Epigrafia
romana
- Lliçó 3 -

Benvingut/da!

Investigant
l'Imperi Romà

Amb les següents activitats aprendràs tots els secrets
de l'escriptura epigràfica romana: els suports, les
eines, els tipus d'escriptura, els grafits, els textos
literaris més famosos d'aquella època, etc.
El material didàctic es basarà en una sèrie de tallers
de manualitats, tutorials DIY, exercicis per resoldre,
activitats i jocs d'endevinar i preguntes per fer al llarg
de tot el dossier didàctic.

A diferència dels mesopotàmics i els egipcis, en
l'Antiga Roma els mestres no tenien privilegis, ni poder.
El seu treball era escriure textos per a aquelles
persones que no sabien llegir, ni escriure. Com? Bé
com copistes en la producció de llibres per al comerç o
l'ús privat, o bé com secretaris en l'àmbit públic o
privat. També hi havia tallers de làpides i escultors que
realitzaven inscripcions en pedra.
Anem a aprendre la manera d'escriptura dels antics
romans. ¡Acompanya'm!

Gaudeamus igitur iuvenes
dum sumus

Estela funerària romana amb inscripció. Benaguasil (València). Segles II-III d. C.
Museu de Prehistòria de València

A Roma, Pompeia i Òstia havia tallers que realitzaven aquest treball
en pedra. Allà treballava el gravador, qui amb destral o cisell
realitzava la incisió del text; i el quadratarius que preparava les
marques, els marges i els espais que havien d'ocupar les lletres.

INTRODUCCIÓ A L'EPIGRAFIA ROMANA
L'escriptura romana abasta un llarg període cronològic, des de la fundació de Roma al 754
a.C. fins a la caiguda de Roma en el 476 d.C.
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Què és l'epigrafia? És la tècnica d'escriure sobre pedra,
metall o un altre material dur, però no són només les
inscripcions gravades, sinó també les pintades o
esgrafiades.

Quin tipus d'informació proporcionen els textos
epigràfics romans?

L'escriptura llatina va tindre una evolució dividida en tres etapes:
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De caràcter familiar
De caràcter jurídic
Religiós

El període clàssic
És el període cronològic amb més
textos epigràfics conservats. Es va
inventar l'escriptura majúscula
romana, la qual té dos tipus: la
capital clàssica (o capital
quadrada) i la comuna clàssica.

El període nou o post-clàssic

Perdura diversos segles posteriors a la
caiguda de l'Imperi Romà. La principal
innovació d'aquesta etapa és la
introducció de l'escriptura minúscula.

Geografia
El punt de vista social
El punt de vista històric
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El període arcaic
Apareix l'escriptura epigràfica a
l'antiga Roma. Es crea l'alfabet
llatí a partir del grec i l'etrusc.

ELS SUPORTS I LES
FERRAMENTES

Dibuixa a la jove romana i pinta-la. Què porta a les mans? Escriu-ho: __________________
__________________________________________________________________________

A Roma, les tauletes de cera (Tabulae
Ceratae) van ser el principal suport
d'escriptura. Consistia en una tauleta de
fusta coberta amb una capa de cera
d'abelles al seu interior.
Per escriure sobre la cera s'usava un Stylus
(estilet de metall, ivori o os) amb el qual es
gravaven els textos. El stylus tenia una part
punxeguda (per escriure) i una altra plana a
manera de raspador amb el qual es raspava
la cera (s'esborrava el text), s'aixafava i
s'allisava. D'aquesta forma, ja es podia
tornar a escriure sobre la cera un nou text .

Anònim pompeià - "Retrat d'una jove"
(segle I d.C), Museu Arqueològic
Nacional de Nàpols.
Pista: Al text de l'esquerra podràs identificar els dos objectes.

SOLUCIÓ AL FINAL
DE LA LLIÇÓ 3

LA CAPITAL QUADRADA
En epigrafia, este tipus d'escriptura es diu capital monumental o quadrada romana. Observa bé les
lletres. Són geomètriques, ben proporcionades i individuals. No hi ha lligams que uneixen unes lletres
amb altres. La majoria de les lletres estan formades per línies rectes, i les corbes són arcs complets.

Pinta de roig al mapa on estava situat
l'Imperi romà.

Per què l'escriptura capital romana
era aixina? La primera, per raons
estètiques i el seu gust per la
geometria; i la segona, perquè
normalment escrivien sobre pedra, i
a l'hora de picar la pedra amb el
cisell, era més fàcil tallar línies rectes
que corbes.

On creus que es va escriure
principalment l'escriptura capital
monumental?
Als manuscrits
Inscripcions dels monuments
Les esteles o làpides

SOLUCIÓ AL FINAL
DE LA LLIÇÒ 3

L'Imperi romà va tindre una gran extensió
territorial que va ocupar l'oest d'Àsia, el nord
d'Àfrica i mig Europa. Llocs que van ser
romanitzats. Què vol dir? Que la cultura romana,
inclosa la seua llengua - el llatí - i escriptura, van
arribar a totes estes terres, desapareixent en gran
part les pròpies llengües de cada territori a favor
del llatí.
Tito Livio va ser l'historiador romà més famós. Va
escriure la Història de Roma des de la fundació de
la capital (any 753 a.C.) fins a la mort de Druso en
el 9 a.C., en la campanya de Germania. Fes clic ací
per llegir la seua obra Historiae romanae decades.

EXERCICI DE CAL·LIGRAFIA
Ara has d'aprendre a escriure
correctament l'escriptura majúscula
romana. Amb cura, i fixant-te bé en la
simetria i les formes, escriu cadascuna
de les lletres de l'alfabet (igual que la
rèplica) en les plantilles (quadrats
grisos).
Una volta domines els traços de cada
lletra, podràs crear les teues pròpies
inscripcions romanes igual que feien en
l'antiguitat.

Pots utilitzar un llapis, bolígraf,
pinzell (amb pintura acrílica o
aquarel·la) o un càlam per
escriure l'abecedari.

COSES A TINDRE EN COMPTE
No existeix la lletra "Ñ".
No hi ha diferenciació entre les
minúscules i les majúscules.
No existeixen els accents, ni les
normes ortogràfiques. No solien
separar les paraules entre elles (línia
contínua), i si es feia, s'utilitzava un
punt a mitja alçada per separar-les.
S'utilitzaven molt les abreviatures.
Servia per estalviar espai i temps.

L'ENEIDA
L'Eneida és una epopeia llatina, escrita pel poeta Virgili entre 29 i 19 a.C. Explica la història llegendària d'Enees, un troià que
va viatjar a les terres del Laci (Itàlia), per fundar una nova Troia, creant-se el principi de la civilització romana. Escriu a
continuació el primer paràgraf de l'obra L'Eneida de Virgili utilitzant la capital quadrada o monumental amb un bolígraf
negre:

En quines obres es va inspirar
Virgili per escriure L'Eneida?
La Ilíada, Homer
L'Odisea, Homer
Les metamorfosis, Apulei

QUI ERA VIRGILI?
Publi Virgili Maró, més conegut pel nom
de Virgili, va ser un dels poetes romans
més importants, autor de les Bucòliques,
Les Geòrgiques i l'Eneida, obra per
excel·lència de la literatura llatina i que
no va acabar a causa de la seua mort en
el 19 aC a Brindisi (Itàlia).

Fes click ací per llegir l'obra de
l'Eneida en BIVALDI.

Sabies que...

L'escriptura capital quadrada a causa de
la seua dificultat per escriure amb un
càlam o una ploma sobre pergamí o
papir, només s'utilitzava en ocasions
especials: en manuscrits de luxe o obres
literàries molt populars com les de
Virgili.

FITXA DIDÀCTICA: L'ESTELA
Les inscripcions podien ser votives (dedicades als déus), funeràries, honorífiques, monumentals o una acta pública i / o privada. Al centre històric de València podem trobar
algunes d'elles com les que hi ha en una paret exterior de la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, o als següents textos que es troben baix. Ara anem a
practicar la cal·ligrafia que hem après sobre una estels. Escriu les inscripcions de l'esquerra a les esteles.

Una vegada escrites les inscripcions indica de
quin tipus és cadascuna d'elles: votiva,
funerària, honorífica, monumental o acta.

ASCLEPIO
DEO
LCORNELIUS
HYGINUS
SERVIS AUGUSTALIS
Traducció:
Al déu Asclepi, Lucio
Cornelio Higinos, un
dels sevirs augustals.

ANTONIAE
M·F
LEPIDAE
ANATELLON
LIB
Traducció:
A Antonia Lépida,
filla de Marco.
Anatellon, el seu
libert.

Algunes de les
abreviatures més
utilitzades en les
inscripcions romanes:

Inscripció ________________________

F (ilius) = fill
LIB (ertus) = libert
SER (va) = esclava
ANN (orum) = any

COL (oniae) = colònia/ciutat
AVG (usti)
SPQR = Senatus Populusque romanus
IMP (erator) = emperador

Inscripció ________________________

En el Museu Arqueològic de Sagunt o el Museo
Nacional de Arte Romano de Mérida pots
descobrir moltes inscripcions romanes. Atreveixte a buscar i identificar de quin tipus són.

Cal incloure:
1.Nom i títols d'una persona.
2.Nom de la persona que l'hi dedica i els càrrecs més importants i llaços de parentiu i amistat.
3. Motiu o causa per la qual es dedica. En moltes dedicatòries s'utilitza l'abreviatura H (onoris) C (ausa).
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TALLER DIDÀCTIC: CREA LA TEUA PRÒPIA ESTELA AMB INSCRIPCIÓ. TUTORIAL DIY PAS PER PAS
Segueix les instruccions de les fotografies:

Mesclar en un pot (millor si és d'un
sol ús) aigua i guix i remoure fins a
tenir una massa consistent
(escaiola). Tirar la massa en el
motlle d'un sol ús d'alumini i deixar
assecar.

Una vegada seca, desmuntar
l'estela del motlle d'un sol ús. Pots
polir el motlle d'escaiola si vols
perquè les seues superfícies
estiguen més llises. També pots
arrodonir amb el paper de vidre
les vores.

Amb ajuda de l'alfabet i un llapis,
escriu el text en l'estela d'escaiola.
Et recomane fer abans un esbós en
un full de paper.

Ara, amb molta cura per no tallar-te,
i amb ajuda de l'eina per al cisellat
que tingues a mà (tisores, un ganivet
de punta redona, un escuradents ...)
comença a tallar i gravar les lletres
en l'escaiola.

MATERIALS DIDÀCTICS:

Utilitza el pinzell per anar netejant
l'escaiola a mesura que realitzes el
treball de cisellat o tallat de les
lletres. Pots també fer vores
decoratives en els extrems del
motlle.

I fet! Ja tens la teua inscripció
commemorativa amb l'escriptura
majúscula quadrada romana.
Repeteix l'operació tantes vegades
com vulgues.

Guix + aigua (per fer l'escaiola)
Un pot per a la mescla de l'escaiola + un pal per remoure
Safata un sol ús d'alumini (mida a gust de l'usuari / a)
Paper de diari (per no tacar)
Fitxa amb l'escriptura Majúscula Quadrada Romana (alfabet)
Llapis i pinzell
Eines per al cisellat: Punxó, escuradents, tisores, eines de
segells, ganivet de punta redona, tornavís o similar ...
Opcional: vidre

JOC: QUI ÉS QUI
Aquests gravats de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu pertanyen a polítics importants de la civilització romana. Saps qui és qui? Relaciona
amb fletxes la imatge amb el nom corresponent.

Marc Juni Brut

Marc Antoni
Cneu Pompei
Magne

Si no saps la resposta, pots
buscar
a
la
col·lecció
GRAVATS de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu
aquests rostres d'homes fent
clic ací.

Luci Corneli Sila
Juli César

Marc Tuli Ciceró no només era polític, també era conegut per
ser un gran escriptor i orador. Algunes de les seues obres més
conegudes van ser: Epístolas o Cartas de Marco Tulio
Cicerón: vulgarmente llamadas Familiares, Los diálogos de
Cicerón: de la vejez, de la amistad, las paradoxas y el sueño
de Escipion, i Ciceronis de officiis Libri Tres. Tres obres
literàries que pots veure i llegir en BIVALDI fent click sobre els
títols dels llibres.

Marc Tuli
Ciceró

SOLUCIÓ AL
FINAL
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ELS GRAFFITIS DE POMPEIA
A la ciutat de Pompeia (Nàpols) s'han arribat a trobar més
de 10.000 graffitis diferents. Els graffiti eren una manera
molt comuna de la plebs romana d'expressar-se en
públic. Escrits en llatí vulgar, els romans expressaven els
seus sentiments d'amor, rivalitat, odi, les seues
preferències polítiques o la dels seus gladiadors favorits.

I què més escrivien els pompeians? Eren molt comuns
els eslògans polítics, els primers versos de l'Eneida o
els insults i les burles. De vegades aquests petits
textos anaven acompanyats de dibuixos.
Sabries desxifrar els següents graffitis? Escriu-los:

Sabies que...?
El graffiti és un terme que prové de
l'italià
sgraffio,
que
significa
esgarrapada. En ciutats com Òstia,
Pompeia o Roma existeixen encara molts
grafits d'època romana.

Les parets de la ciutat de Pompeia estan
plenes de inscriptiones parietariae. Dins
d'elles hi ha dos tipus principals:
Els tituli picti o pintades: escrits en
escriptura capital rústica, amb pinzell i
pintura roja o negra. Solen contindre
temes oficials com cartells electorals
(programmata) o anuncis de jocs de
gladiadors (edicta munerum).
Els grafits: inscripcions traçades amb un
punxó (inscriptiones graphio scriptae),
d'un estil més informal i personal,
escrits en escriptura capital cursiva
romana.

És molt comú trobar el
clàssic «Jo vaig estar ací»

En quin tipus d'escriptura estan
escrits els següents graffitis? Fes
click a la resposta correcta:
Capital rústica romana
Capital cursiva romana
Capital romana romana

SOLUCIÓ AL FINAL
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L'ESCRIPTURA CURSIVA ROMANA

TALLER DE GRAFFITIS ROMANS

Per cursiva s'entén aquella escriptura escrita de forma ràpida. Es va
utilitzar durant tot el període romà i té dos tipus d'escriptura totalment
diferents: l'antiga cursiva romana (capital cursiva) segles I al III d.C.)
formada per caràcters majúscules; i la nova cursiva romana
(minúscula cursiva), una escriptura composta per lletres minúscules
que es desenvolupa a partir del segle III.

Aquests graffitis han aparegut a Pompeia. Ara anem a crear els nostres també. Agafa un
tros gran de paper kraft i enganxa'l a una paret per crear un mur d'una domus romana. A
continuació, amb pintura negra o roja, i un pinzell fi, reprodueix els següents graffitis i
crea els teus propis utilitzant l'alfabet de l'escriptura cursiva romana de l'esquerra:

A B C D E F G H I L
Capital cursiva
(I - III d.C.)
Minúscula
cursiva
(III - X d.C.)

M N O P Q R

S T V

Capital cursiva
(I - III d.C.)
Minúscula
cursiva
(III - X d.C.)

MATERIALS DIDÀCTICS

Paper craft de color marró
Pintura roja o negra
Pinzells de punta fina
Fitxa amb l'alfabet de l'escriptura cursiva romana i els
grafits de Pompeia
Descobreix com era el lloc on celebraven els jocs i
combats de gladiadors en època romana. Reconeixes el
lloc? Fes clic ací per veure la imatge.

GLOSSARI

Càlam: instrument de canya tallada en punta que es pot fer servir per a
l'escriptura sobre argila, cera o mullat en tinta, sobre papir, pergamí o
paper.

Juli Cèsar: (Roma, 100 a.C. - Roms, 44 a.C.). Militar i polític de l'última etapa de la
República Romana. En l'actualitat, és un dels personatges més famosos de la
història de Roma. Va morir assassinat a mans de diversos homes al Senat.

Cisell: eina manual dissenyada per tallar o desbastar material en fred
mitjançant el cop amb un martell adequat.

Lucio Cornelio Sila: (Roma, 138 - Cumes, Campània, 78 a. C.). Procedent d'una
família patrícia, Sila va iniciar la seua carrera militar, diplomàtica i administrativa al
servei de Cayo Mario. Va ser un dels grans generals i polítics en els últims anys de
la República Romana. Després de les seues victòries en la guerra civil va obligar al
Senat a nomenar-lo Dictador.

Cneo Pompeyo el Gran: (Piceno, Itàlia, 106 a.C. - Pelusio, Egipte, 48 a.C.).
Polític i general romà. Va aconseguir per si mateix el rang de la noblesa
romana a través del seu reeixit lideratge en diverses campanyes militars.
Després de perdre la guerra civil contra Cèsar, va fugir a Egipte on va ser
assassinat per ordres del faraó Ptolemeu XIII, germà de Cleopatra.

Marc Antoni: (Roma, 83 a.C. - Alexandria, Egipte, 30 a.C.). Militar i polític romà de
l'època final de la República. Va ser un important col·laborador de Juli Cèsar durant
la guerra de les Gàl.lies i la segona guerra civil. Aliat amb Cleopatra, va ser
derrotat a la batalla naval d'Actium (31 a.C.) i es va matar al veure que havia estat
derrotat per August.

Domus: és la paraula llatina amb la qual es coneix a un tipus de casa
romana. Les domus eren els habitatges de les famílies d'un cert nivell
econòmic, el cap de família (pater familias) portava el títol de dominus.

Marc Juni Brut: (Roma, 85 a.C. - Filipos, Grècia, 42 s.C.). Polític i militar romà de
l'etapa final de la República. Va participar en la conspiració que va conduir a
l'assassinat de Juli Cèsar en els idus de març de 44 a. C.

Epístola: és un sinònim de carta: un text la funció principal és la
comunicació entre el remitent o emissor i el destinatari o receptor. L'ús del
terme sol implicar un registre culte o un context literari.
Estela: monument amb inscripcions que pot tindre una
commemorativa, funerària, religiosa, màgic-curativa o geogràfica.

funció

Gravat: és una estampa obtinguda per impressió d'una matriu, preparada
per retindre la tinta en aquelles parts que defineixen les formes
representades. Hi ha quatre tipus d'impressió: en relleu, en buit,
planogràfica i serigràfica.
Inscripció: escrit breu pintat, imprès o gravat en pedra, metall o un altre
material dur, especialment el que està fet per recordar a algú o algun
esdeveniment.
Incisió: tall fet en un cos o una superfície amb un instrument tallant o agut.

Marc Tuli Ciceró: (Arpino, Itàlia, 106 a.C. - Formia, Itàlia, 43 a.C.). Jurista, polític,
filòsof, escriptor i orador romà. És considerat un dels més grans retòrics i estilistes
de la prosa en llatí de la República romana.
Òstia: antiga ciutat a la costa de la mar Tirrena (Itàlia) que va funcionar com a port
de la ciutat de Roma.
Plebe: Classe social formada per les persones que tenen el nivell socioeconòmic
més baix en l'Antiga Roma.
Pompeia: ciutat de l'Antiga Roma situada juntament amb Herculà i altres llocs més
xicotets a la regió de Campània. Coneguda per la catastròfica erupció de la
muntanya Vesubi a l'any 79 d.C. que va destruir tota la ciutat.
Simetria: correspondència de posició, forma i mida, respecte a un punt, una línia o
un pla, dels elements d'un conjunt o de dos o més conjunts d'elements entre ells
mateixa.
Votiva: Una ofrena votiva és un objecte deixat en un lloc sagrat per motius rituals.

PER PRACTICAR...

SOLUCIONS
SOLUCIÓ INTRODUCCIÓ
Quin tipus d'informació proporcionen els textos epigràfics romans? Totes les respostes són
correctes.
SOLUCIÓ SUPORTS I FERRAMENTES
La dona subjecta una tauleta de cera i un stylus.
SOLUCIÓ DE LA CAPITAL QUADRADA
On creus que s'escrivia principalment l'escriptura capital monumental? Les esteles o làpides; i
les inscripcions dels monuments
SOLUCIÓ DE L'ENEIDA
En quines obres es va inspirar Virgili per escriure L'Eneida? L'Odissea i la Ilíada
SOLUCIÓ QUI ÉS QUI

Marc Antoni

Juli César

Cneu Pompei
Magne

Luci Corneli Sila

Marc Tuli
Ciceró

Marc Juni Brut

SOLUCIÓ GRAFFITIS
Els grafits estan escrits en capital cursiva.
El text de dues gladiadors diu així:
El graffiti del rosto posa: RUFUS EST

HILARIVS NER XIV ) CREVNVS VII ) V M
V
XII
HILARIUS NER(onianus) XIV P(ugnare) V(icit),
CREUNUS VII P(ugnare) V M(issus)
Hilario Neroniano catorze combats vencedor,
Creuno 7 combats 5 (victòries) indultat.

