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Roma i l'imperi

Sobre l'origen de Roma els historiadors antics no ens 
donen sinó faules; els moderns, avaluant la veritat 
que hi pugui haver sota d'elles, i completant-la amb 
les dades, més positives, de l'arqueologia, han arri-
bat a establir alguna cosa més que hipòtesis. Sembla 
que la Roma primitiva nasqué d'una juxtaposició de 
tres elements principals: llatí, sabí i etrusc. Llatins i 
sabins, invasors indoeuropeus més o menys barrejats 
d'autòctons, foren afaiçonats com a poble pels etrus-
cos, casta dominant d'origen obscur, probablement 
lidi, establerta tot entorn del Laci en una podero-
sa confederació de ciutats. Ells fundaren pròpiament 
Roma, en una data incerta, que la tradició té fixada el 
754 a.C.; en el segle v a.C., però, l'element llatino-sabí 
apareix havent guanyat la preponderància.

L'emplaçament de la ciutat, en el lloc on el ca-
mí que uneix la Itàlia del centre a la del sud travessa el 

I
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Tíber, era agrest i, tant com estratègic, perillós. Roma, 
doncs, sentí de seguida la necessitat d'expandir-se; i 
dels etruscos sembla haver après la idea d'un imperi 
italià. Per un pacient sistema d'aliances i conquestes, 
incorporà de primer els pobles de l'entorn: Laci, Picè-
num, Etrúria, Campània; després la Cisalpina i Sicí-
lia; més tard ja, l'Àfrica, Grècia, l'Àsia; per fi la Gàl·lia, 
Hispània i Britània.

Els romans, que a la primeria guerrejaven per 
necessitats econòmiques i de defensa, acabaren per fer- 
se'n una missió; i dotats d'un geni polític que només 
ha tingut parió en Anglaterra, replasmaren tots els po-
bles conquerits en la vasta unitat lliurement matisa-
da, en la múltiple col·laboració sota un poder central, 
coneguda per Imperi romà. D'aquest mestratge, pot 
dir-se que amb el temps no hi hagué romà que no en 
tingués consciència; Virgili, el més gran poeta de Ro-
ma, ho digué en un vers immortal, per a servir de lema 
a tots els llibres que sobre qualsevol aspecte de Roma 
s'escrivissin:

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

Romà, recorda que tu has de regir els pobles per l'imperi.

La cultura romana

Roma no produí espontàniament una cultura, com 
Grècia: l'assimilà d'altres pobles en el curs de la seva 
mateixa expansió. Ara, no passivament, sinó en fun-
ció d'imperi; és a dir, incorporà, però també trans-
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formà segons el seu propi geni, adaptà i difongué. La 
seva mestra cabdal fou Grècia, de la qual rebé la influ-
ència de primer a través dels etruscos, fortament pe-
netrats de la civilització jònica, seguidament a través 
de les colònies gregues del sud d’Itàlia. Des de la pre-
sa de Tarent (272 a.C.) i la primera guerra púnica 
(265-240 a.C.), que determinà l'ocupació de Sicília, 
colonitzada per grecs, fins a la conquesta de la ma-
teixa Grècia, declarada província romana sota el nom 
d'Acaia (142 a.C.), els romans van beure ja directa-
ment a les fonts de la cultura hel·lènica.

La literatura llatina

El fet essencial d'aquest progressiu acostament a Grè-
cia fou la creació deliberada d'una literatura romana 
amb la grega davant per model. Horaci, que en les se-
ves epístoles literàries esbossà una mena d’història 
del gust roma, digué en uns versos que són famosos a 
les aules:

Graecia capta ferum victorem cepit et artes 

intulit agresti Latio.

La Grècia captiva captivà el seu fer vencedor 

i introduí les arts en el Laci agrest.

Aquesta afirmació pot ésser tinguda encara com un 
axioma, si és corregida cronològicament segons la 
progressió ja indicada. I sempre que no es cregui que 
les lletres llatines són simplement una gegantina cò-

I — IntroduccIó
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pia de models grecs. És veritat que s'imitaren les 
formes literàries sovint fins a la traducció, però om-
plint-les d'un sentit tot nou, fins oposat, que s'expli-
ca pel diferent geni dels dos pobles: reflexiu, utilitari 
i lent el romà, enfront del grec, imaginatiu, idealista i 
àgil. Així com també s'explica per llur diferent missió: 
de la filosofia i la ciència gregues aprengueren els ro-
mans a conèixer la natura humana; però, governants 
d'homes, no podien restar dins l'esfera de la sim-
ple especulació, havien d'encarar-se amb les realitats 
concretes de gent i d'individus molt diversos. La «hu-
manitat» que impregna el millor de tota la literatura 
llatina no és, així, la del curiós pur, sinó la del polític, 
temperador, pràctic de contrastos.

Cal, en fi, tenir en compte que la literatura lla-
tina no és obra merament de romans, sinó de tots els 
pobles de l'imperi que, almenys per a l'ús escrit, adop-
taren la llengua de Roma. La qual cosa vol dir que, 
sortint escriptors d'altres regions d'Itàlia, i d'Àfrica, 
d'Espanya, de la Gàl·lia, del mateix món hel·lènic, en-
riquiren considerablement el patrimoni literari romà 
amb caràcters que sovint no tenien res a veure amb 
els propis de Grècia o de Roma. Per això, molts, pen-
sant en la vastitud i el nom de l'Imperi, diuen «lite-
ratura romana» en comptes de «literatura llatina»; si 
nosaltres conservem aquesta segona denominació, no 
és per cap raó essencial, sinó simplement atenent-nos 
al general costum de designar una literatura pel nom 
de la llengua en què s'ha informat.




