
FAMILIA ROMANA
1. Naixement i acceptació dels fills 

Quan un fill naixia havia de ser legitimat pel pater familias amb una cerimònia que es feia
davant del larari o petit temple familiar, que se celebrava el dies lustricus, el vuitè dia del naixement
per a les nenes, i el novè per als nens. 

La cerimònia consistia en: 
a) El pater familias aixecava el nen del terra (tollere, suscipere filium aut

filiam)  i  el  prenia en braços.  Aquest gest  significava que l’acceptava dins la
família.  

b) A continuació el nadó era purificat i se li posava al voltant del coll la
bulla, una mena de capseta de metall o de cuir que a l’interior, a mode d’estoig,
contenia amulets per protegir el nen dels mals esperits. 

Quan tenien 17 anys els nois deixaven la bulla i la toga praetexta (una
toga blanca amb una franja de porpra) i es posaven la  toga virilis (sense cap
franja), símbol de la seva majoria d’edat i de la seva condició de ciutadans. Per a
aquest esdeveniment també es celebrava una gran festa. 

Per a saber més sobre...
. el naixement, el dies lustricus i la primera infantesa: apunts en pdf a la vostra subpàgina (primer de Batxillerat) de  
http://f-eines.alaxarxa.cat/llati/
. les togues: http://www.imperivm.org/articulos/toga.html

2. La família romana, la gens i el pater familias
El terme  familia no solament inclou els pares i fills sinó també tots els esclaus,  servī et

ancillae, que formen part activa de la casa. 
El  pater familias era el baró més gran de la línia paterna i era la màxima autoritat de la

família. La llei romana li atorgava uns drets que avui trobaríem excessius. Podia no reconèixer els
fills quan naixien, tenia el dret de vida i mort (ius vitae necisque) sobre tots els membres de la
família, era el propietari de tots els béns de la família... Com a contrapartida era el responsable
davant de la  justícia de tota la família,  havia de tenir  cura d’ella i  era el  qui oficiava el  culte
domèstic, tan important en la religió romana. 

La gens era un conjunt de famílies que es consideraven descendent d’un avantpassat comú
per línia masculina.  Els membres d’una  gens tenien un mateix gentilici,  el  seu  nomen, i  cultes
propis. Per exemple la  gens Iulia es feia descendent de Iulus, fill de Venus i Enees.  Les diverses
branques d'aquesta gens es distingien pel seu cognomen. 

Els  ciutadans romans,  doncs,  tenien  tres  noms:  el  praenomen,  el
nomen i el cognomen. Recordem-los: 

• El  nomen. Generalment acabat en –(i)us,  és de fet el nom propi de
cada família, patrícia o plebea. 

• El  praenomen. Es donava al nen el dia del seu reconeixement (dies
lustricus).  Sempre n’és algun que ja havia portat un avantpassat. S’abreuja
quan va seguit pel nomen. Per exemple, Q. és l’abreviació de Quintus. No n’hi
havia gaires (v. FR cap. XII p.86).

•  El  cognomen.  A l’origen  distingia  millor  que  el  praenomen els
diferents membres de la família, però desprès també va servir per a distingir
millor les diferents branques d’una mateixa família o gens. 

Com que pares i fills podien dir-se exactament igual, de vegades s'afegia als tria nomina un
agnomen relatiu a alguna qualitat de l'individu o a alguna gesta que aquest hagués fet. P.e. Publius
Cornelius Scipio Nasica. 

http://f-eines.alaxarxa.cat/llati/primer
http://www.imperivm.org/articulos/toga.html


Quan un ciutadà era adoptat per un altre, l’adoptat adquiria els  tria nomina de l’adoptant
més un agnomen acabat en –anus, que recordava el de la seva gens d’origen (Caius Iulius Caesar
Octavianus).

Les dones només portaven el nom de la seva gens en femení, així Iulia de la gens Iulia. 

Per a saber-ne més: http://classicsalaromana.blogspot.com.es/2011/11/els-noms-dels-romans.html

Pensum A- Relaciona els mots amb què algunes llengües romàniques designen la filiació i el mot llatí que n'és l'origen:
a. prénom (fr.) 1. appellare
b. nome (it. i port.)
c. apellido (cast.) 2. nomen 
d. cognom (cat.)
e. nombre (cast.) 3. praenomen
f. nom (cat. i fr.)
g. cognome (it.) 4. cognomen 
h. Name (al.)

Pensum B- Analitza el nom sencer de Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (et pot ser útil  consultar la seva
biografia,  que  pots  trobar  a  la  mateixa  Wikipedia:  http://es.wikipedia.org/wiki/Publio_Cornelio_Escipi
%C3%B3n_Emiliano):

Publius - 

Cornelius -

Scipio -

Aemilianus -

Africanus -

3. Els esclaus (servi et ancillae) 
Segons el dret romà l’esclau no és una persona sinó una cosa (res), és a dir, que no té cap

dret  civil  ni  polític,  pertany sempre  a  un  propietari  (dominus)  i  pot  ser  comprat  o  venut  com
qualsevol propietat. 

Els esclaus bé naixien esclaus, bé eren producte del botí  de guerra,  bé havien perdut la
llibertat per decisió judicial. 

El mateix dret romà concedeix a l’esclau la possibilitat d’obtenir la llibertat (manumissio o
alliberament). Quan un esclau aconsegueix la llibertat s’anomena llibert (libertus). El llibert pren el
nomen del seu amo. 

Un esclau podia obtenir la llibertat de la següent manera: 

a) Comprant amb diners la seva llibertat si se li havia permès d’estalviar (en alguns casos, no
era estrany que rebessin alguna mena de jornal, o que poguessin disposar de mitjans propis 
de producció)
b) Per testament del seu amo que l’alliberava -manumissio (el cas més freqüent). 
c) Per decisió judicial. 
El tracte que rebien els esclaus depenia molt de l’amo (dominus) que tenien.

Normalment els esclaus domèstics gaudien de bon tracte i participaven igualment del
culte domèstic. En canvi els qui treballaven a les pedreres o en treballs de construcció
podien viure  en  condicions inhumanes. Ara bé, tant uns com els altres, podien rebre
tortura en els procediments judicials i la seva condemna a mort podia ser la crucifixió. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publio_Cornelio_Escipi%C3%B3n_Emiliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Publio_Cornelio_Escipi%C3%B3n_Emiliano
http://classicsalaromana.blogspot.com.es/2011/11/els-noms-dels-romans.html


A continuació t'oferim un seguit de textos que parlen de l'esclavatge en el món romà l'economia del qual, cal
recordar-ho, depenia de la utilització d'esclaus. Se'ls veia arreu de l'Imperi fent tot tipus de feina, des de metges fins a
miners. Els fragments que vénen tot seguit parlen de com tractaven els romans els seus esclaus: 

I.  Aquesta és una descripció dels esclaus que treballaven en un molí fariner: 
Aquests pobres afamats esclaus, amb la pell blava pels cops i les esquenes cobertes de cicatrius del fuet, es

tapaven amb parracs, no amb roba, tot just per tapar-se les vergonyes. Tenien una marca al front i el cabell afaitat a
mig cap, i portaven cadenes de ferro a les cames. 

Apuleu, cap al 157 d. C. 
II. Alguns dels romans rics que posseïen finques van escriure sobre el treball que s'hi feia, i en alguns d'aquests llibres
es parla dels esclaus. Aquest fragment va ser escrit per Cató, que va viure entre el 234 i el 149 a.C. A més d'amo d'una
finca, Cató va ser escriptor, historiador i orador. Aquí descriu la quantitat de roba que donava als esclaus: 

Roba: una túnica d'un metre i quart de llargada i una capa cada dos anys. Cada vegada que lliuris una túnica
o una capa nova, recull la vella perquè s'apedaci. Procura també que cada esclau rebi un bon parell d'esclops cada
dos anys. 

Cató, Tractat sobre l'agricultura 

III. Molts escriptors romans, que normalment eren rics, tenien esclaus. Varró fou un escriptor romà que va viure des del
116 fins al 27 a.C. i va escriure consells sobre el treball agrícola. 

Hi ha tres tipus d'eines per al treball agrícola. El que parla (per exemple, els esclaus), el que no pot parlar (per
exemple, el bestiar) i el mut (per exemple, les arades). 

Varró, Sobre l'agricultura, segle I a. C. 

IV. L'escriptor romà Plini el Jove va escriure moltes cartes als seus amics sobre tot tipus de coses. Aquesta carta
inclou les seves idees sobre com tractar els esclaus. 

Sempre m'amoïna que els meus esclaus es posin malalts i morin, sobretot els més joves. Però puc donar-los
llibertat abans no morin. I també els permeto fer testament. 

Plini el Jove, Cartes, 97109 d.C. 

V. Varró descriu la millor, segons ell, manera de tractar els esclaus: 
No hauries de permetre que l'ànim dels teus treballadors estigués ni massa baix ni massa alt. No deixis que

els capatassos facin servir el fuet si poden aconseguir els mateixos  resultats infonent ànims als que treballen. No
compris massa esclaus d'un mateix país; es barallen entre ells. Comprovaràs que els teus esclaus treballen millor si
els tractes bé i els dónes menjar o roba extra, dies lliures o permís perquè el seu bestiar pasturi en la teva terra. 

Varró, Sobre l'agricultura, segle I a.C. 

VI.  Els  esclaus podien rebre la  llibertat;  eren els lliberts.  L'emperador  Claudi  va encarregar  tasques de govern a
esclaus alliberats. L'historiador romà Suetoni descriu com tractava Claudi aquests antics esclaus. 

Claudi va col∙locar el llibert Fèlix al capdavant de l'exèrcit, i el va elegir com a governador de Judea. Quan
Harpocras va rebre la llibertat, va organitzar espectacles de gladiadors. Però els preferits de l'emperador eren el seu
ajudant personal, Narcís i el seu tresorer de palau, Pallas. Ambdós van fer grans fortunes. 

Suetoni, Vida dels Cèsars, 130 d. C. 

Per a saber-ne més: http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/civitas/servus.htm

4. El matrimoni 
Només els ciutadans romans posseïen el dret de contraure matrimoni (ius conubii),  i fins

l’any 445 a C,  amb  la llei  Canuleia,  no va ser legal casar-se entre patricis  (originàriament,  els
pertanyents a les gens, les famílies fundadores de la ciutat) i plebeus (la resta de ciutadans). 

4.1. Classes de matrimoni. 
Segons la llei romana hi havia dues classes de matrimoni:  cum manu i

sine  manu.  En  el  primer  la  dona  quedava  sotmesa  jurídicament  al  marit,  de
manera que deixava la família del seu pare o tutor per ingressar en la casa i la
família del marit. En el segon cas, el matrimoni sine manu, la dona no passava a
dependre de l’autoritat del marit, ni tampoc abandonava la pertinença a la família
paterna  o  d’origen.  Aquest  últim  es  va  generalitzar  a  partir  de  finals  de  la
república. 

Però dins del matrimoni  cum manu,  el més tradicional, hi havia també
diferents classes: 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/civitas/servus.htm


a) La confarreatio. Era el matrimoni més solemne i religiós. Els esposos menjaven el pa de 
farina  (pannis  farreus) en  presència  del  sacerdot  de  Júpiter  (flamen  dialis)  i  de  deu  
testimonis. 
b) La coemptio o “compra”. EL nuvi comprava simbòlicament la núvia davant de testimonis.
c) L’usus/per usum o cohabitació. Desprès d’un any de convivència ininterrompuda, previ 
consentiment familiar, s’establia el vincle legal.

4.2. Una cerimònia de casament. 
La núvia, la vigília del casament, oferia les seves joguines d’infant (les nuces) als déus de la

llar, els Lares, i es posava el vestit nupcial, que consistia en una túnica blanca llarga, cenyida per un
cinyell,  i  en un vel taronja que li cobria el cap. També el  pentinat era especial i els cabells  es
recollien  i  s’adornaven amb cintes.  El  dia  del  casament  s’oferien  sacrificis,  es  consultaven els
auspicis i es signaven els documents davant els testimonis. La cerimònia culminava quan la padrina
(pronuba) ajuntava les mans dretes dels nuvis per confirmar la seva aliança. 

També es celebrava un banquet nupcial  que acabava cap al  vespre.  Després una àmplia
comitiva acompanyava la núvia, entre càntics d’himeneu o nupcials i bromes festives, fins a la nova
llar dels recent casats. La núvia era portada en braços per traspassar el llindar de la nova casa (si
ensopegava era un signe de mal auguri) i a dintre l’esperava el marit que li oferia el foc i l’aigua
com a símbols de acollida. 

Pensum C-  Escriu al costat dels mots llatins les paraules catalanes següents que hi estan relacionades: nuvi, espòs,
casament, marit, noviatge, uxoricida, maridatge. 

casa (barraca) sponsus (promès) uxor (esposa) 
novus (nou) maritus (marit)

4.3. Divorci i viudetat
Al  començament era l’home el que decidia si volia repudiar la seva

muller;  per  fer-ho  només  havia  de  demanar  a  la  seva  dona  davant  d’un
testimoni les claus de la casa on vivien i dir-li: tuas res habeto, que correspon
a l’actual “agafa les  teves coses”,  així la  dona havia de marxar  de la  casa
conjugal deixant els fills tinguts en comú amb el pare. Al final de la República
la dona va obtenir el dret de demanar el divorci al seu marit.    

De divorcis, és clar, n'hi hagué de ben diverses menes, segons les cir-  
cumstàncies i les causes que el provocaven.                                                          

Quan un home es quedava vidu podia casar-se immediatament sense 
haver d’esperar cap període de temps per tornar a contraure matrimoni; en canvi la dona havia 
d’esperar un mínim de deu mesos fins poder-se casar novament.
Per saber-ne més: 
Les filles romanes: http://www.xtec.cat/~mgarci10/roma/filia.htm, dins de ”La dona a l'antiga 
Roma”:http://www.xtec.cat/~mgarci10/katalogos/ianuaindex.htm. 
El matrimoni: http://blocs.xtec.cat/sexeroma/tipus-de-relacions/el-matrimoni/
La família, el matrimoni, els fills, el divorci: 
http://josemariaandressierra.blogspot.com.es/2012/02/breves-apuntes-sobre-la-familia-romana.html

Pensum D- A quin moment de la vida d'un/a romà/na correspon el relleu que reproduïm a
continuació? ______________________. Justifica la teva resposta, sempre basant-te en
el que hem dit i en el que es pot veure en la imatge. 

http://josemariaandressierra.blogspot.com.es/2012/02/breves-apuntes-sobre-la-familia-romana.html
http://blocs.xtec.cat/sexeroma/tipus-de-relacions/el-matrimoni/
http://www.xtec.cat/~mgarci10/katalogos/ianuaindex.htm
http://www.xtec.cat/~mgarci10/roma/filia.htm

