
LA INFANTESA 

Segons Isidor, les aetates hominis són
. infantia 0-7 anys
. pueritia 7-14 a.
. adulescentia 14 – 28 a.
. iuventus 28 – 50 a.
. gravitas 50 – 70 a.
. senectus 70 -

D'on vénen  els  xiquets? Ovidi,  als  Fasti,  diu  que  Iuno Lucina  protegia  un  bosc  ple  d'arbres 
mil·lenaris,  que no havien conegut  la  destral.  A les seves capçades hi  havia  ple  de xiquets.  Hi 
anaven les dones, bé per poder quedar embarassades, bé per a tenir un bon part. El 375 a.E. s'hi 
aixecà un temple, on s'hi deixava una moneda. El primer de març (abans de la reforma de Cèsar, 
primer dia de l'any) s'hi celebraven les Matronalia.

Fases del naixement:
1. deixa el món fosc, humit, invisible, per a entrar al món dels vius.
2. Acceptació per part del paterfamilias i primeres cures.
3. Entrada a la comunitat (dies lustricus), tot rebent un nom.

1. Part
A casa, assistit per les dones de la família, veïnes i llevadora, que portava la cadira obstètrica 

i maletí amb mel, vinagre, esponja, benes, sal, olis aromàtics... Calia que la dona estigués nua i amb 
els cabells deslligats (cap nus). Iuno Lucina ho protegia. 

Examen del nounat: primer, el sexe, que s'anuncia a les presents, però per signes. 
Tall del cordó. Els metges recomanaven un ganivet de metall, però les llevadores preferien 

un tros de ceràmica, de vidre, de canya o una crosta de pa sec. Es lligava amb un fil de llana.
Els nascut amb malformacions són ofegats en aigua gelada.
Es deixa al terra fred, observant la reacció. Si tot va bé, es passa a...

2.
2.1. acceptació per part del paterfamilias
Els primers dies, perillosíssims, el nou nat necessita molta protecció, i molts déus l'ajudaran.
Per a aquesta prova, estarà tot sol. Ser acceptar implica legitimitat.

a. si acceptat i és un nen, és agafat en braços (Levana)
            és una nena – el paterfamilias mana que li donin de mamar.

b. si no acceptat – abandonat al peu de la columna Lactaria, davant del temple de la Pietas, 
en una cistelleta amb amulets i objectes i insígnies que permetin que sigui reconegut.

Pot ser no recollit – mor
recollit – com a fill

    destinat a la esclavitud o la prostitució

2.2. primeres cures
Primer  bany en l'albeus,  bany purificador.  Primer,  es  fregava  el  nadó amb sal  de  cuina 

triturada, se li treia amb aigua tèbia i, finalment, se li feia un massatge amb oli.
Els primers vuit primers dies (primordia), tot just és un cucus (nino), així que cada dia se li 

fa un ritual de protecció: els esclaus colpejaven el llindar de la casa amb una maça i una destral; 
després, escombraven cap a fora els mals esperits. 

El bebè, durant dos mesos, se'l faixa estirant braços, cames i cos (per tal que assoleixi la 
posició erecta  i  evitar  malformacions);  a  la  resta  s'hi  posa llana.  S'embolica tot  i  es  lliga  amb 



cordetes. S'anaven afluixant gradualment, però primer el braç dret en els nens (no esquerrans); a les 
noies, els malucs més que la resta (millor embaràs i part).

Bressol de vímet i matalàs de llana. Deessa Cunina el protegeix.

3. Entrada a la comunitat
8 dies per a les nenes; 9 per als nens, Dies Lustricus. Raó diferència, maduren abans. A més, 

la filosofia pitagòrica deia que els nombres parells eren femenins, imperfectes, dèbils, deixen espais 
buits. No, com els senars.

Purificació amb aigua lustral (purificadora) dels que havien assistit al part.
Sacrifici als déus: deessa Nundina (els nous dies).
Imposició dels nomina: tres als nois, dos a les noies (teoria pitagòrica). Elles reben el nomen 

i el cognomen. Certes gentes solien tenir uns praeonomina i no uns altres (la Cornelia, per exemple, 
Publius, Marcus, Gneus, Lucius).

Lliurament de primeres joguines: 
Crepundia – objectes que fan soroll, també les que es deixen a les tombes.
Crepitaculum – sonall. Soroll, perquè espanta els mals.

Lluirament de la bulla aurea (de qualsevol material), que les noies duen fins al vespre del 
seu casament. Els nois, fins als 17 anys (toga viril).

Com a cerimònia festiva que era, es lliuraven llepolies als presents.

Aspectes de la infantesa

En època republicana, el normal era l'alletament matern, però en època imperial i per culpa 
dels metges, que deien que si s'alletava, la recuperació del part era més tardana i que es trigava més 
a tenir un nou fill, es posa de moda contractar una nutrix.

Deesses relacionades amb la primera infantesa:
. Alemona – aliment durant l'embaràs.
. Rumina – protecció de les mares i els fills lactants.
. Potina – protectora dels nens, especialment en les seves primeres begudes.
. Ossipaga – dentició.

Condicions per a una bona nutrix: 20-40 anys
2 ó 3 fills (el normal en l'època)
sana
pits mitjans
bon caràcter (es creia que es transmetia per la llet)
grega (aprendre el grec de petits)
neta i treballadora

El primer alletament,  no acabat de néixer,  es creia que el  calostre no era bo. Els 2 ó 4 
primers  dies  es  passava  a  base de gotes  d'aigua  barrejada amb mel.  Es  feien  servir  biberons  i 
tirallets; els biberons, amb forma de pit allargassat, servien per a la llet i/o les farinetes.

Si la mare no tenia llet, un remei era infusió de ginesta amb vi i mel.
Si no es podia disposar de llet maternal, les llets anaven de més a menys ben considerades 

seguint aquest ordre: de cabra (Zeus s'hi crià, i la cabra menja fulles, no herba), de vaca, de camella 
(+ dolça) i d'ovella (indigesta).

Primeres paraules “tata” i “mamma”. Deesses Fabulina i Locutia.
Statilina protegia els primers passos. S'empraven caminadors de diversos tipos amb rodes.
Joguines: 
Crepundia i Tintinabulum per a bebès.
Pares i mames... i altres jocs mimètics.
Currus, animalia, titella



Pupae (també articulades) amb complements (vestits, fireta...)
Pila – pilota
Nuces –  nous,  també de fang,  aplicables  a  tots  els  jocs  imaginables.  (“ja  has deixat  les 

nuces”)
Orbis – cèrcol
Mosca aenea (mosca de bronze) – gallineta cega. “Jo caçaré la mosca de bronze” (el que 

busca) - “la caçaràs, però no l'agafaràs”.
Caput aut nauis (cara o creu)
Baletes...

“Papus”

Lamia – furtava els xiquets i xiquetes dolents. Els  xuclava la sang. 
Làmia es va unir amb Zeus, per la qual cosa va ser castigada per Hera, esposa 
de Zeus, fent que el fill de Làmia morís. Aquesta, presa de la desesperació, es 
va amagar en una cova per ocultar la seva pena. I allà es va quedar fins que es 
va convertir en un monstre. Envejosa dels nens de les altres dones, els espiava 
per  atacar-los  i  menjar-se'ls,  sobretot  en  els  moments  en  què  no  estava 
borratxa. Hera també va maleir Làmia a no poder dormir, ja que quan tancava 
els ulls només veia la imatge del seu fill mort. Zeus li va concedir el do de 
poder treure's els ulls de les conques i tornar-se'ls a posar.

Gelo – ànima en pena, és una noia que segresta xics per endur-se'ls al més enllà.
Harpies – identificades amb ànimes de morts que rapten nens.
Erínies o Fúries – personificacions femenines de la justícia i de la venjança.
Striges - dones alades que xuclen la sang dels xics i se'n mengen les entranyes.

Indumentària
1. faixat i lligat
2. subligar, túnica recta (+ cinturó),  subucula (túnica per sota, també per a dormir), 

calcei o sandàlies, toga praetexta (si noble; si no, senzilla) = adults.
Cabell de les noies, recollit amb ret (reticulum), agulles del cabell, i  vittae (cintes – verge 

només una; les prostitutes no podien dur-ne).

Remeis infantils
. dentició – mantega amb mel

amulet de dent de llop o cavall
tapar-se amb una pell d'ase o de llop

. xiquetes inquietes - amulet d'excrement de cabra

. por – dent de llop

. diarrees – ungüent de qualls de cabra

Panacea – gotes de cervells de cabra passats per un anell d'or abans de dar-los la llet.

Enterrament
Inhumació;  només incineració si  més de dos anys.  Els primers  40 dies,  en un atuell  de 

ceràmica, amb el cap per avall o separat del cos...
Cerimònia sense pompa funebre, de nit, en silenci, amb llums que allunyaven les pors. A les 

làpides, nom, anys, mesos i dies + dulcissim-, pietissim-...


