
L'ART

1. Característiques generals

S'ha  dit  que  l'art  romà va  ser  una  simple  imitació  de  l'art  hel.lenístic,  sense  valorar-ne
adequadament les aportacions i les característiques que tot seguit assenyalem:

1.1. És un art  eclèctic, és a dir, plural i obert a les influències de l'art de tots els pobles
mediterranis, especialment dels grecs, influències que van reformular per obtenir les seves pròpies
produccions. 

1.2. És un art estandarditzat, en la mesura que va cercar un llenguatge comú que fos interpretat de
la mateixa manera arreu de l'Imperi.



1.3. És un instrument  polític,
que transmetia ideologia al servei del
poder.

1.4. És  un  art  anònim,  ja  que,  en
gran  part,  fou  produït  per  artesans
desconeguts.  Aquesta,  però,  és  una
característica  pròpia  de  gairebé  tot
l'art antic.
                

 

En  aquest  marc  general,  els  romans  excel·liren  sobretot  en  el  conreu  de  dues  formes
artístiques, el relleu històric i el retrat.

2. El relleu històric

El relleu històric, una de les realitzacions més singulars de l'art romà, consistia
a representar, amb finalitat documental i commemorativa, uns fets concrets de forma
objectiva i realista, no pas de manera simbòlica com feien els grecs. 

2.1. L'Ara Pacis Augustae
L'Ara Pacis Augustae és un altar que el Senat va decidir dedicar a August l'any 13 aC com a

agraïment per haver pacificat definitivament Hispània i la Gàl·lia, i que va ser inaugurat amb tota
solemnitat l'any 9 aC.

El monument, que és considerat una de les millors obres i de les més representatives de l'art
romà de l'època, consistia en un altar rodejat per paral·lelepípede i decorat amb un fris en relleu, en
el qual  es pot veure la família imperial  i  el  seu seguici;  també es poden veure al·legories a la
fundació de Roma en la processó que es va organitzar el dia de la inauguració. 



2.2. La Columna Trajana
L'exemple  més agosarat  de relleu històric  és  la  columna que

Trajà (98-117) va fer erigir per recordar les seves campanyes contra els
dacis. 

Presenta la innovació de la forma de fris continuat, sense cap
mena de partició al llarg de 200 metres en espiral. Aquest fris estava
pintat de colors vius i s'hi podien observar les escenes més elevades des
dels edificis, dues biblioteques actualment desaparegudes, que s'hi van
construir al voltant. 

El  plantejament  polític  i  artístic  de  la  columna  de  Trajà  fou
imitat gairebé immediatament en les que es van dedicar a Antoní Pius
(138-161) i a Marc Aureli (161-180) i, al llarg de la història, ho ha estat
en altres ocasions, com, per exemple, les columnes que hi ha al davant
de l'església de Sant Carles de Viena (segle XVIII) o el monument de
Colom a Barcelona (segle XIX).

3. L'arquitectura (greco-)romana

L'arquitectura grega va influir decisivament en la romana. Tal vegada, l'aspecte en què això
es  fa  més  evident  és  el  gust  per  l'harmonia entre  les  diferents  parts  de  l'edifici,  objectiu  que
s'assolia aplicant determinades proporcions entres els diversos elements. L'ús dels ordres també hi
tenia a veure.  



Els ordres clàssics són estils arquitectònics canònics amb els que, a l’arquitectura grega i
romana, s'intentava obtenir edificis de proporcions harmonioses en totes les seves parts.

Essencialment, l'element diferenciador de l'ordre és el capitell.
Aquí teniu els tres ordres clàssics fonamentals:

Els romans, que en algun edifici, com el Colosseu, empraren més d'un ordre (sempre el més 
senzill en  la part inferior), afegiren combinacions com el capitell compost o corinti compost:




