàtues dels déus posades sobre plataformes de fusta. En la carrera prenien

part carros de dos cavalls (bigues) o de quatre cavalls (quadrigues), guiats per

un auriga. Els aurigues, vestits amb una túnica curta i protegits amb un casc de

metall, es dividien en quatre faccions: la prassina (verda), la russata (vermella),

la ueneta (blau) i l'alba (blanca).

Els participants esperaven la sortida a les carceres, rere una corda. La carrera

s'iniciava quan es deixava caure un mocador –mappa– a terra. A partir d'aquest

moment, s'havien de donar fins a set voltes a l'arena. Calia apropar-se al més

possible a l'esquerra, ja que així la volta a les extremitats del circ era més curta.

Al mateix temps, calia dificultar les maniobres dels contrincants.

Les curses de carros foren un espectacle extremadament popular tant a Roma

com a Constantinoble. De fet, hom té notícies que aquestes carreres es conti-

nuaren celebrant a Constantinoble fins al setge dels venecians del 1204.

10.3.3. Les naumàquies

El mot grec naumàquia vol dir 'combat naval'. Es tracta d'un mot que indica

un simulacre d'un combat naval fet en un llac artificial.

La primera naumàquia fou organitzada per Juli Cèsar durant la celebració del

seu triomf (47 aC). Tingué lloc en un llac artificial al Camp de Mart, alimentat

per les aigües del Tíber. Se simulà un combat entre les flotes de Tir de Fenícia

i d'Egipte i hi prengueren part quatre mil remers i dos mil combatents, en la

major part presoners de guerra. L'exemple de Cèsar fou seguit per August quan,

en ocasió de la dedicació del temple de Mars Ultor (2 aC), fou construïda una

nova llacuna, a l'altre costat del Tíber (540 × 360 m), en què prengueren part

més de tres mil soldats. Representaren la famosa batalla de Salamina, entre

perses i atenesos.

Ara bé, la naumàquia més famosa fou l'organitzada per Claudi l'any 52 dC

per a commemorar el dessecament del Llac Fucí. Abans d'obrir les comportes,

organitzà un combat en què participaren dinou mil homes.
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"Quan es disposava a drenar el Llac Fucí, abans organitzà una naumàquia. Però com que,
quan els participants a la naumàquia li van dir 'Salve, emperador, els que estan a punt
de morir et saluden', ell els respongué 'O no', i com que, després d'haver dit aquesta
paraula, com si els hagués concedit el perdó, ningú no volgué lluitar. Aleshores, després
de dubtar molt de temps si els havia de condemnar a tortura, finalment, s'aixecà del
seu seient i, caminant entorn del llac no sense balancejar-se, en part amenaçant-los i
en part exhortant-los, aconseguí que lluitessin. En aquest espectacle, s'enfrontaren una
flota siciliana i una flota de Rodes, cadascuna amb dotze triremes. Donà el senyal d'inici
una botzina d'argent en forma de tritó, que havia emergit del fons del llac gràcies a una
màquina."

Suetoni, Vida del diví Claudi, 21, 6.

Hom coneix altres naumàquies celebrades per Neró, Titus i Domicià, però no

hi ha constància de combats navals organitzats més enllà de la fi del segle I dC.

10.4. L'evergetisme edilici

Moltes de les actuacions evergètiques, dels privats, de les corporacions muni-

cipals, de les autoritats provincials o centrals consistien a subvenir la construc-

ció d'edificis –teatres, amfiteatres, circs, termes, aqüeductes– destinats a satis-

fer aquestes necessitats de divertiment lúdic popular.

La construcció d'un temple per part de Plini

"Gai Plini al seu benvolgut Musti:

Per advertiment dels harúspexs, haig de refer el temple de Ceres, situat en una de les
meves propietats, fent-lo més gran i més majestuós, ja que actualment és un edifici estret
i vell, i durant el dia de festa acull molta gent de tot arreu. En efecte, en les idus del mes
de setembre, hi ha un gran aplec de gent de tota la contrada; s'hi fan molts negocis, es
fan moltes promeses [...], però no hi ha cap lloc per aixoplugar-se de la pluja o protegir-se
del sol. Per tot això, em sembla que donaré prova de la meva munificència i de la meva
religiositat, si al temple que construiré de la manera més majestuosa possible, li afegeixo
un pòrtic; l'un per a ús de la deessa; l'altra per a la utilització dels homes. Voldria, per tant,
que tu em compressis quatre columnes de marbre, del tipus que vulguis, i que compressis
també tot tipus de marbres per decorar el terra i les parets. També caldria encarregar
l'estàtua de la deessa, ja que l'antiga, feta de fusta, per causa de la seva antiguitat, presenta
molts forats en diverses parts."

Plini, Epístoles, 9, 39.

Inicialment, a la ciutat de Roma, els espectacles lúdics tenien lloc al centre de

la ciutat en espais oberts. Per exemple, se sap que l'àrea del Fòrum Romà fou

l'escenari dels combats de gladiadors, des de la seva institució. Entorn de l'espai

forense es construïen, expressament per als jocs, tribunes de fusta reservada

per a les autoritats. Per aquest motiu, quan Gai Grac (122 aC) féu demolir

aquestes tribunes es guanyà el favor de la plebs.

Els intents de construir edificis estables per als espectacles toparen amb una

forta oposició del Senat. La solució passava per la construcció d'edificis ad hoc,

bastits expressament per a l'ocasió, amb molts perills pel fet de ser construïts de

pressa i sense gaires mesures de seguretat; per això els incendis i les catàstrofes

sovintejaven.
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Les ciutats, sovint amb l'autorització i el concurs de Roma i mostrant

una gran rivalitat entre elles, es dotaren d'una sèrie d'edificis (teatres,

termes i amfiteatres) que es consideraven vinculats a l'estatus urbà del

centre. Les elits locals, competint entre elles i emulant, amb llurs ac-

tuacions evergètiques, l'actuació imperial, hi tingueren un paper fona-

mental.

10.4.1. L'edifici teatral

Inicialment, les representacions teatrals podien fer-se en qualsevol lloc. Basta-

va muntar un escenari amb fustes i delimitar amb tanques l'espai. Hi ha notí-

cies d'escenes construïdes ad hoc, és a dir, per a la representació de peces tea-

trals, des del 179 aC. Ara bé, el teatre –tant l'edifici com la representació– patí

l'hostilitat dels tradicionalistes. Aquesta sovint es traduí en la promulgació de

decrets legals que impedien l'existència d'edificis teatrals estables. Així, el 154

aC un decret del Senat obligà a destruir un teatre a mig fer:

"Per proposta de Publi Escipió Nasica es decidí posar a subhasta tot el necessari per a
aquest tipus de representacions i també mitjançant un decret del Senat s'acordà que:
'Ningú no col·loqui dins de la ciutat o a menys de mil passes de la ciutat seients ni que
ningú no assistís als jocs assegut'."

Valeri Màxim, Dits i fets memorables, 2, 4, 2.

Els teatres de fusta continuaren essent el lloc de les representacions teatrals

fins a la fi de la República. No fou fins al 55 aC, i gràcies a un subterfugi legal,

quan s'edificà el primer teatre estable. Això es degué a l'audàcia de Pompeu el

Gran, el qual construí, damunt la graderia del seu teatre, el temple de Venus

Victrix. Legalment, però, la càvea del teatre –el lloc on seien els espectadors–

era l'escalinata d'accés al temple:

"Els censors feren sovint demolir els teatres que es construïen per tal d'intentar preser-
var els costums; això perquè intuïen que l'immens perill de corrupció que comportaven
[...] Així, quan Pompeu el Gran, inferior només a la grandesa del seu teatre, féu bastir
aquell edifici ple de tota classe de dissipació, tement la crítica dels censors envers la seva
memòria, li col·locà al damunt el temple de Venus i ho anuncià al poble amb un edicte
convidant-lo a la dedicació del temple de Venus i no pas a la inauguració d'un teatre,
al qual –digué– hem afegit uns seients per als espectacles. Així amagà sota el nom de
temple una obra condemnada i condemnable i burlà la llei amb una pràctica religiosa
poc respectuosa."

Tertul·lià, Sobre els espectacles, 10, 3-6.

El teatre romà es presenta com un edifici, relativament reduït, format per una

escena, on actuen els actors, una orquestra, situada a peu de l'escena, i una

graderia (o càvea), davant l'escena, on s'asseu el públic. No és necessari cons-

truir la graderia aprofitant el pendent d'una muntanya, ja que les tècniques

constructives romanes permeten de sostenir la graderia mitjançant un sistema

d'arcs i voltes.
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En aquest sentit, la Campània tingué un paper essencial en la creació del te-

atre�romà, el qual, a diferència del teatre grec, és un edifici d'aspecte unitari

i coherent. La càvea, semicircular, no aprofita la falda d'un turó (com la ma-

jor part dels teatres grecs), sinó que, normalment, se sustenta en murs i en

galeries voltades. L'orquestra, ara reservada a les autoritats i no pas al cor com

succeïa en el teatre grec, és també semicircular i resta separada de l'escena. Els

passadissos laterals (les parodoi) són perfectament paral·lels a l'escena i sovint

s'engloben en la graderia. L'escena –l'espai on es mouen els actors– s'eleva de

cota. Al fons es construeix la frons scenae; semblava la façana d'un edifici de-

corada arquitectònicament amb pòrtics, portes i nínxols, ornada sovint amb

estàtues.

El teatre esdevingué un lloc privilegiat de trobada de la comunitat. Sovint fou

escenari d'aquest incipient culte imperial, per al qual es reservava una estança

interior. La frons scaenae o el pòrtic in summa cauea es decoraven amb estàtues

colossals del príncep i de la seva família.

10.4.2. L'amfiteatre

Inicialment, els combats de gladiadors tingueren lloc en un espai obert habili-

tat per a l'ocasió. A mesura que augmentà la popularitat i freqüència dels jocs,

fou necessari habilitar una estructura més gran i més permanent.

L'amfiteatre, una altra creació de l'arquitectura campana, neix de la unió de

dues càvees teatrals en què s'han suprimit les orquestres i els edificis escènics

per a crear un espai central, l'arena, on tenen lloc els espectacles.

Els primers amfiteatres eren fets de fusta; progressivament, però, es crearen les

primeres estructures completament de pedra. Les primeres experiències sem-

blen provenir de la innovadora Campània. En la seva construcció s'utilitza

l'opus caementicium, tècnica que permet construir galeries i corredors que faci-

liten la circulació interna i fonamenten la graderia. Els primers amfiteatres

campans (Putèols, Càpua, Cumes) daten del segle II aC. L'exemple més antic

conservat és l'amfiteatre de Pompeis (d'època sul·lana), en el qual són visibles

algunes deficiències estructurals que cal atribuir al procés d'experimentació

arquitectónica.

Sota l'arena, hi ha la fossa bestiaria, una mena de galeries i passadissos que

servien per a tancar les feres i els presoners i ubicar la maquinària que permetia

de pujar a l'arena les feres de manera espectacular. L'arena era rodejada d'un

podi relativament alt que servia de barrera defensiva. La part més elevada de

la càvea sostenia una mena d'àtic, del qual penjava el uelarium, el tendal que

podia cobrir la totalitat de l'amfiteatre i evitar el sol, la pluja i les inclemències

meteorològiques.

Roma. Amfiteatre Flavi. Planta



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 180 El món clàssic II

10.4.3. El circ

El circ –anomenat hipòdrom en el món grec– era una estructura ovalada. Al cen-

tre hi havia un petit mur que dividia l'arena. Per la forma semblant a l'espina

dorsal fou anomenada spina. A les dues extremitats hi havia una petita base

amb tres cilindres de fusta de forma cònica, que semblaven tres xiprers. Per

això, eren anomenades metae, és a dir, 'piló, columna cònica'. En un extrem hi

havia dues columnes que aguantaven set boles o esferes –anomenades ouae,

'ous'– que s'utilitzaven per a comptar el nombre de voltes que s'havien fet. A

l'altra part un aparell semblant tenia dofins en lloc de boles. La resta de l'espina

era decorada amb petits obeliscos, estàtues, templets o altars. En una banda hi

havia les quadres anomenades carceres. En aquesta banda, per la porta, el circ

presentava torres i portes, i donava l'aspecte de les muralles d'una ciutat. En

alguns casos, la spina era ornada amb un canal d'aigua, l'Euripus, així anome-

nat en record del canal que separa l'illa d'Eubea de l'Àtica.

Roma. Circ Màxim

Gemma amb imatge del circ
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11.Pescadors d'homes

El cristianisme és considerat un dels pilars que sustenta la civilització occiden-

tal. En els seus inicis, però, fou un fenomen religiós limitat en el temps i en

l'espai. Als ulls dels romans, apareixia com una de tantes supersticions religi-

oses d'origen oriental, caracteritzades pel seu grau elevat de fanatisme.

Gràcies a l'activitat de Pau, el cristianisme deixà de ser una secta jueva més per

a assumir una clara vocació universalista. Progressivament, els postulats de la

nova doctrina religiosa s'anaren estenent entre tots els grups socials i arreu de

l'Imperi. La nova religió negava validesa al culte imperial, el qual assegurava

la cohesió social i política de l'Imperi; per això, Roma veié el cristianisme com

una amenaça seriosa, i el perseguí i reprimí amb duresa.

El segle IV és el període més decisiu de la història del cristianisme primitiu.

L'actuació de l'emperador Constantí comportà un gir copernicà en les relaci-

ons entre l'Imperi i el cristianisme; en poc temps, el cristianisme passà a ser no

solament una religió tolerada sinó la religió preferida pel poder. Aquest procés

d'osmosi entre l'Imperi i l'Església culminà amb la declaració del cristianisme

com a religió oficial per part de l'emperador Teodosi (380 dC).

Vegeu també

Per a la introducció de religi-
ons orientals, vegeu el suba-
partat 5.3 "Innovacions religio-
ses".

Durant el segle V, la vida de l'Església, ja consolidada, es veié torbada per tot

un seguit de dissensions doctrinals que, en alguns casos, ratllaren el fanatis-

me delirant; tot i que la jerarquia creia necessària l'afirmació de l'ortodòxia,

amb la celebració de concilis ecumènics, això no pogué impedir la separació

progressiva entre les diverses comunitats cristianes, i l'aparició de comunitats

cristianes amb organització pròpia.

11.1. De secta jueva a religió universal

Lectura complementària

R.�Teja (1990). El cristianismo
primitivo en la sociedad roma-
na. Madrid: Istmo.

En el segle II aC, el poble jueu, singularitzat per la pràctica d'una religió estric-

tament monoteista i exclusivista, havia caigut sota el control polític dels reis

selèucides de Síria. Les mesures hel·lenitzadores d'Antíoc IV Epifanes, rei de Sí-

ria (175-164 aC), provocaren l'oposició dels jueus, encapçalats pels Macabeus,

que portà a l'alliberament del domini selèucida i a la creació d'un estat jueu.

La independència real durà poc temps, ja que Palestina caigué sota l'òrbita ro-

mana arran de la campanya oriental de Pompeu (64 aC).

Els intents d'hel·lenització havien provocat una fractura neta en l'interior de

la societat jueva. Alguns exponents de les classes dirigents es mostraren oberts

al procés d'hel·lenització, i col·laboraren amb els dominadors estrangers. Per

Vegeu també

Per a l'actuació de Pompeu a
Orient, vegeu l'apartat 6.2.3
"La guerra civil entre Pompeu
i Cèsar".
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contra, entre les classes populars seguí viu aquell sentiment patriòtic que havia

vist néixer la revolta dels Macabeus, i que s'oposava a la pèrdua de la identitat

nacional i a l'adopció de costums religiosos estrangers.

Els dominis d'Herodes el Gran

El domini romà a Palestina: el regnat d'Herodes el Gran

Els romans se serviren de la col·laboració fidel d'un príncep d'Idumea, Antípater, el qual,
en recompensa de la seva lleialtat, fou nomenat procurador de Judea. Antípater fou suc-
ceït pel seu fill Herodes, anomenat el Gran (73-4 aC), a qui Roma concedí el títol de
"rei". Herodes continuà la política col·laboracionista del seu pare i, per això, fou recom-
pensat amb la incorporació als seus dominis originals (Judea, Galilea i la Perea, situa-
da a l'altra banda del Jordà) de noves àrees de Palestina (Idumea, Samària, Gaza i diver-
sos territoris del nord-est). Herodes fou responsable d'una política activa de construcció
d'infraestructures i de noves ciutats, per exemple, la mateixa Cesarea de Palestina (així
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anomenada en honor de l'emperador Cèsar August). Als ulls del seu poble, en particular
dels fariseus, Herodes aparegué com un tirà cruel i sanguinari, responsable de la matança
dels innocents.

A la mort d'Herodes (4 aC), el seu reialme fou dividit entre els seus fills. La part central –
Judea i Samària– passà a mans d'Arquelau que, poc temps després, fou deposat per August
(6 dC). Aleshores Judea fou governada directament per Roma, mitjançant un governador
amb residència a Cesarea de Palestina. Entre el 25 i el 36 dC, el governador fou el conegut
Ponç Pilat. Galilea i la Perea restaren en mans d'Herodes Antipas (el responsable de la mort
de Joan el Baptista), fill d'Herodes el Gran, que governà aquests territoris fins a la seva
mort (39 dC); els territoris del nord-est restaren en mans de Filip, un altre fill d'Herodes
(4 aC-34 dC). Arran de la mort de Filip (34 dC) i de l'exili d'Herodes Antipas (39 dC), tots
els territoris governats pels dos fills d'Herodes el Gran –Galilea, la Perea i els territoris del
nord-est– passaren a mans d'Herodes Agripa, nét d'Herodes el Gran. L'emperador Claudi
li concedí també la resta de Judea i Samària (41 dC). A la mort d'Herodes Agripa (44 dC),
tots aquests territoris foren de nou administrats pels romans i l'any 70 dC constituïren
la província romana de Judea.

En aquest context, se situa l'aparició de moviments que anunciaven, en to pro-

fètic i apocalíptic, l'arribada d'un líder polític –el messies dels textos bíblics–

destinat a alliberar el poble jueu del jou dels dominadors estrangers, i a retor-

nar-li la independència política. També aleshores tingué lloc la predicació�de

Jesús, originari de Nazareth de Galilea, el qual es definia a si mateix com a "fill

de l'home". Així és descrit per l'historiador jueu Flavi Josef:

"En aquesta mateixa època visqué Jesús, home savi, si realment és lícit d'anomenar-lo
home. En efecte, era el responsable de fets extraordinaris, ensenyava els homes que ac-
ceptaren la veritat amb alegria i convencé molts jueus i molts grecs [...]. Després que Pilat,
en haver escoltat les acusacions contra ell que havien fet els prohoms del nostre poble,
el condemnà a la creu, no minvà el nombre d'aquells que el seguiren des del primer mo-
ment. De fet, se'ls aparegué de nou al tercer dia –havia estat dit pels profetes divins això
i moltes altres coses meravelloses sobre ell– i encara avui dia, la 'tribu' dels cristians, que
prengué nom d'ell, no ha desaparegut."

Flavi Josef, Antigüitats jueves, 18, 63-74.

11.1.1. Els judeocristians i l'activitat de Pau

Després de la mort de Jesús (29 dC), acusat de sedició per part de les autoritats

romanes, els seus seguidors, majoritàriament originaris de Galilea i, per això,

anomenats 'galileus', s'instal·laren a Jerusalem.

Ben aviat sorgiren diferències entre els seguidors de Jesús, provocades

en bona part per la consideració que els mereixien les relacions amb els

no jueus (o gentils).

Els membres de la comunitat de Jerusalem –els judeocristians– eren liderats

per Jaume, anomenat el Just, el germà de Jesús. Acceptaren i obeïren la llei

mosaica, i no deixaren de banda les normes jueves: freqüentaven el temple,

predicaven a les sinagogues, acceptaven els costums jueus, i santificaven el

sàbat i les altres festes jueves. Per tant, es mostraren hostils a la incorporació

de no circumcidats en el si de la comunitat cristiana.

La importància dels
lligams familiars

La comunitat judeocristiana
de Jerusalem s'organitzà en-
torn dels germans de Jesús i
d'alguns dels seus deixebles,
en particular Simó (Pere), Jau-
me i Joan, fills de Zebedeu.
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Entre els cristians sorgí també un grup� hel·lenitzat, format per jueus

hel·lenòfons, procedents de les comunitats jueves de la Diàspora. El grup, li-

derat per un jueu anomenat Stéphanos, és a dir Esteve, predicava idees força

radicals que es distanciaven obertament del temple. La seva actuació suscità

les ires del poble de Jerusalem, que es traduïren en la lapidació d'Esteve.

El tercer grup de seguidors cristians s'estructurà entorn de Saül�de�Tars. Inici-

alment, Saül –sant Pau–, un fariseu originari de la ciutat de Tars a Cilícia, havia

col·laborat en la repressió dels seguidors de Jesús, però, segons es relata, camí

de Damasc, tingué una visió divina, i es convertí:

"Saül, respirant encara amenaces i mort contra els deixebles del Senyor, es presentà al
príncep dels sacerdots i demanà que li donés cartes per a les sinagogues de Damasc, per
tal que, si trobava homes o dones d'aquesta secta, els pogués portar, com a presoners, a
Jerusalem. Mentre feia el camí, s'esdevingué que, ja molt a prop de Damasc, de sobte,
el rodejà una llum del cel i, en caure a terra, escoltà una veu que li digué: '–Saül, Saül,
per què em persegueixes?'. Ell digué: '–Qui sou, senyor?'. '–Sóc Jesús a qui tu perseguei-
xes' [...]. Tremolant i ple de por, Saül digué: '–Senyor, què voleu que faci?'. I el Senyor li
digué: '–Aixeca't i entra a la ciutat i se't dirà allò que convindrà que facis'. [...] Aleshores
Saül predicava a les sinagogues [de Damasc] que Jesús era el 'fill de Déu'. I tots els que
l'escoltaven restaven estupefacte i deien: '–No és pas aquest el qui perseguia a Jerusalem
tots aquells que invocaven aquest nom, i que vingué aquí per a portar-nos empresonats
als prínceps dels sacerdots?'."

Fets dels Apòstols, 9, 1-22.

Després de la seva conversió, Pau es traslladà a Antioquia de l'Oront, capital

de la província de Síria, on ja hi havia una petita comunitat cristiana, forma-

da per cristians d'origen jueu i gentil. En l'interior de la comunitat sorgiren

problemes, ja que alguns cristians d'origen jueu pretenien que els gentils com-

plissin totes les obligacions de la llei mosaica.

La comunitat de Jerusalem, molt fidel als manaments del temple, veié amb

suspicàcia el comportament més liberal i flexible dels cristians d'Antioquia,

liderats per Bernabeu i per Pau. Les actuacions d'aquest darrer i, en particular,

els seus contactes creixents amb els gentils, preocuparen els jerarques de Jeru-

salem. Totes dues tendències intentaren d'arribar a un acord en l'anomenat

concili�de�Jerusalem (48 dC). Pau, acompanyat de Bernabeu i de Titus, un

gentil, toparen amb el grup de Jerusalem, encapçalat per Jaume i per Kephas

('Pere'), tal com el mateix Pau relata en l'Epístola als gàlates:

Esteve protomàrtir

El cap d'aquest primer grup
de cristians de tendència
hel·lenitzant és venerat per
l'Església com a Esteve proto-
màrtir, és a dir, el primer màr-
tir.
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"Al cap de catorze anys, vaig tornar novament a Jerusalem amb Bernabeu, acompanyat de
Titus. Hi vaig anar en virtut d'una revelació i els vaig voler exposar l'evangeli que predi-
cava entre els gentils [...]. No s'obligà Titus, que anava amb mi, a circumcidar-se, tot i ser
gentil, i malgrat que també hi havia intrusos, ja que uns germans falsos s'havien introduït
per a vigilar la llibertat que tenim en Jesús Crist, i per a fer-nos tornar a la servitud [de la
llei]. Però nosaltres no cedirem ni tan sols un instant, per tal que la veritat de l'Evangeli
resti entre vosaltres. Aquells que semblava que tenien més autoritat no em feren canviar
res, sinó que, al contrari, s'adonaren que a mi m'havia estat encomanada l'evangelització
dels incircumcisos, tal com a Pere havia estat encomanada l'evangelització dels circumci-
sos. En efecte, Déu havia fet de Pere l'apòstol dels circumsisos, i a mi l'apòstol dels pagans.
I un cop que reconegueren la gràcia que m'ha estat concedida, Jaume, Kephas i Joan,
que són considerats les columnes [de l'Església], em donaren la mà a mi i a Bernabeu en
senyal de comunió, per tal que nosaltres ens adrecéssim als pagans, i ells al poble de la
circumcisió."

Pau, Epístola als gàlates, 2, 1-9.

Malgrat aquest acord aparent, Pau abandonà la comunitat de Jerusalem, i tam-

bé es distancià de Bernabeu, cap de la comunitat d'Antioquia. Aleshores, sol

i marginat, Pau accentuà els seus viatges, iniciant una intensa activitat evan-

gelitzadora. Visità diverses contrades de l'Àsia Menor i de Grècia, on creà les

primeres comunitats cristianes, tot sovint al marge de les sinagogues jueves.

La seva actuació suscità l'oposició dels jueus i dels judeocristians.

Els viatges de Pau
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Per la Pentacosta del 58 dC, Pau retornà a Jerusalem amb les almoines de les

comunitats cristianes. Volia que la comunitat de Jerusalem reconegués, una

vegada per totes, la seva obra evangelitzadora entre els gentils. Pau fou rebut

per Jaume i pels judeocristians, que li demanaren de nou l'acatament total de

la llei jueva. A més, el feren anar al temple a purificar-se per haver estat en

contacte amb els gentils. Aleshores fou reconegut per la multitud jueva, que

el considerava un traïdor, i estigué a punt de ser linxat. Fou salvat per la in-

tervenció dels soldats romans, que volien evitar a qualsevol preu l'esclat d'un

tumult religiós. Pau fou traslladat a Cesarea de Palestina, davant el governador

romà, que l'acusà, per instigació dels sacerdots jueus, de sedició. Atesa la seva

condició de ciutadà romà, Pau apel·là directament a l'emperador per ser jutjat

a Roma. Mentre s'instruïa la causa, Pau restà dos anys a Cesarea de Palestina

(58-60 dC), fins que finalment fou traslladat a Roma, on romangué empreso-

nat dos anys més (61-63 dC). Probablement morí a Roma durant la persecució

de Neró (64 dC).

Malgrat que Pau no fou el primer que predicà la nova fe entre els gentils,

la seva actuació, en concret la seva oposició decidida a l'exclusivisme

de la comunitat judeocristiana, i l'articulació de la seva doctrina (en

concret, el paper decisiu de la fe en detriment del compliment exacte

dels preceptes de la llei jueva), establiren les bases per donar al missatge

cristià una vocació universalista clara i decidida.

11.1.2. La segona generació de cristians

Poc després esclatà a Judea una revolta general –el Bellum Iudaicum, 'guerra ju-

eva'– contra Roma (66-73 dC). La sedició, durament esclafada pels emperadors

Vespasià i Titus, comportà la destrucció de Jerusalem i del temple (70-71 dC). A

més, la repressió romana s'estengué també cap als judeocristians de Jerusalem,

ja que els romans no els diferenciaven de la resta de jueus.

Els viatges evangèlics de
Pau, l'apòstol dels gentils

En el primer viatge, Pau visità
diverses localitats de Xipre (Sa-
lamina), Pisídia, Pamfília i Ga-
làcia. Inicialment anà a les ciu-
tats costaneres, on hi havia co-
munitats jueves de la Diàspora,
però, progressivament, també
es dirigí a les zones de l'interior
on la presència jueva era molt
més reduïda. En el segon vi-
atge, visità Bitínia, Macedò-
nia (on creà les comunitats de
Tessalònica i de Filips) i Grè-
cia (on impulsà la comunitat
de Corint). Aquestes primeres
comunitats, creades o impul-
sades per Pau, foren les més
fidels al seu missatge evangè-
lic. En el tercer viatge, arribà a
les comunitats de la costa oc-
cidental de l'Àsia Menor: Efes,
Colosses, Hieràpolis de Frígia i
Laodicea del Licos.

La repressió condicionà també la difusió del cristianisme. Comprometé, d'una

banda, la continuïtat de la tendència judeocristiana. De l'altra, les comunitats

cristianes més liberals s'anaren separant progressivament de la sinagoga jueva.

Als ulls de tothom, els cristians esdevenien una entitat diferenciada respecte

del poble jueu.

En la segona meitat del segle I dC, aparegueren els primers textos cris-

tians. Des del punt de vista cronològic, els primers escrits cristians són

les cartes de Pau a les comunitats cristianes redactades en els anys cin-

quanta. En canvi, romanen molts dubtes sobre els autors i la cronologia

dels evangelis i de les cartes dels altres apòstols.

El triomf romà

L'emperador romà Vespasià i
el seu fill Titus conqueriren Je-
rusalem (70-71 dC). Elimina-
ren els darrers focus de la resis-
tència jueva, conquerint la im-
pressionant fortalesa de Massa-
da (73 dC).
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Els primers documents cristians

D'entre les primeres cartes de Pau destaquen les dues Epístoles als cristians de Tessalònica,
les dues Epístoles als cristians de Corint, l'Epístola als gàlates, l'Epístola als cristians de Filips,
l'Epístola als romans i l'Epístola a Filemó. Altres cartes atribuïdes a Pau –l'Epístola als cristians
de Colosses, l'Epístola als cristians d'Efes, les dues Epístoles a Timoteu i l'Epístola a Titus–
sembla que són, en realitat, obra dels deixebles de Pau. També al grup de seguidors de
Pau, actiu a Roma, o a les comunitats creades per l'apòstol, s'ha atribuït l'Evangeli de Marc
(65-70 dC), probablement l'Evangeli de Lluc (80-90 dC), i els Fets dels Apòstols (85-90 dC),
escrits també per Lluc.

També a Roma foren escrites la Primera Epístola de Pere (escrita per Silvà), l'Epístola als
Corintis, atribuïda a Climent, bisbe o diaca de Roma (vers 95 dC), una segona carta de Cli-
ment (que, en realitat, és una homilia del segle II d'autor desconegut), i el Pastor d'Hermes
del 140 dC, d'autor desconegut.

Del nucli dels hel·lenistes de Palestina sorgí l'Epístola als hebreus (86-96 dC). A Síria i a
Palestina es redactaren l'Evangeli de Mateu (90-95) [del qual se suposa una primera versió
escrita en arameu], l'Epístola de Jaume (80-90 dC), el Diadachè (fi del segle I dC), l'Epístola
de Judes (90 dC), i l'Epístola de Bernabeu (125-150 dC). A Antioquia destacà posteriorment
l'activitat d'Ignasi d'Antioquia.

A l'Àsia, en concret a Efes, escriviren les cartes de Joan, de data desconeguda, l'Apocalipsis
(91-96 dC), l'Evangeli de Joan (90-110 dC). Entre les esglésies de l'Àsia es difongué un
esperit mil·lennarista que hom troba, per exemple, en l'obra de Pàpias, bisbe d'Hieràpolis
de Frígia. En qualsevol cas, en el decurs del segle II dC, el principal responsable de l'Església
de l'Àsia fou Policarp d'Esmirna, màrtir el 154 dC.

En definitiva, llevat de l'obra de Pau, els primers textos cristians són obra de la

segona generació de cristians que es posà sota el patronatge d'un dels apòstols

d'autoritat indiscutible. Totes els nuclis cristians –Jerusalem, Antioquia, Roma,

Efes– i tots els corrents del primer cristianisme intervingueren en l'elaboració

d'aquests escrits.

11.2. L'extensió del missatge evangèlic

Progressivament, la posició dels cristians s'anà afermant. La seva consolidació

com a comunitat religiosa independent i diferenciada del judaisme en bona

part es degué a l'activitat de les comunitats fundades per Pau.

11.2.1. La consolidació de la doctrina cristiana

En la consolidació dels diversos punts de la doctrina cristiana –teologia, cris-

tologia, ètica–, es rebé la influència de diverses doctrines religioses i teories

filosòfiques: el dualisme entre el bé i el mal, d'origen iranià; els preceptes de

la moral estoica; les idees de comunió amb la divinitat, d'intimisme religiós i

de salvació personal pròpies dels cultes mistèrics orientals.

Una part important de la consolidació doctrinal del cristianisme es deu a l'obra

i als escrits de Pau. A més d'acceptar la participació activa dels gentils i la re-

núncia al compliment estricte de la llei jueva, l'apòstol havia defensat que la

tornada del Crist per a judicar els vius i els morts –la parousía– s'esdevindria

en un futur llunyà, no immediat.

L'arc de Titus
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La consolidació i la fixació de la doctrina cristiana fou un procés pro-

gressiu i que, en certa manera, es desencadenà per reacció en els mo-

viments considerats herètics que s'apartaven d'allò que havia estat la

communis opinio tradicional en el si de les comunitats cristianes.

En efecte, aviat sorgiren, entre les comunitats cristianes, dissensions relatives

al culte (com ara, la data de la Pasqua) o a la doctrina, dissensions que en

alguns casos portaren a l'aparició de posicions herètiques o heterodoxes.

Les primeres heretgies: marcionisme, gnosticisme i montanisme

El primer heretge fou Marció, originari de Sinop, al Pont. Marció abandonà la comunitat
de Roma i fundà la seva pròpia església regida per un fort ascetisme moral. El marcionis-
me defensava un cert dualisme, ja que separava el déu 'dur' de l'Antic Testament del déu
'bo' del Nou Testament. Una segona heretgia fou protagonitzada per Valentinià, que in-
terpretà la doctrina cristiana amb el suport filosòfic del gnosticisme. Aquesta heretgia no
era un sistema unitari: postulava l'existència d'un coneixement superior o gnosis, reservat
a un nombre limitat d'iniciats. Aquest coneixement garantia la salvació, ja que alliberava
l'ànima de la matèria i l'apropava a la divinitat. A més, el corrent herètic de Valentinià
s'oposava a la integració dels cristians dins la societat i era contrari a l'adopció d'una
estructura eclesiàstica jerarquitzada. El tercer moviment herètic fou liderat per Montà.
El montanisme accentuà els elements místics i profètics del cristianisme, practicant un
rígid ascetisme i esperant una nova i imminent parousía.

Davant aquestes dissensions internes, la jerarquia cristiana reaccionà. Posà per

escrit els punts fonamentals de la nova religió, tant pel que fa als aspectes de

culte (fixació de la data de les festes, establiment del ritual de la comunió i del

baptisme, ensenyament de la doctrina) com pel que fa als continguts doctri-

nals (naturalesa de Jesús, relacions entre Jesús i Déu pare, caràcter de l'Esperit

Sant). Per a intentar d'evitar les desviacions herètiques, es codificà l'anomenat

Credo dels Apòstols, que pretenia ser un resum de la doctrina cristiana ortodo-

xa. També s'elaborà una primera llista�d'escrits�canònics vàlids per a totes les

comunitats, ja que fins aleshores cada comunitat havia utilitzat els textos que

considerava oportuns.

Davant les desviacions dels herètics, dels atacs dels filòsofs i de les acusaci-

ons del poble, els cristians sentiren la necessitat de defensar-se. Això expli-

ca l'aparició d'escrits apologètics. L'apologia –els escrits en defensa de la po-

sició dels cristians– fou un gènere practicat per cristians cultes, en el qual

s'utilitzaren els arguments i les tècniques pròpies de la discussió filosòfica.

Un lloc decisiu en el desenvolupament de la literatura cristiana –

la patrística– fou Alexandria d'Egipte. En aquesta localitat, l'escola

d'Orígenes fonamentà la doctrina cristiana amb l'ajut de la filosofia ne-

oplatònica, i dugué a terme una intensa tasca d'interpretació, sovint en

clau al·legòrica, del contingut de les Escriptures.

El Credo dels Apòstols

En el segle II es redactà
l'anomenat Credo dels Apòstols
(o Credo breu), que esdevin-
gué una de les primeres ma-
nifestacions escrites del dog-
ma cristià. El Credo insistia en
la veritable humanitat de Jesús,
enfrontant-se amb els primers
moviments herètics (gnòstics
i marcionites) que negaven la
naturalesa humana de Jesús.

Lectura complementària

D.�Ruiz�Bueno (1974). Padres
Apostólicos. Padres Apologetas
Griegos y Actas de los Márti-
res. Madrid: Editorial Católica
(Biblioteca de Autores Cristi-
anos).
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Orígenes�d'Alexandria (185-214 dC) fou una figura decisiva en el desenvolu-

pament de la cristologia. Obrí la via per a interpretar en clau neoplatònica el

missatge cristià, la qual cosa portà a un gran desenvolupament d'escrits doc-

trinals, i a una intensa tasca d'interpretació, exegesi i comentari dels textos sa-

grats. La teoria de l'ésser suprem neoplatònica serví per a explicar el Déu crea-

dor, mentre que la teoria del demiürg fou usada per a desenvolupar la teologia

del logos, és a dir, del "fill de Déu", la qual trobà suport, entre altres coses, en

l'inici de l'Evangeli de Joan: "Al principi, hi havia la paraula (logos)".

11.2.2. El sorgiment de l'estructura eclesiàstica

Els viatges evangelitzadors de Pau posaren les primeres pedres de l'expansió

del cristianisme. Poc després, les principals ciutats marítimes i comercials de

l'Imperi –Antioquia, Tars, Efes, Corint, Tessalònica, Filips, Alexandria d'Egipte,

Roma, Lió– tingueren comunitats cristianes.

Els nuclis cristians s'organitzaren en comunitats locals, presidides per

un epískopos, 'bisbe', ajudat de preveres i diaques. La comunitat compar-

tia diverses pràctiques rituals: l'àgape o dinar col·lectiu, la comunió, el

baptisme i el banquet en honor dels difunts. Aquest tipus d'organització

–qualificada de jeràrquica i monàrquica– fou decisiva per a la propaga-

ció de la nova fe i per a la conservació de l'ortodòxia.

L'escola neoplatònica
d'Alexandria

La revifalla neoplatònica
d'Alexandria en bona part
s'atribueix a Ammoni Saccas
(segle III), el qual havia aban-
donat el cristianisme per de-
dicar-se a l'estudi del pensa-
ment platònic. En la seva esco-
la estudià Plotí (204-270 dC),
autor de les Enneades, l'obra
més important del pensament
neoplàtonic. Al seu torn, Plotí
fou mestre de Porfiri (234-301
dC), i també del cristià Orí-
genes d'Alexandria (185-254
dC).

El culte es practicava en edificis que, externament, no presentaven cap dife-

rència respecte als habitatges. A l'interior hi havia una taula per a la celebració

eucarística, la vaixella i els vasos per al ritus de la comunió, i els llibres evan-

gèlics. No hi havia ni imatges ni icones.

L'epískopos, únic per a cada ciutat, es configurava com el veritable cap de la

comunitat i garantia la continuïtat apostòlica. Progressivament s'anà accen-

tuant el caràcter jeràrquic de la comunitat cristiana, i s'atribuïren al bisbe els

emblemes dels magistrats i funcionaris locals. Al costat de la burocràcia civil

sorgí una burocràcia eclesiàstica, i aparegué una divisió entre laics i clergues

que no era present en el cristianisme primitiu.

En el segle II, no hi havia cap poder superior per damunt dels bisbes locals.

Com a molt, s'acceptava l'autoritat de personatges carismàtics, coneguts per les

seves virtuts. En el decurs del segle III i IV, es començà a afirmar la superioritat

doctrinal d'algunes seus episcopals, en particular de la seu de Roma. En efecte,

l'actuació d'alguns bisbes que ocuparen la seu romana en el decurs dels segles

IV, V i VI –Damas (363-384 dC), Lleó Magne (440-461 dC), Gregori Magne (590–

604 dC)– ajudaren a consolidar el paper de Roma com a cap de les esglésies

d'Occident. El seu bisbe –el papa– esdevingué un primus inter pares en relació

amb els patriarques de les esglésies orientals.

Ekklesía

Ekklesía és un mot grec que vol
dir 'assemblea'. Passà a desig-
nar la totalitat de la comuni-
tat cristiana i, posteriorment, la
seva estructura organitzativa.
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El primat del bisbe de Roma

La superioritat de Roma es basà en la pretesa continuïtat apostòlica amb l'apòstol Pere,
que fou considerat el primer "bisbe" de Roma. A més, també s'invocava un fragment de
l'Evangeli de Mateu en què Jesús deia a Pere: "Tu ets 'Pere' i sobre aquesta pedra jo edificaré
la meva comunitat i les portes de l'Infern no prevaldran en contra seva" (Mateu, 16, 18).
El concili de Sàrdica del 342/343 dC fou el primer sínode que recollí d'alguna manera el
primat de la seu de Roma, ja que reconegué al bisbe de Roma la jurisdicció sobre altres
seus episcopals. És la base per al desenvolupament del primat papal que encara trigaria
a imposar-se a Occident, i sobretot a Orient, on les esglésies ortodoxes no han acceptat
mai la supremacia doctrinal de Roma.

En el segle IV, gràcies a l'acció de Constantí i al suport decidit del poder imperi-

al, l'estructura organitzativa de les comunitats cristianes –l'Església– semblava

plenament consolidada. Aleshores diverses seus episcopals –Roma, Milà, Car-

tago, Cesarea de Palestina, Antioquia, Alexandria o Constantinoble– adquiri-

ren gran importància, en bona part, gràcies a la presència de bisbes d'origen

noble, actius i enèrgics.

L'actuació d'Ambròs�de�Milà, que fou bisbe d'aquesta ciutat en el decurs de

la segona meitat del segle IV, és altament significativa del nou paper atorgat a

l'Església. Ambròs, un bisbe decidit a fer imposar la nova fe, s'enfrontà amb el

poder central diverses vegades. Per Ambròs, el cristianisme havia d'esdevenir

la religió d'estat i, per això, atacà els pagans i els heretges arrians.
Mosaic amb la representació del bisbe Ambròs

de Milà

Les actuacions d'Ambròs de Milà: l'afer de l'altar de la Victòria

Ambròs influí notablement en l'emperador Gracià (373-383 dC), el qual renuncià al càr-
rec de pontífex màxim, restituí al culte catòlic la basílica arriana de Milà, féu retirar l'altar
de la Victòria de la seu del Senat, i suprimí l'estipendi estatal que rebien els sacerdots
pagans. La influència d'Ambròs continuà sota els emperadors Valentinià II (375-392 dC)
i Teodosi el Gran (379-395 dC). En alguna ocasió, les relacions amb aquest darrer foren
molt tenses. En ocasió d'una matança perpetrada per ordre de Teodosi a Tessalònica, Am-
bròs excomunicà l'emperador i l'obligà a demanar perdó. En canvi, a instàncies d'Ambròs,
Teodosi proclamà el cristianisme religió oficial.

Des d'època d'August, la Cúria, la seu del Senat, estava presidida per una estàtua de la
deessa Victòria, que simbolitzava la puixança de Roma. Era costum que els senadors ofe-
rissin sacrificis i ofrenes a l'altar de la deessa Victòria, abans d'iniciar la sessió. Ambrós
de Milà exigí a l'emperador l'abolició d'aquesta pràctica "pagana", i sol·licità una i altra
vegada la retirada de l'estàtua i de l'altar. Inicialment s'accedí a les demandes del bisbe.
Aquesta primera retirada, emperò, suscità l'oposició de l'aristocràcia senatorial romana,
la qual considerava que la mesura era contrària a l'esperit de tolerància religiosa. El se-
nador Símmac, aleshores prefecte de la ciutat de Roma, elevà una relació a l'emperador
sol·licitant que l'Altar i l'estàtua tornessin al seu lloc. L'emperador hi accedí, però una
nova reacció aïrada d'Ambròs provocà que, a la fi, fossin enretirats de nou per ordre de
l'emperador Teodosi. L'episodi és un símbol de la fi de la tolerància religiosa.

Ambròs de Milà

Membre d'una família senato-
rial de la Gàl·lia i alt funcionari
de l'administració central, Am-
bròs es convertí al cristianis-
me i esdevingué bisbe de Mi-
là, que aleshores era la seu de
la cort imperial. Des de la seva
càtedra episcopal tingué una
gran influència sobre els diver-
sos emperadors.

Lectura complementària

A.�Momigliano (1989). El
conflicto entre el paganismo y
el cristianismo. Madrid: Alian-
za.
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11.3. L'actuació dels cristians envers el poder imperial

En el segle I dC, per a Roma, els cristians eren una secta jueva que proclamava

la sedició contra l'autoritat. Així s'expliquen, per exemple, la condemna de

Jesús i la de Pau, acusats, a instàncies dels sacerdots jueus, col·laboradors amb

Roma, d'instigar la revolta. Poc temps després, els cristians, qualificats de secta

supersticiosa, entraren amb nom propi a la història de Roma, en ocasió del

famós incendi de la ciutat de Roma (64 dC). Neró els considerà culpables de

provocar la catàstrofe. Heus ací el relat de Tàcit:

"Però, ni amb cap mitjà humà, ni amb la generositat del príncep o amb cerimònies ex-
piatòries envers els déus, no perdia força la infàmia que creia que l'incendi havia estat
provocat. Així doncs, per tal de fer callar aquest rumor, Neró inventà uns culpables i
sotmeté als turments més rebuscats aquells als quals el poble anomena cristians, odiats
per tots els seus crims. El responsable d'aquesta denominació és Crist que, essent empe-
rador Tiberi, havia estat condemnat al suplici per ordre del procurador Ponç Pilat. Repri-
mida momentàniament, aquesta detestable superstició tornava a irrompre de nou, no
solament a Judea, origen d'aquest mal, sinó fins i tot a Roma, lloc on arriben de tot arreu i
són celebrades tota classe d'atrocitats i de vergonyes. En un primer moment foren detin-
guts aquells que es confessaven [cristians] obertament; després, per denúncia d'aquests,
[fou detinguda] una multitud ingent i fou condemnada no tant pel delicte de l'incendi,
sinó per l'acusació d'odi envers la raça humana. També al seu suplici, hi fou incorporat
l'escarni, ja que, coberts amb pells de feres, eren morts a mossegades pels gossos o foren
penjats a la creu i cremats, quan s'acabava el dia, per tal que fessin llum durant la nit.
Neró havia ofert els seus propis jardins per a aquest tipus d'espectacle i donava un joc de
circ, abillat com un auriga, barrejat enmig de la plebs o pujat dalt d'un carro. Per tant,
encara que fossin culpables i mereixessin els càstigs més severs, no obstant això, [els cris-
tians] eren objecte de compassió, ja que es creia que morien no en funció del bé públic,
sinó per culpa de la crueltat d'una sola persona."

Tàcit, Annals, 15, 44.

La persecució de Neró no fou una mesura general ni universal, sinó que fou

provocada per una circumstància conjuntural. Els cristians serviren com a cap

de turc per a desviar les acusacions de culpabilitat dirigides contra el príncep.

No fou promulgat, doncs, un decret de persecució general –l'Institutum Nero-

nianum–, tal com sovint hom ha cregut, que situés tots els cristians al marge

de la llei.

Durant bona part del segle II aC, no hi hagué cap altra base legal per a perseguir

els cristians que acusar-los de sedició. Per això, s'expliquen les dificultats legals

que tingueren les autoritats romanes per a perseguir el cristianisme.

Els cristians a Roma

Precisament, la primera men-
ció dels cristians a les fonts
llatines es relaciona amb
l'existència de tumults. En
efecte, Suetoni recorda que en
temps de l'emperador Clau-
di (49 dC) aquest impulso-
re Chresto assidue tumultu-
antis Roma expulit, és a dir,
'[Claudi] féu expulsar aquells
que s'havien revoltat amb
freqüència per instigació de
Crist" (Suetoni, Vida del diví
Claudi, 25). Amb tota probabi-
litat es tractava de dissensions
internes generades en l'interior
de la comunitat jueva, entre
els partidaris de la nova fe i els
jueus.
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La repressió del cristianisme en el segle II dC

En algunes cartes de la correspondència entre els governadors provincials i la cort impe-
rial hom troba reflectits els dubtes legals que hi havia a l'hora de perseguir els cristians.
Hom recorda les epístoles intercanviades entre Plini el Jove, governador de la província
de Bitínia, i l'emperador Trajà, o en la carta enviada per l'emperador Adrià al governador
de la província d'Àsia que hom reprodueix a continuació:

"L'emperador Adrià a Minuci Fundà:

Vaig rebre una carta que m'escrigué Sereni Granià, varó claríssim, a qui tu has succeït.
Doncs bé, no em sembla que l'afer hagi de romandre sense resposta per part meva [...] Si
els habitants de la província poden sostenir, amb fermesa i amb proves, demandes contra
els cristians, de tal manera que els sigui possible presentar-les davant d'un tribunal, només
farà falta atenir-se a aquest procediment, i deixar de banda les peticions i la cridòria. En
efecte, és molt millor que, si algú vol fer una acusació, tu mateix examinis l'assumpte.
Per tant, si algú acusa els cristians i prova que han comès un delicte contrari a les lleis,
hauràs de jutjar-lo tu mateix segons la gravetat de la falta comesa. Però si, per Hèrcules,
algú presenta la demanda simplement per calumniar, decideix també tu contra aquesta
atrocitat i procura de castigar-la tal com convé."

Eusebi de Cesarea, Història Eclesiàstica, 4, 9.

Entre el poble es difonia un creixent sentiment contra els cristians, als quals

hom feia responsables de tot tipus de barbaritats. Se'ls acusava d'ateisme, pel

fet de no acceptar l'existència de les divinitats, de menysprear els rituals, de

no participar en els sacrificis, i de no voler el bé de la pàtria. El caràcter ocult i

secret d'alguns ritus (com ara el baptisme, l'àgape o la comunió), que contras-

tava amb la "publicitat" dels rituals pagans, i la participació mixta d'homes i

dones suscitaven tota mena de rumors:

"I el que passa en els seus banquets és prou conegut, ja que arreu tothom en parla [...]. Es
reuneixen per al banquet en un dia convingut, tots, amb fills, esposes, mares, persones de
tots dos sexes i de tota edat. Un cop han menjat en abundància, quan s'escalfa la reunió
i l'acalorament de la beguda fa sorgir el desig incestuós, aleshores obliguen a saltar un
gos, lligat a un canelobre, després d'haver llançat un tros de carn més enllà d'on arriba
amb la cadena. Un cop ha caigut el canelobre i s'apaga la llum, gràcies a la impudícia de
les tenebres, es lliuren al desig detestable de copular, tal com la sort determini; d'aquesta
manera, tots són igualment responsables si no de l'acte, sí de la malícia de l'incest, ja que
tots ells desitgen allò que pot passar només a un d'ells."

Minuci Fèlix, Octavi, 9, 10.

Durant el segle II dC, les persecucions i els atacs contra els cristians, que,

en alguns casos, havien estat veritables pogroms, foren esdeveniments

relativament locals, de durada limitada i d'abast circumscrit.

En efecte, es tractava d'atacs a les comunitats cristianes, més o menys instigats

i tolerats per les autoritats locals. Les persecucions no tingueren un caràcter

general. Responien a moviments espontanis i incontrolats, que acabaven amb

el saqueig de les cases i les esglésies dels cristians, i amb la condemna dels líders

principals. Així, s'expliquen el martiri de Policarp, bisbe d'Esmirna (156 dC),

dels cristians de Lió i de Viena del Delfinat (177 dC), o de Perpètua i Felicitat

a Cartago (180-181 dC).
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11.4. Les persecucions

Progressivament, el cristianisme esdevenia una religió de masses. Començà a

tenir força adeptes entres les poblacions urbanes, entre les files de l'exèrcit,

entre els funcionaris de l'administració imperial, i entre la classe senatorial.

A partir de mitjan segle III aC, el cristianisme fou vist com un moviment que

posava en perill la cohesió de l'Imperi, ja que negava la validesa del culte a

l'emperador, el veritable factor d'unificació d'un imperi heterogeni i complex.

Les persecucions�oficials decretades contra els cristians s'expliquen ju-

rídicament com a crim de lesa majestat, en la mesura que les comunitats

cristianes rebutjaren retre culte de latria a la persona de l'emperador. Ai-

xò, per als no cristians, s'interpretava com un acte de traïció a la pàtria.
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L'emperador Deci (249-250 dC) inicià les primeres mesures de persecució ge-

nerals contra els cristians. S'obligà els cristians a fer actes externs i públics de

submissió religiosa als emperadors i als seus oficials. Qui acomplia adequada-

ment els sacrificis i les ofrenes en honor del numen de l'emperador, rebia un

certificat (libellus) per a no tornar a ser molestat. Molts cristians, per a evitar

mals majors, es feren, d'una manera o d'una altra, amb aquest libellus; la resta

de la comunitat cristiana els anomenà lapsi, és a dir, 'caiguts'. Per contra, ex-

ponents destacats de la comunitat cristiana refusaren ostentosament aquests

actes de submissió i patiren el martiri.

Les mesures de persecució se suavitzaren en part per la pressió de l'opinió

pública, impressionada pels excessos comesos. Amb tot, l'emperador Valerià

(253-260 dC) inicià, l'any 258 dC, una persecució més selectiva que afectà es-

pecialment la jerarquia eclesiàstica (bisbes, preveres i diaques) i els cristians de

les classes socials més elevades. En cas de negar-se a manifestar llur adhesió

al culte imperial, se'ls privava de càrrecs i béns, i se'ls condemnava a l'exili o

al martiri. Es confiscaren totes les propietats eclesiàstiques, i, es requisaren els

llibres i el mobiliari litúrgic de les esglésies cristianes.

Els lapsi

En l'interior de la comunitat
cristiana sorgí una divergèn-
cia violenta entre els lapsi i els
purs; en alguns casos, aquests
darrers adoptaren una acti-
tud intransigent i rebutjaren la
reincorporació dels lapsi com a
membres de ple dret de la co-
munitat cristiana.

El 260 dC, l'emperador Galiè (253-268 dC) aturà les persecucions, inaugu-

rant un període de tranquil·litat que és anomenat la�petita�pau�de�l'església

(260-303 dC).

El 303 dC, l'emperador Dioclecià (284-305 dC) i els seus col·legues –els tetrar-

ques– donaren inici a la darrera persecució contra els cristians, que fou la més

dura i violenta. Afectà tant els jerarques com els simples membres de la comu-

nitat cristiana. Molts cristians pagaren llur fe amb el martiri. La duresa de la

persecució es degué, en part, al zel d'alguns governadors provincials, desitjosos

de congraciar-se amb el poder central.

Split. Palau de Dioclecià
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"Era el dinovè any de l'imperi de Dioclecià, en el mes de març, quan, apropant-se la festa
de la Passió del Salvador, arreu foren publicats els edictes imperials que manaven derruir
les esglésies, fer cremar pel foc les Escriptures, degradar els cristians que exercien càrrecs,
i privar de llibertat els seus servents, si persistien a professar la religió cristiana. Aquest
fou el primer edicte contra nosaltres [els cristians], però no gaire més tard se'n publicaren
d'altres en què s'ordenava, primer, enviar a les presons tots els encarregats de les esglésies
de tot arreu i, després, obligar-los per tots els mitjans a fer sacrificis [...]. Encara més; al
primer edicte n'hi seguí un altre en què es manava deixar marxar lliures i sense càrrecs
tots els empresonats que haguessin fet sacrificis i torturar, en canvi, a aquells que s'hi
resistien."

Eusebi de Cesarea, Història Eclesiàstica, 8, 2, 4-5 i 8, 6, 10.

L'expansió del cristianisme

La persecució s'acabà el 311 dC, quan, mort Dioclecià, l'emperador Galeri

(305-311 dC) proclamà un edicte�de�tolerància que posava fi a les persecu-

cions en la zona oriental de l'Imperi. Dos anys més tard, en l'encontre entre

Licini (308-323 dC), emperador d'Orient, i Constantí el Gran (303-337 dC),

emperador d'Occident, que tingué lloc a Milà, s'acordà estendre les mesures de

tolerància a la part occidental de l'Imperi. L'acord d'aquesta reunió reflecteix

allò que la tradició ha anomenat 'edicte�de�Milà' (313 dC).
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L'edicte de tolerància de Galeri (311 dC)

"L'emperador Cèsar Galeri [...], l'emperador Cèsar Flavi Valeri Constantí [...] i l'emperador
Cèsar Valeri Licinià Licini [...] als habitants de les províncies, salut:

Entre les altres disposicions que hem establert, pensant en tot moment en el bé i en
l'interès de l'Estat, nosaltres hem volgut que també els cristians, que havien abandonat la
religió dels seus pares, tornessin als bons propòsits, per tal que tot tornés a ser conforme
a les lleis tradicionals i a l'ordre públic. En efecte, per motius que no sabem, ha estat tan
intensa la contumàcia que els ha envaït i tanta la insensatesa que els té presoners que no
han volgut seguir els costums tradicionals –que havien estat establerts pels seus mateixos
pares per primera vegada– sinó que en funció del seu arbitri i dels seus desitjos s'han
arribat a fer lleis amb les quals es regulen i congreguen grans multituds de procedència
distinta.

Per tal causa, després que s'hagués promulgat una altra disposició nostra per la qual se'ls
volgué obligar a tornar a les pràctiques tradicionals, com que molts d'ells s'exposaren als
perills i patiren fins i tot la mort, com que la majoria perseverà en el seu propòsit, i com
que hem vist que no rendien culte ni als déus de la religió tradicional, tal com era degut,
ni tampoc no rendien culte al déu dels cristians, nosaltres, enduts per la nostra clemència
extremadament benvolent i pel nostre costum sempitern de concedir el perdó a tothom,
hem cregut oportú d'estendre la nostra indulgència també als cristians, per tal que de
nou puguin ser cristians i puguin reconstruir els seus llocs de culte, sempre que no facin
res contra l'ordre establert.

Mitjançant una altra comunicació indicarem als governadors el procediment que cal se-
guir. Així doncs, d'acord amb la nostra indulgència, hauran de pregar al seu Déu per la
nostra salut, per la de l'Estat i per la seva pròpia, per tal que l'Estat romangui incòlume en
tots els seus territoris, i ells puguin viure segurs a casa seva. Aquest edicte fou promulgat a
Nicomèdia un dia abans de les calendes del mes de maig, essent Galeri cònsol per vuitena
vegada i Maximí per segona vegada [30 d'abril del 311 dC]."

Lactanci, Sobre la mort dels perseguidors, 34 (El text grec de l'edicte és transmès també per
Eusebi de Cesarea, Història Eclesiàstica, 8, 17, 3-10).

11.5. De la tolerància a la imposició

In hoc signo uinces

Els historiadors cristians con-
sideraven que la victòria de
Constantí del 312 al Pont Milvi
contra Maxenci (que, en reali-
tat, sembla haver estat cristià)
havia estat aconseguida pel fet
d'haver escrit el nom de Crist
als escuts dels seus soldats.

En pocs anys, el cristianisme passà de ser una religió perseguida a ser la religió

privilegiada i preferida pel poder imperial. Esdevingut únic emperador, Cons-

tantí intentà de posar ordre en les dissensions internes que afectaven especial-

ment l'Església, en particular el problema dels lapsi (que havia trencat la uni-

tat de l'Església africana) i de la naturalesa de Crist que dividia les comunitats

orientals.

L'arrianisme

L'arrianisme deu el seu nom a Arri, un famós presbíter d'Alexandria d'Egipte, originari,
però, d'Antioquia de Síria. Arri portà fins als extrems la teoria adopcionista de Llucià
d'Antioquia, sostenint que Déu fill, identificat amb el logos, era secundari respecte a Déu
pare (subordinacionisme). Fou condemnat el 318/319 per un concili local d'Egipte, ce-
lebrat a Alexandria, però el seu punt de vista s'estengué per Orient, essent adoptat pels
deixebles de Llucià d'Antioquia. Gràcies a aquests aconseguí el suport de bona part dels
bisbes de l'Àsia, de Síria i de Palestina.

Roma. Arc de Constantí

Per a resoldre la controvèrsia arriana, Constantí convocà a Nicea el pri-

mer concili ecumènic amb participació dels bisbes de totes les comuni-

tats cristianes (325 dC).
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El concili�de�Nicea intentà de posar pau en el terreny de la cristologia, és a dir,

de la naturalesa de Crist. Les teories d'Arri havien provocat nombrosos pro-

blemes entre les esglésies orientals. Constantí, que volia posar fi als desordres

religiosos, reuní un important nombre de bisbes de les comunitats de l'Imperi,

encara que la majoria dels assistents foren bisbes orientals. Els bisbes occiden-

tals encara no dominaven perfectament les qüestions teològiques i cristològi-

ca, en part a causa de la dificultat d'adaptar al llatí el lèxic de la teologia i de

la cristologia grega.

El debat fou monopolitzat per la violenta discussió entre Atanasi d'Alexandria,

el defensor més intransigent de l'ortodòxia, i el mateix Arri. La majoria dels

bisbes occidentals i, amb ells, el poderós bisbe de Roma, restà de la banda

d'Atanasi; Arri comptà amb la influència no menyspreable de nombrosos je-

rarques de les comunitats orientals i de diversos membres de la família impe-

rial. El concili acabà amb la condemna teòrica d'Arri (encara que anys després

se cercaren mesures de compromís) i amb l'adopció d'una fórmula de compro-

mís (Credo de Nicea).

El Credo de Nicea

El Credo de Nicea deriva, en part, de l'anomenat Credo dels Apòstols, elaborat en el decurs
del segle II per a oposar-se a les heretgies dels gnòstics. Amb tot, la part dedicada al fill
del Credo de Nicea està pensada en clau antiarriana, ja que s'oposa a les teories d'Arri. S'hi
defensa que el logos, és a dir Crist, és etern i que és Déu veritable, sense cap mena de
subordinació a Déu pare, essent de la mateixa substància que el pare (en grec homoousios,
'consubstancial'). El text del Credo de Nicea, en la part relativa a Déu fill, deia el següent:
"[Crec] en un sol Senyor, Jesús Crist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots
els segles. Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu
veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare: per ell tota cosa fou
creada. Que per nosaltres, els homes, i per la nostra salvació davallà del cel. I, per obra de
I'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home. Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les
Escriptures, i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare. I tornarà gloriós a judicar els vius
i els morts, i el seu regnat no tindrà fi."

El concili de Nicea

Les sessions del concili degue-
ren ser força espectaculars,
des del moment que hi acudi-
ren tres-cents bisbes, amb tota
mena d'honors i privilegis. Era
presidit pel mateix Constan-
tí, que encara no s'havia ba-
tejat, el qual seia entre bisbes
que encara tenien ben visibles
els senyals de les tortures i dels
turments de les darreres perse-
cucions.

A Nicea s'establí com a ortodoxa la "igualtat de substància" entre les tres per-

sones divines (Déu pare, Déu fill i Esperit Sant), amb una formulació (homo-

ousios, 'consubstancial') que Orígenes havia pres de la filosofia platònica.

El segle V és una època d'elaboració i definició de la doctrina cristiana

com a dogma, en un ambient d'ingerència de l'emperador en els afers

religiosos, i d'augment del poder i de la influència de l'Església.

En el segle V es discutí sobre cristologia, és a dir, sobre la naturalesa de Déu fill.

Diversos concilis ecumènics, en especial el concili d'Efes (431 dC) i el concili de

Calcedònia (451 dC), marcaren la consolidació de l'ortodòxia cristiana. Així,

Pervivència de l'arrianisme

Malgrat la condemna, les te-
ories arrianes continuà tenint
força i suport entre els bisbes
orientals i entre la mateixa fa-
mília imperial. Les discussions
continuaren durant tot el se-
gle IV. Finalment, el 383 dC,
s'arribà a un acord que fou
pràcticament definitiu. Cal te-
nir present, però, que els gots
(ostrogots i visigots) foren cris-
tians d'obediència arriana fins
ben entrat el segle VI dC.
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es defensà el diofisisme, és a dir, la creença en la doble naturalesa, humana i

divina, de Crist, en contra dels que afirmaven la prevalença d'una de les dues

naturaleses.

En el concili�d'Efes (431 dC) es reconegué la Verge Maria com a "mare de

Déu" (en grec Theotókos, 'que ha engendrat Déu'), en contra de les teories de

Nestori, patriarca de Constantinoble. Nestori sostenia la doble naturalesa de

Crist, però creia que Maria havia donat a llum només la persona humana i,

per tant, no podia ser anomenada amb propietat Theotókos, 'mare de Déu'.

El concili�de�Calcedònia (451 dC) discutí novament sobre la doble naturalesa

divina i humana de Crist. S'atacaren els defensors d'una única naturalesa de

Jesús. Es condemnaren les doctrines dels monofisites (de monos, 'sol, única', i

de physis, 'naturalesa') que negaven la naturalesa humana de Crist. La solució

final del concili –la fórmula de Calcedònia– fou el resultat d'una "àrdua tasca

de filigrana lingüística", amb l'objectiu d'acontentar tots els ortodoxos i acon-

seguir la condemna de Nestori.

El monofisisme

El monofisisme afirmava que la naturalesa divina de Crist era superior a la seva naturalesa
humana. Malgrat les condemnes, les tesis monofisites continuaren tenint ampli suport
entre les comunitats cristianes del Pròxim Orient. Algunes de les esglésies principals –
l'Església armènia, l'Església copta, l'Església etiòpica, i algunes branques de l'Església sí-
riaca (la jacobita)– són hereves del monofisisme. Des de la perspectiva històrica, les di-
ferències cristològiques entre les diverses branques són de poca importància. Així, per
exemple, l'Església copta és considerada tradicionalment monofisita, encara que les au-
toritats coptes defensen explícitament l'existència de les dues naturaleses de Déu, la hu-
mana i la divina, que estan unides en una de sola "sense barreja, sense confusió i sense
alteració".

Nestori i les esglésies
nestorianes

Les idees de Nestori (381-451
aC) foren considerades he-
rètiques en el concili d'Efes,
gràcies als atacs de Ciril
d'Alexandria. Nestori fou de-
posat i exiliat. Els seus partida-
ris estengueren les seves ide-
es per tot l'Orient, creant una
església paral·lela, amb centre
a Edessa. Les teories de Nesto-
ri s'expandiren per tot l'Imperi
Sassànida i després per l'Imperi
Persa. Moltes de les comuni-
tats cristianes de l'Iraq, l'Iran,
Síria i el Líban continuen de-
fensant el punt de vista de
Nestori.

Totes aquestes problemàtiques teològiques i cristològiques, no exemp-

tes d'utilització i ingerències del poder polític, caracteritzaren la histò-

ria de l'Església des de la controvèrsia arriana (inici del segle IV) fins al

cisma d'Orient (segle XI).

En alguns casos, s'arribà a un clima d'autèntic fanatisme religiós, amb punts de

vista exacerbats que sovint degeneraven en atacs contra els que es considera-

ven "enemics de la fe", ja fossin pagans, jueus o heretges. D'entre els pogroms

antipagans més coneguts destaca l'incendi del Serapeu d'Alexandria d'Egipte

provocat per una caterva de monjos fanàtics, o el linxament de la filosofia

neoplatònica Hipàcia, mestra de Sinesi, bisbe de Cirene:

"La feren fora del seu carro i la portaren a l'església anomenada del Cesarèion, on la des-
vestiren completament i l'apedregaren. Després d'esquarterar-la, portaren els seus mem-
bres mutilats al lloc anomenat Cinaró i allí els cremaren. Tot aquest afer causà una gran
consternació no només a Ciril [bisbe d'Alexandria d'Egipte] sinó també a tota l'església
d'Alexandria. Amb certesa no hi ha res més lluny de l'esperit cristià que les matances, les
lluites i tots els altres actes de violència."

Sòcrates de Constantinoble, Història Eclesiàstica, 7, 15.

Discussions bizantines

Hom encara fa servir
l'expressió discussions bizanti-
nes per a indicar controvèrsies
fútils i sense importància sobre
aspectes menors.
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Totes aquestes dissensions teològiques foren aprofitades sovint per a interes-

sos polítics. Per diversos motius –primat de Roma, controvèrsia iconoclasta–,

Roma i les esglésies d'Orient s'anaren separant. Un pas decisiu en la separació

definitiva entre l'ortodòxia oriental i la catolicitat occidental tingué lloc el 867

i prengué com a excusa la clàusula del filioque i la discussió sobre la naturale-

sa de l'Esperit Sant. El 1054 tingué lloc el cisma definitiu, encara avui dia no

superat.

La controvèrsia sobre el filioque i la separació entre l'ortodòxia oriental i
la catolicitat occidental

La redacció original del Credo de Nicea, relativa a l'Esperit Sant, mencionava només "Crec
en l'Esperit Sant". Ara bé, en el concili de Constantinoble del 381, s'adoptà la versió ex-
tensa del Credo que continuava "que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare",
sense mencionar el fill, ja que aquesta darrera frase és una citació més o menys textual
de Joan 15, 26, en què s'afirma "Quan arribarà el protector que us enviaré des del Pare,
l'Esperit de la veritat que procedeix del Pare donarà testimoni de mi".

La menció del fill fou afegida molt posteriorment (en concret, en el concili de Toledo
de l'Església hispana del 589) amb la incorporació de la clàusula filioque, és a dir, "(que
procedeix del pare) i del fill". Des d'Hispània la fórmula s'expandí cap a les Gàl·lies i fou
adoptada pels bisbes francs. El papa Nicolau I (858-867) autoritzà la inclusió de la clàusula
en el Credo, amb la qual cosa entrà en contrast amb el patriarca de Constantinoble Foci,
que havia estat elegit en lloc del patriarca legítim Ignasi, a qui el papa donava suport.
Foci denuncià l'any 867 la inclusió del filioque com una desviació teològica. D'aleshores
ençà, la clàusula del filioque (que afecta només la naturalesa de l'Esperit Sant) és el prin-
cipal argument teològic de diferència entre Roma i les esglésies orientals, anomenades
tradicionalment ortodoxes, és a dir, 'd'opinió correcta'.

Lectura complementària

W.H.C.�Frend (1986). The
Rise of Christianity. Londres:
Darton, Longman and Todd.
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12.El flagell de Déu

Aquest apartat es dedicarà a l'estudi de les poblacions germàniques, des dels

primers contactes amb el món romà fins a la instauració dels anomenats reg-

nes bàrbars.

Els primers subapartats se centren en l'estudi de les relacions entre Roma i els

pobles germànics en època imperial, és a dir, en el període anterior a les in-

vasions germàniques. En els subapartats finals, en canvi, s'examina la proble-

màtica de les invasions i la trajectòria històrica dels principals regnes bàrbars.

Un estudi sobre la visió tradicional de la figura del bàrbar, com a enemic de

la civilització i com a instrument de càstig de la degeneració humana, clou

aquest apartat dotzè.

Els romans prengueren un mot grec d'origen onomatopeic –bárbaros, 'bàrbar'–

per a referir-se a les poblacions estrangeres en general. Ara bé, aquest mot ha

quedat fixat en la memòria col·lectiva per a designar les poblacions, majorità-

riament d'origen germànic, que vivien més enllà del Rin i del Danubi, rius que

constituïen el limes septentrional de l'Imperi.

Els contactes, pacífics o violents, entre les poblacions que vivien a banda i ban-

da del limes foren constants. Ara bé, els pobles "bàrbars" adquiriren un paper

protagonista en època tardana, ja que, en gran manera, foren els responsables

de la caiguda de l'Imperi Romà. Fou precisament un cabdill bàrbar –Odoacre–

qui deposà l'any 476 dC l'últim emperador romà –Ròmul Augústul–, acte que

certificà la fi de l'Imperi Romà d'Occident.

A Occident, la desaparició de l'Imperi Romà donà pas a la creació dels anome-

nats regnes bàrbars. Amb tot, la fractura entre l'un i els altres no és tan neta

com de vegades s'ha volgut presentar. Molts elements –econòmics, socials, po-

lítics i culturals– de l'Imperi Romà continuaren vius en aquests reialmes.

12.1. Els pobles germànics

Els pobles germànics vivien estesos en els territoris situats entre el Rin i l'Elba,

a la península de Jutlàndia, i a les costes d'Escandinàvia.

Segons sembla, no tenien consciència de formar una unitat ètnica. No disposa-

ven d'un nom que els designés col·lectivament, i estaven dividits en nombro-

ses tribus. El mot llatí germanus, amb què Roma els designava com a col·lectiu,

era, en realitat, el nom d'una tribu celta que vivia a la riba del Rin.

El limes

Limes (plural limites) és un mot
llatí que indica la faixa de ter-
reny obert a través del qual
les tropes avancen per territori
enemic. D'aquí, passa a dir 'ru-
ta o carretera militar' fortifica-
da. Posteriorment passà a sig-
nificar 'límit o frontera'. Amb
aquest nom es designen les
fronteres de l'Imperi.
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Els estudiosos, adoptant criteris lingüístics, han dividit les poblacions germà-

niques en tres grans grups etnicolingüístics: els germànics�del�nord, avant-

passats dels suecs, danesos, noruecs i islandesos, els germànics�orientals, po-

blacions que emigraren des d'Escandinàvia a l'est de l'Elba, com ara gots, vàn-

dals, burgundis, i els germànics�occidentals, que comprenien tota una multi-

tud heterogènia de tribus –angles, saxons, juts, frisons, francs, queruscs, ubis,

bàtaves, sueus (al seu torn, integrats per marcomans, quades, hermundurs,

semnons i longobards)– que vivien entre el Rin i el Wesser, i a les costes del

Mar del Nord.

Els pobles germànics

12.2. Els contactes amb Roma

Els primers contactes entre Roma i les poblacions germàniques foren de caràc-

ter bèl·lic. Es produïren com a conseqüència de la conquesta de les Gàl·lies per

part de Cèsar (59-51 aC). El coneixement que es tenia aleshores de la geografia

de la Germània –nom que designava tot el territori habitat per aquestes tribus–

era més aviat escàs i envoltat d'un cert alè de misteri, com revela la descripció

de la famosa selva d'Hercínia, feta per Cèsar:
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"L'extensió d'aquesta selva d'Hercínia [...] és de nou dies de camí, fets sense demora. En
efecte, hom no pot mesurar-la d'una altra manera, ja que els germànics no coneixen
les mesures de les vies. La selva d'Hercínia té origen en el territori dels Helvecis, dels
Nemets i dels Rauracs i, seguint el curs del Danubi, arriba fins al territori dels Dacis i
dels Anartes. D'aquí, torça a l'esquerra cap a diverses regions que s'aparten del riu i, atesa
la seva immensitat, atansa els territoris de moltes nacions. Ningú d'aquesta part de la
Germània no pot dir que hagi arribat al punt d'origen d'aquesta selva, tot i haver fet
seixanta dies de camí, o que hagi sentit a dir on comença. Hom sap que en aquesta selva
neixen tota mena d'animals salvatges, que no han estat mai vistos en cap altre lloc."

César, Comentaris de la Guerra de les Gàl·lies, 6, 25-26.

La fixació de la frontera de l'Imperi en els rius Rin i Danubi fou obra de

l'emperador August. Inicialment s'hauria volgut portar la frontera fins a l'Elba,

però els excessos de l'administració romana provocaren una revolta general

dels germànics occidentals, dirigits per un cabdill querusc anomenat Armini.

Aquest, bon coneixedor de l'exèrcit romà, organitzà les seves tropes amb men-

talitat i tàctica romanes. El 9 dC s'enfrontà amb Quintili Varus, el governador

romà de la Germània, a la selva�de�Teutoburg. Els germànics, liderats per Ar-

mini, aconseguiren una gran victòria que comportà l'aniquilació completa de

tres legions romanes i la mort de Varus.

"La desfeta de Varus fou gairebé funesta, ja que foren aniquilades tres legions senceres
amb els seus comandants, els oficials i les tropes auxiliars. Quan la notícia arribà a Roma,
[August] nomenà guàrdies per la ciutat, per por que no esclatés cap tumult i prorrogà el
mandat als governadors de les províncies, per tal que persones experimentades i cone-
gudes mantinguessin a ratlla els aliats. També prometé uns grans jocs a Júpiter Òptim
Màxim, si la situació de l'Estat millorava, tal com s'havia fet durant la Guerra Címbrica i
durant la Guerra Social. Diuen que es consternà fins a tal punt que durant mesos es deixà
créixer la barba i els cabells i, en alguna ocasió, donà cops de cap contra la porta, tot
cridant de viva veu: '–Quintili Varus, torna'm les meves legions!'. Cada any, l'aniversari
d'aquesta desfeta fou tingut per un dia de dol i de tristesa."

Suetoni, Vida del diví August, 23.

La desfeta�de�Teutoburg (9 dC) significà la renúncia per part de Roma

a la incorporació dels territoris situats més enllà del Rin i del Danubi.

Aquests dos rius esdevingueren les fronteres naturals de l'Imperi.

Més enllà del Rin i del Danubi, s'estenien els territoris germànics no sotmesos

a l'autoritat de Roma, que configuraven la Germania libera, 'Germània lliure'.

En canvi, a la riba esquerra del Rin, en territori romà, els romans crearen les

dues províncies de la Germania Inferior i de la Germania Superior. El limes de

l'Imperi restà protegit gràcies a la instal·lació, a les ribes de tots dos rius, de

diversos campaments legionaris. Aquests, amb el pas del temps, donaren ori-

gen a autèntiques ciutats: Colonia Ulpia Traiana (Xanten), Noviomagus (Nime-

ga), Magontiacum (Magúncia), Ara Vbiorum o Colonia Ara Agrippinensium (Co-

lònia), Bonna (Bonn), Argentoratum (Estrasburg), Augusta Vindelicorum (Augs-

burg), Castra Regina (Regensburg), Vindobona (Viena).

Cèsar i els germànics

Cèsar "fou el primer romà que
atacà els germànics que viuen
a l'altra banda del Rin, mitjan-
çant un pont aixecat sobre el
riu, causant-los grans baixes".
Suetoni, Vida del diví Juli, 25.
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Durant els quatre primers segles de l'Imperi, les fronteres establertes per

August –el Rin i el Danubi– es mantingueren estables.

Les úniques excepcions foren l'ocupació dels Agri Decumates entre el Rin i el

Danubi, en època flàvia (74 dC), i la incorporació de la Dàcia (l'actual Roma-

nia), a l'altra banda del Danubi, conquerida per Trajà (101-107 dC).

Tot i que Roma renuncià a la conquesta de la Germània lliure, els contactes

entre les dues ribes del Rin i del Danubi sovintejaren, i les relacions entre Roma

i les tribus bàrbares foren molt intenses.

Aquests contactes modificaren l'estructura social i econòmica dels pobles ger-

mànics. L'acumulació d'excedents, derivada dels intercanvis, provocà una crei-

xent diferenciació social. Les relacions amb Roma estimularen el desenvolu-

pament del comitatus –el Gefolgschaft–, és a dir, els grups de dependents dels

nobles o cabdills. Heus ací el paper d'aquesta institució als ulls de Tàcit:

"Hi ha gran competència entre els seguidors, per tal d'obtenir el primer lloc prop del líder,
i entre els líders, per tal de tenir els seguidors més nombrosos i més valents. En això rau
la seva dignitat i força: en estar sempre rodejats d'una multitud de joves escollits, que són
un autèntic ornament en temps de pau i una garantia en temps de guerra. No solament
entre el seu propi poble, sinó també entre les poblacions veïnes és motiu de glòria que la
comitiva excel·leixi pel nombre i pel valor del seus membres. Hom els sol·licita per a les
ambaixades, se'ls honora amb tot tipus de missions, i la majoria de vegades la seva fama
decideix el resultat de les guerres. En el combat, és deshonrós per a un líder ser vençut en
valor, i és també deshonrós per al seu seguici no igualar el valor del líder. Es considera,
però, una infàmia per a tota la vida i una deshonra tornar de la batalla amb vida, mancats
del líder. El principal compromís de la comitiva consisteix en la defensa i protecció del
líder i a atribuir-li la glòria de totes les seves accions. Els líders lluiten per la victòria; els
seguidors lluiten per al líder."

Tàcit, Germània, 13-14.

L'Imperi també se serví de les tribus germàniques com a mà d'obra barata. Ben

aviat hi hagué una creixent integració dels bàrbars com a contingents especials

dins l'exèrcit romà o com a colons rurals prop de la frontera.

Amb tot, abans de les invasions, sovintejaren les pressions que les tribus

bàrbares exercien sobre les fronteres "naturals" de l'Imperi. Es coneixen

episodis aïllats d'invasions i ràtzies. Es tractà, emperò, de fenòmens més

aviat puntuals, locals i limitats.

Pressions dels bàrbars en època imperial

Les campanyes més importants foren les dues guerres marcomàniques (167-175 i 178-180
dC) de l'emperador Marc Aureli contra els marcomans. Les pressions, causades pel desem-
barcament a Pomerània dels gèpics procedents d'Escandinàvia, provocaren un moviment
en cadena que afectà les tribus més properes al limes. També en la zona oriental sovinte-
jaren les pressions, especialment dels gots, que conduïren a l'abandonament de la pro-
víncia transdanubiana de la Dàcia (274 dC).

Agri Decumates

Els Agri Decumates és un ter-
ritori comprès entre el Rin, el
Danubi i el Main, ocupat per
una tribu germànica dividida
en deu cantons. Fou incorpo-
rada a l'Imperi en època flàvia
(74 dC), per tal d'assegurar les
comunicacions entre les legi-
ons del Rin i les del Danubi.
Foren abandonats pels romans
vers el 260 i ocupats per la tri-
bu germànica dels alamans.
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12.3. La visió del bàrbar abans de les invasions

L'opinió dels romans davant aquestes poblacions germàniques era força dispar.

Se'ls temia per llur caràcter ferotge, però també se'ls lloava per la frugalitat del

seu mode de vida i per la seva capacitat d'endurir l'adversitat:

"Els germans es diferencien molt en costums [dels gals]. No tenen druides, que
s'encarreguen de les qüestions religioses, i tampoc no tenen cura dels sacrificis. D'entre
els déus, només reconeixen aquells que poden veure o que els ajuden amb les seves in-
tervencions de manera clara, com ara el Sol, Vulcà o la Lluna; de la resta, ni tant sols en
tenen notícia. Tota la seva vida consisteix a caçar o a guerrejar; des de petits se'ls acostu-
ma a la fatiga i a l'enduriment. Els qui romanen castos durant més temps són objectes
de grans lloances. Hi ha qui pensa que això incrementa l'alçada, la força i l'energia. Con-
sideren una autèntica desgràcia tenir contacte amb una dona abans dels vint anys. En
això no hi ha cap mena de vergonya, ja que es banyen en els rius amb promiscuïtat, i
utilitzen pells o petites capes de pell de ren, mentre resta nua bona part del seu cos. No
tenen cura de les tasques del camp. La major part de la seva alimentació consisteix en
llet, formatge i carn."

Juli Cèsar, Comentari de les Guerres de les Gàl·lies, 6, 21-22, 1.

Se'n lloava l'esperit d'independència, la irrenunciable voluntat de llibertat,

la capacitat de suportar les inclemències climàtiques, la valentia, l'acatament

de les decisions col·lectives, la sobrietat en el comportament, l'absència

d'ostentació i altres virtuts morals. Per a Roma, vivien en un estat de felicitat,

de senzillesa i de pobresa, característic dels temps primitius, i no havien estat

sollats ni contaminats per cap dels vicis de la civilització.

"La possessió i l'ús de l'or i de l'argent no els afecta [és a dir, els germànics] el més mínim.
Hom pot veure que, entre ells, la vaixella d'argent, oferta com a regal als seus ambaixadors
o als seus caps, els resulta de tan poc valor com la vaixella feta de fang."

Tàcit, Germània, 5, 3.

La literatura etnogràfica romana comparà, implícitament o explícita-

ment, els costums dels pobles bàrbars amb les habituds corresponents

dels romans. Amb aquesta comparació, l'autor, des d'una posició mora-

lista, podia criticar els vicis dels romans, als quals atribuïa a la decadèn-

cia moral de la societat romana del seu temps.

L'exemple més significatiu d'aquest tipus de literatura etnogràfica és la Ger-

mània de l'historiador romà Tàcit. L'autor mostra en tot moment una gran

admiració pel mode de vida de les poblacions germàniques, comparable al dels

antics romans. Això contrasta amb la degradació ètica de la societat romana

del seu temps:

Vegeu també

Per al sistema de valors, vegeu
l'apartat 4. L'adustitat republi-
cana.
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"Viuen amb una total honestedat, sense deixar-se corrompre per la seducció dels espec-
tacles o per l'excitació que provoquen els banquets [...]. Els adulteris són extremadament
rars entre aquestes poblacions tan nombroses. El càstig, immediat, es deixa en mans del
marit, el qual talla els cabells a l'esposa adúltera, la despulla, en presència de tots els pa-
rents i la colpeja, a cops de fuets, perseguint-la per tot el poblat. En efecte, per a la caste-
dat públicament tacada no hi ha perdó que valgui. Ni la bellesa, ni l'edat, ni les riqueses
serviran a l'adultera per a tenir un segon marit. En aquests indrets, ningú no riu els vicis,
i al fet de corrompre's o de deixar-se corrompre no se li diu 'seguir la moda' [...]. Aquí
certament tenen més valor els bons costums que en altres contrades les bones lleis."

Tàcit, Germània, 19.

Aquestes descripcions, farcides de tòpics etnogràfics, pinten els bàrbars com a

poblacions rudes i hostils, però amb un àmplia gamma de virtuts; es perpetua-

ren fins a època tardana. Heus ací com Ammià Marcel·lí (segle IV) veia els alans:

"No tenen cap mena de cabana, ni preocupació per llaurar la terra, sinó que s'alimenten de
carn i d'una gran abundància de llet. Viuen en carros, recoberts amb cobertes corbes fetes
d'escorça, amb els quals recorren distàncies infinites. Quan arriben en indret abundant
d'herba, col·loquen els seus carros en forma de cercle, i s'alimenten com animals salvatges.
Un cop esgotat el farratge, transporten –per dir-ho d'aquesta manera– les seves ciutats
col·locades damunt els carros. En aquests carros, copulen amb les seves dones, i hi naixen
i crien llurs fills. Per a ells, són els seus habitatges permanents, i onsevulga que vagin, els
consideren la seva llar natural. Portant les bèsties davant seu, les fan pasturar en ramats, i
posen la màxima atenció en la cria dels cavalls. Els camps estan sempre verds, i aquí i allí
hi ha arbres de fruita. Així, vagin on vagin, no els manquen ni aliments ni farratge gràcies
a la humitat de la terra i als nombrosos rius que reguen aquesta terra. Així doncs, tots
aquells que, per l'edat o pel sexe, no són aptes per a la guerra, romanen entorn dels carros,
ocupats en tasques no feixugues. Els joves, però, acostumats des de ben petits a muntar a
cavall, consideren una deshonra anar a peu. Tots, gràcies a un entrenament força variat,
són reconeguts bons guerrers [...]. Gairebé tots els alans són alts i formosos, amb uns
cabells més aviat rossos. Per la ferotgia dels seus ulls són terribles; per la lleugeresa de
les seves armes, poden actuar amb rapidesa. En general, són força semblants als huns,
però, per la manera de viure i pels costums, són menys salvatges [...]. Tal com per als
homes plàcids i tranquils l'oci és un plaer, així mateix als alans els agraden els perills i
les guerres. Entre ells és considerat afortunat aquell que lliura la seva ànima en combat,
mentre aquells que envelleixen i moren de mort natural són criticats amb insults cruels,
considerant-los degenerats i covards. I no hi ha res més honrós del que s'enorgulleixin
que matar un enemic, sigui com sigui."

Ammià Marcel·lí, Història romana, 31, 2, 18-22.
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Les invasions bàrbares

12.4. La invasió i la creació dels regnes bàrbars

Les reformes� militars� de� Constantí (306-337 dC) debilitaren el sistema

de campaments legionaris instal·lats prop del limes que havia garantit, des

d'època d'August, l'estabilitat de les fronteres de l'Imperi.

En efecte, la creació de l'exercit comitensis, que acompanyava l'emperador en

els seus desplaçaments, contribuí al desguarniment�de�les�fronteres naturals

de l'imperi, i afavorí la irrupció, vers la fi del segle IV i inici del segle V, de les

poblacions germàniques. L'historiador Zòsim donava la culpa de les invasions

a les reformes militars de Constantí:

"Constantí prengué una altra mesura que deixà als bàrbars accés lliure als territoris de
l'Imperi, sense trobar-hi resistència. En efecte, Dioclecià, amb tota la seva previsió, tal
com ja he dit anteriorment, havia protegit amb campaments, guarnicions i torres, totes
les fronteres de l'exèrcit, i les legions vivien prop d'elles. Per això, s'impedia el pas als
bàrbars, ja que per tot arreu hi havia forces disposades a resistir i capaces de rebutjar
l'invasor. Constantí, després d'eliminar aquesta seguretat i de retirar de les fronteres la
major part dels exèrcits, instal·là les legions en ciutats que no necessitaven ser protegides;
deixà sense protecció les que estaven amenaçades pels bàrbars, i castigà les ciutats que
vivien en pau amb les penúries provocades pels allotjaments militars, fins al punt que la
majoria quedaren desertes. Els soldats perderen el seu valor, mentre assistien al teatre i
es lliuraven als plaers de la vida. Per dir-ho breument, ell fou l'instigador i el promotor
d'aquesta destrucció de l'Estat que encara avui dia ens afligeix."

Zòsim, Història nova, 2, 34.

Cal assenyalar que el factor últim que desencadenà la invasió dels pobles

germànics –allò que en la historiografia alemanya es defineix amb el ter-

me més asèptic de Volkerwanderung, 'migració de pobles'– fou l'entrada

en escena dels huns.

Lectura complementària

T.D.�Barnes (1982). The new
Empire of Diocletian and Cons-
tantine. Harvard: Harvard
University Press.
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Els huns –o hiong-hu– foren expulsats de la Xina i, després de recórrer les es-

tepes de l'Àsia Central, s'instal·laren a les ribes de la Mar Negra (s. IV dC).

Aquí crearen un gran regne, sotmetent diverses poblacions germàniques i es-

cites (sàrmates, ostrogots), i foragitant-ne d'altres (visigots). En el segle V dC,

quan l'Imperi Romà es desintegrava, els huns, comandats pel temible rei Àtila

(441-453 dC), representaren una amenaça seriosa per a la supervivència no

solament de l'Imperi Romà, sinó també de les poblacions germàniques. Àtila

apareix descrit com el prototip del bàrbar despietat:

"Després de matar a traïció el seu germà Bleda, que regnava sobre una gran part dels huns,
Àtila reuní entorn seu la totalitat del seu poble i de les tribus aliades, que aleshores estaven
sotmeses a la seva obediència, [...], guiat pel desig de subjugar les primeres nacions del
món: els romans i els visigots. Hom calculava el nombre dels efectius del seu exèrcit en
uns cinc-cents mil; era un home nascut per a sacsejar totes les nacions del món, per
infondre por a tota la terra. Àtila, no sé pas per què, atemoria tothom amb la terrible
reputació que s'havia creat entorn seu. En efecte, era arrogant en el caminar, i clavava
els ulls aquí i allí, per tal que es fes present la seva puixança amb cada moviment del seu
cos ingent. Era amant de les guerres, però, també sabia controlar-se; era molt assenyat,
clement amb els qui li suplicaven perdó, generós, en canvi, amb els que s'aliaven amb
ell. Era baix, ample de pit, de cap més aviat gran, d'ulls petits, amb la barba poc poblada,
els cabells blancs, el nas camús, i de color pàl·lid, senyals evidents de la seva raça."

Jordanes, Història dels gots, 35.

Àtila, que rebia tribut de l'Imperi, decidí dirigir-se a Occident per atacar Itàlia

i Roma. Un exèrcit integrat per les legions romanes i les tropes dels visigots

i francs, comandat pel general romà Eci –considerat per la tradició "l'últim

dels romans"– aconseguí de derrotar l'exèrcit d'Àtila i els seus aliats (ostrogots

i alans) en la batalla dels Camps Catalàunics (451 dC). La victòria significà,

d'alguna manera, un respir per a tothom, i comportà la fi del regne dels huns,

que es desintegrà a la mort d'Àtila (453 dC).

En qualsevol cas, l'acció dels huns provocà un moviment en cadena i

contribuí a desplaçar les altres poblacions germàniques. Aquests, apro-

fitant el desguarniment del limes, envaïren les províncies de l'Imperi i

precipitaren, d'alguna manera, la caiguda de l'Imperi d'Occident.

12.4.1. Visigots

Arran de la irrupció dels huns, el poble got, instal·lat al sud de les planes

d'Ucraïna i a les costes de la Mar Negra, es dividí en dues branques: els ostro-

gots o gots orientals, i els visigots o gots occidentals. Els ostrogots quedaren

sota el domini dels huns fins a la mort d'Àtila (453 dC). Els visigots, en canvi,

demanaren l'ajuda de l'Imperi, el qual els deixà establir-se com a aliats en ter-

res de Mèsia i de Tràcia (375 dC).

Àtila i el papa

La batalla dels Camps Catalàu-
nics no significà la fi del regne
dels huns. El 452-453 dC Àti-
la envaí Itàlia, cosa que provo-
cà la destrucció d'Aquileia, el
gran centre comercial i admi-
nistratiu del nord d'Itàlia. Se-
gons la tradició, només la in-
tervenció del papa Lleó Mag-
ne féu desistir Àtila de continu-
ar la invasió d'Itàlia i de saque-
jar Roma. La propaganda pon-
tifícia presentà l'episodi com a
símbol de l'autoritat moral del
bisbe de Roma.

Lectura complementària

W.�Goffart (1980). Barbarians
and Romans A.D. 418–584.
The Techniques of Accomodati-
on. Princeton: Princeton Uni-
versity Press.
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Poc després, l'emperador Valent (364-378 dC) no mantingué els pactes amb els

visigots, els quals, en veure's traïts, es revoltaren. Guiats per Frigitern, venceren

les tropes imperials en la batalla�d'Adrianòpolis� (378�dC), a la Tràcia. En

aquesta batalla morí l'emperador Valent, juntament amb quaranta mil efectius

dels exèrcits imperials.

Poc després els emperadors –Teodosi el Gran (379-395 dC) i el seu fill i suc-

cessor Arcadi (395-408 dC)– renegociaren els pactes amb els visigots. A canvi

d'una soldada, els associarien a la defensa de l'Imperi Romà d'Orient, en con-

cret a la protecció de la Pannònia (397 dC).

Enemistats de nou amb l'Imperi, els visigots, guiats ara per Alaric (370-410

dC), destruïren les defenses alpines i envaïren Itàlia. Momentàniament, foren

rebutjats per Estilicó, el general dels exèrcits de l'Imperi d'Occident, però, a la

seva mort (408 dC), i arran del triomf del partit contrari a l'entesa amb els bàr-

bars, els visigots envaïren novament Itàlia, i saquejaren Roma durant tres dies.

El saqueig�de�Roma (410 dC), una ciutat que no havia estat conquerida mai

per cap enemic estranger des de l'incendi dels gals (390-386 aC), significà el

segon gran cop psicològic que vivia aquesta generació, desprès d'Adrianòpolis.

Ulfila i l'evangelització
dels gots

Ulfila (311-383 dC) era fill d'un
got i d'una capadòcia. Fou
ordenat bisbe dels gots per
Eusebi de Nicomèdia, estret
col·laborador de Constantí i
un dels principals sostenidors
de l'arrianisme. Vers el 348 dC,
Ulfila completà la traducció
de la Bíblia al gòtic, traducció
que constitueix un dels textos
més antics de qualsevol llen-
gua germànica.

Estilicó

Estilicó, un general d'origen
vàndal, fou elegit per Teodosi
el Gran com a tutor del seu fill
Honori. Fou partidari d'una po-
lítica d'entesa amb els bàrbars,
que l'enemistà amb la cort de
l'Imperi d'Orient.

El successor d'Alaric, el rei visigot Ataülf (410-415 dC), renovà els pactes amb

Honori, emperador d'Occident. A canvi de les cessió de terres, els visigots ac-

tuarien contra els enemics de l'Imperi. Aquests acords foren sancionats pel

casament entre Ataülf i Gal·la Placídia, germana d'Honori. Ataülf i Gal·la

instal·laren la seva cort a Barcino (Barcelona).

La fusió entre romans i gots

"En un primer moment, [Ataülf] havia desitjat ardentment abolir el nom de 'Roma', que
no hi hagués ni existís sinó el nom dels 'gots', i –per dir-ho vulgarment–, que fos Gòtia
allò que abans havia estat Romània, i que ell mateix esdevingués allò que havia estat
Cèsar August. Però, quan, l'experiència li féu veure que ni els gots podien obeir les lleis
en la seva totalitat per causa de la seva barbàrie desenfrenada, ni convenia que l'Estat
quedés sense lleis, sense les quals l'Estat no és un Estat, a la fi, decidí cercar la glòria per
a si mateix, restituint per complet i fent més gran el nom de 'Roma' amb les forces dels
gots. D'aquesta manera, ell seria considerat per la posterioritat com el responsable de
la restauració del nom de 'Roma', després que ell no podia ser el responsable de la seva
transformació."

Orosi, Història contra els pagans, 7, 43, 4-7.

Amb els successors d'Ataülf es consolidà un regne�visigot�amb�capital�a�To-

losa�de�Llenguadoc (419-507 dC), que comprenia el sud de les Gàl·lies i bona

part d'Hispània. Amb tot, el regne gàl·lic dels visigots no durà gaire més temps,

ja que sucumbí davant l'empenta dels francs. La batalla�de�Vouilé (507 dC),

on els visigots foren derrotats pels francs, comportà l'abandonament de les

Gàl·lies (llevat de la Narbonesa) per part dels visigots i la creació d'un regne

visigot a Hispània, amb capital a Toledo.

Gal·la Placídia

Filla de Teodosi el Gran, i ger-
mana dels emperadors Hono-
ri i Arcadi, Gal·la fou un impor-
tant personatge de la política
del segle V. Fou muller d'Ataülf
i posteriorment tornà a la cort
de Ravenna, on controlà bona
part de la política de l'Imperi
Romà d'Occident. Fou mare de
l'emperador Valentinià III.

La Gal·la Placídia de
Guimerà

La mateixa idea de fusió en-
tre Romània i Gòtia apareix
en una coneguda tragèdia
d'Àngel Guimerà, titulada
Gal·la Placídia, en què es plan-
teja la caiguda de l'Imperi i la
continuïtat que significa el reg-
ne dels visigots.
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El regne�hispànic�dels�visigots intentà d'unificar políticament la Península,

enfrontant-se als sueus (instal·lats a la Gallaecia), als bizantins (instal·lats al

sud de la Península des de mitjan segle VI) i a les poblacions locals del nord

peninsular (els vascons). En el decurs del segle VII, el regne dels visigots vis-

qué una veritable època d'esplendor en el terreny polític i cultural. En aques-

ta època destaca la figura d'Isidor de Sevilla, un dels darrers intel·lectuals de

l'antiguitat clàssica.

Amb tot, les divisions internes del regne visigot foren freqüents. La situació

s'anà degradant progressivament. L'any 711, el rei visigot Roderic era derrotat

pels àrabs, cridats en ajut d'un opositor del monarca, en la batalla de Guada-

lete. Aquest fet –la pèrdua d'Hispània– significà la fi del regne visigot.

12.4.2. Ostrogots

A diferència dels visigots, els ostrogots quedaren sota el domini dels huns fins

a la mort d'Àtila (453 dC). A partir d'aquest moment, s'alliberaren del jou dels

huns, i s'instal·laren a la Pannònia com a aliats de l'Imperi d'Orient. Tot i no

comptar amb el suport d'Orient, Teodoric�el�Gran, el rei dels ostrogots, educat

com a hostatge a Constantinoble, vencé Odoacre i conquerí Itàlia (493 dc).

Odoacre i la fi de l'Imperi Romà d'Occident

La desaparició de l'Imperi Romà d'Occident respon a una qüestió relativament banal. En
la primavera del 475 dC, part dels contingents germànics de l'exèrcit, formats per escirs,
hèruls, alans, gots, huns, liderats per Orestes, un general d'origen pannoni, s'amotinaren
contra l'emperador Juli Nepot que els devia les soldades endarrerides. Orestes deposà
Nepot i nomenà emperador el seu fill Ròmul, anomenat Augústul, pel fet de ser poc més
que un noi i pel seu aspecte delicat. La situació financera no millorà i l'any següent (476)
els mercenaris bàrbars s'amotinaren ara contra Orestes. Eren liderats per Odoacre, fill d'un
príncep escir, el qual derrotà les tropes d'Orestes i deposà Ròmul Augústul. Així s'acabà
l'Imperi Romà d'Occident.

El regnat de Teodoric�el�Gran (493-526 dC) representà un moment de

gran esplendor, en què es fusionen les tradicions culturals de l'antiguitat

romana i dels ostrogots.

Teodoric mantingué les estructures de l'administració imperial romana, i es

rodejà de membres de l'alta aristocràcia senatorial romana que passà a treballar

al servei dels nous senyors. Intentà d'harmonitzar les relacions entre romans

i bàrbars, tot i que no fou partidari de la fusió entre tots dos pobles.

En política exterior, volia aconseguir l'hegemonia pels pobles bàrbars, davant

les pressions de l'Imperi d'Orient. Amb tot, l'aristocràcia romana no compartia

la política antibizantina de Teodoric, i per això, diversos senadors romans,

com ara Boeci o Cassiodor, pagaren llur oposició a Teodoric amb la presó o

l'ostracisme.

El dret germànic

Els reis vigisots ordenaren la
compilació del dret d'origen
germànic en el Codex Eurica-
nus, 'Codi d'Euric' (470 dC), la
més antiga compilació de dret
germànic, feta fer pel rei Euric
(466-484 dC), o el Breuiarium
Alaricianum, 'Breviari d'Alaric',
o Lex Romana Visigothorum
(del 506 dC), compilada per
ordre d'Alaric II (484-507 dC).
Es tracta dels reculls de dret
germànic més antics que es
conserven.
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Aquests personatges –Cassiodor o Boeci–, últims representants de

l'aristocràcia senatorial romana, es poden considerar els darrers

intel·lectuals hereus de la tradició romana.

Boeci era membre d'una important família senatorial romana que entrà al ser-

vei dels nous senyors bàrbars. Entrà en conflicte amb Teodoric per qüestions

de política judicial, política religiosa i política exterior. Caigut en desgràcia,

fou empresonat a Pavia, on escriví, des de la presó, la famosa De consolatione

philosophiae, 'La consolació de la filosofia', un tractat filosòfic cabdal per a en-

tendre el pas de l'antiguitat clàssica a l'edat mitjana.

Ravenna, la capital de l'Imperi d'Occident en època tardana, visqué,

durant el regne ostrogot, un moment de gran esplendor. Teodoric, guiat

per una clara voluntat de continuïtat, l'escollí com a capital del seu re-

ialme. En el seu regnat es construïren l'església de Sant Apol·linar Nou,

el Baptisteri dels Arrians, i el Mausoleu de Teodoric.

Per la seva situació, prop de la desembocadura del Po, a la riba de l'Adriàtic,

Ravenna esdevingué un punt�d'encontre�entre�Orient�i�Occident. Durant

tota l'antiguitat tardana fou un centre molt receptiu envers les modes i els

corrents estilístics de les diverses parts de la Mediterrània.

El Mausoleu de Gal·la Placídia

Inicialment, Ravenna es mostrà molt receptiva a les influències artístiques del nord
d'Itàlia, en general, i de Milà, en particular. Un dels primers monuments destacats és el
Mausoleu�de�Gal·la�Placídia (primera meitat del segle V), una capella martirial, amb
planta de creu llatina, coronada per una cúpula d'inspiració oriental. Dedicada a sant
Llorenç, també servia de sepulcre per a Gal·la, per al seu marit i per al seu germà. Destaca
l'interior del mausoleu, ricament decorat amb marbres i mosaics de fons blau que repre-
senten un magnífic cel estelat.

Ravenna

L'entrada de Ravenna en la his-
tòria data del 402 dC, quan
l'emperador Honori hi tras-
llada la cort des de Milà. Des
d'aleshores, Ravenna seria suc-
cessivament la seu de la cort
de l'imperi d'Occident, la capi-
tal del regne ostrogot i la resi-
dència dels governadors bizan-
tins.

Ravenna. Sant Apol·linar Nou

L'església de Sant�Apol·linar�Nou, que era la catedral del culte arrià, és una

de les primeres realitzacions originals de l'arquitectura de Ravenna. Presenta

elements de la tradició itàlica barrejats amb influències orientals. En efecte, la

planta (tres naus dividides per fileres de columnes amb arcs i absis) recorda

les realitzacions de les basíliques de Roma. Ara bé, la decoració i l'articulació

de l'espai intern (amb una gran il·luminació i un esplèndid revestiment en

mosaic que representa els miracles, la passió i la resurrecció de Jesús) revelen

la influència dels corrents artístics de Constantinoble.

Vegeu també

Per a l'arquitectura bizantina,
vegeu el subapartat 13.2.4 "La
renovació arquitectònica".
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El Mausoleu�de�Teodoric (l'actual Santa Maria della Rotonda), destinat a ser-

vir de sepultura per al monarca, era una construcció articulada en dos or-

dres. En l'inferior, presumiblement una capella funerària, de planta poligonal,

s'accedeix a la superior on hi ha un sepulcre de pòrfid que se suposa que per-

tany a Teodoric. La tomba era coronada per una cúpula monolítica.

En definitiva, el regnat de Teodoric el Gran representà un moment d'esplendor

efímer per als ostrogots. La mort de Teodoric (526 dC) comprometia seriosa-

ment la supervivència del regne ostrogot, que tenia l'enemistat perenne dels

emperadors d'Orient. Pocs anys després de la mort del monarca, Justinià, em-

perador d'Orient, atacava el regne ostrogot i iniciava, d'aquesta manera, la "re-

conquesta" d'Itàlia (535-553 dC).

12.4.3. Vàndals, alans i sueus

Ravenna. Mausoleu de Teodoric

Vegeu també

Per a els campanyes de Justi-
nià, vegeu el subapartat 13.3.1
"La política de reconquesta".

Per a contrarestar l'avanç dels visigots, Estilicó traslladà a Itàlia les legions re-

nanes. El desguarniment de la frontera fou aprofitat per tot un seguit de po-

bles –vàndals siligins i asdingis, sueus, i alans (un poble d'origen iranià)– per

a creuar, el 31 de desembre de l'any 406 dC, les aigües glaçades del Rin.

Aquests poblacions envaïren l'Imperi i s'instal·laren, inicialment, a Hispània.

Aviat, però, reberen l'hostilitat dels visigots, que actuaven com a aliats de

l'Imperi. Així, l'any 429 dC els vàndals, guiats pel rei Genseric (428-477 dC),

emigraren cap a Àfrica. Amb capital a Cartago, crearen un gran regne�vàndal

(429-534 dC), que comprenia l'antiga província de l'Àfrica proconsolar, i les

illes centrals de la Mediterrània (Sicília, Sardenya, Còrsega i les Balears).

Els sueus

Inicialment, s'havien establert
prop del riu Elba. Per la pres-
sió dels huns, un grup de su-
eus s'uní a vàndals i alans, cre-
uà el Rin, i s'instal·là en el sec-
tor nord-oest d'Hispània, a la
Gallaecia. Allí formaren un reg-
ne que, malgrat els atacs dels
visigots, resistí fins al 585 dC.

El regne dels vàndals era una font de preocupació per a tothom, ja que domi-

naven una zona que tradicionalment havia subministrat els productes prima-

ris a Itàlia i Roma. A més, gràcies a la seva flota, controlaven la Mediterrània

central, i pogueren saquejar Roma durant deu dies (455 dC). Amb tot, a la

mort de Genseric (477 dC), el regne vàndal entrà en crisi, per les desavinences

entre els capitostos bàrbars i els nobles d'origen romà, i per les disputes religi-

oses entre les diverses confessions cristianes (arrians, catòlics, donatistes). Els

vàndals no pogueren resistir la pressió bizantina. La reconquesta del 534 dC,

volguda per l'emperador Justinià, reintegrava a l'Imperi els territoris sotmesos

als vàndals.

12.4.4. Angles, saxons i juts

Angles, saxons, juts i frisons havien viscut a la riba del Mar del Nord, des d'on,

amb freqüència, saquejaven les costes de Britània i de la Gàl·lia. Quan el 407

dC l'emperador Honori ordenà la retirada dels exèrcits romans de Britània per

tal d'afrontar les invasions de vàndals, alans i sueus a les Gàl·lies i a Hispània,

Vandalisme

Aquest mot encara vol dir 'de-
vastació pròpia dels antics vàn-
dals; esperit de destrucció de
les obres de la civilització, de
les coses belles, sense cap ne-
cessitat'.
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Britània quedà desguarnida. Poc temps després, l'illa fou ocupada per angles,

saxons i juts. La població celta autòctona fugí. Una bona part abandonà l'illa

i es traslladà a l'Armòrica, és a dir, l'actual península de Bretanya (que pren el

seu nom actual dels celtes procedents de Britània). En part, també trobà refugi

a la part occidental (Gal·les, Cornualles) i septentrional (Escòcia) de l'illa.

L'heptarquia anglosaxona

La migració de les poblacions germàniques a l'illa de Britània fou massiva. Vers

el 500 aC donà lloc a la creació de petits regnes germànics a la part oriental de

l'illa –Northumbria, Mèrcia i Ànglia Oriental (angles), Wessex, Sussex i Essex

(saxons), i Kent (juts)– la qual experimentà una germanització gairebé total.

12.4.5. Francs

Tot un conjunt de tribus heterogènies –formades per salis, ripuaris, cats, si-

cambris i d'altres– s'instal·len a la conca del Rin i de la Mosel·la. Foren desig-

nats per les fonts llatines amb la denominació genèrica de franci, mot que ori-

ginàriament volia dir 'homes lliures'.
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Aquestes tribus, inicialment força autònomes, s'uniren a la fi del se-

gle V dC, gràcies a l'actuació del rei Clodoveu. El regnat� de�Clodo-

veu (482-511 dC) comportà la unitat política dels francs i l'inici de

l'expansió i conquesta de territoris controlats per altres poblacions ger-

màniques.

L'expansió dels francs

En efecte, Clodoveu i els francs aconseguiren una gran victòria sobre Siagri (486 dC),
un gran propietari romà, que controlava el nord de la Gàl·lia. Clodoveu aconseguí de
dominar bona part de l'Europa central. Durant bona part dels segles V i VI dC el regne
franc aconseguí d'incorporar el sud de la Gàl·lia, després de vèncer els visigots a Vouillé
(507 dC), el regne dels burgundis (532-534 dC), la regió de Provença, arrabassada als
ostrogots (535-537), el regne dels alamans (535-537 dC) i el regne dels bàvars (539 dC).

El Nadal del 497 Clodoveu era batejat a la catedral de Reims, i es convertí al

cristianisme. Això significà la unificació religiosa del regne franc, la qual cosa

contribuí a reforçar la cohesió interna entre els diversos pobles sotmesos.

L'expansió del regne dels Francs

L'evolució posterior del regne franc

Des de la segona meitat del segle VI dC, el regne franc es veié progressivament debilitat
pels conflictes que enfrontaren la monarquia i la noblesa. Aparegueren entitats indepen-
dents (Austràsia, Nèustria, Burgúndia) i, durant el segle VII, els reis merovingis foren in-
capaços de redreçar la situació. En el segle VIII el poder reial passà a mans dels carolingis
(Carles Martell, Pipí el Breu i sobretot Carlemany), que novament intentaren d'unificar
tots els territoris que havien estat, una vegada, sota el poder dels francs.
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12.5. La visió del bàrbar durant les invasions

Les fonts gregues i llatines tenen tendència a presentar el creuament del limes

per part dels bàrbars com l'avenç d'una espantosa turba de despietats. La imat-

ge de les destruccions associades a les invasions està present en molts autors

d'aquesta època que veuen en els bàrbars el foc de l'infern.

La derrota dels exèrcits imperials a Adrianòpolis (378 dC), patida dins les fron-

teres de l'Imperi, i el saqueig de Roma (410 dC) representaren dos notables

xocs psicològics. Foren sentits com a autèntiques catàstrofes, comparables a

les altres grans desgràcies experimentades per Roma: l'incendi de Roma per

part dels gals (390-386 aC) o la derrota de Cannes (216 aC) davant Anníbal.

Després de la derrota d'Adrianàpolis (378 dC), Jeroni reflectia bé l'esperit del

seu temps, quan en el pròleg de la seva Crònica afirmava que "saquejant els

bàrbars fins i tot la nostra terra, totes les coses són incertes" (Jeroni, Crònica,

pròleg). En termes semblants, Rufí d'Aquileia, company de Jeroni, al·ludia a

les dificultats d'un temps "en què, trencades les defenses d'Itàlia, Alaric, duc

dels gots, estenia la seva malaltia pestífera i devastava els camps, els ramats i

els homes per tot arreu" (Rufí d'Aquileia, Història Eclesiàstica, pròleg).

El saqueig de Roma (410 dC) incrementà els plors i les pors de tothom. El ma-

teix Jeroni afirmava "la meva veu és dèbil, els plors afoguen les paraules: Roma

la ciutat que havia conquerit el món ha estat conquerida" (Jeroni, Comentari

a Ezequiel, 3, 1). No hi havia salvació per a ningú. Tal com el mateix Jeroni

deia: "Qui està segur si Roma mor?". El mateix Jeroni s'expressava en termes

dramàtics en el Comentari a Ezequiel:

"Així doncs, vaig quedar consternat de manera que, durant dies i nits, no pensava en
altra cosa que no fos la salvació de tothom, i m'imaginava que jo mateix era presoner en
la captivitat dels sants [...]. En efecte, després que s'ha apagat la llum més esplèndida de
tota la terra, heus ací com, tallat el cap de l'Imperi Romà i, per dir-ho d'una manera més
fidel a la veritat, en una sola ciutat ha mort tot el món sencer."

Jeroni, Comentari a Ezequiel, pròleg.

Arreu, els cristians, imbuïts d'un esperit mil·lennarista i apocalíptic, veieren

en totes aquestes desgràcies ocasionades pels bàrbars l'anunci de la parousía,

és a dir, de l'arribada de la fi dels temps, i l'inici del judici final. Totes aques-

tes catàstrofes eren càstigs que la divinitat infligia als homes pecadors perquè

fessin penitència i tornessin al camí veritable de la fe.

Diversos textos homilètics de l'època, com un conegut Sermó del temps dels

bàrbars, atribuït a Quovultdeus, deixeble d'Agustí d'Hipona, o el Sermó sobre la

destrucció de la ciutat de Roma del mateix Agustí, revelen aquesta visió dels bàr-

bars com a instrument de la providència divina. Heus ací les paraules d'Agustí:
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"Què cal concloure? [El saqueig de Roma] fou degut a la còlera de Déu o, més aviat, a
la seva misericòrdia? Ningú no pot dubtar que aquest pare misericordiós ha volgut cor-
regir-nos amb la por, més que no pas castigar-nos, ja que cap home, cap casa, cap edifici
no ha estat ni tan sols tocat per una imminent calamitat que semblava que ens queia al
damunt. Tal com quan una mà s'alça per colpejar, i tot seguit s'abaixa per pietat, després
de veure la consternació d'aquell que estava a punt de ser ferit, així també s'esdevingué
per a Roma. Fins i tot si la destrucció hagués tingut lloc mentre la ciutat era buida perquè
tothom n'havia fugit, i Déu hagués enviat la seva ira, tal com s'esdevingué amb Sodoma,
per a no deixar res dempeus, ningú no podria dubtar que Roma s'hauria salvat, perquè
el lloc hauria estat destruït un cop que tota la població, avisada amb antelació i plena
de por, havia fugit de la ciutat. Per tant, no hi ha motiu per dubtar que Déu ha salvat la
ciutat de Roma, perquè, abans de la devastació causada per l'incendi enemic, ja havien
fugit els habitants de molts sectors de la ciutat [...]. Molts, que foren presents en la des-
gràcia, es pogueren amagar d'una manera o altra. Molts, després de trobar refugi en els
llocs sagrats, restaren sans i estalvis. La ciutat fou castigada per Déu que corregeix, més
que no pas destruïda; fou castigada com un esclau que sap la voluntat del seu amo i que,
en canvi, fa coses dignes de càstigs i, per això, en rep molts."

Agustí d'Hipona, Sermó sobre la destrucció de la ciutat de Roma, 7.

En canvi, per als pagans, totes aquests desgràcies que afligien l'Imperi eren de-

gudes a l'extensió del cristianisme i al menysteniment de la religió tradicional.

Els déus pagans havien protegit Roma durant molts segles, però, arran de la

proclamació del cristianisme com a religió oficial, s'havien enfadat i havien

fet que Roma es lliurés a la seva pròpia sort. No havia servit de res la protecció

de Déu i dels sants. D'aquestes crítiques paganes se'n fa ressò, per a rebatre-les,

el mateix Quodvultdeus:

"Certament no manquen les veus que pessigollegen les orelles de l'església, tot dient: '–
Oh, tan de bo s'haguessin realitzat els sacrificis als déus! Oh si s'haguessin immolat als
déus les víctimes com era costum! No s'haurien produït o s'haurien ja acabat aquestes
desgràcies que ara patim'."

Quodvultdeus, Sermó del temps dels bàrbars, 2, 3, 2.

Davant aquestes crítiques, els cristians, que havien explicat l'existència

de l'Imperi Romà com l'instrument escollit per la providència divina per

a facilitar l'extensió de la fe, hagueren de reaccionar. A partir d'aquest

moment, es volgué deslligar la sort del cristianisme de les vicissituds de

l'Imperi. En aquest sentit, la tasca més important fou l'aparició de De

ciuitate�Dei, 'La ciutat de Déu', d'Agustí d'Hipona.

Agustí�d'Hipona (354 dC-430 dC) és autor d'una vasta obra en la qual pre-

domina la temàtica filosòfica i teològica. La ciutat de Déu, escrita des del 411

dC, fou inicialment concebuda com a rèplica als historiadors pagans, els quals

imputaven als cristians la responsabilitat de les calamitats presents i de la de-

cadència de l'Imperi. Heus ací la resposta d'Agustí:

"Mentrestant Roma ha estat destruïda per causa de la invasió dels gots, conduïda pel
rei Alaric, i per l'ímpetu d'una gran desgràcia. Molts creients dels déus falsos, als quals
anomenem col·loquialment pagans, intentant fer responsable a la religió dels cristians
d'aquesta desgràcia, començaren a blasfemar del Déu veritable amb una acritud i una
amargor fins aquell moment inusitada."

Agustí d'Hipona, Retractationes, 2, 43, 1.

Agustí d'Hipona
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Agustí intenta de fer una valoració de tota la civilització pagana, per tal

d'exposar-ne el fracàs més absolut. La Ciutat de Déu és, doncs, una síntesi his-

tòrica universal des d'una perspectiva cristiana. Agustí vol recordar que els

cristians són membres d'una comunitat, el regne de Déu, que no es pot iden-

tificar amb cap regne de la terra; la seva esperança es projecta en el més enllà.

En definitiva, Agustí hi exposa el fracàs de la civilització pagana i presenta la

visió cristiana de la història que espera l'arribada del regne dels cels.

Aquestes mateixes idees estan presents a Orosi (390-mitjan segle V dC), autor

de la Historia�adversos�paganos, 'Història contra els pagans', una obra de pers-

pectiva providencialista, molt influïda per les doctrines d'Agustí d'Hipona, en

què es relata l'evolució de l'home, des del Paradís fins al seu temps. A diferèn-

cia, però, de l'obra d'Agustí, Orosi defensa l'Imperi Romà, ja que havia unificat

el món i havia permès, d'aquesta manera, la difusió de l'evangeli cristià. Per

Orosi, les desgràcies infligides pels bàrbars no són sinó càstigs pels pecats de

Roma:

La visió d'un cristià: Roma és castigada pels seus pecats

"Finalment, després que hi hagué un augment tan gran de blasfèmies, sense que hi ha-
gués hagut cap mena de penediment, Roma rebé l'últim càstig, diferit tantes vegades. Es
presentà Alaric, assetjà, atemorí i saquejà la ciutat de Roma, plena de por. Abans, emperò,
havia donat ordre de deixar sans i estalvis aquells que haguessin trobat refugi en els llocs
sagrats, especialment, en les basíliques dels Sants Apòstols Pere i Pau. A més, també havia
ordenat que s'abstinguessin de vessar sang, mentre saquejaven la ciutat. S'esdevingué,
també, per tal de fer encara més evident que el saqueig de Roma es devia més a la còlera
de Déu que no pas a la puixança dels enemics, que el beat Innocent, bisbe de Roma, es
trobava a Ravenna –tal com el just Lot havia estat tret de Sodoma gràcies a la providència
de Déu–, de manera que no pogués contemplar la ruïna d'un poble pecador."

Orosi, Història contra els pagans, 7 38-7 i 39, 1-2.

S'insistia en el caràcter pecaminós de Roma, descrita com una nova Sodoma o

com una nova Babilònia, que no ha fet cas de les advertències dels profetes i

que, en conseqüència, ha estat castigada oportunament.

S'obria així un camí per a la vindicació dels bàrbars. Les seves actuacions poden

tenir efectes positius, ja que, a banda de castigar una civilització superba, li fan

veure el camí recte. Heus ací una visió vindicativa del bàrbar present a Salvià

de Marsellà (400-480 dC):

"Mentrestant, els pobres s'arruïnen, les vídues ploren, els orfes són esclafats, fins al punt
que molts d'ells, nascuts en famílies no humils i educats com a persones lliures, fugen
vers l'enemic, per tal de no morir per l'opressió de la persecució pública, cercant –per
dir-ho d'aquesta manera– entre els bàrbars la humanitat dels romans, ja que no poden
suportar per més temps entre els romans la inhumanitat pròpia dels bàrbars. I encara que
hi ha moltes diferències en matèria de religió, de llengua i fins i tot –si així es pot dir– de
la pudor dels cossos i dels vestits entre ells i els bàrbars, entre els quals troben refugi, amb
tot, prefereixen patir entre els bàrbars els costums dels bàrbars que no pas patir les cruels
injustícies entre els romans. Així doncs, marxen amb els gots o amb els bacaudes o amb
qualsevol bàrbar que domini aquestes contrades i no es penedeixen de fer-ho. Prefereixen
viure lliures sota l'aparença de ser esclaus que no pas viure esclaus aparentant ser lliures.
Així la condició de 'ciutadà romà' que temps enrere no solament era valorada sinó fins
i tot objecte de compravenda, ara és repudiada i evitada i és tinguda no solament per
vil sinó també per abominable. I és el testimoni major d'aquesta injustícia romana el fet
que molts homes honestos i justos, als quals l'Estat romà hauria de concedir la glòria i
els honors més grans, han estat obligats, per la crueltat de la injustícia romana, fins i tot
a això, a no voler ser més ciutadans romans. I això també provoca el fet que aquells que
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no han fugit amb els bàrbars són obligats a viure com a bàrbars, tal com passa amb una
part prou gran dels hispans i dels gals i també amb tots aquells que en tot l'Imperi Romà
la injustícia ha fet que no siguin romans."

Salvià de Marsella, Sobre el govern de Déu, 5, 19-36.

Aquesta visió del bàrbar com a instrument escollit per la providència divina

per a castigar la supèrbia de Roma s'ha perpetuat fins a l'actualitat. Aquesta idea

apareix, per exemple, en les pel·lícules de tema bàrbar on els bàrbars apareixen

com a poblacions rudes que posen fi als excessos i als vicis de la civilització

romana.

Pel·lícules de tema bàrbar dels anys cinquanta i seixanta

Al final dels cinquanta i dels seixanta, com a continuació del peplum, es desenvolupà
un subcorrent dins el cinema històric centrat en les vicissituds dels pobles bàrbars. En
efecte, a mitjan anys cinquanta aparegueren diverses pel·lícules centrades en la figura
d'Àtila, com ara Sign of the Pagan, 'El signe del pagà' (1955), dirigida per Douglas Sirk,
o Atila, il flagello di Dio, 'Àtila, el flagell de Déu' (1955), dirigida per Pietro Francisci (di-
rector de diverses pel·lícules de tema mitològic, centrades en les aventures d'Hèrcules,
protagonitzades per Steve Reeves, l'Hèrcules cinematogràfic per antonomàsia) i protago-
nitzada per Anthony Quinn, Sophia Loren i Irene Papas. En totes aquestes pel·lícules, el
rei dels huns, un ésser cruel i despietat, es presentava com l'instrument diví escollit per
a castigar els homes pels seus pecats. Seguiren pel·lícules majoritàriament de producció
italoamericana, amb els bàrbars de protagonistes, com ara Il terrore dei barbari, 'Terror
dels bàrbars' (1959), protagonitzada pel mateix Steve Reeves, La furia dei barbari, 'La fú-
ria dels bàrbars', de Guido Malatesta (1960) o La vendetta dei barbari, 'La venjança dels
bàrbars' (1960). L'última gran pel·lícula de tema bàrbar fou The fall of the Roman Empire,
'La caiguda de l'Imperi romà' (1964), protagonitzada, entre d'altres, per Alec Guiness i
Sophia Loren, i dirigida per Anthony Mann, que significà també la darrera de les grans
superproduccions històriques de temàtica romana.



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 217 El món clàssic II

13.Bizanci: la segona Roma

Un dels factors més singulars de la història tardana de Roma és l'evolució�dis-

par entre la part occidental de l'Imperi, que sucumbí davant l'empenta dels

bàrbars, i la part oriental, que aconseguí de mantenir fins al segle XV les es-

tructures polítiques de l'Estat romà.

En efecte, arran de la fundació de Constantinoble (11 de maig de 330 dC), de

la divisió de l'Imperi a la mort de Teodosi el Gran (395 dC), i de la caiguda

de l'Imperi Romà d'Occident (476 dC), les províncies orientals de l'Imperi ad-

quiriren progressivament una entitat pròpia i definida, la qual, amb el pas del

temps, donà lloc a l'anomenat Imperi�Bizantí, que subsistí fins a la conquesta

de Constantinoble per part dels turcs (1453).

De fet, però, la denominació Imperi�Bizantí, que els estudiosos mo-

derns fan servir per a referir-se a l'evolució històrica de la part oriental

de l'Imperi Romà, aparegué en època molt més tardana. Els "bizantins"

es continuaren anomenant romans, ja que, malgrat la divisió i la caigu-

da de l'Imperi Romà d'Occident, la part oriental es considerà sempre la

legítima dipositària de la legalitat institucional romana.

Emperador dels romans

El títol oficial dels emperadors "bizantins" fou basileus ton Romaion, és a dir, 'emperador
dels romans'. Una anècdota, transmesa per Liutprand, bisbe de Cremona, revela la sus-
ceptibilitat bizantina. En el decurs d'una ambaixada enviada per l'emperador Otó I el
968 a l'emperador d'Orient, Nicèfor Focas, aquest els mostrà el seu gran enuig pel fet que
el papa de Roma se li havia adreçat anomenant-lo "emperador dels grecs". L'emperador,
aïrat, es dirigí als ambaixadors occidentals, dient-los: '–Vosaltres no sou pas romans, sou
només simples longobards'.

Liutprand de Cremona, Relació sobre l'ambaixada a Constantinoble, 12, 192.

Tal com afirma l'historiador G. Ostrogorski:

Lectura recomanada

G.�Ostrogorski (1984). Histo-
ria del Estado Bizantino. Ma-
drid: Akal.

"Els bizantins restaren dominats pel prestigi del nom de 'Roma' durant tot el temps que
existí el seu imperi i, fins a l'últim moment, la tradició de l'Estat Roma dominà el seu
pensament i la seva voluntat política. L'imperi, heterogeni des del punt de vista ètnic, es
mantingué unit gràcies al concepte romà d'Estat, i la seva posició en el món fou deter-
minada per la idea romana d'universalitat."

G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado Bizantino (pàg. 42). Madrid: Akal.

En considerar-se "emperador dels romans", el terme Romania servia també per

a indicar els territoris sota el domini dels emperadors de Bizanci, tal com hom

pot comprovar en la documentació catalana dels segles XIV i XV.

Romaic

Encara avui l'adjectiu romaic,
derivat del grec romaikos,
designa allò que pertany a la
Grècia moderna, especialment
la seva llengua.
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En aquest sentit, cal assenyalar que els tres elements constituïts de l'Imperi

Bizantí –la pervivència de l'estructura política i administrativa romana, el pre-

domini de la llengua i de la cultura grega, i el pes determinant de la religió

cristiana– ja eren presents en el darrer període de l'Imperi Romà. L'historiador

August Heisenberg ho definí així: "Bizanci és l'Imperi Romà, convertit al cris-

tianisme, de nació grega".

Bizanci tingué un paper molt important en la transmissió del bagatge cultural

de l'antiguitat clàssica. Fou una de les baules que permeté als humanistes del

Renaixement l'aprofundiment en el coneixement de la llengua grega i l'accés

a la lectura directa dels clàssics grecs. Si s'hagués de valorar la importància de

Bizanci en el desenvolupament de la cultura universal, hom podria aplicar les

paraules finals que clouen el manual d'Ostrogorski:

"La cultura bizantina tingué una força d'irradiació encara més gran que arribà a penetrar a
l'Orient i l'Occident. Tot i que la influència bizantina en els països neollatins i germànics
no fou tan àmplia com en els països eslaus, no obstant això, la cultura bizantina influí
i fecundà també la vida d'Occident. L'Estat bizantí havia estat l'instrument mitjançant
el qual la cultura de l'antiguitat grecollatina havia continuat vivint a través dels segles.
Per això, Bizanci era la part que donava, mentre que Occident era la part que rebia. So-
bretot durant el Renaixement, en què la passió per la cultura clàssica fou tan forta, el
món occidental trobà en Bizanci la font de la qual podia obtenir els tresors culturals de
l'Antiguitat. Bizanci conservà l'herència clàssica i acomplí d'aquesta manera una missió
història d'importància universal. Salvà de la destrucció el dret romà, la poesia, la filoso-
fia i la ciència grega, per transmetre aquesta inestimable herència als pobles de l'Europa
occidental, ja madurs per a rebre-la."

G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado Bizantino (pàg. 562). Madrid: Akal.

13.1. La consolidació de l'Imperi Romà d'Orient

Diverses fites cronològiques marquen l'evolució històrica de la part oriental

de l'Imperi, des de la fundació de Constantinoble fins a la conquesta turca.

El primer fet de la història bizantina és, sens dubte, la fundació�de�Cons-

tantinopolis, 'Ciutat de Constantí', (330 dC) per part de l'emperador

Constantí el Gran. L'emperador, convertit en governant únic després

d'un període de turbulències iniciat amb les reformes de Dioclecià, de-

cidí de crear una nova capital en l'indret ocupat per la ciutat grega de

Bizanci, on avui s'alça la ciutat turca d'Istanbul.

Durant tot el segle IV Constantinoble, seu preferida dels successors de Cons-

tantí, esdevingué un punt de referència en la política imperial i el centre ver-

tebrador de l'administració de la part oriental de l'Imperi.

La Quarta Croada

La Quarta Croada (1202-1204)
comença amb la conquesta
de Constantinoble (1204),
que constituí el saqueig més
important de tota l'edat mit-
jana. La croada acabà amb
la fundació de l'Imperi Llatí
(1204-1261).
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La divisió creixent entre Orient i Occident quedà sancionada el 395�dC, amb

la mort de l'emperador Teodosi (379-395 dC). Decretà la divisió�de�l'Imperi,

de manera que dividí entre els seus dos fills: Honori (395-423 dC), que rebé

l'Occident, i Arcadi (395-408 dC), que es féu càrrec d'Orient. A partir d'aquest

moment hom parla d'Imperi Romà d'Occident i d'Imperi Romà d'Orient.

No era el primer cop que l'Imperi es dividia entre dos o més governants. Les

reformes de Dioclecià (284-305 dC) havien representat una certa descentralit-

zació de l'Imperi, que associava al poder diversos governants que se'n repartien

territorialment l'administració. La divisió de Teodosi no implicà, doncs, que

totes dues meitats esdevinguessin entitats independents. L'Imperi continuava

essent una única entitat. A més, durant tot el segle V dC, malgrat la divisió,

l'Imperi Romà d'Orient, lliure de pressions dels bàrbars, s'interessà per les vi-

cissituds polítiques d'Occident.

L'altre punt important en l'evolució històrica de l'Imperi bizantí és, sens

dubte, el 476�dC, l'any que, després de la conquesta�de�Roma per part

d'Odoacre, desapareixen les institucions i les estructures imperials a Oc-

cident.

Amb la caiguda de Roma, Constantinoble esdevingué l'únic referent de

l'Imperi i el dipositari oficial de la romanitat. Pels bàrbars, els emperadors

d'Orient continuaven essent els autèntics emperadors "romans", i així ho re-

conegueren acceptant una submissió simbòlica a Constantinoble.

El reconeixement de la supremacia teòrica de l'Imperi d'Orient

Després de la deposició del darrer emperador romà d'Occident, Odoacre, el capitost bàrbar
que conquerí Roma (476 dC) retornà a Zenó, l'emperador d'Orient, les insígnies del poder,
fet que el reconeixia com a dipositari de la legalitat imperial. El 508 dC Clodoveu, el rei
dels francs, rebé a Tours una ambaixada d'Anastasi, l'emperador d'Orient, amb la qual
aquest darrer li lliurava les insígnies del consolat. D'aquesta manera, el regne dels francs
restava sotmès a l'autoritat de l'Imperi. Així mateix, Segismon, rei dels burgundis (516-523
dC), escrigué al mateix emperador Anastasi en aquests termes que revelen la submissió
teòrica a Bizanci: "El meu poble et pertany. Al mateix temps que jo el mano, t'obeeixo.
Sóc l'intermediari per mitjà del qual administres les regions més allunyades de la teva
residència" (Avit de Viena, Cartes, 83).

Aquesta concepció ajuda a entendre el fet que a Bizanci no agradés tot allò

que pogués conduir a la reconstrucció d'un "Imperi Romà" a Occident. Per

això, no veieren amb bons ulls la coronació de Carlemany com a emperador

d'Occident (800 dC) o l'entronització d'Otó i com a emperador del Sacre Imperi

Romanogermànic (962 dC).

La separació entre Occident i Orient, entre la catolicitat romana i

l'ortodòxia grega, és el resultat d'un procés lent i perllongat, no com-

pletament superat encara hores d'ara.

La coronació de
Carlemany

El dia de Nadal de l'any 800, el
papa Lleó III coronava empera-
dor Carlemany amb la fórmula
Romanum gubernans Imperium.
El 812 dC l'emperador bizantí
Miquel I reconeixia Carlemany
com a emperador d'Occident a
canvi de la cessió dels territoris
de Venècia, Ístria i Dalmàcia.
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L'allunyament lingüístic té arrels antigues, ja que el llatí desaparegué dels tex-

tos oficials d'Orient en el decurs del segle VI dC, mentre que, a partir del segle

VIII, el coneixement del grec es féu rar a Occident.

A més, les divergències teològiques i polítiques entre Roma i Constantinoble

augmentaren en el decurs dels segles VIII i IX, arran del problema sobre el fi-

lioque i la controvèrsia iconoclasta. Continuaren amb el cisma del 1054, que

marcà un punt d'inflexió en la separació de les esglésies d'Orient i d'Occident,

encara avui dia no resolt. El divorci quedà sancionat amb l'actuació dels croats,

especialment amb els episodis de la Quarta Croada (1202-1204), que culmina-

ren amb el saqueig de Constantinoble per part dels croats, i amb la creació de

l'anomenat Imperi Llatí (1204-1261). Això féu sorgir amb força un sentiment

"nacional" bizantí, oposat a la catolicitat occidental.

L'Imperi�Bizantí, hereu legítim de l'Estat romà, persistí fins a la caiguda

de Constantinoble a mans de les tropes turques del soldà Mohamed II,

esdevinguda el 29 de maig de 1453, una altra data cabdal de la història

d'Occident.

Amb tot, la idea de Roma i de l'eternitat de l'Imperi continuà viva més enllà de

la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident i de la conquesta de Constantinoble.

Després de Roma i de la segona Roma –Constantinoble/Bizanci–, sorgí també

una tercera Roma: Moscou.

En efecte, des de la segona meitat del segle XV, en el món eslau s'havien anat

consolidant les ambicions dels sobirans del Principat de Moscou, alliberats del

jou dels tàrtars, que es consideraren hereus de l'Imperi Bizantí, i que preten-

gueren assumir la guia de la cristiandat ortodoxa.

Moscou, la tercera Roma

Les idees imperials s'havien implantat a Moscou arran del matrimoni entre Ivan III el
Gran, príncep de Moscou (1462-1505), i Sofia Paleòleg, neboda del darrer emperador de
Bizanci, celebrat el 1472. Ivan III adoptà el 1497 l'àguila bicèfala, símbol del poder impe-
rial, i el cerimonial bizantí. El 1547 Ivan IV el Terrible (1533-1584) assumí per primera
vegada el títol de tsar, derivat de Caesar. Tots aquests fets reflecteixen les ambicions im-
perials dels sobirans de Moscou, els quals s'adjudicaven per a si mateixos i per al seu país
el dret a l'herència espiritual i política de l'imperi de Bizanci.

El monjo Filoteu de Pskov recuperà les idees cesaropapistes bizantines. La seva nova teo-
logia política justificà i legitimà l'actuació dels sobirans de Moscou, veritables represen-
tants de Déu a la terra, de l'Església ortodoxa, dipositària legítima de la cristiandat, i del
poble rus. Definí, per primera vegada, Moscou com la "tercera Roma" i l'erigí com a pro-
tectora de la cristiandat oriental.

La Unió Soviètica recollí bona part d'aquestes idees que assignaven a Moscou i al poble
rus el paper de protectors dels pobles eslaus. No en va, els tractats de Ialta i de Potsdam,
que posaren fi a la Segona Guerra Mundial (1939-1945), reservaren a la Unió Soviètica el
control de la major part dels estats de l'Europa Oriental.

Vegeu també

Per a les qüestions religioses,
vegeu la part final de l'apartat
12.
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13.2. La creació d'una nova capital: Constantinoble

Quan Constantí el Gran adoptà la idea de fundar una nova capital vers el 324

dC, no era la primera vegada –i no serà la darrera– que una ciutat que no era

Roma esdevenia seu del poder imperial.

En efecte, durant bona part dels segles IV i V, s'havia aplicat el criteri d'"ubi Ca-

esar, ibi Roma", 'on hi ha el Cèsar, allà es troba Roma'. Amb aquesta expressió

es volia indicar que la capital de l'imperi era la ciutat on residia l'emperador.

D'aquesta manera, ciutats com Nicomèdia, Trevers, Nicea, Ravenna, Milà, An-

tioquia, Sírmium o Sérdica esdevingueren, en diversos moments, capitals efec-

tives de l'Imperi Romà, pel sol fet de ser la seu de la cort i la residència de

l'emperador.

Mapa de Constantinoble

Ara bé, la decisió de Constantí de fundar una nova capital fou acompanyada

d'altres mesures que evidenciaren que aquest cop no es tractava d'una altra

simple capital-cort. En efecte, Constantí dotà la nova capital d'unes estructures

i institucions polítiques i administratives que representaven un salt de quali-

tat notable. Fou realment significativa la creació d'un nou Senat, paral·lel i

complementari del Senat de Roma, el qual, fins aleshores, havia estat l'únic de

l'Imperi. Com a Roma, dotà Constantinoble d'un prefecte de la ciutat que tenia

cura de garantir el bon funcionament de l'annona, és a dir, havia de garantir

l'aprovisionament alimentari a la població de la nova capital. Finalment, ini-
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cià una àmplia política constructiva, amb un seguit d'edificis simbòlics, amb

els quals volia posar en evidència que la nova ciutat era una "segona" Roma,

una "nova" Roma, una Roma "cristiana".

Constantinoble, que deu el seu nom al seu creador, fou fundada sobre

les restes de la ciutat grega de Bizanci, situada a la part europea de l'estret

del Bòsfor. La ciutat s'estenia per un promontori envoltat per dos bra-

ços de mar, el Corn d'Or, a la part nord, i el mar de Màrmara –l'antiga

Propòntide–, a la part sud.

L'element central de la nova ciutat era el palau�imperial. Actualment, l'edifici

no és gaire conegut per les importants reformes d'època otomana que han

afectat l'extrem oriental del promontori. Devia ser una mena de gran residèn-

cia, formada per un conjunt de sales de recepció i edificis de planta variada

–rotondes, hemicicles, octàgons, hexàgons– amb nínxols i cúpules, envoltats

de jardins, galeries i patis porticats. Tota una mostra de la gran creativitat ar-

tística de l'arquitectura d'època tardana.

Istanbul

Precisament el nom d'Istanbul,
capital de l'Imperi Otomà fins
a la proclamació de la Repú-
blica de Turquia, deriva de
l'expressió grega eis ten polin,
'cap a la ciutat'.

Annex al palau, hi havia l'hipòdrom, un dels edificis més importants de la

ciutat, pel fet que el mateix emperador hi feia acte de presència davant el

poble. La spina de l'hipòdrom fou ornada amb monuments de tot tipus, com

ara el famós obelisc de Teodosi o el trípode de Delfos, tots dos encara in situ.

La base de l'obelisc

El centre del circ era presidit per un obelisc del faraó egipci Tutmès III, que fou portat
a Constantinoble per ordre de Teodosi I (379-395 dC). La base de l'obelisc presenta una
interessant decoració escultòrica que fa que sigui una de les peces cabdals de l'escultura
d'època tardoantiga. Les representacions signifiquen una apologia del poder imperial. En
una de les cares es veu Teodosi, assegut a la llotja imperial (káthisma), acompanyat dels
seus fills i dels notables de l'Imperi, rebent l'homenatge dels bàrbars, que s'agenollen. En
una altra cara hi ha la representació d'uns jocs de circ, presidits per l'emperador. A l'altra,
l'emperador lliura la palma al vencedor de la cursa.

El Fòrum�de�Constantí, també anomenat Plakoton, situat prop del palau im-

perial, es configurava com un espai monumental. Tancava la Mesé, una ampla

avinguda porticada, per on discorrien les processons religioses i les cerimònies

de triomf imperial. El centre del Fòrum era presidit per una columna de pòrfid,

avui dia encara parcialment dempeus –la Cemberli Tash, 'columna cremada' en

turc–, coronada per una estàtua de Constantí.

Els successors de Constantí i els emperadors del segle V impulsaren la

monumentalització a gran escala de la ciutat, amb la construcció d'un

gran nombre d'esglésies i basíliques.

Constantinoble. Base de l'obelisc de Teodosi
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La ciutat disposava de biblioteques estatals, de l'edifici de la universitat i de di-

versos fòrums, com ara el Fòrum de Teodosi I, el Fòrum d'Arcadi o la plaça del

Filadèlfion, ornada amb grups escultòrics que representaven els fills de Cons-

tantí. Precisament en aquest indret hi havia la famosa base amb els Tetrarques,

avui dia a la plaça de Sant Marc de Venècia, que els croats s'endugueren com a

botí del saqueig del 1204. Vers el 425 dC la ciutat tenia cinc palaus imperials,

tres termes públiques, catorze esglésies, dues basíliques, quatre fòrums, dos te-

atres, quatre cisternes, tres-cents vint-i-dos carrers, cinquanta-dues avingudes

porticades, cent trenta-tres banys privats i més de quatre mil habitatges d'una

certa importància. A mitjan segle VI dC, en el moment del seu apogeu, la ciutat

devia tenir prop de quatre-cents mil habitants.

"[Constantí] eixamplà Constantinoble fins a fer-ne la ciutat més gran, de manera que
molts dels emperadors que el succeïren, l'escolliren per instal·lar-hi la seva residència.
Feren venir una quantitat ingent de població, procedent d'arreu, a causa del servei militar,
de l'activitat comercial o per qualsevol altra causa. Per aquest motiu, la rodejaren amb
una nova muralla, molt més gran que la que Constantí havia construït, i es permeté que
les cases estiguessin tan a prop les unes de les altres que els habitants d'aquesta ciutat,
ja es trobin a casa seva o al carrer, no tenen espai. Resulta perillós transitar pels carrers,
per causa de la gran quantitat d'homes i animals que hi circulen. Una part important del
mar que rodeja la ciutat ha estat transformada en terra ferma, a força de plantar pals per
tal de construir cases al damunt.

Zòsim, Historia nova, 2 35.

Un dels principals problemes de la ciutat era l'aprovisionament�hídric, que

se solucionà amb la construcció de l'aqüeducte�de�Valent (373 dC), encara

visible avui dia, i amb la construcció d'un gran�nombre�de�cisternes –algunes

de gran capacitat–, distribuïdes pel subsòl de la capital, com ara la cisterna

d'Aspar, la cisterna de Moci, la cisterna d'Eci, la cisterna de Filoxè –la Bin-Bir

Derek, 'les mil i una columnes' en turc–, o la cisterna de Justinià –la famosa

Yerebatan Saray, 'palau submergit' en turc– que aprovisionava d'aigua el palau

imperial. En tots aquests casos, les cisternes es configuren com una construcció

subterrània relativament senzilla: una planta rectangular dividida per fileres

de columnes que sostenen les voltes.

Venècia. L'anomenada "abraçada dels
tretarques" (en realitat, són els fills de Constantí

el Gran)

Atès el perill de les invasions bàrbares, les preocupacions militars foren cons-

tants, i condicionaren el desenvolupament urbanístic de la capital. En època

de Constantí, la ciutat fou fortificada amb un primer circuit mural que resultà

fortament danyat per l'atac dels gots del 378 dC. Per això, en època de Teodosi

II (408-450 dC) fou construïda una nova muralla. La muralla�de�Teodosi�II,

encara parcialment dempeus, constitueix una de les obres més impressionants

de la poliorcètica tardana. Constantinoble. Muralla de Teodosi II
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La muralla de Teodosi II

Vers el 412 s'inicià la construcció d'una nova muralla, que ampliava també la superfície
urbana. El dispositiu era el següent: una ampla fossa de prop de divuit metres, un para-
pet relativament baix, un camí exterior, un mur de nou metres fortificat amb torres, un
segon camí, i la muralla principal, d'onze metres d'alçària i cinc d'amplada, protegida
per torres quadrades de més de vint metres d'alçària. Atès aquest gran dispositiu, no és
estrany, doncs, que les muralles resistissin fins a la conquesta dels croats el 1204. Hi havia
nombroses portes, però la més famosa era la Porta Daurada, que tenia tres arcs. Als costats
d'aquesta porta hi havia torres de marbre i, al capdamunt, diverses estàtues: elefants de
bronze, una Victòria, l'estàtua de Teodosi i una gran creu.

Constantinoble fou, d'alguna manera, la capital�cristiana�de�l'Imperi

i, per aquest motiu, el poder imperial patrocinà la construcció de basí-

liques i esglésies.

Constantí impulsà la construcció de la Basílica�dels�Sants�Apòstols�–Aposto-

leion–, destinada a esdevenir el mausoleu de l'emperador. La planta original,

en forma de creu, representà un motiu d'inspiració per a moltes de les esglésies

construïdes en època tardoantiga.

La Basílica dels Sants Apòstols (Apostoleion)

Dissortadament, no han quedat gaires restes de la basílica, ja que la planta original fou
remodelada en temps de Justinià (536) i fou transformada en mesquita arran de la con-
questa turca (1469). En canvi, conservem una descripció de l'historiador Eusebi de Cesa-
rea que permet de fer-nos una idea general. Situada a la zona de les Blanquernes, enmig
d'un conjunt d'estanys, jardins i pavellons, la basílica tenia planta de creu, amb un gran
cimbori que s'alçava en correspondència amb el creuer. Sota el cimbori, dins la nau, es
trobava el sarcòfag de Constantí, rodejat de dotze pilars amb els noms dels dotze apòstols.
Fins al segle XI fou el panteó oficial dels emperadors de Bizanci.

A més de les basíliques de Santa Sofia i de Santa Irene, vinculades al Palau

Imperial, i de l'Apostoleion, es construïren tot un seguit d'esglésies i monestirs

que tingueren un paper decisiu en l'evolució de la ciutat.

A la zona de les Blanquernes, l'emperadriu Pulqueria, germana de Teodosi II,

féu construir la famosa església de Santa�Maria�de�Blanquernes, on, segons

la tradició, es conservava la cinta de la Mare de Déu. Prop de la Porta Daurada

fou construït l'any 463 el monestir de Sant�Joan�de�Studio, anomenat així en

honor del seu fundador, el senador Estudi. En aquesta església, que guardava

el cap de sant Joan Baptista, se celebrava una de les festivitats més preuades a

Constantinoble: la Festa de la Decapitació.

13.3. La restauració de Justinià

El govern de l'emperador Justinià (527-565 dC), que ja havia controlat el poder

durant el regnat del seu oncle Justí (518-527 dC), representa un dels grans

moments de la història dels primers segles de l'Imperi Bizantí.
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L'acció de govern de Justinià fou presidida per la idea de la restauratio,

'restauració', i, en aquest sentit, es plasmà en una política de reconques-

ta dels territoris perduts a les mans dels bàrbars, en la codificació de la

legislació, i en la renovació cultural.

13.3.1. La reconquesta d'Occident

La idea de la unitat de l'Imperi continuava present. Això explica les bases ide-

ològiques de la política de reconquesta de Justinià, que pretenia restaurar la

unitat de l'Imperi perduda a les mans dels bàrbars.

La política de reconquesta de Justinià, duta a terme pels seus generals

Belisari i Narsés, comportà la recuperació del nord d'Àfrica, de la penín-

sula Itàlica, de les illes centrals de la Mediterrània occidental, i del sud

d'Hispània.

La conquesta comença amb la derrota dels vàndals, instal·lats al nord d'Àfrica

i a les illes centrals de la Mediterrània occidental, i amb la recuperació de tots

aquests territoris (534 dC) que restaren sota domini bizantí fins a la conquesta

àrab (640-698 dC). Durant aquests segles les províncies africanes visqueren

una etapa de prosperitat, visible en la recuperació de la vida urbana, en la

renovació de les infraestructures públiques, i en l'exportació de gran quantitat

de productes alimentaris (en especial, oli) i de recipients ceràmics.

La política expansionista de Justinià prosseguí amb la campanya contra els

ostrogots, instal·lats a Itàlia des de la fi del segle V dC. Amb tot, cal advertir

que la reconquesta de la península italiana no fou fàcil. Calgueren vint anys

de guerra (535-553 dC) per a aconseguir dominar completament aquest terri-

tori. A més, poc després Bizanci perdé la majoria dels territoris italians amb la

irrupció dels longobards (568 dC).

La reconquesta de Justinià

"Tenim l'esperança que el Se-
nyor ens concedirà la resta de
l'Imperi que els romans del
passat estengueren d'un oceà
a l'altre i que han perdut a
causa de la seva indolència."
Justinià, Novellae, 30, 11, 2.
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Imperi de Justinià

Finalment, Justinià aconseguí de reconquerir importants territoris a la part

més occidental del seu Imperi. En efecte, s'ensenyorí de les illes Balears i del

sud d'Hispània (550-554 dC), que restaren sota domini bizantí fins al regnat

del rei visigot Suintila (621-631 dC).

En general, però, els estudiosos moderns no han jutjat amb gaire bon ull els

resultats de la política expansionista de Justinià. Tot i que a curt termini aques-

ta política tingué èxits evidents, diversos estudiosos sostenen que els recursos

esmerçats en aquestes campanyes bèl·liques comprometeren la supervivència

de l'Imperi a mitjà i llarg termini.

13.3.2. La compilació jurídica

En època tardana, l'Estat romà havia sentit la necessitat de compilar, d'ordenar

i de comentar la vasta producció jurídica que les diferents instàncies judicials

i legislatives (l'emperador, el Senat, els comicis, etc.) havien anat promulgant.

Els juristes de Justinià foren conscients de la necessitat de posar ordre al

cos legal romà. Per això, fou promulgat el Corpus�iuris�ciuilis, 'Corpus

de dret civil', de Justinià.

El Corpus�de�dret�civil comprenia quatre seccions principals:

1) En primer lloc, havia recollit la part més important de les Institutiones, 'Ins-

titucions', de Gaius, un jurista del segle II dC. L'obra de Gaius s'havia convertit

en el manual de dret romà d'ús més comú.

El Codi de Teodosi

De fet, l'any 438 s'havia publi-
cat, per iniciativa dels empera-
dors Teodosi II i Valentinià III,
el Codi de Teodosi, que reco-
llia la legislació vàlida tant per
a Orient com per a Occident.
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2) En segon lloc, el Corpus de dret civil comprenia el Digestus, 'Digest', (533)

–també anomenat Pandectes, 'Enciclopèdia'– que consistia en un recull de ca-

sos pràctics, amb solucions i comentaris, extrets de les obres dels principals

juristes d'època imperial, com ara Papinià, Ulpià o Paulus. Servia, doncs, com

a exemplificació de la teoria de les Institucions de Gaius.

3) En tercer lloc, havia incorporat bona part de l'anomenat Codex Iustinianus,

'Codi de Justinià', que havia estat promulgat el 534 dC. Aquesta obra agrupava

la major part dels edictes imperials, és a dir, les disposicions legals emeses pels

emperadors, des d'Adrià fins a l'època de Justinià.

4) Finalment, el Corpus incloïa les Nouellae, és a dir, les constitucions promul-

gades durant el govern de Justinià.

La promulgació d'aquesta obra proporcionà una sòlida base per a

l'administració de la justícia i per a l'actuació dels governs bizantins. Esdevin-

gué una base jurídica unitària per a l'Estat bizantí, el qual experimentà una

tendència a la centralització de l'activitat judicial. En aquest darrer sentit, cal

advertir que els juristes d'època de Justinià recolliren tot allò que cregueren

útil, i ho adaptaren a les necessitats del seu temps. Per això, indirectament

reforçaren l'accentuació de l'absolutisme imperial.

En qualsevol cas, el Corpus de Justinià marcà un punt en l'evolució del dret ro-

mà, en configurar-se com la seva veritable font i base per al desenvolupament

de la romanística occidental.

13.3.3. Una literatura de cort

La cort de Justinià i de Teodora condicionà la vida cultural i artística de l'Orient

romà. El tret més distintiu de la seva política cultural és la forta incidència de

la cort imperial en el comissionament d'obres literàries.

El govern de Justinià veié l'aparició d'una autèntica literatura�de�cort,

vinculada als interessos de la cort imperial, que es fa ressò de les realit-

zacions de l'emperador i dels neguits imperials.

Procopi�de�Cesarea, que havia participat activament en les campanyes mili-

tars de Belisari, fou el principal historiador de Justinià. Els seus llibres bèl·lics

–titulats genèricament De�bellis, 'Sobre les guerres'– descriuen les campanyes

contra els perses, la campanya d'Àfrica contra els vàndals, i la campanya

d'Itàlia contra els ostrogots. Aquesta obra es complementa amb la Historia

Arcanca (o Anecdota). Publicada després de la mort de Justinià, l'obra conté
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suplements i explicacions al De bellis, amb crítiques notables als emperadors

i al mateix Belisari, que l'autor no pogué incloure en aquest llibre per por de

la reacció de l'emperador i de l'emperadriu.

Aquestes obres de Procopi, juntament amb la Chronica en grec de Joan Malalas

–considerat el primer historiador bizantí– constitueixen les fonts principals

per a l'estudi de l'imperi de Justinià.

L'altra obra de Procopi –el De�aedificis, 'Sobre les construccions'– és també

un típic producte de la literatura de cort. Tot i que no respon a un encàrrec

oficial, tal com de vegades s'ha afirmat, l'obra enumera i descriu totes les obres

públiques dutes a terme sota Justinià. Està basada en la informació dels arxius

imperials. És, doncs, una obra decisiva per a conèixer la realitat urbanística i

arquitectònica de la Constantinoble de mitjan segle VI dC.

Un grup de poetes, molts d'ells funcionaris i càrrecs polítics vinculats a la cort

de Justinià, com ara Pau el Silenciari, Macedoni el Cònsol o Julià el Prefecte,

figuren entre els autors d'alguns epigrames i poemes d'estil classicista recollits

en l'Antologia Palatina. Entre aquests, destaca el poema que Pau el Silenciari

dedicà a la restauració de Santa Sofia. Cresconi Corip, un poeta èpic d'origen

africà, actiu en el decurs del segle VI dC, fou la veu que lloà la reconquesta

bizantina del nord d'Àfrica i l'obra dels successors de Justinià.

També compongueren elaborats himnes litúrgics destinats a les celebracions

religioses amb participació dels membres de la cort imperial. Entre aquests,

destaquen els kontákia, 'himnes', obra del diaca Romà, que revelen la influència

de la poesia siríaca i de l'homilètica.

13.3.4. Fonaments de l'art bizantí

Justinià dugué a terme una vasta política d'obres públiques, consistent en la

construcció de nous edificis (esglésies, monestirs, campaments militars), i la

restauració de velles construccions.

L'activitat constructora de Justinià se centrà especialment en els dos

principals centres polítics de l'Imperi: la capital, Constantinoble, i Ra-

venna, la seu del govern bizantí a Itàlia.

A Constantinoble, Justinià procedí a la reconstrucció de diversos edificis reli-

giosos: Santa Irene, Santa Sofia (reconstruïda en dues ocasions), l'església dels

Sants Sergi i Bacus, i l'Apostoleion.

Lectures
complementàries

J.�Beckwith (1997). Arte pale-
ocristiano y bizantino. Madrid:
Cátedra (Manuales Arte Cáte-
dra).
R.�Krautheimer (1993). Ar-
quitectura paleocristiana y bi-
zantina. Madrid: Cátedra
(Manuales Arte Cátedra).
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Un dels primers edificis construïts en època de Justinià fou l'església�dels�Sants

Sergi�i�Bacus (527-536 dC). L'esquema aplicat resultà singular i innovador;

dins una planta quadrada s'inscriu una sala octogonal, amb alternança de nín-

xols rectangulars i semicirculars, coberta per una cúpula.

Aquest mateix principi arquitectònic –la planta central amb cúpula–

s'aplicà, amb més contundència, a les dues reconstruccions de la basí-

lica�de�Santa�Sofia, dutes a terme per Justinià.

Vers el 532 dC s'inicià la reconstrucció de la basílica�de�Santa�Sofia que ha-

via fundat Constantí. Els treballs foren dirigits per dos insignes arquitectes –

Antemi de Tralles i Isidor de Milet–, que aplicaren també l'esquema basat en

la planta central coronada amb una cúpula.

L'accés al recinte tenia lloc pel costat occidental per un gran atri que donava

pas a dos nàrtexs. L'esquema aplicat és el d'un quadrat central amb quatre

pilars units per arcs. L'espai central fou cobert per una gran cúpula de doble

casc que descansa sobre quatre petxines, sobre els arcs i sobre dues semicúpules

laterals. Des de l'exterior, la silueta de Santa Sofia –avui emmarcada pels quatre

minarets construïts després de la conquesta turca– domina el perfil de la ciutat,

amb la seva gran cúpula central.

L'articulació de l'espai interior de la basílica fou notablement condicionat per

les exigències litúrgiques. Gràcies al joc d'arcs, nínxols i cúpules, l'espai interior

semblava molt més gran del que era en realitat. Les parets laterals i la cúpula

foren decorades amb lloses de marbres i mosaics policromats, de manera que

a la llum directa que accedia a través de les nombroses obertures practicades a

les parets i a les cúpules, se sumava la llum indirecta reflectida per la decoració

parietal.

Planta de Sant Sergi i Bacus planta baixa (A) i
tribuna (B)

Constantinoble. Església dels Sants Sergi Bacus

L'interior de la basílica de Santa Sofia

A l'absis, situat al costat oriental, hi havia el synthronon d'argent, és a dir, els bancs reser-
vats per als religiosos, davant del qual s'alçava l'altar d'or cobert per un cimbori piramidal.
El bema, l'espai del presbiteri, aïllat per una reixa, avançava fins a ocupar bona part de
l'espai cobert per la semicúpula oriental. Des d'aquest punt iniciava la solea, el passadís
elevat que conduïa fins a l'ambon, la trona des d'on es predicava al poble. A l'interior, hi
havia una gran quantitat d'objectes preciosos: l'altar d'or, l'iconòstasi d'argent, les llànties
d'or que penjaven entre les columnes davant l'altar i a les naus laterals, les corones voti-
ves d'or que penjaven damunt l'altar, la gran trona revestida d'ivori amb incrustacions
d'argent i pedres precioses, i nombroses icones, relleus i cortines de seda i or que aïllaven
el moment en què es produïa la consagració.

En conclusió, els arquitectes de Justinià elaboraren una tipologia d'església

basada en la planta central, coberta de voltes fetes de maons, i coronada amb

una cúpula central, que s'adaptava prou bé a la litúrgia oriental. Ràpidament,

les províncies i els espais perifèrics adoptaren aquest model urbà, de manera

que la planta central amb cúpula fou l'esquema més utilitzat en l'arquitectura

religiosa d'Orient. No és estrany que aquesta mateixa tipologia fos adaptada als

Constantinoble. Basílica de Santa Sofia. Interior
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Balcans i en els territoris eslaus. També es difongué, adaptada a les exigències

del culte islàmic, a les mesquites d'Anatòlia i de zones tan allunyades com

Pèrsia, l'Àsia central o l'Índia septentrional.

L'altre punt central de l'activitat constructora de l'època de Justinià fou

Ravenna, la capital bizantina d'Itàlia, centre que rebé i assimilà amb

facilitat les tendències constantinopolitanes. Les noves modes estilísti-

ques que provenen de la capital s'observen en l'església�de�Sant�Vidal

de Ravenna, una de les joies de l'arquitectura tardana.

La planta de l'església de Sant Vidal (546-548 dC) és molt semblant a l'església

dels Sants Sergi i Bacus: un esquema octogonal, inscrit dins una planta qua-

drada, cobert per una volta que descansa sobre vuit pilars.

La influència de la capital és visible en la decoració escultòrica i en els mosaics

que revesteixen les parets. En efecte, els mosaics�del�presbiteri�de�Sant�Vidal

són una de les obres més conegudes de l'art tardà. A l'absis hi ha representat

un Crist assegut al tro, abillat com un emperador, rodejat d'arcàngels, en pre-

sència de sant Vidal, representat com un cortesà bizantí disposat a rebre la

corona del martiri que Crist li ofereix. També hi ha el bisbe Eclesi que ofereix

la representació de l'Església de Sant Vidal que ell mateix havia fet construir.

Als costats del presbiteri hi ha els mosaics amb les representacions de Justinià i

de Teodora, que constitueixen tal vegada una de les imatges més conegudes de

l'art bizantí. Al costat de l'Evangeli hi ha representat Justinià, que ofereix una

gran safata d'or, acompanyat del seu seguici i de la guàrdia imperial. També

hi ha la representació, feta en un segon moment, del bisbe Maximià (546-556

dC) i de dos clergues de Ravenna que sostenen un Evangeli enquadernat d'or i

gemmes. Al costat de l'Epístola hi ha la representació de l'emperadriu Teodora

que ofereix un calze d'or. Ricament abillada i engalanada amb diadema, arra-

cades i collar, duu una túnica de porpra brodada d'or en la qual hi ha repre-

sentada l'adoració dels Reis Mags.

Les representacions eren tot un senyal que la presència imperial era sentida

també lluny de la capital. A més, servien per a remarcar la importància de la

litúrgia i de la participació del poder imperial en les celebracions religioses que

hom analitzarà més detingudament en el subapartat successiu.

13.4. Cort, cerimonial i església

L'Estat bizantí té les seves arrels en les reformes de Dioclecià i de Constantí

que tendiren a reforçar el poder de l'emperador i a centralitzar les estructures

administratives de l'Estat.

Ravenna. Mosaic del presbiteri de Sant Vidal de
Ravenna amb la representació de Justinià i la

seva cort (aprox. 547)
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L'Estat bizantí disposava d'un aparat burocràtic molt articulat, in-

tegrat per funcionaris especialitzats en els camps de la defensa, de

l'ordenament jurídic i del sistema fiscal.

Evidentment, la principal autoritat de l'Estat continuava essent l'emperador.

Es rodejà d'una mena de gabinet, el sacrum consistorium, format per funciona-

ris d'alt nivell. Encara que el consistori imperial progressivament perdé poder

i competències, l'aparició cerimonial dels funcionaris de més alt nivell amb

motiu de les festes de la cort imperial era tot un espectacle.

La composició del gabinet imperial

Al capdamunt hi havia el magister officiorum, 'mestre dels càrrecs', que progressivament
adquirí molta importància, perquè controlava tot l'aparell burocràtic de l'Estat, com ara
el correu estatal, el cos d'inspectors i el cos de guàrdies palatines que arribaren a ser prop
de mil dos-cents funcionaris. També era l'encarregat del cerimonial de palau, per la qual
cosa controlava les ambaixades i les legacions que s'adreçaven a l'emperador. Rere seu hi
havia el quaestor sacri palatii, que dirigia l'administració de la justícia, preparava les lleis
i confirmava els decrets imperials, després el comes sacrarum largitionum i el comes rerum
privatarum, que eren els encarregats de controlar el patrimoni de l'Estat i el patrimoni
personal i privat de l'emperador, respectivament. També adquirí progressivament gran
importància el praepositus sacri cubiculi, l'encarregat de l'administració del palau imperial
i del guarda-roba del mateix emperador. Seguint el costum oriental, la major part dels
praepositi eren eunucs.

Pel que fa a l'administració�civil, la màxima autoritat teòrica rere l'emperador

eren els prefectes�del�pretori que controlaven l'administració de territoris ex-

tensos de l'Imperi. Així, en època de Justinià hi havia quatre prefectes: el pre-

fecte d'Orient, el prefecte de l'Il·líric, el prefecte d'Itàlia i el prefecte d'Àfrica.

Les dues capitals teòriques de l'Imperi –Roma i Constantinoble– continuaren

sota l'autoritat del seu propi prefecte�urbà, el segon rang de l'administració

imperial, rere el prefecte del pretori. Era el representant del Senat, que tenia

un caràcter consultiu, i de la ciutadania; per això, era l'únic que, en lloc de dur

uniforme militar, portava la toga, el vestit civil per antonomàsia.

L'Estat bizantí desenvolupà un important cos doctrinal relatiu a l'economia�i

a�la�fiscalitat, i desplegà un important aparat burocràtic que sotmeté els ter-

ritoris a un complicat i costós sistema tributari. La pressió de les exoneracions

tributàries ajuden a explicar, en part, la facilitat amb què extensos territoris

de l'Imperi (el nord d'Àfrica, Egipte, Síria i Palestina) abraçaren la causa dels

àrabs o dels perses.

Pel que fa a l'administració�militar, les reformes de Dioclecià i de Constantí

el Gran significaren importants canvis. Desenvoluparen l'anomenat exercitus

comitatensis, és a dir, tropes mòbils que acompanyaven l'emperador allí on

anava, i reduïren les tropes estacionades a les fronteres de l'Imperi. A Bizan-
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ci s'aprofundí en la distribució funcional i territorial dels comandaments de

l'exèrcit i es crearen tres generals en cap: un per a Orient, un per a Tràcia i

l'altre per a l'Il·líric.

Al mateix temps, es creà un exèrcit de limitanei, encarregat de vigilar les fron-

teres. Els soldats que formen part d'aquest cos rebien com a compensació pel

seu servei militar un tros de terra, de manera que es tractava d'un cos militar

format per petits propietaris, i tenien cura de la defensa de la frontera. Es tracta

d'una organització militar que tindrà gran transcendència en època medieval.

Una de les característiques més singulars de l'evolució històrica de l'estat

Bizantí és la creixent rigidesa administrativa del cerimonial de la cort i

de l'aparell estatal, a banda de la relació peculiar entre l'Església i l'Estat.

Un dels actes més peculiars era la proskynesis, 'prostració', que tots els súbdits

havien de fer al monarca (o a la seva imatge) com a reconeixement de la seva

especial vinculació amb la divinitat. Era un costum que tenia fortes arrels en

la civilització hel·lenística, però que no s'aplicà de manera general en època

romana. A Bizanci, segons sembla, fou introduït des de la cort dels sobirans

perses. Als membres del consistori imperial els era reservat l'adoratio purpurae,

'adoració de la porpra', que consistia a fer un petó al rivet porpra de la túnica

de l'emperador. En definitiva, la figura de l'emperador, representat en forma

d'icona o d'estàtua, era objecte d'una gran veneració entre els súbdits i objecte

de cerimònies molt codificades:

"El mateix Constantí féu fer una altra estàtua en fusta coberta d'or de si mateix, en la
qual sostenia amb la mà dreta una imatge de la Fortuna de la ciutat, també d'or. Decretà
també que el dia del seu aniversari aquesta estàtua de fusta havia d'entrar a l'hipòdrom
amb l'escolta de soldats abillats de capes i botes, que sostenien tots ells ciris blancs i que
el carro havia de donar la volta a la meta superior i arribar a l'arena, davant de la llotja
imperial, i que l'emperador de l'època havia d'alçar-se i agenollar-se davant l'estàtua de
l'emperador Constantí i de la Fortuna de la ciutat."

Chronicon Paschale, 330, 1.

La relació entre Església i Estat és del tot singular. No cal interpretar-ho en

termes de tensions o de conflictes, sinó més aviat com una simbiosi progressiva

de totes dues institucions en un únic organisme politicoreligiós.

Aquesta peculiar relació –allò que els especialistes anomenen cesaropapisme–

comporta una col·laboració conscient contra tot tipus de perill que amenaci

l'ordre teòcratic. L'Estat considera l'Església part del seu aparell institucional;

l'Església, per la seva banda, es col·loca sota la tutela del poder imperial (o

posteriorment dels poders estatals "nacionals"), i sanciona la legitimitat del

governant, mitjançant tota una sèrie de cerimònies litúrgiques.

El llibre de cerimònies

Progressivament,
l'administració bizantina anà
codificant, de manera molt es-
tricta, tot el protocol imperial i
el desenvolupament de les ce-
rimònies en què l'emperador
prenia part. Hom coneix bona
part d'aquestes reglamentaci-
ons gràcies al Llibre de ceremò-
nies de l'emperador Constantí
VII Porfirogènit (905-959 dC).
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El cesaropapisme

Els trets fonamentals d'aquesta teoria política foren heretades per Rússia i per l'Imperi Rus,
com testimonien aquestes paraules del Patriarca de Constantinoble, Antoni, dirigides al
gran duc de Moscou Basili i Dimitrevic:

"No és just, fill meu, el que has dit: 'Tenim una església, però no tenim un emperador'.
És absolutament impossible per als cristians tenir una església i no tenir un emperador,
ja que Imperi i Església constitueixen un tot únic, impossible de separar. Escolta Pere, el
príncep dels apòstols, quan a la primera Epístola diu: 'Temeu Déu, honreu l'emperador'."

G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado Bizantino (pàg. 544-545). Madrid: Akal.

L'emperador apareixia com a protector de l'Església i de la fe veritable, escollit

per Déu, imatge vivent de l'imperi cristià que li ha estat confiat per la gràcia

de Déu mateix. Per tant, l'emperador tenia una relació especial i íntima amb

la divinitat, per la qual cosa havia de ser objecte d'una especial reverència,

sancionada amb un suggestiu cerimonial quan feia acte de presència a la cort,

davant els seus súbdits, o a l'església, davant els fidels.
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14.La ciutat eterna

Les quatre lletres que formen el mot Roma han bastit, en l'imaginari col·lectiu,

un univers mític que constitueix un punt de referència indispensable per a la

comprensió de l'evolució històrica dels pobles d'Occident.

Per activa o per passiva, amb entusiasme o per coacció, per imitació o

per reacció, totes les èpoques de la civilització occidental, des de les ge-

neracions que veieren la caiguda de l'Imperi fins als nostres temps, s'han

fet amb una imatge pròpia de Roma, i s'han servit de les realitzacions

històriques del món romà per a fonamentar llurs propis mites.

Acudit de La Vanguardia (2000), arran de la caiguda del viaducte modern d'Esparraguera, després d'una riuada.

14.1. La caiguda de l'Imperi

Arran de l'aparició d'altres capitals de l'Imperi i, sobretot, arran de la desapa-

rició de l'Imperi Romà d'Occident, Roma perdé bona part del seu pes polític,

en benefici d'altres ciutats de l'Imperi (Constantinoble, Milà, Ravenna)

La decadència�de�l'Imperi�Romà –l'anomenat Gibbon's problem– ha es-

devingut un dels temes més debatuts i controvertits de la historiografia

occidental.

Des de sempre, hom s'havia interrogat sobre les causes que havien portat a

la desaparició de l'Imperi i s'havien avançat hipòtesis diverses. Durant el se-

gle XVIII –el segle de les llums–, el debat historiogràfic es plantejà amb rotun-

ditat total de la mà de dos autèntics clàssics de la historiografia occidental:

les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence,

Lectura recomanada

La millor aproximació és el
llibre següent:
A.�Giardina;�A.�Vauchez
(2000). El mito di Roma. Da
Carlo Magno a Mussolini. Ba-
ri / Roma: Laterza Editori.
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'Consideracions sobre les causes de la grandesa i decadència dels romans', de

Montesquieu (1734) i, sobretot, la monumental History of the Decline and Fall

of the Roman Empire, 'Història de la decadència i caiguda de l'Imperi Romà', de

l'historiador anglès Edward Gibbon (1776-1788).

Edward Gibbon i la decadència de l'Imperi Romà

Gibbon tingué la idea d'escriure sobre la decadència i caiguda de Roma, mentre meditava
entre les ruïnes del Capitoli el 1764:

"Els grecs, després que el seu país hagués estat reduït a la condició de província, atribuïren
els triomfs de Roma, no pas als seus mèrits, sinó a la sort de la República [...].

L'auge d'una ciutat, que s'havia transformat en un imperi, pot fer-se mereixedor, com a
prodigi singular, d'una certa reflexió filosòfica. Però la decadència de Roma fou la conse-
qüència natural i inevitable d'una grandesa desmesurada. La prosperitat portà el principi
de la decadència. Les causes de la destrucció es multiplicaren amb l'extensió de les con-
questes. I, tan aviat com el temps o l'atzar remogueren el seu suport artificial, aquesta ex-
traordinària estructura caigué sota la pressió del seu propi pes. La història de la seva ruïna
és simple i òbvia. En lloc de preguntar-nos per què l'Imperi Romà caigué, hom hauria de
meravellar-se pel fet que subsistís durant tant de temps. Les legions victorioses que, en
guerres llunyanes, adquiriren els vicis dels estrangers i dels mercenaris, en primer lloc,
oprimiren la llibertat de la república i, després, violaren la majestat de la porpra. Els em-
peradors, ansiosos per aconseguir la seva salvació personal i la pau de l'Estat, s'enviliren
promovent la corrupció de la disciplina que els havia fet quelcom formidable per a la
seva supremacia i davant l'enemic. El vigor del govern militar es relaxà i, a la fi, desapa-
regué amb les institucions parcials de Constantí. I el món romà fou devastat pel diluvi
dels bàrbars. La decadència de Roma sovint s'ha atribuït al trasllat de la seu de l'Imperi.
Aquesta història, però, ha mostrat que els poders del govern restaren dividits més que
no pas traslladats. [...]

La fundació de Constantinoble contribuí molt més a la conservació de l'Imperi d'Orient
que a la ruïna de l'Imperi d'Occident. Com que la felicitat de la vida eterna és el gran ob-
jecte de la religió, nosaltres podem escoltar, sense sorpresa ni escàndol, que la introduc-
ció, o si més no l'abús, del cristianisme tingué algun tipus d'influència en la decadència
i caiguda de l'Imperi Romà [...].

Si la decadència de l'Imperi Romà fou accelerada per la conversió al cristianisme, la re-
ligió victoriosa mitigà la violència de la caiguda i suavitzà el temperament ferotge dels
conqueridors.

Aquesta terrible revolució pot ser aplicada amb utilitat a l'explicació de la història present.
Tot patriota ha de preferir i promoure l'interès i la glòria exclusiva de la seva pàtria. A un
filòsof, però, li ha de ser permès tenir una visió molt més àmplia, i considerar Europa com
una gran república, els diversos habitants de la qual han aconseguit gairebé el mateix
nivell d'educació i cultura. La balança del poder continuarà fluctuant i la prosperitat del
propi país o dels països veïns alternativament podrà créixer o disminuir. Però, aquests
esdeveniments parcials no poden malmetre el nostre estat general de felicitat, el sistema
de les arts, de les lleis o dels costums, que distingeix de manera tan avantatjosa els euro-
peus i les seves colònies de la resta de la humanitat. Els pobles salvatges de la terra són els
enemics comuns de la societat civilitzada; nosaltres podem preguntar-nos amb curiositat
ansiosa si Europa encara pot ser amenaçada amb la repetició d'aquestes calamitats que
oprimiren certament les armes i les institucions de Roma. Tal vegada aquestes mateixes
reflexions podran il·lustrar la caiguda de qualsevol imperi poderós i explicar les causes
probables de la nostra seguretat actual."

E. Gibbon (1776-1788). "Observacions generals sobre la ruïna de l'Imperi Romà a Occi-
dent". Història de la decadència i caiguda de l'Imperi Romà (cap. 38).

La pèrdua�de�la�importància�política�de�Roma, que no disposava ja d'un

imperi per a governar, a la llarga provocà la decadència física de la ciutat.

Els edificis, especialment els públics, foren apropiats per a usos privats; molts

acabaren en ruïnes, i no foren reconstruïts; els marbres foren reaprofitats en

altres construccions o cremats per a obtenir calç.
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A partir del segle VII dC, a l'ombra de l'esplendor perduda, es difongué

la imatge i la idea de la Roma�vídua, de la capital en decadència que ha

estat abandonada pel poder polític i lliurada a la seva pròpia sort.

Aquest mite aprofita molts dels tòpics del gènere historiogràfic que insistien en

la corrupció dels costums i en la decadència moral de les generacions presents,

en contrast amb una situació pretèrita, gloriosa i idealitzada. La ruïna�material

evidenciava la decadència de Roma, però també servia, indirectament, com a

mesura del grau d'esplendor aconseguit en el passat. En paraules d'Hildebert

de Lavardin (s. XII): "quanta Roma fuit, ipsa ruina docet", 'les mateixes ruïnes fan

veure què gran que fou Roma'.

Aquest mite�de� la� ciutat�abandonada i en ruïnes apareix també en altres

ocasions en què una capital és conquerida per una potència estrangera.

Constantinoble, ciutat abandonada

Entre el 1399 i el 1400, Manuel, l'emperador de Bizanci, féu una gira per l'Europa occi-
dental per a demanar ajuda contra els turcs que assetjaven l'Imperi Bizantí. Un historia-
dor anglès del segle XV ens ha llegat la impressió que provocà aquesta visita:

"Jo tenia present en el meu cor la crueltat que comportava el fet que aquest gran príncep
cristià [l'emperador de Bizanci] fos obligat per les amenaces dels infidels a deixar el llunyà
Orient per visitar les llunyanes illes d'Occident per a cercar ajut contra els infidels. Déu
meu! On ets, antiga glòria de Roma? Avui ha estat destruïda completament la grandesa
del teu imperi i se't poden aplicar de veritat les paraules de Jeremies: 'Aquella que era una
princesa entre els pagans i una reina entre les nacions, ara és obligada a fer de serventa'.
Qui hauria mai cregut que tu hauries caigut fins a tanta misèria, fins al punt de no tenir
ni tan sols el poder suficient per a ajudar la fe cristiana, després que, en un altre temps,
haguessis governat, tot el món sencer des del teu noble tron."

Chronicon Adae de Usk, citat per G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado Bizantino (pàg.
546). Madrid: Akal.

14.2. La seu de Pere

Prenent com a fonament alguns fragments dels textos evangèlics, que atorga-

ven a la seu de Pere una mena de primacia espiritual sobre les altres seus, els

bisbes de Roma anaren desenvolupant la idea que la ciutat i el seu bisbe gaudi-

en del primat sobre tota la cristiandat. Roma hagué de fer front als patriarques

d'altres seus –Antioquia, Alexandria i, sobretot, Constantinoble– que mai no

han acabat de reconèixer el primat del bisbe de Roma.

En la consolidació del paper de Roma com a cap de la catolicitat occidental

tingué molt a veure l'actuació de diversos pontífexs romans –com ara el papa

Damas (363-384 dC), Lleó Magne (440-461 dC), Gelasi i (492-496 dC) o Gre-

gori Magne (590-604 dC). Abandonada pel poder central, el bisbe de Roma

esdevingué progressivament la màxima autoritat política de la ciutat i així ho

tendiren a reconèixer fins i tot els emperadors, que lliuraren al papa alguns

dels edificis "públics" de la ciutat.
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En època medieval, els pontífexs intentaren de trobar un fonament "jurídic"

que justifiqués el seu predomini espiritual universal i que legitimés els seus

drets en el poder terrenal. Per això, s'inventaren un document –la donació�de

Constantí–, pel qual l'emperador Constantí hauria concedit al bisbe de Roma

la protecció espiritual de tot l'Imperi i el domini temporal sobre Occident.

El�mite�de�la�Roma�cristiana ha estat bastit, en part, gràcies a la cristi-

anització de moltes idees i símbols de la Roma pagana.

El bisbe de Roma utilitza encara el títol pagà de pontífex màxim i, entre els

seus atributs, figura la tiara, també d'origen pagà. Moltes esglésies i moltes

festivitats tenen els seus fonaments en temples i celebracions paganes.

Cristianització de festivitats paganes

Eudòxia, la muller de l'emperador Arcadi, féu portar des de Jerusalem les cadenes de Sant
Pere, i les diposità en una església construïda expressament anomenada San Pietro in
Vincoli (la denominació vincoli fa referència a les cadenes). Transformà les celebracions
en record de la victòria d'Àctium en la festa de dedicació de l'esglèsia.

Esdevinguda "capital" de la cristiandat, l'església recuperà moltes de les

idees de la propaganda imperial romana que insistia en el paper civilit-

zador de Roma. Com deia el papa Damas (segle IV dC), un dels artífexs

de l'anomenat nacionalisme romà, "és per mitjà de la càtedra de Pere

que Roma ha esdevingut la capital del món".

D'acord amb aquesta concepció, la Roma pagana hauria estat regenerada grà-

cies al baptisme cristià per a esdevenir el baluard del món, la salvaguarda de

la civilització.

Encara avui dia Roma és, per damunt de qualsevol altra cosa, el símbol del

poder de l'Església catòlica. Roma locuta, causa finita diu la sentència. Quan les

autoritats de la Cúria romana –una altra institució eclesiàstica amb un nom

heretat de la Roma imperial– s'han pronunciat sobre un determinat aspecte,

s'han esgotat totes les instàncies possibles.

14.3. El redescobriment de l'antiga Roma

A mesura que la capital esdevenia el centre de la cristiandat occidental, el re-

cord de la Roma antiga –de la Roma pagana– queda progressivament en segon

pla, fins a caure en l'oblit.

La donació de Constantí

El document reproduïa una
donació efectuada per Cons-
tantí el Gran al papa Silvestre
i (314-335 dC) i els concedia
una supremacia espiritual so-
bre els altres bisbes i patriar-
ques en matèria de fe i de cul-
te. També li concedien el do-
mini temporal sobre Roma i
sobre la meitat occidental de
l'Imperi. Segons la tradició,
Constantí li hauria fet aquesta
donació pel fet de curar-lo de
la lepra i de convertir-lo al cris-
tianisme. La falsedat del docu-
ment fou reconeguda en el Re-
naixement per Lorenzo Valla.
Sembla que en realitat el docu-
ment fou escrit entre 750 i 800
dC.

Roma i el futur del món

Un poema anònim del segle VII
citat per Beda el Venerable re-
cull aquesta idea de l'eternitat
de Roma i de la vinculació en-
tre Roma i el futur del món:
"Mentre el Colosseu estigui
dempeus, també estarà dem-
peus Roma. Quan caigui el Co-
losseu, caurà Roma. Quan cai-
gui Romà, caurà també el món
sencer".
Beda el Venerable, recollit a
Ch. Du Fresne; Sieur Du Cagne
(1762). Glossarium ad scripto-
res Mediae et Infimae Latinitatis
(vol. II, pàg. 407). Basilea.
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La recuperació material i espiritual de la Roma pagana és fruit d'un per-

llongat procés que culmina en el Renaixement (un altre mot gens ca-

sual).

Les ruïnes de Roma

Des d'època medieval circulen tota una mena d'obres que descriuen les grandeses, pas-
sades i presents, de Roma: l'Anònim d'Einsiedeln, que conté un llistat de monuments i
d'esglésies, els Mirabilia urbis Romae, 'Coses dignes d'admirar de la ciutat de Roma', de
Nicolau de Munkathvera, de mitjan segle XII, i la Narratio de mirabilibus urbis Romae, 'Relat
de coses memorables de la ciutat de Roma', del mestre Gregori del 1220. Eren una mena
de vademecum per al peregrí que s'acostava a Roma.

El redescobriment�material�de�la�Roma�clàssica fou obra d'homes dels segles

XIV i XV, com Giovanni Dondi, que arribà a Roma el 1375, de Poggio Bracci-

olini, de Leon Battista Alberti o de Biondo Flavio. Tots ells publicaren obres

descriptives de la topografia i les ruïnes de l'antiga Roma, que superen per la

seva profunditat els catàlegs de monuments fets en època medieval.

La reivindicació de la grandesa de la Roma antiga té també la seva cara

lingüística. La recuperació del llatí era, en certa manera, una de les fa-

cetes de l'apropiació del llegat romà.

En els segles XV i XVI, la utilització del llatí fou qüestionada per la irrupció de

les llengües romàniques. Amb tot, hi hagué interès per la recuperació del llatí;

ara bé, es defensava un llatí purificat i depurat de la deformació a la qual ha

estat sotmès per l'ensenyament escolàstic eclesiàstic i per l'abundància de girs

i expressions calcats de les llengües romàniques. El llatí era també la llengua

de l'Imperi, tal com recordava l'humanista Lorenzo Valla:

"La llengua llatina és com una penyora sagrada entre els homes i, sense dubte, la seva
potència divina és gran, ja que ha estat guardada piadosament i religiosament durant
tants de segles per part d'estrangers, bàrbars i enemics, fins al punt que nosaltres, romans,
no ens n'hem de doldre, sinó exultar i fins i tot enorgullir-nos-en davant tot el món. Per-
dérem Roma; perdérem el domini i l'Imperi, no tant per culpa nostra sinó per culpa dels
temps. Amb tot, en virtut del poder molt més esplèndid [que representa el coneixement
del llatí] continuem regnant encara sobre una gran part del món, perquè 'l'Imperi Romà
es troba allí on regna la llengua de Roma'."

Lorenzo Valla (1444). Elegantiarum linguae latinae libri.

El llatí esdevenia també un referent i un model per a les llengües vernacles,

les quals adaptaren termes i construccions pròpies de la llengua llatina, con-

siderada més noble i culta.
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Els llatinismes en la prosa catalana del segle XV

Els prosistes catalans del segle XV mostraren una gran predilecció per les construccions
sintàctiques llatines. Anteposaren els complements al nom, col·locaren sovint el verb en
posició final i mostraren predilecció per l'ús del gerundi (que usaren com si es tractés dels
participis de present llatins). Heus ací un exemple de Roís de Corella:

"Fatiga seria de prolixitat enutjosa recitant descriure les discretes raons que, per aconhor-
tar la trista criada, Latíbula parlant recitava."

Joan Roís de Corella, La història de Lèander i Hero.

A més, en el Renaixement es reintroduí la llengua grega en el sistema educatiu.

En efecte, durant tota l'edat mitjana el coneixement del grec fou extremada-

ment rar a Occident. Calgué esperar a la fi del segle XIV perquè el grec fos de

nou objecte d'estudi a les ciutats i a les universitats.

L'estudi del grec

El 1397 l'humanista florentí Coluccio Salutati (1331-1406) féu venir el diplomàtic bizantí
Manuel Chrisoloras a ensenyar grec a Florència. Segons el seu alumne, Guarino Verone-
se, Chrisoloras "explicava el significat dels mots amb tanta simplicitat i amb tanta clare-
dat i descobria el sentit proposat pels autors de tal manera que semblava que posava les
farinetes mastegades a la boca dels infants [...]. La seva familiaritat amb el grec era tal
que hauries pogut creure que havia nascut a Atenes". Per la càtedra de Florència passa-
ren importants mestres, com el cardenal Bessarió (1400-1472). El coneixement del grec
s'estengué gràcies al seus deixebles. També cal mencionar la tasca de la impremta vene-
ciana d'Aldo Manuzio (1449-1515), que fou la principal empresa editora de textos grecs.

Al segle XV sorgí una aspra polèmica entorn de la "qüestió�de� la� llengua".

La polèmica enfrontava els que propugnaven l'ús de la llengua llatina com a

instrument únic o privilegiat per a la transmissió dels coneixements i per al

conreu literari, i els que defensaven la validesa de les llengües vulgars.

Els primers s'esforçaven a emprar un llatí pur i incontaminat de vulgarismes,

i consideraven les obres dels clàssics –Cèsar i Ciceró in primis– com a models

lingüístics. Els més extremistes propugnaven la imitació servil del llatí cicero-

nià. En el debat hi prengué part tothom. En el Ciceronianus (1528) d'Erasme de

Rotterdam (1469-1536) es ridiculitzaven els disbarats i els excessos dels puris-

tes que l'autor anomenava, despectivament, "els simis de Ciceró".

Progressivament, la posició i consideració de les llengües vulgars millorà, so-

bretot arran de la codificació de l'ortografia i de la gramàtica. Aleshores apa-

regueren les primeres obres normativistes o apologètiques de les llengües ver-

nacles, com ara les Prose della volgare lingua, 'Proses de llengua vulgar' (1525),

de Pietro Bembo, o la Deffense et illustration de la langue française, 'Defensa i

il·lustració de la llengua francesa', del grup de La Plèiade (1549).
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La recuperació dels valors de la Roma antiga per part dels renaixentis-

tes fou total. Com afirma Panofsky en una obra cabdal per a entendre

aquest període, Renaixement i renaixences a l'art occidental, allò que dis-

tingeix el veritable Renaixement dels moviments anteriors no és tant la

fascinació que se sentia per tot el que era antic com més aviat la cohe-

rència de les seves diverses expressions artístiques i culturals, i també la

profunda convicció que la veritat i la bellesa enfonsen les seves arrels

en la civilització clàssica.

Ara bé, aquesta recuperació del paganisme antic i del món clàssic tingué els

seus límits. A partir dels anys vint del segle XVI, es començà a detectar un

important canvi d'actitud per part de l'Església en la recuperació dels símbols

de la Roma pagana. El saqueig de Roma per part de les tropes del conestable

de Borbó (1527) i els inicis de la Reforma protestant assenyalen un canvi de

direcció en la reivindicació de l'antiguitat romana, especialment dels seus trets

més paganitzants. Per exemple, un papa tan intel·lectualment sòlid com Adrià

VI –Adrià d'Utrecht–, el preceptor de Carles V, en veure les estàtues clàssiques

instal·lades als jardins, preguntà l'any 1522 què feien allà "aquells ídols dels

pagans".

Un altre punt d'inflexió el marca el pontificat de Pau III (1534-1549), de la

noble família dels Farnese, considerat el darrer papa del Renaixement. Pau

III donà un nou impuls a la política d'embelliment de la ciutat. Es modificà,

emperò el centre d'interès. Ara, prevalia la Roma cristiana, la seu dels papes,

més que no pas la Roma antiga. Bona part de les seves actuacions estaven

destinades a sancionar la importància dels pelegrinatges, i el paper de Roma

com a capital de la catolicitat. No cal dir que els vents del concili de Trento i

la Contrareforma desterraren per sempre més el mite de la Roma pagana.

14.4. La nova Babilònia

A l'inici del segle XVI, Roma apareixia com una ciutat en ebullició, plena

d'obres, vital, que es refeia sense massa vergonya i massa complexos en

l'univers del paganisme clàssic.

Això, unit als costums de la Cúria papal, en què el nepotisme, la simo-

nia, els costums llicenciosos, el dispendi i el luxe estaven a l'ordre del

dia, provocava la crítica de tots els que desitjaven una tornada a la pu-

resa i a la pobresa del missatge evangèlic.

No era el primer cop que es criticava el comportament de les altes jerarquies

de l'Església catòlica. De fet, idees de retorn a la pobresa apostòlica i crítiques

al luxe de l'Església s'havien anat generant en època medieval, per exemple,

arran de l'activitat de Francesc d'Assís (1182-1226) i de la difusió dels ordres
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mendicants. Es propugnava el retorn a la pobresa apostòlica, l'exercici de la ca-

ritat, i la pràctica de l'activitat contemplativa. Progressivament, aquestes idees

s'estengueren per tot Europa i donaren lloc a moviments, més o menys direc-

tament enfrontats a la posició oficial de la jerarquia eclesiàstica.

La Cúria papal fou objecte de fortes crítiques durant el temps que el papat tin-

gué la seu a Avinyó, que fou anomenat la "captivitat babilònica" (1309-1377).

A més, la figura del pontífex fou durament criticada per diversos personatges,

com ara Cola di Rienzo, promotor de la República romana (1347), o Savora-

nola, el predicador que derrocà els Medici i instaurà a Florència una república

teocràtica (1494-1498).

Pel centre d'Europa s'estengueren moviments contraris a l'actuació de la jerar-

quia eclesiàstica, en general, i de la Cúria romana, en particular. Els hussites,

encapçalats pel bohemi Huss (1369-1415), sacsejaren durant tot el segle XV els

territoris de l'Imperi, llançant tota classe de crítiques contra el pontífex.

Ara bé, les amonestacions més fortes vingueren de Martí�Luter, un frare agustí

alemany que, en visitar Roma l'any 1510, quedà literalment escandalitzat per

la conducta de la Cúria romana. Cal recordar la famosa anècdota atribuïda

a Luter, segons la qual el reformador protestant hauria donat amb gust mil

florins, si els hagués tingut, per no haver hagut de contemplar la ciutat de

Roma.

Aquest nou mite fou sancionat per la publicació l'any 1545 del llibre de Luter,

De captiuitate Babylonica ('Sobre la captivitat babilònica'), que duu el significa-

tiu subtítol de 'Contra el papat fundat pel diable, la gran meretriu de què parla

l'Apocalipsi'.

Aleshores neix el mite�de�Roma�com�a�nova�Babilònia, de la Roma

plena de gent pecaminosa que, lluny dels preceptes de l'Evangeli, viu

en un clima de disbauxa, de pecat, de luxúria, en la qual tot, fins i tot

la pròpia salvació personal, pot ser objecte de compra o de venda.

14.5. La melangia itàlica

Roma i Itàlia han fascinat bona part dels visitadors, ocasionals o no, que acu-

llen. El mateix Erasme deia que només les aigües del Leteu li podrien fer obli-

dar el dolç record dels jorns romans.

La captivació i la fascinació que provoca Itàlia i la seva capital tenen

una llarga història, més o menys tòpica, dins l'imaginari col·lectiu dels

pobles d'Occident.

La costa d'Amalfi, etapa del viatge a Itàlia
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A mitjan segle XVIII, s'inaugura entre els intel·lectuals de l'Europa central la

moda del viatge�a�Itàlia i, posteriorment, a Grècia i a Orient, a la descober-

ta de les restes materials de civilitzacions antigues. En general, es tractava

d'experiències que tendien a evocar, amb to nostàlgic, el passat cultural de

l'antiguitat grecoromana.

Entre els iniciadors d'aquest tipus d'aventures figura Johann Joachim Winckel-

mann (1717-1768), arqueòleg, historiador de l'art i prefecte de les antiguitats

de Roma. Winckelmann, gran teòric del neoclassicisme, exposa les seves teo-

ries en els Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke, 'Reflexions so-

bre la imitació de les obres gregues' (1755), i en la monumental Geschichte der

Kunst des Alterhums, 'Història de l'art de l'antiguitat' (1764), el primer "assaig de

teoria sistemàtica" de l'art clàssic. Per Winckelmann, les obres de l'antiguitat

clàssica eren models d'imitació perenne.

Winckelmann fou el capdavanter d'un moviment intel·lectual i espiritual ca-

racteritzat pel seu amor per l'antiguitat. D'aquest esperit se'n feren ressò tots

els primers romàntics: Goethe, Schiller, Herder, Humboldt, Hölderlin, Byron.

L'escapada a Itàlia (o a Grècia) esdevingué part essencial de les experiències

d'un romàntic.

El mateix Goethe (1749-1832) escrigué un diari en el qual recollia l'experiència

dels viatges a Itàlia. En efecte, fruit del viatge que Goethe féu durant els

anys 1786-1788, aparegué Die italianische Reise, 'Viatge a Itàlia' (publicat el

1816-1817), en què l'autor relata els dies, inoblidables, que visqué a Itàlia. En

les pàgines del diari es combinen la llibertat personal, les experiències eròti-

ques o la descoberta de llocs, monuments i poblacions, que fins aleshores ha-

vien viscut únicament en el terreny del mite i de la imaginació, és a dir, el

gaudi total dels sentits i del plaer.

L'evocació romàntica del món romà és present també en les Römische Elegien,

'Elegies romanes' (1790-1795), en què Goethe, a banda de recuperar el dístic

elegíac, recreava enyorívolament les experiències personals i els ambients de

Roma. No és estrany que Goethe, en els darrers anys de la seva vida, confessés

que "només a Itàlia havia estat completament feliç".
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"Digueu-me, oh pedres! Parleu, vosaltres, palaus enlairats!
Una paraula, carrers! Geni, per què no et bellugues?
Sí, tot és ple d'esperit dins les sagrades muralles,
eterna Roma, només tot calla tant per a mi.
A cau d'orella, qui em parla? En quina finestra veuré
un jorn la gentil criatura, que tot abrusant-me em refresqui?
Encara els camins no endevino, a través dels quals, sempre, sempre
per anar vers ella i deixar-la del temps preciós faci ofrena?
Encara contemplo esglésies, palaus i columnes i ruïnes,
tal com un home prudent fa un ús com s'escau del viatge.
Però això no triga a passar; llavors no hi haurà més que un temple:
temple d'amor solament, que a l'iniciat ha de rebre.
Oh potser sí que ets un món, Roma; però sense l'amor
el món no podria ser el món, ni Roma no seria Roma".

J.W. Goethe. Elegies romanes 1 [trad. d'F. Formosa (1984). Poesia alemanya. Barcelona: Edi-
cions 62 (Col·lecció MOLU, 32)].

Aleshores es posà de moda "el viatge a Itàlia", entès com un viatge de

formació, que permetia el coneixement directe i no mediat de les restes

materials de l'antiguitat clàssica. A més, mitjançant la contemplació de

les ruïnes de Grècia i d'Itàlia, l'estudiós, normalment procedent del nord

o del centre d'Europa, podia accedir i compartir l'esperit i l'ideal humà

de l'antiguitat grecoromana.

La literatura i el cinema han contribuït a potenciar el mite del viatge a Itàlia

com a etapa formativa de l'adolescent, que accedeix per primera vegada als

plaers de la vida, com a escenari de la bellesa suprema, o com a marc ideal de la

felicitat humana. En més o menys grau, aquestes idees estan presents en obres

cabdals de la cultura occidental, com ara Der Tod in Venedig, 'Mort a Venècia',

del novel·lista alemany Thomas Mann (1912), magistralment portada al cine-

ma per Luchino Visconti amb el títol de Morte a Venezia (1971), o A Room with

a view, 'Una habitació amb vistes', la novel·la d'E.M. Forster (portada al cinema

per James Ivory el 1986).

14.6. Llibertat i República

Durant l'edat moderna, Europa s'educava amb la lectura de textos escolars

en què s'exaltaven els grans personatges de la història romana, especialment

d'època republicana. Ara bé, en el segle XVIII, té lloc, especialment a França, la

recuperació de tot un seguit de símbols al·lusius a la República romana, recu-

peració que fou afavorida, sens dubte, per l'onada revolucionària que visqué

França des de 1789.

Inicialment s'elogiaven determinats personatges amb la intenció d'exaltar-ne

l'heroïcitat, sense que aquesta recuperació tingués cap connotació política.

Simplement eren símbols de l'amor a la pàtria, del respecte de la jerarquia, de

l'ardor bèl·lic, de l'honestedat, de la fidelitat a la paraula donada o del temor
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a Déu. És en aquest sentit que cal valorar alguns dels quadres del pintor ne-

oclàssic David, com ara el famós Jurament dels Horacis, comissionat per Lluís

XVI, o el també prou conegut Rapte de les Sabines.

L'execució de Lluís XVI i la proclamació de la República francesa (1789)

comportà un gir en la recuperació dels símbols i de les imatges de

l'antiguitat romana. A partir d'aquest moment, es polititzaren en sentit

filorepublicà.

Aquest fet era relativament fàcil si recordem les paraules de Desmoulins, un

dels famosos revolucionaris de l'època: "amb el cap farcit de grec i de llatí, érem

republicans de col·legi."

L'exaltació dels Brutus

Els dos Brutus, Luci Juni Brutus –el primer cònsol de la República– i Marc Juni Brutus –
l'assassí de Cèsar– esdevingueren el símbol de les noves llibertats. El 1788 Alfieri dedicà
el seu Bruto primo a George Washington, l'heroi de la independència americana. Durant
la invasió francesa d'Itàlia, el 1796, el papa es veié obligat a donar a la ciutat de Roma el
bust de bronze de Luci Juni Brutus (que encara avui dia es guarda als Museus Capitolins,
la col·lecció propietat del comú de Roma) i la testa marmòria de Marc Juni Brutus. Era el
símbol de l'abolició del poder temporal del papa i de la recuperació per part de la ciutat
de Roma de la seva llibertat.

Luci Juni Brutus, l'instaurador de la República romana, esdevingué el símbol de la in-
tegritat republicana. El pintor David, que ja s'havia significat per la creació de quadres
d'argument clàssic –com ara El rapte de les sabines o El jurament dels Horacis– presentà al
Saló del 1789, en ple clima revolucionari, un quadre amb el títol Juni Brutus, primer cònsol,
de retorn a casa, després d'haver condemnat els seus dos fills que s'havien unit als Tarquinis i
havien conspirat contra la llibertat republicana. Els lictors li porten els seus cossos perquè els
en doni sepultura. Era una exaltació més del creador de la República romana per part de
la França revolucionària.

Altres símbols de la República i de la llibertat republicana es posaren de moda.

Entre aquests, el pileus, el casquet de feltre que es posaven els esclaus en el

moment d'adquirir la llibertat. De fet, a Roma el pileus ja havia estat objecte

d'utilització política, ja que un dels assassins de Cèsar havia posat un pileus a

la punta d'una llança per a incitar el poble a restaurar la República, i s'havien

emès monedes amb un pileus posat entre dos punyals. Per tots aquests motius,

a partir de la Revolució Francesa, les imatges de la República i de la Llibertat

duen l'anomenada gorra frígia, la qual en realitat és un pileus. La gorra frígia

–el pili dels romans– ha esdevingut el símbol de la República i també el de la

llibertat.

14.7. L'autoritat i el poder de Roma

La rotunditat de la conquesta romana i l'exercici del poder han fascinat des de

sempre els règims polítics de vocació totalitària.

El mite�de�l'imperialisme�romà fou recuperat per les classes dirigents itali-

anes per a reclamar per al nounat Estat italià, descartat de la cursa neocolo-

nialista, un lloc en el repartiment del món. És aleshores quan es recupera la

Bitllet de 50 cèntims de la República espanyola
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figura d'Escipió, el general que derrotà Cartago (una potència africana), amb

la qual cosa Itàlia justificava i legitimava la seva expansió imperialista italia-

na per terres d'Eritrea, Somàlia, Etiòpia i Líbia. És simptomàtic que la guerra

de Líbia (1911-1912) fou definida per alguns contemporanis com la Quarta

Guerra Púnica.

Qui més s'ha apropiat del mite�de�l'autoritarisme de l'Estat romà han

estat els moviments totalitaris dels estats llatins, en particular, el feixis-

me italià i el falangisme espanyol. Amb tot, les realitzacions arquitectò-

niques i urbanístiques de Roma, especialment aquelles en què era visi-

ble la presència de les masses, han servit de model i d'inspiració per a

tots els règims d'inspiració totalitària.

El feixisme de Benito Mussolini fou el règim que més intensament utilitzà la

simbologia relativa a la Roma antiga per a aprofitar-la en benefici propi. El

principal símbol feixista –allò que donà nom al règim– és l'anomenat fascio

littorio, és a dir, el feix de vares que els lictors duien com a símbol de l'autoritat

dels magistrats romans. Les paraules de Mussolini són reveladores d'aquesta

concepció que vinculava l'Itàlia emergent amb l'antiga Roma:

"Quan penso en el destí d'Itàlia, quan penso en el destí de Roma, quan penso en totes
les nostres gestes històriques, no tinc altra opció que veure en tota aquesta successió
d'esdeveniments la mà infal·lible de la Providència, el senyal infal·lible de la Divinitat."

Benito Mussolini (1937). Mostra Augustea della Romanità. Catalogo (p. 363 i 371). Roma.

A mesura que el règim feixista es consolidava, aprofitava qualsevol avinen-

tesa per a celebrar les glòries romanes. Es festejà el bimil·lennari del naixe-

ment de Virgili (1930) i d'Horaci (1935). El 1937, per a celebrar el bimil·lennari

d'August, el règim organitzà una gran exposició sobre la romanitat –la "Mostra

Augustea della Romanità"– que serví per a construir el conegut Museo della

Civiltà Romana, que exalta encara avui les glòries de l'Imperi de Roma.

Consegüentment, amb la seva voluntat de fer seu el passat romà, el règim

feixista donà nou impuls a les obres d'excavació arqueològica del centre de

Roma. L'interès del règim es concentrà en el centre monumental de la ciutat,

en l'àrea pública i política per excel·lència de la Roma antiga. Cal dir, però, que

els resultats no sempre foren positius, ja que les campanyes arqueològiques

estigueren condicionades per la voluntat propagandística del règim. Així, per

a portar a la llum les restes del nucli més antic de Roma, foren destruïts, sense

cap mena de misericòrdia, notables edificis d'època medieval. A més, perquè

l'exèrcit i les milícies feixistes poguessin desfilar triomfalment pel centre de

Roma, foren oberts dos carrers –l'anomenada Via dell'Impero (avui Via dei Fori

Imperiali) i la Via del Mare (avui Via del Teatro di Marcello)– que arrasaren

literalment el pujol de la Vèlia i la zona de la Meta Sudans, davant el Colosseu.

Fascio littorio
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El règim feixista impulsà també una política de monumentalitat marmòria,

que és típica d'altres règims d'inspiració totalitària. En tots aquests casos es

tractava de promoure la construcció de grans edificis per a servir d'escenari per

a les grans manifestacions de massa. Inspirades en les realitzacions de l'Imperi

Romà, totes aquestes realitzacions recuperaven l'esperit heroic de Roma.

Fou, emperò, el Tercer Reich hitlerià qui portà més amunt la imitació formal de

l'arquitectura romana, amb preferència per les grans construccions escenogrà-

fiques de clara intenció propagandística. Els exemples són massa nombrosos.

Així, el Reichssportfeld de Berlín revela la influència del Fòrum de Trajà; el Palau

de Congressos de Nüremberg imita el Colosseu, mentre que el Gran Auditori

de Berlín té trets del Panteó. El mateix Hitler, el Führer (l'equivalència alema-

nya del terme llatí dux), era conscient de la importància atorgada a aquest tipus

de realitzacions monumentals, inspirades en la Roma clàssica, quan afirmava

amb rotunditat que "les construccions arquitectòniques havien de parlar a la

consciència de l'Alemanya dels segles que han de venir".

Tots aquests règims han contribuït a crear una visió de Roma entesa com una

ciutat de marbre, farcida de monuments espectaculars, destinada a ser la seu

de desfilades d'exèrcits triomfadors. Aquesta visió "triomfalista" ha estat per-

petuada gràcies també a les grans realitzacions del cinema històric de les dè-

cades dels cinquanta i dels seixanta.

El contrast: Roma com un mercat àrab

Els autors antics descriuen sovint Roma com una ciutat plena de bullici, plena de gent que
anava amunt i avall, atrafegada o sense fer res, farcida de crits i d'olors, de carrers estrets
amb roba estesa, que l'imaginari col·lectiu atribueix als barris populars de qualsevol ciutat
italiana. Aquesta visió, que contrasta amb la imatge de la Roma de marbre que en alguns
moment s'ha volgut imposar, és present en l'obra d'algun estudiós modern. Per exemple,
l'historiador francès Jêrome Carcopino descrivia Roma com si fos un autèntic mercat àrab.
No cal dir que aquesta descripció, feta el 1939, hauria irritat força les autoritats feixistes,
interessades a presentar Roma com la ciutat de l'ordre i de la bellesa.

"Sobre la domus hi havia els habitatges cada cop més envaïts pel pul·lular de persones de
condició ínfima, on s'amuntegaven famílies senceres, on progressivament s'acumulava la
pols, els detritus, les escombraries, llocs plens de xinxes [...]. En general, els allotjaments
de l'Urbs, rarament alineats al llarg d'una avinguda, s'amuntegaven en un laberint de
rampes, carrers i carrerons, més o menys estrets, tortuosos i foscos, en els quals el marbre
dels 'palaus' contrastava amb la foscor dels tuguris."

J. Carcopino (1939). La vie quotidienne en Roma à l'apogée de l'Empire. París: Librairie Hac-
hette.

14.8. La resistència antiromana

De la mateixa manera que Roma ha esdevingut un mirall i un punt de referèn-

cia per a moltes realitats històriques, també els enemics de Roma han tingut

els seus admiradors.

Els exemples d'estats, grups, corrents o persones que han aprofitat la simbolo-

gia antiromana són molt nombrosos. En particular, la major part d'aquestes

tendències s'inclinen a presentar els enemics de Roma –majoritàriament els

bàrbars– com a herois que s'oposaven a l'autoritarisme romà, que rebutjaven la
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servitud i l'esclavisme que la dominació romana representava i que lluitaven,

fins al sacrifici final, per la llibertat i per la independència dels seus pobles.

Aquest mite aprofita el bagatge de tòpics etnogràfics de llarga tradició presents

ja en la Germània de l'historiador Tàcit.

Durant el segle XIX, diversos països europeus reivindicaren l'herència

dels herois indígenes que s'oposaren a la conquesta romana, com a sím-

bols d'autoafirmació nacional o patriòtica.

França reivindicà com a heroi nacional Vercingitòrix, el cabdill gal que féu

front a Cèsar, en honor del qual fou alçat un monument al Mont Auxois, prop

de la localitat on havia tingut lloc la batalla d'Alèsia. Modernament, la resis-

tència dels gals ha estat reivindicada, de manera més lúdica, en les conegudes

aventures del petit Astèrix.

Entre el 1815 i el 1870, el moviment nacionalista alemany, en canvi, utilitzà

la figura d'Armini, el ferotge opositor dels romans. Li fou dedicat a la selva de

Teutoburg, l'escenari de la famosa batalla, un Hermannsdenkmal, que esdevin-

gué el primer monument nacional erigit per tot el poble alemany. Aquest lloc

esdevingué aviat una meta de pelegrinatges i ideal de la resistència teutònica

a la invasió napoleònica. L'heroi querusc esdevingué el símbol de la unitat èt-

nica i de la llibertat dels pobles germànics.

Al mateix temps, altres països reivindicaren els seus propis herois nacionals

antiromans, com ara els cabdills ilergetes Indíbil i Mandoni en el cas català,

Viriat, l'heroi de la resistència de la celtibera Numància en el cas d'Espanya, o

Decèbal, el rei de la Dàcia, capturat per Trajà, en el cas de Romania.

Els moviments revolucionaris d'esquerra també trobaren en la història de Ro-

ma una bona font per al seu material propagandístic. Així, l'exemple dels

Gracs, els tribuns de la plebs d'època republicana, fou recuperat pels sectors

més extremistes de la Revolució Francesa i, en particular, pel sans-culotte Fran-

çois Noel Babeul. Babeul, sobrenomenat Gracchus, firmava els seus articles amb

la denominació "tribú del poble", i reivindicava les idees de reforma i de re-

volució que la tradició atribuïa als Gracs, defensant l'abolició de la propietat

privada.

Espartac, el famós esclau traci protagonista d'una famosa revolta servil en èpo-

ca tardorepublicana, fou pres com un mite per part d'un sector del comunis-

me. En efecte, Espartac apareixia com un home de nacionalitat feble que podia

fàcilment esdevenir el símbol universal de la lluita de classes i de la rebel·lió

davant les injustícies del sistema capitalista. Aquesta és la visió que el mateix

Karl Marx, en una carta a Engels, reproduïa: definia Espartac com un gran ge-

neral, de caràcter noble, l'expressió autèntica de l'antic proletariat. El nom del

personatge aviat esdevingué un símbol i es creà a Alemanya la Spartakusbund,

Indíbil i Mandoni
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'Lliga d'Espartac', en què prenien part Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg i Klara

Zetkin. El famós film Spartacus (1960), de Stanley Kubrick, protagonitzat per

Kirk Douglas, ha servit per a divulgar el component revolucionari i antisiste-

ma del mite d'Espartac.

14.9. Roma en les arts teatrals i cinematogràfiques

Roma, la seva història, els seus personatges i els seus mites han estat font

d'inspiració inesgotable per a totes les realitzacions artístiques de la història

d'Occident. Fer un repàs, encara que fos simple, de totes aquestes realitzacions

seria un atreviment. Fora bo de recordar-ne algunes. Per exemple, pel que fa al

teatre, la comèdia i la tragèdia romana han tingut els seus imitadors i també

han estat font d'inspiració.

La comèdia�llatina, en particular la comèdia de Terenci i de Plaute, ha

gaudit fins a èpoques molt recents del favor del públic. Això es deu so-

bretot al fet que la comèdia llatina posa en escena temàtiques relatives

a la vida quotidiana de personatges "burgesos", sense que estiguin con-

dicionats per la seva època o pel seu lloc d'origen.

La comèdia llatina estava ambientada a Grècia artificialment i els personatges

eren grecs, la qual cosa atorga a la comèdia llatina un caràcter decididament

cosmopolita (o universal) i també atemporal que fa que les seves trames tin-

guin vigència en totes les èpoques, en totes les contrades, i en tots els grups

socials.

En efecte, les comèdies llatines, amb una dosi considerable d'humor i enginy,

se centren en les peripècies vitals que enfronten distintes categories de perso-

natges (conflictes intergeneracionals, cuites amoroses, relacions conflictives

entre amos i servents) i en problemàtiques relatives al caràcter i al comporta-

ment de les persones (l'avarícia, la desconfiança, la severitat...), afavorits per la

"tipificació" i "estandardització" dels personatges. Es tracta de problemes que

apareixen en totes les societats, independentment dels condicionants i de les

circumstàncies històriques de cada època històrica concreta. Per tant, els pú-

blics de tots els temps i de totes les societats es poden sentir representats en les

trames i en les problemàtiques posades en escena. D'alguna manera, podríem

afirmar que els "problemes de la vida quotidiana" no passen mai de moda.

Així, cal recordar, entre d'altres, el tipus de l'avar, ja present a l'Aulularia de

Plaute, que serveix de model al famós Avare de Molière (del 1668). Una última

mostra és la pel·lícula A Funny Thing Happened in the Way to Forum (Golfus de

Roma), dirigida per Richard Lester (1966).
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D'altra banda, la història romana ha servit per a situar drames de temà-

tica històrica, amb la representació de grans passions posades sovint en

situacions límit.

La tragèdia occidental sovint ha pres motius i inspiració de la tragèdia i de la

història clàssica. Alguns dels drames�de�Shakespeare presenten argument ro-

mà: Titus Andronicus (1594), Julius Caesar (1600), Anthony and Cleopatra (1607)

i Coriolanus (1608), obres que evidencien la influència de les Vides paral·leles

de Plutarc, traduïdes per primer cop a l'anglès l'any 1579. Aquestes quatre tra-

gèdies il·lustren per mitjà de tota classe de crims el triomf dolorós de la raó

d'Estat. Les tragèdies de Shakespeare presenten una història de Roma sempre

tràgica, en què destí i estoïcisme s'enfronten dramàticament; el cor dels per-

sonatges que tenen el poder s'endureix fins a la deshumanització total. És per

aquest motiu que Hamlet, el príncep de Dinamarca, acaba dient: "Sóc més un

antic romà que no pas un danès".

En el segle XVII es difongué, especialment a França i Anglaterra, la tra-

gèdia�neoclàssica, que manté les regles aristotèliques, especialment la

unitat de lloc, de temps i d'acció. Normalment, aquests tipus de tragè-

dia són excuses per a representar herois i heroïnes col·locats en situaci-

ons límit, sense solució racional possible, o en conflicte insoluble entre

passió i raó o entre desig i obligació.

A França, cal destacar el desenvolupament de la tragèdia clàssica durant el

segle XVII de la mà d'autors com Pierre Corneille i de Jean Racine, autor

d'Andromaque (1667), Britannicus (1669), Bérénice (1670) i Phèdre (1677). A An-

glaterra, el principal representant del corrent clàssic en la tragèdia fou Ben

Jonson, autor de tragèdies de tall clàssic com el Sejanus (1603).

A partir del segle XIX, Roma i la seva història són un dels escenaris pri-

vilegiats de l'anomenada novel·la històrica. El cristianisme i els bàrbars

hi tenen un protagonisme especial. Així, l'esperit apologètic no falta en

obres de clara inspiració cristiana.

La novel·la històrica del segle XIX

D'entre les primeres novel·les històriques centrades en el món romà cal destacar Els màr-
tirs de Chateaubriand (1809), Els últims dies de Pompeis de Lord Bulwer Lytton (1835), la
Fabiola del Cardenal Wiseman (1854), el Ben Hur de Lewis Wallace (1880), o el Quo vadis
d'H. Sienkiewicz (1896).

Durant el segle XX ha continuat la moda de la novel·la històrica centrada en

el món romà. D'entre les més conegudes, hom recorda les dues obres sobre

l'emperador Claudi de Robert Graves –I, Claudius, 'Jo, Claudi', i Claudius the

God, 'Claudi, el déu' (1934)–, les Mémoires d'Hadrien, 'Memòries d'Adrià', de
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Marguerite Yourcenar (1951), Der Tod des Vergil, 'La mort de Virgili', de Her-

mann Broch (1958), o Julian, 'Julià l'Apòstata', de Gore Vidal (1964). Menció

a part mereix el famós Marc Didi Falcó, el detectiu avant la lettre, protagonista

de diverses novel·les de Lindsey Davis.

Moltes d'aquestes novel·les han estat portades al cinema, especialment

en les grans�superproduccions�de�cinema�històric�dels�anys�cinquan-

ta�i�seixanta.

Entre aquestes grans superproduccions cal recordar Quo vadis d'M. Le Roy

(1951), Julius Caesar de Mankiewicz (1953), el famós Ben-Hur dirigit per W.

Wyler (1959), o Cleopatra (1963), dirigida pel mateix Manckiewicz i protago-

nitzada per Rex Harrison, en el paper de Cèsar, Richard Burton en el paper de

Marc Antoni, i Liz Taylor en el paper de Cleòpatra; aquesta actriu ha esdevin-

gut des d'aleshores el rostre, per excel·lència, de la sobirana d'Egipte.

Fins fa poc, és a dir, fins a l'aparició de Gladiator de Ridley Scott (2000), el darrer

exemple del cinema històric centrat en l'antiguitat clàssica havia estat The

fall of the Roman Empire d'A. Mann (1966). Aquesta superproducció, que fou

inspirada pel títol de l'obra de Gibbon, contenia tots els tòpics que el cinema

històric havia recreat sobre Roma.

Gràcies a l'èxit d'aquestes superproduccions de temàtica històrica, sorgí

l'anomenat peplum, una pel·lícula de baix pressupost en què es barrejaven

com a elements indispensables un emperador cruel i despòtic, la persecució

dels cristians (i de les cristianes de gran bellesa), i l'aparició dels bàrbars com

a instrument escollit per la providència divina per a castigar Roma pels seus

pecats.

Una variant del peplum és l'anomenat neomitologisme, que s'inicià amb l'Ercole

de P. Francisci (1957). Aquesta tendència fou molt popular en els anys seixan-

ta, de la mà de dos actors (Steve Reeves i Gordon Scott) vinculats al paper

d'Hèrcules. El mateix Reeves també féu d'Eneas en dues pel·lícules, La leggenda

di Enea de G. Ribalta (1962) i La caduta di Troia de G. Ferroni (1961).

El cinema ha contribuït a donar una idea certament esbiaixada de Roma. So-

vint apareix governada per un personatge cruel i despòtic; l'arquetip és Peter

Ustinov fent de Neró a Quo Vadis (1951), paper que li valgué la primera nomi-

nació als Òscars de l'Acadèmia Americana de Cinema. Hi abunden els esclaus

cristians, de bon cor, feliços i resignats, al costat d'amos cruels, lascius, sofisti-

cats i superficials. És freqüent veure'ls menjar, sobretot raïm, ajaguts als llits,

passejant amb llitera, vestint llargues túniques, assistint a sumptuosos ban-

quets amb ballarines exòtiques, freqüentant a les termes, contemplant apassi-

onadament excitants curses de carros o sangonosos combats de gladiadors.

El cartell de Quo Vadis
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Roma en el cinema eròtic i pornogràfic

Un dels altres camps que han aprofitat la història romana per a construir el seu propi
univers mític és el cinema eròtic i pornogràfic on abunden les referències a sopars dis-
bauxats, orgies, bacanals, desenfrenaments sexuals protagonitzats pels emperadors i pels
seus seguicis. Entre les obres d'aquest gènere que mereixen menció hi ha el Caligola de
Tito Brass.

Tot i que l'Imperi Romà ja fa moltes centúries que ha desaparegut, la seva

imatge genera encara ara mites entre les generacions presents. Moltes

de les manifestacions culturals de la civilització occidental continuen

tenint el seu referent en el petit poble de pastors situat arran del Tíber.

Després d'haver vist el pes innegable del món clàssic, en general, i de Roma,

en particular, –com a paradigma de totes les civilitzacions clàssiques– podem

fer perfectament nostres les paraules d'Adrià que clouen les Memories d'Adrià

de Marguerite Yourcenar:

"Roma ja no és Roma: haurà de desaparèixer o igualar-se des d'ara endavant a la meitat del
món. Aquestes teulades, aquestes terrasses, aquestes illes de cases que el sol ponent daura
amb un bellíssim to rosat, ja no estan, com en temps dels nostres reis, temorosament
envoltades de muralles; de muralles, n'he reconstruït jo mateix una bona part al llarg de
les selves germàniques i de les landes bretones. Cada cop que he vist de lluny, en tombar
el revolt d'alguna carretera assolellada, una acròpoli grega, i la seva ciutat perfecta com
una flor, unida al seu turó com el calze i la tija, sentia que aquesta planta incomparable
estava limitada per la seva pròpia perfecció, acomplida sobre un punt de l'espai i en un
segment del temps. La seva única possibilitat d'expansió, com la de les plantes, era la seva
llavor: la semença d'idees amb què Grècia ha fecundat el món. Però Roma, més feixuga,
més informe, més vagament estesa per la seva plana a la vora del riu, s'organitza amb
vista a evolucions més vastes: la ciutat ha esdevingut Estat. Jo hauria volgut que l'Estat
s'eixamplés més encara, i esdevingués l'ordre del món, ordre de les coses. Les virtuts que
bastaven per a la petita ciutat dels set turons s'haurien de tornar més flexibles, s'haurien
de diversificar, per tal de convenir a tota la terra. Roma, que vaig ser el primer a gosar
qualificar d'eterna, s'aniria assimilant més i més a les deesses-mares dels cultes de l'Àsia:
progenitora de joves i de messes, estrenyent contra el seu pit lleons i ruscs d'abelles.
Però tota creació humana que aspiri a l'eternitat s'ha d'adaptar al ritme canviant dels
grans objectes naturals, acomodar-se al pas del temps. La nostra Roma ja no és el poblat
de pastors del vell Evandre, carregat d'un futur que en bona part ja ha passat; la Roma
depredadora de la República ha fet posar el seu paper; d'altres Romes vindran, de les
quals, no puc imaginar l'aspecte, però que hauré contribuït a formar. Sempre que visitava
les ciutats antigues, santes, però extintes, sense valor present per a la raça humana, em
prometia evitar a la meva Roma el destí petrificat d'una Tebes, d'una Babilònia, d'una
Tir. Roma havia d'escapar al seu cos de pedra; amb els mots Estat, ciutadania, república,
es bastaria una immortalitat més segura. Als països encara incultes, a les ribes del Rin,
del Danubi, o de la mar dels batavis, cada poble protegit per una palissada d'estaques
em recordava la cabana de joncs, la pila de fems on els nostres bessons romans dormien
tips de llet de lloba: aquelles metròpolis futures reproduirien Roma. Als cossos físics de
les nacions i de les races, als accidents de la geografia i de la història, a les incòngrues
exigències dels déus o dels avantpassats, hi hauríem superposat per sempre més, però
sense destruir res, la unitat d'una conducta humana, l'empirisme d'una sàvia experiència.
Roma es perpetuarà en la més petita ciutat on hi hagi magistrats que s'esforcin a verificar
els pesos dels mercaders, a netejar i a il·luminar els seus carrers, a oposar-se al desordre, la
descurança, la por, la injustícia, o a reinterpretar raonablement les lleis. No desapareixerà
sinó amb la darrera ciutat dels homes."

M. Yourcenar (1951). Mémoires d'Hadrien. París: Plon [citat per l'edició catalana (1990).
Memòries d'Adrià (trad. catalana de Jaume Creus). Barcelona: Proa, pp. 98-99].

Bust de l'emperador Adrià
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Resum

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

titulat "Alba Mítica"– se centra en l'anàlisi i examen crític de la tradició mítica

relativa a les llegendes fundacionals de Roma, transmeses pels autors antics.

S'ha volgut descriure i valorar la manera com aquestes llegendes han estat cre-

ades, com han estat enriquides i ampliades i, finalment, com han estat difoses

i transmeses fins a nosaltres.

Amb el títol d'"Un poblat de pastors", l'apartat segon se centra en l'estudi crític

del període relatiu als segles VIII i VII aC, en general, i de la fundació de Roma, en

particular. S'han pres en consideració tant la informació de la tradició literària

com les dades de la recerca arqueològica, amb l'objectiu últim de tenir una

imatge clara i completa de la Roma arcaica.

El tercer apartat se centra en les vicissituds de la Roma sota domini etrusc i de

les relacions entre Roma i el poble etrusc.

Tot seguit, l'interès se centra en l'estudi de la República (509-31 aC). A l'apartat

quart, s'ha analitzat el funcionament polític republicà, descrivint els tres esta-

ments que tenien el poder: les assembles de ciutadans –els comicis–, els ma-

gistrats i el Senat. S'ha examinat també el sistema de valors i la base ideològica

associat a aquest règim i que es consideraren típics i propis de l'home romà.

A l'apartat cinquè, el període examinat –els segles III, II i I aC– ha permès

d'analitzar la conquesta romana del món grec. A les seccions finals hom ha

comprovat el canvi en el sistema de valors tradicionals que comporta el pro-

cés d'hel·lenització. Finalment, s'han descrit algunes de les realitzacions artís-

tiques d'època republicana, les quals són una síntesi reeixida entre la tradició

romana i les innovacions hel·lenístiques procedents del món grec.

El segle I aC, el període comprès entre l'elecció de Tiberi Semproni Grac com

a tribú de la plebs (133 aC) i la batalla d'Àctium (31 aC), ha estat objecte

d'examen a l'apartat sisè. Aquesta fou per a Roma una etapa de crisi econòmi-

ca, social, política i cultural que, a la llarga, portà a la liquidació del règim re-

publicà, per la qual cosa s'han examinat els factors –de naturalesa econòmica,

social i política– que contribuïren a aquest desenllaç dramàtic.

A partir de l'apartat setè s'ha estudiat l'època�imperial. En concret, l'apartat

setè analitza el principat�d'August (31 aC-14 dC), que dóna inici a l'època

imperial. De primer, s'han avaluat els canvis polítics i les mutacions ideològi-
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ques que el príncep volgué implantar. En els subapartats finals s'han examinat

algunes de les manifestacions culturals de l'època d'August –literàries i artísti-

ques– per veure fins a quin punt reflecteixen els valors emanats des del poder.

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. En con-

cret, s'ha volgut il·lustrar el procés de construcció de l'Imperi, i les interaccions

que s'establiren entre Roma i les províncies de l'Imperi.

En l'apartat novè, intitulat "El que és del Cèsar", hom ha volgut incidir en

algunes de les principals realitzacions artístiques impulsades pels emperadors

de Roma en els dos primers segles de l'Imperi (I i II dC). En aquest sentit, hom

creu que poden resultar significatives i exemplificatives i poden ajudar a copsar

amb major profunditat els trets determinants de cada moment històric.

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

de l'evergetisme, dedicant-li l'apartat desè: Panem et circenses. S'ha dedicat aten-

ció a la societat imperial amb l'anàlisi de determinats fenòmens socials i eco-

nòmics, com ara el subministrament de productes alimentaris, la predilecció

pels espectacles de masses o la predilecció per una cultura de l'oci.

Els apartats 11, 12 i 13 analitzen diversos aspectes d'època�tardana. En parti-

cular, l'apartat 11 –"Pescadors d'homes"– se centra en l'estudi d'un fenomen

religiós –el cristianisme–, des dels seus orígens a Judea fins a la seva implanta-

ció com a religió oficial i majoritària en època tardana. L'anàlisi dels pobles

bàrbars ocupa 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 civilitza-

ció bizantina, 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 relativa al món romà que hom pot trobar en

les fases històriques successives a la caiguda de l'Imperi Romà.
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Glossari

ager publicus  m  Territori de propietat pública.

albà -ana  adj  Originari d'Alba Longa, la capital històrica del Laci.

album  n  Llista; en particular, llista amb el nom de tots els senadors.

ambon  m  Tribuna o trona de les basíliques cristianes.

anastolé  f  Remolí, especialment, dit d'un remolí present al serrell dels retrats d'Alexandre
el Gran.

annona  f  Distribució pública d'aliments.

antisumptuari -ària  adj  Contrari al luxe. Dit, especialment, de les lleis i de les altres
mesures legals que tendien a limitar o restringir les manifestacions del luxe.

antoninià -iana  adj  Dit de la dinastia d'emperadors adoptius que governà Roma en el
decurs del segle II dC.

apologia  f  Escrit o discurs en defensa d'una determinada persona, posició o creença.

aculturació  f  Procés de canvi produït en la cultura originària de grups que entren en
contacte directe i continu.

archaeologia  f  Literalment 'relat d'històries antigues'; narració historiogràfica centrada en
els períodes més antics d'una determinada civilització.

atri  m  Espai a cel obert entorn del qual s'estructurava la domus romana.

àugur  m  Sacerdot romà encarregat de la presa d'auspicis.

augusteum  n  Temple o santuari dedicat al culte imperial, en general, i a August, en par-
ticular.

auspicium  n  Literalment, contemplació de les aus. En sentit general, qualsevol senyal diví
percebut visualment.

basílica  f  Edifici judicial, de forma allargassada, format per diverses naus dividides per
columnes.

bema  m  Plataforma o tarima emprada com a trona o tarima en les basíliques cristianes.

bucrani  m  Calavera de bou o de toro.

bulla  f  (bullae f pl) Càpsula esfèrica, normalment de metall, d'origen etrusc, que portaven
els infants penjada al coll.

càvea  f  Graderia del teatre.

centúria  f  Agrupació política de ciutadans romans establerta segons criteris censals; ex-
tensió de terreny.

cesaropapisme  m  Sistema polític en què el poder civil (significat pel cèsar) controla el
poder religiós (representat pel papa) i intervé activament en afers relacionats amb la teologia
o amb l'organització eclesiàstica.

comici  m  Assemblea política romana. Dit també del lloc on tenia lloc l'assemblea.

comitia centuriata  n pl  Assemblees amb funcions electorals en què els ciutadans eren
agrupats segons la centúria a la qual pertanyien.

comitia curiata  n pl  Assemblees amb funcions electorals en què els ciutadans eren agru-
pats segons la cúria a la qual pertanyien.

comitia tributa  n pl  Assemblees amb funcions electorals en què els ciutadans eren agru-
pats segons la tribu a la qual pertanyien.

coroplàstica  f  Producció d'elements de decoració arquitectònica (antefixes, frisos, plaques
de revestiment, acroteris) fets de ceràmica.
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cristologia  f  Doctrina que intenta establir la naturalesa i característica de Jesucrist.

culte imperial  m  Veneració de la persona de l'emperador o d'algun membre de la seva
família.

curia  f  (curiae f pl) Unitat suprafamiliar romana, formada per l'agrupació de diverses gen-
tes, que constituïa la base de l'organització política i militar del primitiu Estat romà.

cursus honorum  m  Literalment 'carrera de càrrecs'. Dit de l'ordre en què s'havien d'exercir
les magistratures. Per extensió, també vol dir 'carrera política'.

curul  adj  Dit del magistrat que tenia dret a seure en la sella curulis.

diàspora  f  Dispersió dels jueus fora de Palestina; per extensió, els territoris no palestins
habitats per jueus.

domus  f  (domus f pl) Casa aristocràtica de desenvolupament horitzontal.

empori  m  Port o enclavament comercial, obert sovint a la presència estrangera.

epònim -a  adj i m  Que dóna nom. Dit del magistrat el nom del qual serveix per a designar
l'any en què exerceix el seu càrrec.

etiològic -a  adj  Del grec aitia 'causa, motiu. raó de ser'. Relacionat amb l'estudi de les causes
o dels motius que provoquen l'aparició i l'existència d'un fenomen determinat.

etrusc -a  adj  Dit del poble establert al vessant tirrènic de la península Itàlica que va exercir
una gran influència en tots els àmbits de la Roma arcaica.

evergetisme  m  Literalment, en grec, 'realització de bones obres'. Conducta que implica
la realització d'algun tipus de liberalitat. Model de conducta social i econòmica pel qual els
representants de l'Estat o de les classes acomodades senten l'obligació moral de procurar pel
bé dels seus conciutadans i de subvenir econòmicament a les seves necessitats.

fasti  m pl  Calendari

flamen  m  Sacerdot encarregat del culte d'una determinada divinitat.

frons scaenae  f  Literalment, 'front de l'escena'. Dit de la part posterior de l'escena que
prenia la forma de la façana d'un edifici.

gal  m  Sacerdot castrat dedicat al culte de la deessa Cíbele.

garum  n  Salsa de peix (verat).

genius  m  Esperit diví, geni.

gens  f  (gentes f pl) Agrupació suprafamiliar romana que aplegava diverses famílies descen-
dents d'un avantpassat comú.

gentil  adj  No jueu

gentilici  adj  Que s'estructura entorn d'una gens.

Gorgona  f  Monstre de la mitologia grega representat en forma de figura femenina amb
serps al cap (en lloc de cabells) i ales.

griu  m  Animal mitològic de cap i ales d'ocell rapaç i cos de lleó.

grua  f  Nom donat a diversos ocells de la família dels grúids.

harúspex  m  Sacerdot etrusc que, en les pràctiques endevinatòries, examinava les vísceres
dels animals sacrificats.

hepatoscòpia  f  Tècnica endevinatòria basada en l'examen del fetge dels animals sacrifi-
cats.

heroon  n  Monument funerari a un heroi divinitzat.

hierogàmia  f  Unió sexual entre un mortal i una divinitat.
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homoousios  adj.  Consubstancial; format de la mateixa substància.

imperium  n sing  Poder suprem de comandament que tenien els magistrats superiors durant
l'exercici del seu càrrec. També designa un conjunt de facultats que atorguen un poder de
comandament total.

inauguratio  f  Inauguració; acte mitjançant el qual, després del dictamen favorable dels
déus, els àugurs sacralitzaven un objecte o un indret i el feien utilitzable.

koiné  f  Llenguatge comú; dit d'un corrent artístic que presenta trets comuns i compartits
entre diversos pobles.

kothon  m  Petit port interior de forma poligonal.

ktisis  f  Fundació.

lapsi  m pl  Literalment, 'caiguts'. Dit dels cristians que van renunciar a llur fe i van fer
sacrificis als déus pagans.

larari  m  Fornícula situada a l'atri que contenia les imatges dels lars. Temple dedicat als lars.

lar  m  Divinitat protectora de la casa, de la família, dels carrers i de les cruïlles.

Leteu  m  Riu les aigües del qual feien oblidar el passat.

lex sacrata  f  Literalment, 'llei sagrada'. Determinació o decisió col·lectiva, presa en assem-
blea, que vincula per jurament.

lictor  m  Alabarder que portava el feix dels magistrats i els precedia durant les seves apari-
cions públiques.

limes  m  Frontera, límit. Dit, especialment, de les fronteres de l'Imperi resguardades mili-
tarment.

limitanei  m pl  Dit dels soldats agricultors que vivien prop de limes i que combinaven
l'activitat agrícola amb les tasques de defensa militar.

lituus  m  Bastó curt acabat en forma corba, d'origen etrusc, que servia als àugurs per a
delimitar el templum.

llibres sibil·lins  m  Aquells que, segons la tradició, contenien les respostes divines reco-
llides per la Sibil·la de Cumes.

ludi  m pl  Jocs públics en honor de les divinitats.

luperc  m  Membre d'una confraria religiosa protagonista de rituals de fecunditat.

lustrum  n sing  Cerimònia religiosa amb què els censors tancaven la confecció dels cens
que feien cada cinc anys. Per extensió, va passar a designar un espai de temps de cinc anys.

macellum  n  (macella n pl) Mercat.

manes  m pl  Esperits dels difunts.

minotaure  m  Monstre mitològic amb cap de toro i cos d'home.

monofisisme  m  Doctrina religiosa que defensa una única naturalesa per a Jesucrist.

mos maiorum  m  (mores maiorum m pl) Costum dels avantpassats.

mundus  m  Forat o pou que posava en comunicació el món infernal i el món dels vius.

munus  n  (munera n pl) Deure, joc, espectacle organitzat per un magistrat.

naumàquia  Simulacre de combat naval.

néa  f  Comèdia grega d'època hel·lenística.

numen  n  (numina n pl) Força d'origen sobrenatural, considerada divina, que presideix
una activitat determinada o una realitat específica de la vida concreta.



CC-BY-NC-ND • PID_00178835 258 El món clàssic II

oikuméne  f  El món conegut; el món habitat.

optimates  m pl  Nobles, aristòcrates; partidaris del partit aristocràtic i de l'oligarquia sena-
torial.

ordo equester  m  Ordre dels cavallers, formats per aquells que disposaven d'un cens supe-
rior als quatre-cents mil sestercis.

ordo senatorius  m  Conjunt de membres de la classe senatorial.

orientalitzant  adj  Estil artístic vigent des de la fi del segle VIII aC fins a la fi del segle VII
aC. També es fa servir el mot per a referir-se genèricament a aquest període històric (fi del
segle VIII aC–fi del segle VII aC), que correspon al segle VII aC.

orquestra  f  Part de l'edifici teatral, normalment de forma circular o semicircular, situada
entre l'escena i la càvea.

paideia  f  Model d'educació grega; el sistema educatiu propi dels grecs.

párodos  f  (párodoi f pl) Passadís lateral de l'edifici teatral, situat entre l'escena i la càvea.

parousía  f  Adveniment de la divinitat; en particular, la segona vinguda de Crist destinada
a judicar els vius i els morts.

pàtera  f  Plat de poca fondària, al més sovint de metall (argent o or), emprat per als sacrificis
i les libacions.

paterfamilias  m  Cap jurídic i religiós de la família.

patrística  f  Dit de la producció literària dels antics pares de l'Església.

Penates  m pl  Divinitats de la llar; divinitats col·lectives i protectores del poble romà.

pentèlic  adj  Marbre blanc originari de la regió de l'Àtica, a Grècia.

peristil  m  Pati rodejat de columnes situat a la part posterior de la domus romana.

pietas  f  Sentiment de veneració envers els pares, la família, la pàtria o els déus. Pietat.

pilleus  m  Pili; casquet de feltre que es posaven els esclaus en ser alliberats.

plebiscitum  n  (plebiscita n pl) Plebiscit, decisió de l'assemblea de la plebs.

pogrom  m  Revolta popular d'una multitud enfurismada dirigida contra determinats
col·lectius socials o ètnics minoritaris.

polis  f  (poleis f pl) En grec, ciutat. Ciutat estat.

pomerium  n  Banda de terra lliure, sagrada, marcada amb mollons, que, al voltant de la
muralla d'una ciutat, especialment de Roma, n'assenyalava els límits.

pontífex  m  Sacerdot romà que vetllava pel bon funcionament de la religió en general.

pontífex màxim  m  Cap dels pontífexs i màxima jerarquia del cos sacerdotal romà.

populares  m pl  Populars, partidaris de la plebs; dit del partit polític afavoridor dels interes-
sos de la plebs i contrari a l'oligarquia senatorial.

porticus  f  (porticus f pl) Pòrtic.

potestas  f  Poder, potestat.

prefecte de l'annona  m  Magistrat romà encarregat del subministrament de l'annona.

prefecte del pretori  m  Magistrat romà encarregat inicialment de mantenir l'ordre públic
a Roma; en època tardana, magistrat que tenia el control d'un conjunt de províncies.

prefecte urbà  m  Magistrat romà encarregat de l'administració de les ciutats de Roma i de
Constantinoble.

proskynesis  f  Adoració; acte de genuflexió.
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regalitat  f  Condició de rei o de governant suprem d'una determinada col·lectivitat.

règia  f  Residència del pontífex màxim.

rostra  n pl  Literalment, 'esperons, rostres'. Dit de la tribuna dels oradors situada al Fòrum.

sabí -ina  adj  Dit del poble que habitava la Sabínia, una regió situada al nord del Laci.

sella curulis  f  Tro d'ivori del qual disposaven els magistrats curuls.

senatus consultum  n  (senatus consulta n pl) Decisió presa pel Senat.

sine postico  loc  Dit dels temples perípters que no presenten columnes a la part posterior.

sinecisme  m  Fenomen pel qual els habitants d'un o més poblats es reunien a viure en una
única aglomeració, i constituïen d'aquesta manera una nova entitat política.

solea  f  Passadís o corredor elevat que porta des del presbiteri fins al bema.

spina  f  Part central allargassada d'un circ.

stoa  f  (stoai f pl) Edifici porticat.

suouetaurilia  n pl  Sacrifici consistent en la immolació d'un porc, una ovella i un bou.

templum  n  Espai sagrat que l'àugur delimita per a prendre els auspicis.

tholos  f  (tholoi f pl) Temple perípter de forma circular.

timocràtic  adj  De tot aquell sistema polític en què la participació dels ciutadans en la vida
política es fa segons la riquesa.

toga praetexta  f sing  Toga ornada amb un galó de porpra que portaven els infants.

toga uirilis  f sing  Toga completament blanca que portaven els adults.

tríada  f  En l'esfera religiosa, grup de tres divinitats.

triclinium  n sing  Literalment 'triclini'. Estança amb tres llits on se celebraven els sopars.

triomf  m  Cerimònia en honor d'un heroi militar o d'un guerrer vencedor.

triumvirat  m  Col·legi de tres persones; acord polític entre tres persones.

uenatio  f  (uenationes f pl) Cacera en què s'enfrontaven un grup de caçadors amb diversos
animals salvatges, normalment exòtics.

uilla  f  (uillae f pl) Residència rural de grans dimensions.

urbanitas  f  Urbanitat; trets característics i definitoris d'una entitat urbana.

vestal  f  Sacerdotessa verge encarregada del culte a Vesta.
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