
3.   L’OCI: TEATRE, AMFITEATRE, CIRC I
TERMES

1. L’oci

La major part dels edificis públics en el món romà eren construïts pels personatges més rics de cada
ciutat. D’aquesta manera, aconseguien prestigi i popularitat entre els seus conciutadans i alhora tenien el
poble content. També els espectacles o jocs públics que s’hi celebraven eren organitzats pagats sovint per
algun ric. La política de panem et circenses (pa i jocs de circ) va ser un dels fonaments de l’absolutisme
imperial, ja que la plebs el va acceptar a canvi de distribucions gratuïtes de blat i diners i de distraccions. Els
jocs públics se celebraven els dies de festivals religiosos (ludi o feriae). Els espectacles de més èxit eren els
del circ i de l’amfiteatre, molt per sobre de les representacions teatrals.

2. El teatre

Al començament els teatres romans eren de fusta i desmuntables. Però a partir del segle I aC a
Roma es van començar a construir teatres de pedra segons els models grecs. El teatre grec es dividia en
tres parts ben diferenciades: la graderia, on seien els espectadors; l’orchestra, un espai circular on cantava i
ballava el cor; i les construccions de l’escenari (scaena): una plataforma on actuaven els actors i un edifici
que feia de teló de fons, magatzem i vestidors. 

Els romans van seguir bàsicament aquesta estructura, però van introduir-hi innovacions per millorar-
los: 

 Els grecs construïen els teatres sobre la falda d’una muntanya, per poder posar els seients en forma
esglaonada en forma de grades.  Els romans també aprofitaven sovint  el  pendent per recolzar-hi  la
graderia. Tanmateix, quan no disposaven d’aquest avantatge, eren capaços de fer teatres com a edificis
independents,  en  els  quals  la  graderia  (cavea)  descansava  sobre  un  sistema  d’arcs  i  galeries  de
formigó, de manera que podien edificar teatres a qualsevol lloc, fins a les zones més planes sense
dependre del relleu. La façana exterior era formada de fileres d’arcs disposades en diversos pisos. 

 L’orquestra (orchestra), que en el teatre grec d’època clàssica era completament circular, va esdevenir
semicircular  en  el  teatre  romà.  També  va  canviar-ne  la  funció:  ara  hi  seien  els  espectadors  més
importants. 

 Els romans feien l’escenari (proscaenium o pulpitum) més ample. 

Teatre grec           Teatre romà

 La scaena en el teatre romà es construïa tan alta com la cavea, de manera que el teatre quedava tot
tancat en un semicercle. La façana que donava a l’interior (frons scaenae), ornada amb dos o tres pisos
de fileres de columnes, tenia tres portes cap a l’escenari i servia de decorat permanent per a totes les
obres. 
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Tant el teatre grec com el romà eren a l’aire lliure. Tant sols es cobria de vegades amb una lona
(velum o velarium). La cavea solia estar dividida en tres sectors per a públics de diferents classes socials:
les classes altes a les grades més pròximes a l’escenari i les classes baixes en la resta.

...els tendals, grocs, vermells i blaus que fluctuen en els grans teatres i ondulen estirats pels pals de 
vaixells i bigues.

Lucreci

Col∙locació dels romans als espectacles:
Així  doncs,  (August) va fer decretar pel  senat que,
cada vegada que hi hagués un espectacle públic allí
on fos, la primera fila de bancs estigués reservada
per als senadors ... Va separar els soldats del  poble.
Va   assignar uns graons especials per als plebeus
casats, uns altres als joves que vestien la pretexta i al
seu costat els seus preceptors, i va establir que cap
plebeu  de  baixa  estofa  s'assegués  als  sectors  del
mig. A les dones ... els va concedir veure l'espectacle
des de les grades superiors i soles ... Amb tot, en els
espectacles  d'atletes  va  excloure  la  presència
femenina.
Suetoni, Vida d'August

A Roma les dones assistien habitualment al teatre, excepte a les representacions dels mims, que
eren considerades llicencioses.

Les representacions es feien mentre durava la claror del sol i, molt sovint, es perllongaven durant tot
un dia. El públic es portava el menjar i la beguda, xiulava, aplaudia, picava de peus, etc... És a dir, l'ambient 
teatral era bulliciós i alegre.

Venedors ambulants al teatre
Però, vet aquí que per tota la càvea puja una altra munió tan nombrosa com la que està asseguda, notable
per la seva bellesa, ben vestida. Els uns sostenen paneres i tovallons blancs i menjars exquisits; els altres
serveixen vi ranci a dojo.

Estaci, Silves
Consells per al públic abans de començar la representació d'una comèdia
Feu silenci i calleu, i pareu atenció. El director mana que escolteu.... Que amb bon ànim seguin als bancs
els qui heu vingut tenint fam i els qui heu vingut tips. Els qui heu menjat ho heu fet molt més sàviament, els
qui no heu menjat, esdevingueu tips de comèdies.

Plaute, El petit cartaginès

Tanmateix,  els romans no foren uns grans afeccionats a les representacions teatrals,  cosa que
explica  que a  Roma només hi  hagués  tres  teatres,  la  capacitat  total  dels  quals  no superava la  de
l'amfiteatre Flavi. El teatre més important de la metròpoli va ser el de Pompeu, amb una capacitat per a
27.000 espectadors. A la península Ibèrica els més ben conservats són el de Mérida (5.500 espectadors) i el
de Sagunt. En canvi les restes del de Tàrraco es troben molt malmeses. L'altre teatre en terres catalanes és
el de Baetulo.

Així  mateix, els actors i els autors comptaven amb una baixíssima consideració social; es tractava, 
sovint, de persones pertanyents a les capes socials més desfavorides.

August va reprimir el llibertinatge dels actors fins a tal punt que va fer exiliar un actor de peces romanes ...,
després d'haver-lo fet fuetejar en els tres teatres, perquè s'havia assabentat que es feia servir a taula per
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una matrona amb els cabells tallats com un noiet; féu fuetejar l'actor de pantomimes Hilas a l'atri de casa
seva davant de tothom, perquè havia assenyalat amb el dit un pretor i havia descobert un espectador que
el xiulava.

Suetoni, Vida d'August

3. L’amfiteatre

L'amfiteatre és una construcció oval que recorda la unió de dos teatres pel diàmetre de l'orquestra,
on  s'oferien  tres  tipus  d'espectacle:  combats  de  gladiadors  (ludi gladiatorii),  lluites  i  caceres  de  feres
(venationes) i combats navals (naumachiae). 

Consta de tres parts bàsiques:
 La pista o arena era on es feien els espectacles i estava coberta de sorra. 

 El soterrani o fossae: sota l’arena, cobert per un empostissat de fusta, hi havia els magatzems per als
decorats, els departaments pels lluitadors i les gàbies de les feres. Un sistema de rampes servia per
pujar les feres a l’arena. 

 La  graderia o  cavea, construïda per un sistema de galeries amb volta que la sostenien i permetien
accedir-hi per unes escales i uns accessos (vomitoria). Estava separada de l’arena per un mur d’uns
quatre  metres  anomenat  podium.  Una  o  més  tribunes  estaven  reservades  als  grans  personatges
(l’emperador). 

Cada  espectador  te-
nia  una  entrada  on
se  li  assignava  la
porta  per  on  havia
d’entrar  i  el  seu
seient.  Es  podia  es-
tendre una gran lona
(velum)  per  protegir
del  sol  els  especta-
dors.

 

El més famós amfiteatre és l’amfiteatre Flavi, més conegut com a Colosseu, inaugurat el 80 dC, amb
una capacitat entre 50.000 i 70.000 espectadors. A Catalunya es conserva bastant bé el de  Tàrraco. A
Empúries, només es conserva el suport de pedra on recolzava l’estructura de fusta.

Afegirem que a l'amfiteatre també tenien lloc les execucions dels condemnats a mort.

Alguns emperadors,  com Adrià o Marc Aureli,  varen prendre mesures destinades a disminuir  el
nombre d’espectacles de gladiadors, tot substituint-los per uns altres en què el públic admirava la destresa
en l'ús de les armes més que la violència que s'hi exhibia. Al començament del segle V d.C., l'emperador
Honori els prohibí totalment.

Allargava indefinidament el combat Prisc, l’allargava també Ver, i, després de llarga
estona, persistia equilibrat llur ardor combatiu: a grans crits demanava la gràcia, per ambdós,
la multitud. Cèsar, però, volgué obeir la llei que ell mateix havia promulgat: seguir la lluita fins
que un dels dos, deposat l’escut a terra, aixequés el dit. Moltes vegades els havia concedit,
d’acord amb el seu dret, safates i objectes d’argent.  A l’últim, però, arribà a la seva fi la
indecisa contesa:  lluitaren  com iguals  i  com iguals  caigueren.  A l’un  i  a  l’altrellavors  féu
trametre César la vara de la treva, a l’un i a l’altre la palma del triomf: aquest fou el guardó de
llur valor i llur habilitat. Sota cap altre príncep, Cèsar, no s’ha produït aquest fet: Que dos
gladiadors lluitessin i que ambdós fossin declarats vencedors.

(Marcial, Llibre d’espectacles,27)
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4. El circ

L’edifici del circ romà prové de l’hipòdrom grec. En el circ s’oferien principalment curses     de     carros.
Per això el circ tenia una forma allargada, rectangular, amb els costats menors corbats. La pista (arena)
estava dividida per un terraplè allargat al mig (spina). A cada extrem de la spina hi havia una meta en forma
de columnes. Sobre la spina hi solia haver obeliscos egipcis, estàtues de déus i els comptadors de voltes
(set ous grossos de fusta o set dofins que servien per comptar les set voltes de què constava la cursa). Tot
el voltant de l’arena era ocupat per la cavea o graderia, sostinguda per un joc d’arcs i voltes, i separada de
la pista per una barrera (podium).  El pulvinar era on s’asseien els magistrats,  la família imperial  i  els
espectadors més privilegiats. A un dels extrems de la pista hi havia les cotxeres (carceres), des d’on sortien
a córrer quan el magistrat que presidia els jocs llançava un mocador a l’arena.

... al circ, el pretor ha fet sortir, espectacle màxim, les quadrigues de les cotxeres obertes simultàniament.
Ovidi, Amors

Cada carrera consistia a donar set voltes a la pista al voltant de la  spina, que solia
tenir 214 metres de llargada. Els carros eren denominats bigues, si eren tirats per dos cavalls;
trigues,  si  ho  eren  per  tres;  quadrigues,  els  més  normals,  si  ho  eren  per  quatre;  i  més
rarament per sis, vuit o deu.

Cada carro defensava un bàndol o facció. Les faccions eren quatre: els blancs, els
verds, els blaus i els vermells. 

 
Cada auriga sortia a la pista amb un casc al cap, unes

benes que li  cenyien les cames, amb la casaca del color de la
facció, amb un fuet a la mà i amb el cos lligat a les regnes, que
havia  de  tallar  amb  un  punyal  si  es  produïa  un  accident  o
naufragium.
 Els cavalls i les eugues eren, de fet, els protagonistes del
joc. Normalment, els aurigues procedien de les capes socials més
baixes. Però, com que a mesura que aconseguien més victòries
exigien cobrar més, molts, d'esclaus passaven a ser milionaris. 

Als déus Manes. Per a Eutíquet, auriga de vint-i-dos anys i servent benemèrit, han fet aquest monument
Flavi Rufí i  Semprònia Diòfanis. En aquest sepulcre descansen els ossos d'un auriga rude, però gens
maldestre a subjectar les regnes amb les mans ... Els fats cruels, però, envejaren els meus anys, fats als
quals no vaig poder oposar les meves mans. No em fou concedit morir al mig de la glòria del circ, ni que
la multitud enfervorida deixés caure les seves llàgrimes per mi.  Ans em consumiren a l'interior de les
meves entranyes unes malalties que no van poder vèncer les mans dels  metges.  Viatger,  si  et  plau,
escampa flors damunt de la meva tomba. Tal vegada tu mateix em vas aplaudir quan jo era viu.

Inscripció d'un pedestal funerari trobat a Tarragona
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Desgraciat de mi, gira la meta amb corba massa oberta. Què fas? El qui et segueix l'ha rasada de prop i et
passarà al  davant.  Què fas,  infeliç?  Arruïnes els  bons desitjos d'una noia:  estira,  si  et  plau,  amb mà
vigorosa les regnes de l'esquerra. Ben bé hem apostat per un inepte.

Ovidi, Amors

Entre  els  mateixos  romans  ja  sorgiren  crítiques  en  contra  dels  jocs  de  circ  com a  espectacle
alienador de masses:

Aquest poble només desitja ansiós dues coses: pa i jocs de circ.
Juvenal

És clar que en un lloc tan concorregut  hi passaven moltes coses més que les curses i les apostes...

...també amaguen perills per a les dones boniques. Seu, si ningú no t'ho impedeix, vora la teva estimada;
atansa el teu costat al seu fins allà on puguis. Llavors busca un motiu de conversa amistosa, que unes
paraules trivials facin sortir els primers sons: afanya't a pregunta-li amb interès de qui són els cavalls que
vénen, i de seguida vés a favor d'aquell del qual ella vagi a favor, sigui quin sigui. I, tal com sol passar, si
per casualitat caigués una mica de pols a la falda de la noia, la hi has de treure amb els dits; encara que no
n'hi hagués gens, treu-li la que no hi ha.

Ovidi, Art Amatòria

El més gran circ de tot el món romà va ser el Circ Màxim de Roma. Al segle I dC tenia ja una
capacitat per a uns 250.000 espectadors asseguts. A Tarragona podem contemplar les que possiblement
són les restes més ben conservades d’un circ romà del món.

 Repassem   tot   dient   a   quin   número 
corresponen les següents parts del circ:
___ carceres
___ arena
___ spina
___ podium
___ cavea
___ pulvinar
___ comptador
___ meta 

5. Les termes

ORIGEN  .  Les termes (balnea) van esdevenir una institució fonamental en la societat romana, sobretot en
època imperial. El seu origen es remunta al món grec, en concret als banys públics i als  gimnasos, que
solien incloure una palestra i una sala per rentar-se després de l’exercici. Però, si entre els grecs el vessant
principal  era la preparació física que s’hi desenvolupava i el bany tan sols el seu final,  els romans van
capgirar les prioritats, de manera que el bany va convertir-se en l’activitat central i l’esport va quedar només
com un preliminar opcional. Els romans, a més, van fer de les termes un dels trets més estesos i definitoris
de la seva civilització, segons demostren les innombrables restes termals que es troben arreu de l’antic
Imperi romà.

EL PÚBLIC  .  Malgrat que estaven obertes des de mig matí, la majoria de la gent acostumava a anar a les
termes a mitja tarda amb la intenció de relaxar-se després de la feina o de les obligacions que l’ocupaven
durant el dia. El preu de l’entrada era prou baix perquè fins i tot els més pobres s’ho poguessin permetre.
Així doncs, els banys acollien gent de tota condició social –de vegades fins i tot esclaus– i freqüentment
d’ambdós sexes. Algunes termes, però, estaven dividides en dues parts, una per a homes i una altra per a
dones, mentre d’altres tenien horaris diferents per a cada sexe.
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PARTS DE LES TERMES  . Les estances no relacionades directament amb el bany eren:

 Apodyterium o vestidor. Era el lloc d’entrada i on la gent s’hi despullava i desava la roba en unes
fornícules o nínxols oberts a la paret o en uns armaris de fusta sota la vigilància d’un esclau, a qui es
pagava el servei. Dins les termes se solia anar nu, llevat d’unes sandàlies amb sola de fusta que servien
per no cremar-se els peus amb el terra calent. 

 Palaestra. Consistia en una pista a l’aire lliure més o menys gran coberta d’arena i voltada de porxos
per a escalfar el cos abans del bany fent activitats físiques: córrer, jugar a pilota, exercitar-se amb peses
o amb la lluita i donar cops de puny en un sac ple de sorra. 

Les estances pròpies per al bany eren
les següents:

 Tepidarium,  on la  gent  es podia
remullar amb aigua tèbia o, si no
hi  havia  banyera,  s’asseien
simplement en un banc per entrar
en calor. 

 Caldarium,  que  tenia  almenys
una banyera (alveus) amb graons,
en  els  quals  hom  s’asseia  per
remullar-se  amb  aigua  calenta
(40º),  i  una  pica  d’aigua  freda
(labrum)  per refrescar-se quan la
calor es tornava massa intensa. 

 Finalment  s’arribava  als  banys
freds  o  frigidarium,  on  hi  havia
una o diverses banyeres: els més

agosarats hi anaven directament, mentre que els més prudents tornaven a passar abans pel tepidarium
amb la finalitat de suavitzar la transició. Les termes més grans tenien també una piscina més gran a
l’aire lliure (natatio) per practicar la natació. 

 Algunes termes disposaven, a més a més, d’una cambra de petites dimensions, generalment circular,
anomenada laconicum, si era per a saunes seques, o sudatorium, si era per a saunes humides.

L’  HYPOCAUSTUM  . La temperatura adequada de l’aigua i de totes aquestes sales s’aconseguia per mitjà d’un
reeixit sistema de calefacció. Un forn (praefurnium) escalfava l’aigua, generalment tancada en una caldera
situada just damunt el foc per als banys calents i en una altra caldera un poc més allunyada per als banys
tebis.  L’aigua  era  transportada  des  de  les  calderes  fins  al  caldarium i  el  tepidarium a  través  d’unes
canonades  de  plom.  Alhora  el  mateix  forn  anava  escalfant  l’aire  que  passava  a  través  d’una  cambra
subterrània d’uns 60 cm. d’alçada anomenat hipocaust (hypocaustum), cobert per la suspensura, és a dir, el
paviment de les sales calentes elevat per mitjà d’uns petits pilars (pilae), generalment de maons, distribuïts
de manera regular.

L’aire  calent  també recorria  l’interior  de les parets
per dos sistemes: el més antic era deixar un espai buit a
paret,  però posteriorment  es va demostrar  més efectiu
farcir les parets amb fileres de conduccions formades per
peces  rectangulars  de  ceràmica  (tubuli).  Així  l’aire
escalfava primer l’ambient del caldarium, que arribava als
55º, i quan després arribava a la zona més allunyada del
tepidarium havia  perdut  una  part  de  la  seva  calor,  de
manera que aquesta sala es mantenia entre 25º i 30º. 

TERMES PRIVADES I PÚBLIQUES  . Les  famílies  riques
disposaven a  les  seves  cases  de  banys  particulars.  A
Catalunya,  se'n  conserven  exemples  a  Sant  Boi  de
Llobregat, a la Vil∙la dels Munts a Altafulla (Tarragona) o
la vil∙la de la Torre Llauder a Mataró.
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En època imperial, però, les institucions polítiques van tendir a fer-se càrrec de la implantació i la
gestió de les termes públiques. A les ciutats provincials, sovint es devien a la iniciativa del govern municipal
o provincial o bé d’algun dels ciutadans més notables. Així, a Bàrcino, Luci Minici Natal, vencedor en els
Jocs Olímpics del 129 dC, va fer edificar unes grans termes, conservades avui sota la plaça de Sant Miquel.
A Catalunya hi ha encara restes de les termes públiques de Baetulo (Badalona), de Tàrraco, d’Empúries i
d’Ilerda (Lleida), entre altres. 

A Roma els emperadors van construir termes com un mitjà més per atreure’s el favor popular. Les
termes més grans, com les construïdes pels emperadors, rebien el nom de  thermae i eren més que uns
banys, ja que incloïen porxos i jardins per passejar, biblioteques, fonts monumentals, restaurants, auditoris
per a concerts o espectacles... En aquestes grans termes d’època imperial tots els ciutadans podien gaudir
d’un  luxe  altrament  inaccessible  a  la  majoria,  ja  que  es  tractava  d’edificis  sumptuosos  i  de  grans
proporcions,  esplèndidament  decorats  amb  mosaics,  pintures  i  escultures  i  recoberts  de  marbre.  Els
emperadors Neró, Trajà i Caracal∙la van edificar termes cada cop més magnífiques a Roma, però les més
grans van ser les de Dioclecià, que podien acollir fins a tres mil persones en un dia.                          

També existien  termes en  els  llocs  on  hi  havia  fonts  d’aigües  termals  naturals  amb propietats
terapèutiques. Alguns d’aquests emplaçaments han tingut continuïtat fins avui. Així es troben piscines i altres
construccions d’època romana, per exemple, a  Caldes de Montbui (Aquae Calidae) i  Caldes de Malavella
(Aquae Voconiae), poblacions els noms de les quals mostren el seu origen termal.

Així  em mori,  si el silenci és tan necessari com sembla a l’home retirat als
estudis.   Vetme  ací   tot   voltat   d’una   cridòriabigarrada:   habito   damunt   d’uns
banys. Figura’t ara totes les menes de crits que poden repugnar a les orelles:
quan els atletes més forts fan exercici i bracegen amb les  mans carregades de
plom, quan es fatiguen o fan el fatigat, sento  gemecs; cada vegada que treuen
l’alè contingut, sento xiulets i  respiracions turmentades; quan m’escaic amb un
minyó  mandrós que es limita a  l’untament plebeu, sento  l’espetec de la mà
damunt les espatlles, que fa un so diferent, segons que pegui de palmell o de
clot. I si s’hi afegeix un jugador de pilota i es posa a comptar els punts, ja has
fet a tots. Afegeixhi encara el cercaraons, i el lladre sorprès sobre el delicte, i
el cantaire que troba que dins el bany la seva veu és millor; afegeixhi aquells
que   salten   a   la   piscina   amb   gran   terrabastall   de   l’aigua   remenada.   Fora
d’aquests, els quals, si més no, treuen la veu natural, figura’t el depilador, que
fa sovint una veu prima i estrident, per ferse més notador, i que no calla mai,
llevat de quan depila  les aixelles,  i  en  lloc d’ell,  fa cridar a un altre,  figura’t
encara el pastisser, i el salsitxaire, i el confiter, i tot els proveïdors de tavernes
que venen les  mercaderies amb llur cantarella característica.

(Sèneca, Cartes a Lucili, LVI, 12)
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ACTIVITATS: 
1. Aparella aquestes dues llistes:
                        1. Fornícula a. Sala de banys calents
                        2. Apoditeri b. Sala de banys freds
                        3. Frigidari c. Vestuari
      4. Tepidari d. Nínxol
       5. Caldari e. Sala temperada
       6. Lacònicum f. Raspador
       7. Hipocaust g. Sauna
       8. Estrígil h. Cambra per a escalfar l'habitació situada al damunt

1  .......  2  ......... 3  .......... 4  ........
5  .......  6  ......... 7  .........  8  ........

2. Observa el dibuix de les termes estabianes de Pompeia que tens a la pàgina següent, i col∙loca al costat
del nom de cada lloc el número que li correspon:

........  forica ........  natatio

......... i .........  caldaria 11 i 12  caldera i forn

.........   apodyterium .........   palaestra

.........  dipòsit d'aigua    2      entrada

3.  Ara, tot observant aquesta reconstrucció ideal de les termes de Baetulo, mira de reconèixerhi les
diverses parts i escriu el número corresponent dins el parèntesi correcte:

(   ) Palestra per a practicar esports. (   ) Praefurnium. 
(   ) Alveus balnei. (   ) Apodyterium.
(   ) Labrum. (   ) Caldarium
(   ) Tepidarium (   ) Frigidarium
(   ) Fornícules 
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Elaborat a partir d'apunts cedits per Manel Noguerol, cui maximas gratias agimus, 
ampliats amb materials de Nosaltres, els romans d'Imma Zapata
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