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AHIR ROMA,  
AVUI 

NOSALTRES
La petja cultural  

que hem heretat del món romà.
Qui perd els orígens,  

perd la identitat.

«Volem parlar del nostre món occidental, 
que encara té profundes arrels clàssiques, 

i de Roma com a bressol directe, 
amb les seves llums i ombres».
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La petja cultural que hem heretat del món romà 
és encara més vigent que mai. Ells van crear la 
primera globalització establint un imperi multi-
ètnic, amb llengües vehiculars: el grec, princi-
palment a Orient, i el llatí, que es va convertir 
en el que en podríem dir l’anglès d’avui dia. 
Van posar en circulació un sistema monetari 
únic, com l’euro actual, i tenien un mercat que 
abastava tot l’imperi i un dret ben avançat al seu 
temps. Sabien gestionar el reciclatge, les  escom-
braries i els envasos sense retorn. Eren habituals 
el biquini, les illes peatonals i la limitació de cir-
culació, el servei de bombers, les piscifactories, 
l’arquitectura prefabricada... Tenien idees clares 
sobre l’ecologia i el medi ambient, les eleccions 
i els candidats, les pandèmies i com anomenar 
el temps. Els cracs econòmics i el canvi climà-
tic no els van ser aliens. Coses tan nostres com 
els calçots, l’afany boletaire o la barretina tro-
ben també el seu parió al món romà. Una forta 
herència cultural que evidencia la necessitat de 
no menysprear el món clàssic, perquè qui perd 
els orígens, perd la identitat.
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Com un petit tast del que llegirem a les pà-
gines següents, voldria començar fent uns 

apunts breus:

1. les escombraries i els envasos sense 
retorn

Ahir i avui sabem la importància que té la gestió 
dels residus. Roma, que va arribar al milió d’ha-
bitants, devia produir-ne quantitats ingents. A ve-
gades tenim una idea de les ciutats antigues com 
si fossin una «maqueta», amb tot net, polit i 
blanc. No hi ha res menys cert, perquè en èpo-
ques antigues hi havia molt d’amuntegament i 
molta brutícia. Roma hi va lluitar amb una bona 
xarxa de clavegueram i amb la neteja periòdica 
dels carrers i els espais privats, estipulada per llei. 

25
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També hi havia actituds incíviques i il·legals, 
com ara llençar residus de les finestres al carrer, 
cosa que estava prohibida, però els menys afor-
tunats que vivien en un quart o un cinquè pis 
no se n’estaven... El poeta Juvenal se’n queixava 
amargament i desitjava que només li caigués a 
sobre el contingut dels orinals.

La gestió dels residus sòlids era un problema. 
Els que eren susceptibles de ser reutilitzats es po-
dien acumular en «deixalleries», com és el cas dels 
bronzes; a Catalunya en tenim un bon exemple 
al jaciment, ben excavat i museïtzat, del Camp de 
les Lloses, a Tona. L’exposició organitzada fa poc 
pel Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) 
mostrava el reciclatge a l’antiga Augusta Emèri-
ta, l’actual Mèrida.

Tornem a Roma, però. Alguns residus sòlids 
s’evacuaven mitjançant carros fins a les mares-
mes d’Òstia, però es feia difícil desempallegar-se 
d’uns contenidors, les àmfores, que eren un autèn-
tic envàs sense retorn. Per nodrir Roma n’arri-
baven a milers, sobretot plenes d’oli de la Bètica. 
Què se’n podia fer? Roma va dissenyar un abo-
cador arran del riu Tíber, que conforma avui el 
mont Testaccio, és a dir, una muntanya artificial 
feta pels «testos», que són les àmfores tan meti-
culosament trossejades i disposades que aquesta 

26
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muntanya no s’ha mogut ni un mil·límetre des de 
l’antiguitat, i això que arriba als cinquanta me-
tres d’alçària. Per fer-se una idea de la quantitat 
d’àmfores acumulades, cal pensar que quan s’ex-
cava un metre cúbic acostuma a sortir-ne una 
tona de testos, que són un arxiu impecable per 
saber l’eficàcia del control duaner i d’exportació 
que va organitzar l’Estat romà. Què passa si ho 
comparem amb l’esllavissament dramàtic d’al-
guns dels nostres abocadors, el més recent dels 
quals és el de Zaldibar, a Biscaia?

2. aldarulls als espectacles

Els grans espectacles esportius, ahir i avui, aixe-
quen i van aixecar fortes passions, protagonitzats 
per figures d’elit famoses i molt ben pagades. 
Ningú, però, no es va fer tan ric com Diocles, 
un auriga vencedor de milers de curses, que po-
dem considerar l’esportista més ben pagat de 
tota la història.

A Roma els espectacles que arrossegaven 
multituds eren els de l’amfiteatre i el circ, i pa-
nem et circenses era la fórmula idònia per tenir el 
poble content.

Com encara passa, els disturbis van sovintejar 
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també en aquella època, forçats per bandes de se-
guidors fanàtics. Van ser terribles els enfronta-
ments a l’amfiteatre de Pompeia l’any 59 dC, en 
una lluita de gladiadors que va acabar en una tra-
gèdia entre els de Nocera i els de la mateixa 
Pompeia, que va causar força morts. La tragèdia 
va quedar immortalitzada en una de les pintures 
murals de la ciutat. Tan catastròfica va ser la jorna-
da, que es va decretar el tancament de l’amfiteatre 
durant deu anys. Ens venen al cap, entre d’altres, 
els successos també tràgics de l’any 1985 a l’esta-
di Heysel de Brussel·les amb els tifosi de la Juven-
tus i del Liverpool com a víctimes. L’estadi va ser 
clausurat fins que se’n va fer la reconstrucció.

A la Roma d’Orient, a Constantinoble, els es-
pectacles que pertorbaven els radicals eren els de 
curses de carros, amb quatre faccions segons el 
color: els blaus, els vermells, els verds i els blancs. 
Al llarg del segle v hi va haver forts enfronta-
ments, però no n’hi va haver cap com els de l’any 
532, que van fer esclatar el descontentament so-
cial i van provocar destruccions d’edificis, milers 
de morts, assassinats i una autèntica rebel·lió su-
focada per Belisari, el general de Justinià, que va 
veure fins i tot perillar el tron.

28
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3. el biquini

És una peça de roba ben habitual arreu del món 
occidental, que es va acabar imposant de mica 
en mica els anys durs de la dictadura franquista. 
La moda dels biquinis a les platges espanyoles va 
entrar de la mà del turisme estranger, que era un 
punt fort que la propaganda del règim utilitzava; 
els que tenim una certa edat podem recordar 
aquelles celebracions al NO-DO de l’arribada 
del turista un milió... Per raons ideològiques i 
econòmiques, a Franco li interessava protegir 
l’entrada de la riquesa de més enllà de les fronte-
res. Però amb la prosperitat arribaven nous cos-
tums, i això va comportar que s’hagues sin de fer 
certes concessions, malgrat l’oposició de la dre-
tana jerarquia eclesiàstica, un autèntic suport del 
franquisme. Normalment les noies anàvem a la 
platja amb un banyador sencer, que al davant te-
nia un petit faldellí per dissimular amb molt de 
pudor la zona del pubis.

Algun cas aïllat d’un dos peces es va veure 
ara fa poc més de setanta anys. Es va introduir a 
la dècada dels anys cinquanta del segle xx, i a la 
dels seixanta es va anar popularitzant de la mà 
de les imatges cinematogràfiques. ¿Qui no co-
neix les atractives imatges de Raquel Welch o el 
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biquini blanc que lluïa Ursula Andress el 1962 a 
la pel·lícula Agent 007 contra el Dr. No?

Aquesta peça, que va trigar tant a ser absolu-
tament permesa, ja existia en el disseny, i les es-
cenes que protagonitzava podrien trobar-se a 
l’Imperi romà, que no només acceptava la nuesa 
i la seminuesa del cos humà sinó que les repre-
sentava amb escreix.

Anem, però, al biquini, amb dos exemples 
ben significatius. Els materials orgànics amb què 
estaven confegides les peces de roba romanes han 
desaparegut gairebé del tot; per sort, però, es con-
serven en condicions òptimes d’humitat, i és per 
això que han estat espectaculars les troballes fetes 
a Anglaterra. Al bell mig de Londres (Londinium), a 
Queen Street, a la seu del Bank of London, es va 
trobar la part inferior d’un biquini de cuir, d’unes 
dimensions tan reduïdes que sembla més aviat un 
tanga, que es lligava als costats dels malucs mit-
jançant un nus fet de tires, també de cuir. Ara 
s’exposa al Museum of London, i bé podria ser-
vir d’inspiració per a un dissenyador de moda ac-
tual; això sí, amb les mides que fa serviria per fer 
el patró d’una talla 36 actual, que quedaria bé per 
a una noia ben joveneta, com segurament era la 
que el devia dur fa dos mil anys, ja que està datat 
al segle i dC.

30
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Una escena molt vivaç és la que es represen-
ta en un dels mosaics de la sumptuosa vil·la im-
perial de Piazza Armerina, a Sicília, de finals del 
segle iii i principis del iv dC, que es va reobrir al 
públic el 2012, amb una nova i discutida pre-
sentació.

Un grup de noies, totes en biquini, es dedi-
quen a fer uns exercicis gimnàstics: unes corren, 
d’altres es tiren la pilota, una es disposa a llançar 
el disc i una altra sembla activar-se els bíceps 
amb un pes a cada mà, idèntics als que fem ser-
vir ara.

Una vegada més, Roma ens dona una lliçó 
de prefiguració del futur, i no per un marge es-
tret, sinó amb força segles d’avançada.

4. illes de vianants i limitació  
de circulació

Ens semblen conceptes molt actuals, que s’han 
anat imposant a les ciutats actuals en temps rela-
tivament recents... Nihil novum sub sole, però.

Als fòrums, les places majors d’una ciutat ro-
mana, no hi podien circular carruatges amb 
tracció d’animals. Això es pot comprovar, per 
exemple, amb una passejada pels carrers de Pom-
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peia; si circuleu per la cèntrica via de l’Abun-
dància, en arribar al fòrum, us trobareu amb 
unes lloses plantades verticalment que només 
permeten el pas de vianants.

D’altra banda, Juli Cèsar va promulgar el 
44 aC, poc abans de morir, la importantíssima 
llei Iulia Municipalis, en la qual, entre moltes al-
tres disposicions, trobem: «A partir de l’1 de ge-
ner ningú podrà conduir un carro pels carrers 
de Roma després de la sortida del sol, excepte si 
es tracta de transport de materials per a la cons-
trucció de temples o per a obres públiques o per 
transportar runes de la demolició de contractes 
públics». Va ser una mesura eficaç per evitar ac-
cidents de trànsit.

5. servei de bombers

Els incendis eren un mal endèmic a Roma, so-
bretot als barris populars, on malvivia una gran 
part de la població en blocs de cases de molts 
pisos que tenien moltes estructures i parets mit-
geres de fusta. El paorós incendi de Neró (64 dC), 
provocat o no, s’entén per la proliferació d’aquests 
habitatges. Ho recordarem una mica més enda-
vant.

32
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El primer emperador, August, va ser tan 
conscient del problema que va crear el cos de 
bombers, els vigiles, un nom que encara es manté 
a Itàlia, on són coneguts com a vigili del fuoco. 
Suetoni ens informa que August va establir ron-
des nocturnes per prevenir els incendis i també 
que, per evitar les inundacions del riu Tíber, va 
manar netejar i eixamplar-ne la llera, obstruïda 
i empetitida per les runes i per l’ensorrament 
d’edificis.

6. piscifactories

No són exclusives dels nostres temps, no. A més 
de les diverses tècniques de pesca, els romans 
van disposar de vivers, tant per a peixos d’aigua 
salada com dolça. Per a totes dues menes de pei-
xos es van construir piscinae perfectament adap-
tades a la seva funcionalitat: s’hi criaven un gran 
nombre d’espècies ben seleccionades segons els 
gustos de l’època i les condicions físiques del 
lloc.

Per als peixos d’aigua salada es van aprofitar 
determinats llocs de la costa, adaptats de manera 
que els peixos tancats no en poguessin sortir en 
cas d’oratge fort. Per això, l’escriptor Columel-
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la, especialitzat en temes agrícoles i rurals, reco-
manava construir les piscines a la roca i en for-
migó.

Pel que fa als peixos d’aigua dolça, el cultiu 
va augmentar notablement a partir de l’època 
d’August, en proporció directa amb l’augment 
de la xarxa d’aqüeductes. Les mansions sump-
tuoses, començant per les residències imperials, 
disposaven d’unes piscines on es tenien a l’abast 
els peixos per al consum, que proporcionaven, 
a més, un toc de distinció; les piscines construï-
des amb aquesta finalitat es diferenciaven de les 
altres perquè a les parets tenien encastats reci-
pients ceràmics i àmfores que servien d’acomo-
dament als animals.

7. arquitectura prefabricada

Va començar al segle xx? Ni de bon tros. El tòpic 
sentit pràctic que atribuïm als romans se’ns fa 
ben palès aquí. Per construir una ciutat es neces-
sitava el material adient: pedra o maó, fusta... Par-
lem de les pedres, especialment de les que els ro-
mans coneixien com a marmora, del qual deriva el 
nostre mot marbre, però que per a ells comprenia 
categories geològicament ben diferents (calcà-

34
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ries, granits, pòrfirs, etc.), amb un denominador 
comú: havien de ser materials ben vistosos, amb 
el poliment adequat. August, un bon polític, es 
va penjar una gran medalla, ben guanyada, quan va 
dir: «He rebut una Roma de fang, us la torno de 
marbre».

Per disposar de «marbres» calia explotar les 
antigues pedreres gregues o descobrir-ne de no-
ves. I allí els topògrafs i els enginyers van poder 
demostrar una vegada més la seva gran eficàcia. 
Amb August va començar a executar-se una ex-
tracció intensiva de materials lapidis; no s’extre-
ien, però, materials perquè sí. Com passa ara, per 
exemple, amb els cotxes que es fabriquen segons 
comanda, els romans treien blocs de les pedreres 
en el nombre i amb les mides adequades per a 
l’obra pública en curs. Res de malbaratar esfor-
ços, temps i diners, doncs.

I no només això. Com que els blocs de mar-
bre pesen i el transport es feia majoritàriament 
per mar o per rius, per alleugerir-ne el pes, i te-
nint en compte que es tractava d’un encàrrec fi-
nal amb un destí concret, als tallers de les pedreres 
es donava forma a les diferents parts de l’edifici 
del qual havien de formar part. D’aquesta mane-
ra, capitells, fusts de columnes i bases viatjaven 
ja pràcticament acabats, i només calia muntar-los 
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en arribar a lloc. La posició de cada element es-
tava convenientment marcada, normalment mit-
jançant lletres de l’alfabet grec: el bloc amb una 
alfa havia d’encaixar amb un altre amb una alfa, 
la beta amb la beta... e così via. Això era una 
autèn tica arquitectura prefabricada romana.

L’arqueologia ens n’ofereix força testimonis 
gràcies als carregaments que duien els vaixells 
enfonsats, que no van arribar, per tant, a la desti-
nació. Si aneu a Frejús, davant de l’amfiteatre 
romà, hi veureu unes esveltes columnes de mar-
bre de Carrara, que van ser rescatades de les ai-
gües de Saint-Tropez, i per les dimensions sem-
bla que van viatjar des de Carrara fins a Narbona 
(Narbo Martius), al sud de França, per ser utilit-
zades en el Capitoli de la ciutat.

36
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