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LLEGEIX ELS TEXTOS I FES LES ACTIVITATS QUE SE’T PROPOSEN 

DONES TREBALLADORES 

Dones de Roma! Ha arribat el moment que expresseu la vostra opinió! Sempre se us ha 

considerat el sexe feble i us han educat per ser mares i esposes. Però, és així com us veieu 

vosaltres? El periòdic de Roma ha demanat a tres dones romanes què pensen de la seva vida. 

L’esposa del senador (33 anys) 

Tinc molt temps per pensar en la meva vida. El meu home és qui pren les decisions importants, 

com sol passar a tots els matrimonis.  

El meu matrimoni va ser cum manu, de manera que vaig passar a estar sorta la tutela del meu 

pare per pertànyer al meu marit. La seva família pertany a la classe alta política de Roma i no 

va dubtar a concertar el meu matrimoni perquè sospitava que el meu pare els entregaria un 

dot generós.  

M’encarrego de portar la domus i manar els esclaus. També cuido els fills. En tenim tants! Per 

fortuna només tres van morir a la primera infància. Em considero una dona afortunada perquè 

moltes dones moren de part. Estic molt ocupada ensenyament a les meves filles tot el que 

necessitaran per a la vida de casa: filar, teixir, cuinar, organitzar els esclaus…  

Tot i això, sempre he intentat trobar algun moment lliure durant el dia per visitar les termes 

públiques. També vaig, de tant en tant a fer banquets i al teatre amb el meu marit però no em 

queda temps per gaire res més. 

Sé que a algunes de les meves amigues els agrada parlar de política amb els seus marits. Sovint 

es queixen de l’opinió que les dones no compten per a res. De fet, a les dones no se’ns ha 

permès mai votar ni acudir als tribunals.  

Però com que el meu home no aprova que les dones parlin d’aquests temes, no tinc problemes 

per reconèixer que la vida m’avorreix. 

Tavernera (24 anys) 

Gaudeixo de la vida. No estic casada, per això dirigeixo aquest bar jo mateixa i així no he 

d’aguantar cap home que em doni ordres.  

No és estrany que una dona treballi. Moltes d’elles ajuden al negoci dels seus marits o bé 

dirigeixen les seves botigues. 

S’ha de tenir en compte que, per a una dona, pot resultar difícil regentar una taberna, sobre 

tot si els clients s’emborratxen. Llavors m’he de posar seriosa i demostrar qui mana. 

Vestal (30 anys) 

No és una tasca fàcil consagrar la teva vida a mantenir viva la flama sagrada de Vesta, la deessa 

de la llar. La nostra deessa. 

És molt important per a Roma: si s’apagués el seu foc, la ciutat patiria grans mals.  



Nosaltres, les verges vestals, abandonem les nostres famílies quan tenim entre 6 i 10 anys. El 

Pontífex Màximus, el sacerdot suprem que controla tot el que fa referència a la religió a Roma, 

ens escull i vivim els 30 anys següents al costat del temple.  

No es permet que ens casem ni, per descomptat, tenir fills durant aquest període. Si ens 

enxampessim mantenint relacions íntimes amb un home o quedant-nos embarassades, el 

nostre càstig seria molt dur. Ens enterrarien vives.  

Tot i això, no canviaria la meva vida per res. A diferencia de la resta de dones, no hem d’obeir 

els nostres pares. A més, tenim un tracte preferencial: fins i tot ens reserven els millors seients 

als combats de gladiadors. És cert que la nostra funció a la societat és tan important que, fins i 

tot els homes ens tracten amb respecte. 

1. Documenta’t i explica qui era Vesta i explica qui era el Pontífex Maximus 

2. Defineix aquests termes: cum manu, domus, tribunals, regentar i consagrar 

3. Fes un resum del que expliquen les tres protagonistes del text 

4. Escriu un text similar al que t’han presentat amb els testimonis de tres models de 

dones de l’actualitat 

5. Compara la vida de la dona a Roma i la vida de les dones a Europa al segle XXI 

  



EL NEGOCI DELS ALBERGS DE CARRETERA 

A les vies romanes, cada 30 quilòmetres aproximadament, coincidint amb una població o 

relativament a prop, hi havia una mansio o lloc de parada per a que els viatgers poguessin 

pernoctar. Aquests albergs comptaven amb un pati interior, estables, menjador, habitacions 

per als hostes i inclús termes per al bany i el repòs. Els establiments atreien els seus clients 

amb anuncis com el que s’ha conservat d’un alberg a Lyon: “Aquí Mercuri promet guanys; 

Apol·lo, la salut; Septumà, hospedatge i àpats. Qui vingui s’hi trobarà bé. Mira, hoste, on 

t’allotjaràs”. 

A la inscripció funerària d’un tal Lucius Calidius Eroticus es registra un curiós diàleg entre un 

hostaler i un client a l’hora de passar comptes: “Hostaler, passem comptes. Tens un sextari de 

vi i pa per un as; pel cuinat, dos asos. –D’acord. –I per la noia, vuit asos. –També d’acord. –Pel 

fenc per al mul, dos asos. Aquest mul m’arruïnarà”. Una altra opció per als viatgers era 

hostatjar-se a casa d’amics i familiars, una cosa sovint més convenient vista la mala reputació 

que solien tenir alguns albergs.  

1. Segons el que has llegit, defineix què era una mansio. 

2. Explica quins serveis creus que oferia l’alberg. 

3. Creus que aquest tipus de serveis existeixen en l’actualitat? Descriu els establiments 

que actualment cobreixen les funcions de les mansio. 

4. Què pretén l’autor citant la inscripció funerària que cita? 

5. Per què creus que els albergs tenien mala reputació? Argumenta la tava resposta. 

6. Per què creus que eren tan abundants els albergs a les carreteres romanes? 



SIBIL·LA  DE CUMES: LA VEU D’APOL·LO 

En una cova propera a Nàpols vivia la Sibil·la, la sacerdotessa d’Apol·lo que endevinava el futur. 

El turista amant de la història que visiti el Golf de Nàpols pot quedar tan satisfet amb les 

meravelles que li deparen Pompeia i Erculà que corre el risc de passar per alt un dels 

enclavaments més interessants de la civilització romana: les ruïnes de l’antiga Cumes. 

Als peus de l’acròpolis de Cumes, coronada per les restes del temple a la tríada capitolina 

(formada per Júpiter, Juno i Minerva), hi ha una gran cova artificial per on es pot entrar a 

l’“antre” de la Sibil·la de Cumes. Es tracta d’una galeria de més de 130 metres de longitud 

excavada a la roca volcànica, que condueix a una gran sala abovedada. Allà vivia la “casta”, la 

“frenètica”, l’ “aterridora”, la “profetessa” Sibil·la, com la va anomenar Virgili a l’Eneida. 

Cumes, la colònia grega més antiga d’Itàlia, va conèixer un període d’esplendor cap als segles 

VI-V aC i va ser aleshores quan van començar la fama i l’activitat d’aquest santuari 

endevinatori, similar a d’altres que ja hi havia a Grècia, com el poderosíssim santuari de Delfos. 

Era un important centre de peregrinació encara als inicis de la nostra era. 

SIBIL·LES, PROFETESSES D’APOL·LO 

Aquestes sacerdotesses endevines eren d’origen grec. El propi terme Sibyla era emprat pels 

escriptors grecs per referir-se a les profetesses inspirades per Apol·lo. 

LA SIBIL·LA I ENEES 

La famosa trobada d’Enees i la Sibil·la a l’Eneida va precedit per dos anuncis profètics. Un, a 

càrrec d’Helè, un fill del rei troià Príam, endeví com la seva germana Cassandra i supervivent 

de la guerra de Troia, que remet a Enees a la Sibil·la de Cumes, “la frenètica endevina que al 

fons del seu antre penyascós va cantant els fats”, per a que li predigui quins perills l’esperen 

abans d’arribar al seu destí i com els podrà superar. El segon anunci va a càrrec del seu pare, 

Anquises, que se li apareix en somnis i li indica que si es vol trobar amb ell als Camps Elisis (la 

part dels inferns on habitaven els herois i els homes virtuosos) necessita que el guïi “la casta 

Sibil·la”. La baixada al tenebrós món dels morts ja havia aparegut a l’Odissea d’Homer, model 

directe de Virgili.  

“El pietós Enees –refereix Virgili- es dirigeix a la ciutadella presidida per Apol·lo i al recòndit 

amagatall de l’aterridora Sibil·la, un antre enorme”. La Sibil·la els rep a ell i als seus companys a 

la porta de la seva caverna “excavada a la roca i on hi ha cent forats com cent boques per on 

surten altres tantes veus, les respostes de la Sibil·la”. 

De sobte, la profetessa comença a entrar en trànsit: “se li transfigura el rostre, se li altera el 

color, se li deslliguen els cabells, el seu pit anhela, un deliri ferotge li atenalla el cor i adquireix 

una estatura i una veu sobrehumanes, a mesura que l’esperit del Déu se li apropa... Les cent 

ingents boques s’obren de sobte i deixen anar a l’aire les respostes de l’endevina”. Així, i de la 

manera enigmàtica que la caracteritzarà sempre, la Sibil·la vaticina el futur d’Enees. Després 

aquest li suplica que li mostri el camí als Camps Elisis. La Sibil·la accedeix a guiar-lo, però abans 



Enees s’ha de fer amb “la branca daurada”, regal obligat per a Prosèrpina, l’esposa de Plutó, el 

déu infernal. Una vegada aconseguida, es posen tots dos en marxa a través de la cova. 

LA SIBIL·LA, GUIA DEL MÉS ENLLÀ 

Així comença l’al·lucinant viatge, que no durarà més d’una nit i un dia, però estarà farcit de 

trobades i visions impossibles de suportar inclús per un semidéu com Enees, si no compta amb 

el seu excepcional guia. Ella el tranquil·litza davant de l’aparició de monstres mitològics i li fa 

veure que no són altra cosa que ombres. Vindran després les trobades amb Caront i Cerber. 

A la fi Enees es retrobarà amb l’ànima del seu pare. Aquest, després d’una profecia on 

desvelava tot el futur de Roma fins als temps d’August, els acompanya directament a la sortida 

“per la porta d’ivori”. La Sibil·la desapareix sense que l’autor, ni el lector, ho adverteixin. Tal i 

com passa als somnis. 

1. Documenta’t i escriu un breu resum sobre qui era la Sibil·la de Cumes 

2. Documenta’t i escriu un breu resum sobre qui era Enees 

3. Imagina’t que ets un guia turístic. Després del que has llegit, si estessis al Golf de 

Nàpols, quina visita turística plantejaries? 

4. Respon amb precisió: Qui eren les Sibil·les? Qui les inspirava? On van sorgir? Com es 

coneix la sibil·la més famosa del món romà?  

5. El text està estructurat en quatre apartats temàtics clarament estructurats. Sobre què 

versa cadascuna d’elles? 

6. L’infern que se’ns presenta és com el que ens imaginem nosaltres avui dia? Defensa la 

teva resposta amb la informació que se’t facilita al text. 

 


