
FUNDACIÓ I MONARQUIA

1. Els orígens de Roma

1.1.  L'arqueologia  i  la  historiografia  ens
informen  que  l'emplaçament  de  la  primitiva
Roma, a la vora del Tíber abans de desembocar al
mar  i  a  prop  del  turó  anomenat  Palatí,  ja  era
habitat cap a l'any 1000 aC. Tenim restes clares
de cabanes de pastors i camperols  cobertes per
sostre de palla datades al segle VIII aC. Sembla
que, al cap d'uns cent anys, aquesta població ja
s'havia aliat amb altres poblats dels turons veïns
(entre  d'altres,  els  sabins)  per  tal  de fer front  a
l'expansió constant dels etruscos.

Aquests pobles aliats triaren per a trobar-
se i fer intercanvis una vall entre els turons del
Palatí  i  el  Capitoli.  Aquesta  vall,  en  principi
pantanosa a causa de les inundacions del Tíber,
amb el pas del temps fou drenada i pavimentada, i
esdevingué el centre de la Roma antiga, el fòrum.

                          Plànol de Roma en època monàrquica (S.VIII-VI aC)

La Roma primitiva constituí un nus estratègic per a la comunicació fluvial i terrestre en una àrea etrusca
que aviat establí relacions amb les colònies gregues de la Itàlia meridional.
Llegim el que en diu Tit Livi (S. I aC – I dC): 
No sense raó els déus i els homes han triat aquest lloc per a la fundació de Roma: la gran salubritat dels
turons, els avantatges del riu, per on són transportats els productes provinents de diversos llocs de la
Mediterrània, per on arriben les provisions de la mar. Aquesta mar és prou propera per a les facilitats del
comerç i prou allunyada per als perills dels atacs de flotes enemigues. D'altra banda, la seva situació al
centre d'Itàlia és un lloc únic per a l'engrandiment de la ciutat.

1.2. Segons la llegenda, que recullen la literatura i les arts plàstiques, Roma va ser fundada l'any
753 aC per donar compliment als designis dels déus.

           Eneas, fugitiu de la seva pàtria [Troia] a causa de la mateixa desgràcia, però cridat pels fats a fer
coses més importants, cercant un país on pogués habitar, havia arribat al territori laurentí [=Laci] amb la
seva flota. Quan els troians hi desembarcaren, com que, després del llarg trajecte que havien fet, no els
quedava res més que armes i vaixells, van començar a saquejar els camps. El rei Llatí i els aborígens, que
aleshores ocupaven aquests  indrets,  van sortir  armats de  la ciutat   i  dels seus voltants per rebutjar  la
invasió dels estrangers.

Quan [Llatí] es va assabentar que tots eren troians, que el seu cabdill era Eneas, fill d'Anquises i
de Venus, i que, fugint de la seva pàtria cremada, buscaven una regió per viurehi i per fundarhi una ciutat,
va restar admirat d'aquella gent tan noble i d'aquell capdavanter, animosos i preparats tant per a la guerra
com per a la pau, li va allargar la mà dreta i així va sancionar el compromís d'una futura aliança.

Aleshores els dos cabdills van signar un tractat i ambdós exèrcits es van retre honors. Eneas va
ser rebut en hospitalitat a casa de Llatí;  a continuació,  Llatí,  davant dels déus penates,  va afegir  una
aliança privada a la pública, donant la seva filla [Lavínia] com a esposa a Eneas. Aquest fet va afermar en
els troians l'esperança d'acabar finalment el seu èxode en un emplaçament estable i segur. Van fundar una
ciutat, i Eneas la va anomenar Lavínium en honor al nom de la seva esposa. 

Tot seguit els aborígens i els troians van haver d'afrontar junts una guerra. Turn, rei dels rútuls, al
qual  havia  estat  promesa Lavínia  abans de   l'arribada  d'Eneas,   indignat  pel   fet  que  un   foraster   li   fos



anteposat, havia declarat la guerra a Eneas i a Llatí alhora. Cap dels dos exèrcits no va sortir content
d'aquesta contesa: els rútuls foren vençuts; els aborígens i els troians, vencedors, hi van perdre el seu
cabdill Llatí.

Aleshores Turn i els rútuls, desesperats, busquen protecció a l'opulent país dels etruscos, el rei
dels quals va unir les seves armes a les dels rútuls sense pensars'ho gaire.

Davant   del   temor   d'una   guerra   tan   gran,   Eneas   volia   atreure's   els   ànims   dels   aborígens   i
aconseguir que tots estiguessin no sols sota una mateixa llei sinó també sota un mateix nom: per això va
anomenar  llatins  a  tots dos pobles;  a partir  d'aquest moment,  els aborígens no van cedir  davant dels
troians en devoció i lleialtat envers el rei Eneas. Confiat en aquest esperit de tots dos pobles, cada dia més
units, encara que Etrúria era tan poderosa que la fama del seu nom ja havia arribat per terra i per mar
d'una punta a l'altra d'Itàlia, des dels Alps fins a l'estret de Sicília, Eneas, bé que podia repel∙lir els atacs
des de les muralles estant, va fer sortir  les tropes formantles per al combat. La lluita fou favorable als
llatins, però per a Eneas fou l'últim dels seus treballs com a mortal. 

Ascani, el fill d'Eneas, encara no tenia l'edat per a tenir el poder.   Però aquest poder va restar
intacte per a ell   fins a  la majoria d'edat:  mentrestant   l'estat   llatí   i  el  regne de l'avi   i  del pare  li  va ser
conservat gràcies a la tutela d'una dona –tant de caràcter tenia Lavínia!.

El fill d'Eneas veient que creixia massa la població dels de Lavínium, va deixar a la madrastra una
ciutat opulenta i florent per aquella època, i ell mateix va fundarne una de nova als peus del mont Albà, la
qual va ser anomenada Alba Longa perquè s'allargassava en el cim de la muntanya.

Després d'onze reis després d'Ascani, regna Proca. Aquest engendra Numitor i Amuli. Deixa en
herència  l'antic regne a Numitor, que era el més gran de la família. No obstant això, va poder més la
violència que la voluntat del pare o el dret de primogenitura: després d'expulsar el germà, regna Amuli. Ell
afegeix un crim a un altre crim: mata la descendència masculina del germà, i, amb l'excusa d'honorarla,
nomena vestal Sílvia, filla del germà; amb el vot de virginitat perpètua la priva de l'esperança de ser mare.

Embarassada per la força, la vestal va infantar bessonada i va dir que Mart era el pare de la seva
descendència equívoca, sigui perquè ho creia de veritat, sigui perquè era més honorable que fos un déu
l'autor d'aquella falta.

Però   ni  els  déus  ni   els  homes  alliberen   la  mare  o   la  descendència  de   la   crueltat  del   rei:   la
sacerdotessa és encadenada en una presó i el rei mana que els nens siguin precipitats al corrent del riu.
Per una casualitat, segurament preparada pels déus, el Tíber havia sortit de mare formant suaus estanys i
els encarregats de dur a terme l'ordre no podien acostarse per enlloc al llit habitual del riu, però tenien
l'esperança   que   l'aigua,   encara   que   estava   encalmada,   era   prou   fonda   per  ofegar   els  nens.   Creient
executar així l'ordre del rei, abandonen els infants en un toll accessible.

Diu   la   tradició   que   l'escàs   cabal   d'aigua   havia
dipositat en lloc eixut el bressol  flotant  on havien estat
exposats els nens, i que una lloba assedegada va baixar
de   les  muntanyes  que  hi   ha  a  prop,  atreta  pels  plors
infantils; ella, ajupintse, va oferir les seves mamelles als
infants  amb  tanta  mansuetud  que  un  pastor  del   ramat
reial la va trobar llepant els nadons amb la llengua. Diuen
que el pastor es deia Fàustul. Ell els va portar a la seva
cabana i els va lliurar a la seva dona Larència perquè els
criés. Alguns creuen que Larència era anomenada  lloba
entre   els   pastors,   perquè   havia   prostituït   el   seu   cos:
d'aquí prové l'origen d'aquesta tradició i d'aquest prodigi.

Així foren engendrats i criats. Quan els nens van
ferse grans, recorrien els congostos caçant i no s'estaven sense fer res a la cabana o ajaguts guardant el
ramat. Així  van enrobustir  el seu cos i  la seva ànima i no sols plantaven cara a  les feres sinó   també
atacaven els lladres carregats de botí i es repartien entre els pastors el que els prenien. Creixent cada dia
que passava el nombre de joves del seu grup, compartien amb ells els perills i les diversions.

Durant la celebració d'una cerimònia, uns lladres els van parar una emboscada perquè estaven
irats per haver perdut el botí, i, com que Ròmul es va defensar amb força, van agafar Rem i el van lliurar al
rei Amuli, i l'acusaren de seguida. Li imputaven sobretot el crim d'haver atacat els camps de Numitor; deien
que ells, amb un grup de joves que havien aplegat, n'havien pres botí com si fos territori enemic. Així Rem
és lliurat a Numitor per ser castigat.

Ja   des   d'un   principi   Fàustul   havia   sospitat   que   els   infants   que   criava   a   casa   seva   eren
descendència reial: perquè sabia que els infants havien estat exposats per ordre del rei, i el moment en
què  ell  els havia recollit  coincidia amb el  fet;  però  havia volgut que l'assumpte no es descobrís abans



d'hora, a no ser que fos en un moment favorable o per necessitat. Primer va arribar la necessitat: així,
doncs, aclaparat per la por, va descobrir l'assumpte a Ròmul. Per casualitat també a Numitor, que tenia
Rem en custòdia i que havia sentit a dir que eren dos germans bessons, comparant la seva edat i veient el
seu caràcter gens servil, li havia vingut al pensament el record dels néts; i fent preguntes, va arribar a un
punt que no estava lluny de reconèixer Rem. Així a tot arreu es trama una conspiració contra el rei. 

Ròmul no es presenta obertament amb tots els pastors alhora, car el seu nombre el deixava en
inferioritat  de condicions,  sinó  que els dóna ordres d'acudir  al  palau reial  en un moment acordat per
camins diferents; Rem, amb un altre escamot que havia reunit, l'ajuda des de la casa de Numitor. Així mata
el rei.

Numitor,   que   en   els   primers   moments,
aprofitant  el   tumult,   anava  dient  que  els  enemics
havien envaït la ciutat i atacat el palau reial, havia
aconseguit fer anar la joventut albana a defensar la
ciutadella amb la guarnició   i amb les armes; quan
va veure  que els   joves,  havent  mort   ja  el   rei,  es
dirigien cap a ell per donarli les gràcies, de seguida
va convocar una assemblea on explicà els crims del
seu germà  contra ell,  l'origen dels seus néts, com
havien   estat   engendrats,   criats   i   finalment
reconeguts; en darrer lloc contà la mort del tirà i va
dir   que   ell   n'era   el   responsable.  Quan   els   joves,
passant amb la seva tropa pel mig de la reunió, van
haver saludat el seu avi com a rei, es va produir un
clamor   de   tota   la   multitud   donant   el   seu
consentiment i acordant que el títol i el poder fossin
confirmats a favor del rei.

Així, confiat l'estat d'Alba a Numitor, a Ròmul i a Rem els va venir el desig de fundar una ciutat en
el mateix indret on havien estat abandonats i criats. A més a més sobrava un gran nombre d'albans i de
llatins: també s'hi havien afegit els pastors; tots plegats veien que Alba esdevindria petita amb facilitat, i
que Lavínium seria petit  comparat  amb  la ciutat  que seria  fundada. D'altra banda va  influir  en aquest
projecte un mal ancestral: l'ambició de poder i, finalment, a partir d'una idea tan inofensiva, s'originà una
lluita   vergonyosa.   Efectivament,   com   que   eren   bessons   i   no   es   podia   fer   distinció   pel   que   fa   a   la
primogenitura, van decidir que els déus tutelars d'aquests llocs escollissin amb auguris qui havia de donar
nom a la nova ciutat i qui, després de fundarla, l'havia de governar amb la seva autoritat. Ròmul ocupa el
Palatí, Rem l'Aventí, com a espai delimitat per a consultar els auguris.

Diuen que el primer que va rebre l'auguri fou Rem: sis voltors; i havent anunciat ja l'auguri, com
que se'n va presentar a Ròmul un nombre doble, els partidaris d'un i de l'altre havien saludat cadascú com
a rei: uns deien que havien guanyat el regne perquè ho havien fet en el temps preceptuat, els altres deien
que l'havien guanyat pel nombre d'ocells. Aleshores excitats per la discussió, van acabar embolicats en
una lluita, portats pel xoc de les seves ires: hi mor Rem, ferit al mig de l'avalot. La tradició més divulgada
és que Rem va saltar els nous murs per insultar el germà: per això Ròmul l'havia matat i, ple de ràbia,
havia dit  increpantlo amb aquestes paraules: "Així acabarà, a partir d'ara, qualsevol altre que salti   les
meves muralles".

D'aquesta manera Ròmul va obtenir tot sol el poder: la ciutat acabada de fundar, es va dir segons
el nom del seu fundador.

Adaptat de TIT LIVI, Ab urbe condita 1. 17

Per saber més del viatge d'Eneas, aneu a 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/flash/aeneis.html 

Trobareu mapes històrics d'aquest període a 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/flash/italia.html

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/flash/italia.html


2. La monarquia (753-509 aC)

2.1. Segons la llegenda, Ròmul va fundar Roma el dia 21 d'abril de 753 aC i en fou el primer rei.
Comptant-lo a ell, n'hi va haver set. Són els següents:

2.1.1. Ròmul (753-717 a.C.) – Se li atribueix la fundació de la ciutat i la primera organització de la
societat romana, la qual va dividir en patricis i plebeus, a més de crear institucions bàsiques, com
ara el senat. 

A Ròmul se li presentà un problema important: els pastors, els albans i els llatins no feien un
número suficient per formar una ciutat. Per això va oferir dret d'asil a tothom que volgués establir-
s'hi, sense preguntar la seva condició o origen. Desertors, apàtrides i esclaus van cercar-hi refugi, de
manera que es van reunir prou homes per poblar la ciutat, però mancaven dones. I amb la mena de
gent que hi vivia,  cap dels  pobles del voltant  volien casar les seves filles amb els  que ja  eren
anomenats romans. 

Finalment, Ròmul va decidir recórrer a la violència per assegurar la continuïtat de Roma. Va
convidar els pobles pròxims a uns grans jocs atlètics i eqüestres. Els veïns, majoritàriament sabins,
hi van acudir  amb les seves esposes i  filles  i,  mentre tots  estaven pendents de l'espectacle,  els
romans van arrabassar per la força les noies solteres dels seus pares, que van ser obligats a marxar
sense les seves filles.

Seguint les instruccions de Ròmul els romans van fer tot el possible per calmar amb amor,
bones  paraules  i  carícies  les  que  havien  estat  forçades  a  ser  les  seves  mullers.  Tanmateix
naturalment,  els  pares no van quedar-se de braços plegats,  sinó que van emprendre una guerra
contra els romans per recuperar les noies. Els romans van vèncer els pobles menys nombrosos sense
gaires problemes, però els sabins van saber actuar amb prou astúcia per posar Roma en greu perill.

En efecte, el rei sabí Taci va subornar amb or una
jove  romana,  Tarpeia,  perquè  els  obrís  les  portes  de  la
ciutat, una traïció que va ser premiada pels sabins esclafant-
la amb els seus escuts. 

Un cop els atacants havien aconseguit sotmetre bona
part de la ciutat, quan l'exèrcit sabí era davant per davant
del romà i semblava inevitable un ferotge combat decisiu,
les dones que havien estat raptades van precipitar-se entre
els uns i els altres suplicant que s'aturessin perquè no volien
que els  seus marits  i  els  seus pares  es  matessin entre  si.
Commoguts pels precs desesperats de les filles dels uns i de
les esposes dels altres, els sabins i els romans acorden no
solament fer la pau sinó unir els dos regnes en un de sol, governat conjuntament per Ròmul i Taci. 

Quan Taci va morir, Ròmul va restar com a únic rei, estimat pel seu poble i engrandint el
poder de Roma durant molts anys, fins el dia que va desaparèixer enmig d'una tempesta mentre
passava revista a l'exèrcit. Al cap d'uns dies un somni va advertir els romans que Ròmul s'havia
convertit en un déu i que havia de ser adorat amb el nom de Quirí.



2.1.2.  Numa  Pompili (716-674  a.C.)  era  sabí.  Se  li  atribueix
l'organització de la religió, creant els col·legis sacerdotals i reformant
el calendari, que va passar de tenir deu mesos a tenir-ne dotze.

2.1.3.  Tul·lus  Hostili (673-642  a.C.) Llatí,  distingit  per  la  seva
condició de guerrer, conquerí Alba Longa.

2.1.4.  Anc Marci (641-617 a.C.).  Sabí, va estendre el territori romà
fins al mar.

2.1.5. Tarquini Prisc (616-578 a.C.). Primer dels tres reis etruscs, va
dessecar els aiguamolls que hi havia a l'espai que després seria ocupat
pel  fòrum,  construint  una  gran  claveguera,  anomenada  Cloaca
Maxima, que desembocava al Tíber.

2.1.6.  Servi  Tul·li (578-534  a.C.).  va  construir  la  muralla  que  encerclava  els  set  turons  -el
pomerium o recinte  sagrat  de la  ciutat-  i  va dividir  en centúries el  poble romà segons la  seva
riquesa.

2.1.7.  Tarquini  el  Superb (534-509  a.C.).  Darrer  rei  de  Roma,  la  va
convertir  en  la  primera  potència  d'Itàlia  central  i  va  edificar  el  temple
capitolí.

Tanmateix,  va  ser  destronat.  La  tradició  explica  que  la  causa
directa en fou la violació de Lucrècia. Sext Tarquini, el fill del rei, 
va  concebre  una  passió  malsana per  seduir  Lucrècia...Va  anar  a  Col∙làcia
sense saberho Col∙latí [el marit de Lucrècia]. Acollit allí amb amabilitat... fou
conduït, després de sopar, a l'habitació dels hostes. Quan li va semblar que els
voltants estaven segurs i que tothom dormia, ardent de passió i amb l'espasa
desembeinada, s'acostà a Lucrècia que dormia, i posant la mà esquerra sobre
el pit de la dona, li va dir: "No cridis, Lucrècia; sóc Sext Tarquini; tinc l'espasa a
la mà; moriràs si dius res"... Com que la veia obstinada i que ni tan sols cedia
per  la por a  la mort...  va dir que, quan fos morta, posaria al seu costat un
esclau nu degollat, a fi que es digués que havia estat morta per un adulteri
vergonyós.

Lucrècia, davant d’aquesta amenaça, va cedir. Una vegada va haver marxat Tarquini, la dona
envià a cercar el seu pare i el seu marit, i els explicà el que havia succeït.
Li diuen que és la ment la que comet les faltes, no el cos i que no hi ha culpa on no hi ha intenció. Ella
contesta: “Vosaltres veureu el que ell es mereix: jo encara que m’absolc de la falta, no m’allibero del càstig;
cap dona sense honor podrà viure amb l’excusa de ser com Lucrècia”. Un ganivet que tenia amagat sota el
vestit se’l va clavar al cor i lliscant sobre la ferida, va caure moribunda. (Tit Livi, Els orígens de Roma I, 58).

Després d'aquest fet, el marit i els amics expulsaren de Roma el rei Tarquini. Així es va
iniciar l'època republicana, que ocupa els anys que van des del 509 aC fins al 27 aC.

2.2. Roma del segle VIII aC al VI aC
La llegenda sobre la monarquia fou una creació posterior dels historiadors romans. És molt

suggerent que els orígens de Roma, la ciutat dels set turons, siguin obra de set reis, que, a més a
més,  tenen una llarga vida activa.  És possible  que hi hagués hagut més reis  i  que l'inici  de la
monarquia fos a la segona meitat del segle VII aC, en comptes del segle VIII aC. 

Pel que fa al rerefons històric d'aquestes llegendes, sabem que la primera comunitat romana
es va establir al Palatí i que, a continuació, altres comunitats ocuparen els turons pròxims fins a
formar una lliga anomenada del Septimontium. Després, els sabins van unir-se a aquestes pobles i,



més tard, foren envaïts pels etruscs.
Tot i que la monarquia romana no era hereditària sinó electiva (el rei devia ser escollit pels

patricis, amb una certa participació del poble i del rei anterior), segurament el domini etrusc va
acabar a la fi del segle VI aC arran d'una revolta de la comunitat  llatinosabina que formava el
patriciat, iniciant-se així la República.  

Tit Livi, al primer llibre d'Ab urbe condita, diu el següent:

Condita urbs conditoris nomine appellata est. Palatium primum, in quo Romulus ipse erat educatus,
muniit.

Romulus septem et triginta regnavit annos, Numma tres et quadraginta. Valida ac temperata et belli
et  pacis  artibus erat  civitas.  Numa Pompilius urbem novam conditam vi  et  armis   iure   legisbusque ac
moribus de integro condet.

Roma interim crescit Albae ruinis. Duplicatur civium numerus. Tullus magna gloria belli  regnavit
annos duos et triginta.

Ancum   Marcium   regem   populus   creavit.   Regnavit   Ancus   annos   quattuor   et   viginti,   cuilibet
superiorum regum belli pacisque et artibus et gloria par.

Tarquinium ingenti consensu populus Romanus regnare iussit. Duodequadragesimo ferme anno ex
quo   regnare  coeperat  Tarquinius,  non  apud  regem modo  sed  apud  patres  plebemque   longe  maximo
honore Ser. Tullius erat. 

Tum classes centuriasque et hunc ordinem ex censu discripsit, vel paci decorum vel bello. Ser.
Tullius regnavit annos quattuor et quadraginta.

Inde L. Tarquinius regnare coepit. L. Tarquinius Superbus regnavit annos quinque et viginti.
Regnatum   Romae   ab   condita   urbe   ad   liberatam   annos   ducentos   quadraginta   quattuor.   Duo

consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Ser. Tulli creati sunt, L. Iunius Brutus et
L. Tarquinius Collatinus. 

1. Com es fa referència en el text al caràcter electiu de la monarquia romana?

2. Quin va ser el nom dels primers cònsols de Roma?

3. Calcula els anys que, segons el text de Livi, va durar la monarquia?


