Roma. Ciutat fundada
per fills de déus.

Roma. Ciutat i imperi
conquerit per grans
generals i homes
hàbils i decidits.

Roma, l’eterna ciutat.
La de grans muralles.

Roma, la ciutat més
bella del món.

Roma… sí, també…
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Roma,
la ciutat saquejada.
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Paula, hauríem
de fugir de la ciutat,
no pas entrar-hi.

Si ens trobem
amb un grup gros
de vàndals…

No sé qui és
més tossuda, si el
pare o la filla.

No puc pas deixar
el meu pare sol! L’hem de
treure de Roma i portar-lo
a un lloc segur!

Ja gairebé
hi som!

La casa
seva és a
prop!

Déu tot
poderós!
La porta està
esbotzada…

Pare! Ai!
Han saquejat
la casa!
Pare!
On sou, pare?

Paula,
per caritat,
no cridis.

Esteu
malferit?

Ai! Quina
desgràcia! Quina
gran desgràcia!

Què…?

Si els
vàndals ens senten…
estem perduts…

Pare!
Ja vinc!
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Mira què han
fet aquests bàrbars!
Han cremat la història de
Roma que estava escrivint.
Tots aquests anys de
feina perduts!

I mira, com han
deixat la meva
biblioteca.

La meva preciosa i
estimada biblioteca.
Trinxada. Cremada.

Pare!
Esteu ferit?
Un cop, només.
Res greu.

Pare, deixeu
els discursos per les
vostres obres…

Roma ha estat
saquejada un altre cop!
No és segura!
Fugim!

M’han deixat
inconscient, i tot
el que no volien o
no podien robar,
ho han xafat
o cremat. Com
els meus papirs.
Bàrbars del
dimoni!

La vostra filla
arrisca la seva vida
per venir a salvar-vos,
Ablavius…

Si podeu
caminar, fugim de pressa!
Poden tornar en qualsevol
moment…!

Fugir?
Abandonar
Roma?

La nostra família
ha viscut a la ciutat
eterna des de sempre!
No l’abandonaré pas
per un grapat de
bàrbars pollosos!

Ni
parlar-ne.

Doncs ja podeu
tornar per on heu
vingut!

Jo no marxaré
mai de Roma!
Mai!
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Ni que estigui
sent saquejada
pels vàndals?

Ni per salvar
la vida?

Bah, Roma no
va ser fundada
per covards!

Uns 1.200 anys
abans d’aquesta
escena, s’havia
fundat una nova
ciutat prop del
mar, a la riba
del Tíber.

Dalt de diferents turons, la modesta ciutat
emmurallada va anar creixent de mica en mica.
Som a l’inici de l’existència de la ciutat de Roma

La manca de dones en
la seva població, va fer
que Ròmul, el primer rei,
enganyés els seus veïns,
els sabins, i en va raptar
les filles per casar-s’hi.

Els sabins, és clar, no
s’ho van agafar gaire bé.
Atacaren, i van entrar dins
de les muralles. La jove
ciutat de Roma penjava
d’un fil…

Resistiu!

Ròmul, rei dels
romans! El teu pecat
serà castigat!

Molts pobles, per fer-se millors
que la resta, diuen que tenen
un origen diví. En aquest cas,
els romans deien que el seu
fundador, Ròmul, era fill de
Mart. I el seu avi era Enees,
fill d’Afrodita i supervivent
de la guerra de Troia.

Moriràs tu i
la teva ciutat de
segrestadors!

Abans morir
que renunciar a les
nostres dones!

Abans morir
que renunciar a les
nostres filles!

A part del mite, el cert és que el poble
que va viure des de la prehistòria a Roma
era un poble humil de pastors i camperols.
Res a veure amb el marbre i la sumptuositat.
Era un poble senzill, amb cases senzilles, etc.
Però vivien en una zona molt fèrtil i pròspera.

Quirinal

Camp de
Mart

Viminal
Capitoli

Els set
turons
de Roma

Palatí

Tib
er

Si ens vencen…
destruiran tota
la ciutat!

Titus Taci! Rei dels
sabins! Lluita amb mi,
que sóc fill de Mart!

riu

Ròmul! Ja no sé si
va ser gaire bona idea
segrestar les dones!

Aventí

6

Esquilí
Celi
Muralles

La seva fortuna va ser
que va anar guanyant les
guerres amb els veïns més
propers, com els sabins.

Atureu-vos!

Dieu que voleu
defensar les vostres
filles o les vostres
dones…

Mh…
Tens raó.

O ens mateu
els pares, o ens
quedem vídues.
Hi perdem de
totes totes.

No hi
havíem
pensat.

Però, què serà de
nosaltres acabi com
acabi la batalla?

Ara que, de fet,
som parents, hauríem
de fer les paus.

Parents i aliats!
O encara millor…

Realment, els romans van
sotmetre els sabins o van
fusionar-s’hi? Sigui com sigui,
la ciutat-estat de Roma va anar
creixent en importància. El mite,
tot i ser inventat, sovint explica
part de la veritat o si més no,
com la gent del moment
interpretava el món.

Jo sóc rei
dels romans, tu el
rei dels sabins. Unim
els dos pobles!

Visca Roma!
Visca Sabina!
Regnarem
conjuntament
tu i jo.

Roma havia començat essent una petita
ciutat amb poc territori, però al cap dels
anys ja es va convertir en una potència
regional, rodejada d’altres potències.
I algunes molt més avançades que
ells, com els etruscs.

Uix, quin
pagesot més
barroer!

Ja se sap que els
homes ho solucionen
tot a bastonades.

Vet aquí com
Roma, poc després
de ser fundada,
va sobreviure a un
perill mortal i es
va fer més forta.

Al nord un grup de ciutat-estats,
independents l’una de l’altra, però
parents i de la mateixa cultura, els
etruscs havien crescut i progressat
molt. Eren grans navegants, grans
comerciants, gent molt culta.

Etruscs

Romans

Umbres
Samnites
Messians
i Apulians

Grecs
Cartaginesos
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Mira quin
desastre…

Pare…!

Han cremat els
papirs que ja tenia
escrits de la meva
història de Roma.

Tots aquests
anys de feina
perduts.

Més
hi perdrem
si no marxem
ràpid d’aquí.

Tu, ets el criat
o esclau de la
meva filla?

Hauries d’estar
lluitant…
…contra
els bàrbars,
no aquí!

Lluitar contra els
bàrbars? Home, això
voldria dir lluitar
contra jo mateix.
Sóc got, jo.

Què? Paula! Tens
bàrbars al teu servei!
Ets boja? No són de fiar!
Segur que els parents d’aquest
energumen estan saquejant
l’imperi.

En tot cas,
ets jove i fort!

Home, no dic que
els meus avantpassats no
ho fessin algun cop…

però jo he
servit a les legions
romanes durant tota
la meva vida.

Tothom qui ha pogut ha
fugit a amagar-se. Vine
amb nosaltres, pare.
Estarem més segurs
a la nostra vil·la.

I què fas que
no lluites amb
ells, covard?

Pare! Les legions
han estat derrotades.
L’exèrcit escampat.
Ningú s’enfrontarà
als vàndals.

Fugir?
D’uns bàrbars?
Mai!
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Pare!
Sou més tossut
que… que…

…que el més
capritxós dels reis,
Tarquini el superb.

Arri!
Canalles!
Traïdors!
Arri!
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Allà.
Aquella gent
és…

Me les
pagareu!

I tant!

Sí, Publi!

Roma era una monarquia.
Però els primers reis no tenien
el poder absolut. Eren una figura
simbòlica i religiosa. Un altre poder
era el Senat. I qui era, el Senat?

Has rebut el
meu missatge,
gràcies als
déus.

Encara
no està tot
decidit.

El senat era gairebé tan
antic com Roma. Eren els
representants de les famílies
fundadores, i més benestants,
de la ciutat. I com a tals, eren
un contrapoder del rei.

Etruscos
Umbres
Roma

LLatins
i sabins
Samnites
Grecs
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Reunim tots els
homes i soldats fidels
que poguem …

Com em dic
Tarquini…

i ataquem-los
el més aviat
possible.

…que els
traïdors de Roma
pagaran aquesta
traïció!

Al cap d’un temps, una
nova dinastia va arribar al tron.
Eren d’origen etrusc. I no és estrany,
a Roma mateix hi havia barris de
diferents ètnies: romans,
sabins, etruscs…

He de recuperar
el tron de Roma.

Però…
I aquesta
cara?

Que jo
què…? I si fos cert,
què? Sóc el rei,
malagraïts!

Tarquini…
Ja no et queden fidels
a Roma. Diuen que has
violat una dona noble,
la Lucrècia.

I també has
executat i requisat
béns de patricis. Has
tractat els ciutadans
com a esclaus.

He conquerit noves
ciutats. He derrotat
els Volscs. He dut
la glòria a Roma.

Grr! Tu també
ets un traïdor.
Maleït! Què faràs?
Em mataràs aquí
mateix?

No… No oblidem
les victòries al
teu costat.

El senat
t’exilia. Fuig. Marxa
per sempre.

Els etruscs tenien
fama de ser cultes i
llestos. A diferència
dels romans i sabins,
que bàsicament eren
pagesos i ramaders,
els etruscs eren
comerciants i
navegants.

Fugir?
Quin remei. Però,
per sempre…?

Has abusat de
tots els que viuen
a la ciutat.

Crec que l’hauríem
d’haver mort. Encara
és poderós.

Em temo que
tens raó.

Ja ho veurem,
usurpadors!

Però es comportaven
igual amb el seu mateix
poble. Tarquini va executar
alguns patricis romans.
Va obligar a treballar
els pobres de Roma com
si fossin esclaus. Va
generar molt de
malestar.

Els reis tarquinins,
d’origen de Tarquínia,
ciutat etrusca, eren més
ambiciosos que els reis
anteriors. Van fer la
guerra i van expandir el
territori de Roma.

Aquest malestar va
ser aprofitat pel senat. La
violació de Lucrècia, mite o
realitat, és una excusa i un
detonant pel canvi polític. El
poder total passava al senat.
Es fundava així la república
de Roma, comandada per dos
cònsols que s’escollien
entre els patricis.

Tarquini va tornar, i va
assetjar Roma amb els
seus aliats, però Roma va
sobreviure i ja no va ser
mai més una monarquia.
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C-com?
Em compares
amb un rei?

Grrr!
Tarquini va ser
un tirà!

Pitjor que
aquests bàrbars
del dimoni!

Pitjor…
pitjor que…

Paula,
fuig!

F-fora d’aquí,
vàndal!

Només era un
de sol! Hem estat
de sort…!

Jove! Gràcies pel
servei que ens has
prestat…, encara
que si un esclau o
un criat parla així
al seu amo, ha de
ser assotat.

Fugim d’aquí
d’una vegada,
Paula!
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Esclau?
Jo?

Un esclau
aniria armat
així?

Bé, en diverses
ocasions hem hagut d’armar
els esclaus com a exèrcit
d’emergència… Contra
Anníbal mateix…

