
LA RELIGIÓ ROMANA

1. Les creences en el món romà 
La  religió  romana,  com  la  seva  cultura  en  general,  es  caracteritzà  per  un  enorme

eclecticisme, que permeté barrejar tota mena de tradicions religioses, tant les autòctones com les
estrangeres. Amb tot, en un principi, els romans divinitzaren totes les forces naturals i els actes més
transcendents de la vida dels homes. 

Lucina, a la qual invoquen les parteres, ... el qui obre la boca al vagit dels nadons és anomenat Vaticà, ... la qui protegeix els bressols
és dita Cunina, ... la dels estímuls que mouen els homes a l'activitat excessiva en diuen Estímula. Estrènia és anomenada la dea que
ofereix gosadia i intrepidesa. Numèria és la que ensenya els números.

Agustí, La ciutat de Déu

Veneració d'una deu d'aigua: 
Oh, font Bandúsia, més transparent que el vidre, a tu,  que ets digna de vi  dolç i  de garlandes de flors,  demà et serà ofert un
cabridet ... A tu no et poden tocar els dies més calorosos de l'ardent canícula, tu ofereixes una fresca amable als bous fatigats per la
rella i al ramat vagarós. 

Horaci, Odes 

Moltes d'aquestes forces divinitzades, o númens, esdevingueren déus: Saturn, Júpiter, Mart,
Vulcà... 

2. El panteó greco-romà
La paraula panteó té la següent etimologia: 
Pan: tot Theós: déu “Tots els déus” 
Tanmateix, el sentit que se li dóna aquí no és el de “tots els déus”, sinó el dels principals

déus, que eren coneguts com “els olímpics”. La raó del nom és perquè, segons la mitologia grega,
vivien a  la  muntanya de l’Olimp (nord de Grècia)  i  tenien  com a cap  a  Zeus (Júpiter  per  als
romans). El panteó greco-romà és, per tant, el compendi o resum dels déus principals que rebien
culte a Grècia i Roma. Com que els romans van adoptar les divinitats gregues en la seva pròpia
religió, van assignar a cada divinitat grega una de seva, tal com ve assenyalat en el quadre següent: 

Nom grec Nom romà Déu / dea de... Símbol / Atribut

Zeus Júpiter Cel, poder Àliga, ceptre, llamp 

Hera Juno Matrimoni, part Gall dindi 

Atena Minerva Saviesa, estratègia Òliba, olivera 

Apol·lo Apol.lo Sol, bellesa, màgia, art Lira , llorer

Àrtemis Diana Lluna, caça Cérvola, arc 

Hermes  Mercuri Comerç Barret i talons alats, caduceu

Hèstia Vesta Llar Foc, flama 

Ares  Mart Guerra Casc, armes 

Afrodita Venus Amor, bellesa Colom, petxina

Demèter Ceres Terra, agricultura Espiga, falç 

Posidó Neptú Mar, terratrèmols Trident, cavall 

Dionís Bacus Vi, teatre Raïms, copa, màscara 

Hefest Vulcà Foc, metal.lúrgia Enclusa, martell
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Pensum A- Relaciona cada frase següent amb una de les divinitats olímpiques, tot indicant el perquè d’aquesta relació: 
1) El planeta Júpiter és el més gran del sistema solar.

2) A l’ateneu de la ciutat es faran unes conferències sobre el genoma humà.

3) L’arquer va fer sis dianes.

4) El cereal és una gramínia, el fruit de la qual és un gra. 

Interrete: Per a veure si pots reconèixer els déus romans a partir dels seus atributs... 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc325ac06.htm

3. Característiques de la religió romana
3.1.  POLITEISTA-  Cada  activitat  de  la  vida  humana  tenia  la  protecció  d'una  divinitat

diferent.
3.2.  COMUNITÀRIA-  La  relació  amb  les  divinitats  s'establia  sempre  per  mitjà  d'una

comunitat, fos la família, l'estat, alguna corporació laboral o alguna associació de tipus iniciàtic,
entre d'altres.

3.3. OFICIAL, és a dir, lligada a la política. Per als romans, la ciutat i l'estat eren els llocs on
convivien els déus i els homes; per tant, qualsevol acte públic que podia afectar el curs polític de
Roma necessitava l'anuència divina. És per això que els magistrats gaudien de poders religiosos -el
dret a consultar els auspicis- i esdevenien els intermediaris entre la divinitat i el poble.

3.4. ADOGMÀTICA, és a dir, sense dogmes. Es transmetia per tradició i no pas mitjançant
una veritat revelada per un únic déu a alguns homes. En conseqüència, era una religió sense control
espiritual sobre els practicants i que acceptava qualsevol interpretació o qualsevol incorporació de
noves divinitats, sempre que no anessin en contra de l'ordre social establert. 

3.5.  RITUAL-  El  culte  s'havia  de  desenvolupar  mecànicament  i  havia  de  complir
escrupolosament unes regles determinades. Els encarregats de vetllar perquè els ritus s'executessin
correctament eren els sacerdots.

Els  romans  estan  especialment  influïts  pels  etruscs,  sobretot  pel  que  fa  als  ritus,  a
l'associació de divinitats de tres en tres (tríades), i als col·legis sacerdotals. 

Pensum B- La principal tríada del panteó romà era formada per _______________ (déu del llamp), ______________
(déu de la guerra) i  Quirí (déu romà de l'agricultura assimilat a Ròmul, fundador de la ciutat). Existeix en la religió
cristiana catòlica (o en qualsevol altra que coneguis prou bé) alguna mena de tríada? 

4. Les religions orientals
Durant l’època d’August (27 aC –14 dC) ja existeix un gran escepticisme religiós, sobretot

per  part  dels  intel·lectuals  (Ciceró,  p.e.),  sobre  les  divinitats  romanes  i  la  religió  popular.  La
filosofia platònica, l’estoica i l’epicureisme, totes elles d’origen grec, havien donat una visió més
profunda i unitària de la naturalesa, del món i de la divinitat. 

Per influència dels soldats que venien de llargues campanyes a l’orient, es van introduir
diverses religions orientals, com el culte a Isis (Egipte), a Mitra (Pèrsia) i Cibeles (Àsia Menor).
Eren religions que van gaudir de molta popularitat i poden catalogar-se de “mistèriques”, és a dir,
s’havia de viure un període de preparació i fer un ritus d’iniciació per fer-se'n adepte. 
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El  cristianisme  es  pot  considerar  també  una  religió  oriental  d’origen,  ja  que  prové  de
l’entorn del poble jueu. També és mistèrica (ritus d’iniciació: el baptisme), i per influència grega
(Pau de Tars era jueu grec; a més, la llengua de transmissió original en fou el grec) es va expandir
ràpidament per tot l’imperi. Els cristians van ser perseguits en diverses ocasions perquè es negaven
a retre culte a l’emperador, no per la pràctica de la seva religió. L’edicte de Milà (313 d C) va
tolerar el cristianisme, i al segle IV l’emperador Teodosi va declarar el cristianisme religió oficial de
l’imperi romà i va prohibir tots els altres cultes.

Crònica d'una de les primeres campanyes contra el cristianisme per part del poder imperial (Neró regnà de l'any 54 al 68):
             Neró, per fer desaparèixer el rumor, substituí els culpables i aplicà refinadíssims turments a aquells que, malvistos per les
seves abominacions, el poble anomenava cristians. Crist, del qual el grup agafà el nom, sota l'imperi de Tiberi fou lliurat al suplici pel
procurador Ponç Pilat; reprimida de moment aquesta superstició detestable, novament s'escampava, no solament a Judea, on s'havia
originat el mal, sinó també a Roma ... Primerament foren agafats els qui admetien ser cristians, després, per delació d'aquells, una
multitud d'altres que foren convictes no tant del crim de l'incendi com de l'odi envers el gènere humà. A les seves execucions hom hi
afegí diversions, de manera que coberts amb pells de feres morien de les queixalades dels gossos o bé, crucificats i coberts de
flames, quan es feia fosc, eren cremats com a teies nocturnes. 

Tàcit, Annals 

La religiositat del poble romà era utilitària, la qual cosa va permetre que Roma acceptés sense problemes nombrosos ritus i creences
dels països que anava conquerint. Roma hagués pogut acceptar el cristianisme com un culte més en el si de l'imperi, però el fet que
els cristians, com ja havien fet els jueus, no acceptessin el culte a l'emperador va convertir la seva religió en un problema polític; el
cristians van ser durament perseguits, fins al seu reconeixement oficial amb l'Edicte de Milà (313). 

EDICTE DE MILÀ (313) 
Jo, Constantí August, i jo també, Licini August, reunits feliçment a Milà per tractar de tots els problemes que afecten la seguretat i el
benestar públics, hem cregut el nostre deure tractar juntament amb la resta d'assumptes que vèiem que mereixien la nostra atenció
per al bé de la majoria, tractar, repetim, d'aquells en què rau el respecte a la divinitat, a fi de concedir, tant als cristians com als altres,
facultat per seguir lliurement la religió que cadascú vulgui, de tal manera que tota classe de divinitat que habita a la mansió celestial
ens sigui favorable a nosaltres i a tots els qui estan sota la nostra autoritat ... 

Pensum C- Per què diem que la religió romana era utilitària? Et sembla que l'actitud de l'Edicte de Milà també ho és? 
Raona la resposta. 

Pensum D-Tria la correcta: Segons l'Edicte de Milà, 
a. tots els cristians hauran de ser súbdits de Roma. b. tots els romans hauran de ser cristians. 
c. cap romà podrà ser cristià. d. cap de les anteriors respostes és correcta.

 
Pensum E- Per què creus que era tan important considerar l'emperador com a un déu o no fer-ho? 

Pensum F- El text de Tàcit comença parlant d'un "rumor". De què es tractava? 

Pensum G-Què opina Tàcit del cristianisme? Demostra-ho fent servir les paraules del text. 

5. El culte
5.1. RITUS PRIVATS
El sacerdot del culte familiar era el pater familias. Es retia culte al fundador de la gens,  als

Manes, que eren les ànimes dels avantpassats, als  Lares, protectors de la casa, i als  Penates, que
vetllaven pel rebost i els aliments quotidians. Les cerimònies solien consistir en l'ofrena i crema de
flors i aliments.

El lloc del culte familiar  era el larari (Lararium),  una espècie de templet o capelleta on
cremava  permanentment  un  foc  sagrat,  que  representava  la  vida  íntima  de  la  família,  i  on  es
cremava l’encens o les ofrenes del culte . En les domus, el lloc natural del larari era l'atri. 
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5.2. RITUS PÚBLICS
Els ritus públics eren cosa de l’estat,  el qual tenia cura dels sacerdots, dels cultes i dels

temples de la ciutat. 
Els cultes es feien a fora dels temples, dins dels quals es guardava la imatge de la divinitat i

el  seu tresor.  El ritus el  presidia un sacerdot i  consistia a repetir  unes fórmules o  pregàries,  a
sacrificar de manera ritualitzada un animal sense cap defecte (hostia), i cremar-ne les despulles no
mengívoles sobre l’ara o altar amb altres ofrenes. També hi havia ofrenes florals o d’aliments en
què no es vessava la sang de cap animal (això depenia de la festa i la divinitat a la qual es retia
culte).  La carn de l’animal  sacrificat  era  menjada pels qui participaven en el  culte.  L’harúspex
examinava les entranyes de la víctima i en treia averanys de cara al futur. 

5.3. LES FESTES RELIGIOSES. El calendari romà tenia moltes festes. No tenia però el
descans setmanal com tenim nosaltres; en tot cas, el període entre mercat i mercat era de nou dies.
La  setmana  que  fem servir  actualment  (septimana –  corresponent  a  un  calendari  lunar)  es  va
introduir amb l’oficialitat del cristianisme i té un origen jueu. Una de les festes més conegudes eren
les  Saturnalia, dedicades a Saturn. En aquestes festes, que es celebraven al desembre i que ens
recorden el nostre Nadal, s’encenien llumetes, es feien regals i per un dia no hi havia diferències
entre amos i esclaus. 

Pensum H- Esbrina i anota aquí, en breu, qui era Saturn. 

5.4.  SACERDOTS  I  COL.LEGIS  SACERDOTALS.  Els  sacerdots  romans  eren  els
dipositaris i gestors de la tradició i del culte als déus. A diferència d'altres religions, no formaven
una casta consagrada en exclusiva al culte, sinó que eren uns ciutadans com els altres, tot i que
elegits amb uns criteris imposats per la tradició, però sense haver de tenir normalment un saber
teològic especial. Amb el seu control del calendari i de presa dels auspicis, sovint actuaven com a
moderadors de la vida política i eren un factor clau en les lluites polítiques, normalment a favor de
la conservació del poder en mans de les elits, atès el seu propi origen. A més, exercir un sacerdoci
no era,  la majoria de les vegades, incompatible amb exercir  les magistratures,  sinó que, ben al
contrari, solia ser una part complementària de la carrera dels polítics.

La  majoria  dels  sacerdocis,  a  diferència  de  les  magistratures,  eren  vitalicis,  però,  com
aquestes,  solien ser  col·legiats.  Aquí  teniu el  nom i  les  funcions  dels  col·legis  sacerdotals  més
importants: 
Pontifices – Experts  en dret sagrat,  eren els  dipositaris  de la tradició religiosa i  vetllaven pel  

compliment del ritual de tots els cultes romans. Eren presidits pel  Pontifex Maximus, que 
tenia jurisdicció sobre els flamines i les vestales; durant l'Imperi, aquest càrrec es reservava 
per al mateix emperador. 
Custodiaven els arxius religiosos i judicials, així com els annales, relacions dels fets passats 
durant l'any.
Redactaven els calendaris, on consignaven quins dies eren fasti i quins nefasti (s'hi podia o 
no celebrar processos judicials), a més d'ajustar els dies de l'any a la seva durada real.

Flamines –  Eren  sacerdots  consagrats  cadascun  al  culte  d'un  determinat  déu.  Els  tres  flàmens
majors són els de Júpiter, Mart i Quirí, la tríada capitolina. Els flàmens menors, dedicats a 
cultes sovint arcaics i obscurs -Vulcà,Flora, Furrina- arriben a quinze, als quals s'anirien  
afegint els de cada emperador divinitzat. Duien unes vestimentes molt especials i es cobrien 
amb  una  mena  de  casquet  (pileus)  acabat  punta  (apex).  Eren  sacerdots-estàtues,  que  
encarnaven el déu i assistien passivament als sacrificis.
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Vestales -  Eren sis  sacerdotesses elegides  pel  pontífex màxim d'entre  les  famílies  patrícies  de  
Roma. La seva funció principal era tenir cura del foc sagrat que, com a símbol de la llar  
pàtria, havia de cremar sempre dins el temple de Vesta, circular i situat en el fòrum de  
Roma. 
Tot i que, durant els trenta anys de servei, havien de mantenir la seva virginitat i viure a  
l'Atrium Vestae, la majoria preferia quedar-s'hi després de retirar-se. Les vestals gaudien d'un
enorme prestigi a Roma: no estaven subjectes a la tutela masculinacom les altres dones,  
quan sortien al carrer eren precedides d'un lictor, i tenien una tribuna reservada en els jocs. 

Augures - El seu atribut era el lituus, un bastó corbat, i la seva funció, prendre els auspicis: abans 
d'un acte públic, consulten la voluntat dels déus contemplant i interpretant el vol de les  
àguiles i voltors o el cant dels corbs o mussols, la manera de menjar dels pollastres sagrats, 
els  llamps i  els  trons o bé els  omina -signes prodigiosos esdevinguts fortuïtament com  
terratrèmols, eclipsis de lluna o el naixement d'animals monstruosos.

Haruspices - ,sacerdoci endevinatori d'origen etrusc que no van esdevenir col·legi oficial fins que 
ho va instituir l'emperador Claudi, la seva tècnica consistia fonamentalment a examinar les 
entranyes  de les  víctimes,  sobretot  el  fetge,  just  després que fossin sacrificades,  a  més  
d'observar  altres  signes  produïts  en el  mateix  sacrifici,  com ara  el  fum, per  tal  de fer  
prediccions sobre el futur.

5.5. EL CULTE IMPERIAL. Els romans creien que cada persona tenia un genius protector,
que rebia culte en l'àmbit de la família un cop mort l'individu, però rebutjaven la naturalesa divina
de cap home; tanmateix, la tradició deia que Ròmul,  després de desaparèixer mentre parlava al
poble, havia esdevingut un déu (apoteosi). Igualment, Cèsar havia estat divinitzat després de mort, i
August es feia anomenar divi Caesaris filius. Aprofitant tots aquests elements, August permeté, amb
fins polítics, el culte del seu geni en vida. Les províncies orientals, acostumades a venerar els seus
cabdills, van ser les primeres a erigir temples a l'emperador, i, després de la seva mort, el Senat en
decretà la divinització a tot l'Imperi. 

Tàrraco fou la primera ciutat d'Occident que va dedicar un altar a August en vida. D'aquest
culte,  en totes les  colònies,  se n'encarregaven els  sevires augustales,  un col·legi  format  per sis
lliberts enriquits. 
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