
 

L’EDAT ANTIGA 
 
 
L'Edat Antiga és una etapa de la història que comença quan els 
llogarets es comencen a transformar en ciutats i acaba amb la caiguda 
de l'Imperi Romà. A aquesta transformació dels llogarets en ciutats és 
al que cridem revolució urbana.  
 
En aquest període es va desenvolupar l'escriptura. A partir d'aquest 
moment entrem en l'etapa de la HISTÒRIA.  
L'existència d'escriptura i, per tant, de documents escrits, és el que 
diferencia a les cultures de l'etapa Prehistòria de les de l'etapa de la 
Història.  
 
En aquestes etapa anomenada Edat Antiga es distingeixen dues 
civilitzacions:  
-Les civilitzacions urbanes. 
-Les civilitzacions clàssiques. 
 
 
1.1. LES CIVILITZACIONS URBANES 
 
Les civilitzacions urbanes són aquelles en les quals es desenvolupa per 
primera vegada la ciutat. Això va ocórrer sobre l'any 4.000 a. C. en 
dos llocs propers a grans rius, les valls dels quals són molt fèrtils:  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

-A  
 

A Mesopotàmia, al 
costat dels rius *Tigris 
i *Eúfrates. (Avui l'Iraq) 



 
Egipte,  al costat del riu Nil. 
 

 
 
 
Com ja saps, aquest pas del llogaret a la ciutat, a la civilització, es 
denomina revolució urbana i es caracteritza per: 
 

a) La producció agrícola era tan abundant que permetia ser 
emmagatzemada per a dues finalitats:  

-Alimentar la població que no es dedicava a l'agricultura 
(artesans, comerciants, funcionaris, militars, sacerdots, governants...) 

-Servia per intercanviar productes (com si fos una moneda) 
b) La societat estava molt jerarquitzada. Això vol dir que existien 

diferents grups entre les persones segons el treball que exercien o la 
riquesa o poder que tenien. Així hi havia: agricultors, ramaders, 
artesans, comerciants, funcionaris, militars, sacerdots i governants.  

c) El poder ho tenien els reis i faraons, que eren els que 
governaven al poble. Tenien tot el poder: manaven en el religiós i el 
militar, dictaven les lleis, eren els jutges. Per realitzar les seves 
funcions, els reis i faraons comptaven amb l'ajuda dels funcionaris.  

d) Van ser una cultura molt avançada en la medicina, geometria, 
aritmètica... L'escriptura va ajudar molt a donar a conèixer aquests 
coneixements. 

e) En l'art també estaven al servei dels reis i faraons. Van 
construir grans edificis i tombes per a ells. 

 
 
 



 
 

1.2. LES CIVILITZACIONS CLÀSSIQUES  

 
Les civilitzacions clàssiques són la civilització grega i la civilització 
romana.  
 
La civilització grega (3.000 – 30 a. C)  
 
La civilització grega va néixer en la Península grega i la seva cultura es 
va estendre per les costes del mar Mediterrani. Moltes coses de la 
nostra cultura actual van ser iniciades pels grecs fa més de 2.000 
anys. El teatre, les monedes, la Filosofia, la Geometria, la Física, els 
Jocs Olímpics, la democràcia..., els hi devem als grecs.  
 
La civilització grega es caracteritza per:  
A cada vall i cada illa de Grècia es va formar una ciutat-estat 
independent. A aquests petits Estats independents se'ls anomenava 
polis.  
 
Les polis més importants van ser les ciutats d'Atenes i de Esparta, 
cadascuna amb un sistema de govern molt diferent:  
 

- En la polis d'Atenes tenien la democràcia com a sistema de 
govern en el qual podien intervenir els ciutadans. Els ciutadans 
d'Atenes es reunien unes 4 vegades al mes en l'Assemblea. 
Votaven a mà alçada per aprovar les lleis, decidien sobre la 
guerra i sobre la Pau i triaven als magistrats. Els magistrats eren 
els funcionaris, triats per un any, que estaven encarregats de 
complir el que deia l'Assemblea. Hi havia magistrats que 
s'encarregaven de la Hisenda (Els diners)  
 

- En la polis de Esparta la forma de govern era l'oligarquia, un 
sistema de govern en el qual el poder ho tenien un petit grup de 
persones, les més poderoses i riques. 

 
La societat es dividia en grups tancats:  
 
-Els ciutadans, que posseïen tots els drets. Eren poques persones.  
-Les persones lliures, que no tenien drets però eren lliures.  
-Els esclaus, persones no lliures que utilitzaven per realitzar els 
treballs.  
 
Les activitats econòmiques més importants d'aquestes primeres polis 
van ser l'agricultura, la ramaderia, l'artesania i el comerç.  
 



 
 
Els savis grecs van realitzar importants aportacions a la cultura, van 
desenvolupar: la Filosofia, les Matemàtiques i al Literatura.  
 
L'art grec va buscar la bellesa ideal: l'equilibri, la proporcionalitat...  
 
-En arquitectura, els temples van ser les grans obres d'aquesta 
civilització. Els temples es construïen amb blocs de pedra o marbre 
ben tallat.   
 
 
Com a exemple tenim el Partenó (reconstrucció en 3d) , temple 
dedicat a la deessa Atenea a Atenes.  
 

 
 
-Els escultors grecs van aconseguir representar cossos proporcionats 
en les seues escultures. A més van ser capaços que en les seues 
escultures s'apreciara la tersura de la carn i de la pell i l'elegància de la 
quietud o del moviment. Fins i tot van ser capaços de captar el dolor 
dels rostres, la tensió dels músculs o la gràcia dels xiquets. 
 
 
 
 
 
 
 



La civilització romana (753 a. C. – 476 d. C)  
 
La civilització romana va nàixer en la ciutat de Roma i es va estendre 
per tots els territoris de la costa del mar Mediterrani. Està situada a la 
vora del riu Tíber, en el centre de la Península Itàlica. El seu relleu és 
predominantment muntanyenc: la serralada dels Alps es troba en el 
nord i les muntanyes Apenins la recorren de nord a sud.  
En el segle VIII a. de C., època en la qual es va fundar la ciutat de 
Roma, la península itàlica estava habitada per diversos pobles: 
 

- ETRUSCS: Ocupaven la zona nord entre els rius Tíber i Arno. 
S'organitzaven en  ciutats independents governades per reis. 
Van mantenir un actiu comerç amb  fenicis, cartaginesos i 
cèltics.   
- LLATINS: Estaven assentats en el Laci, regió del centre de la 
península, on  es troba la ciutat de Roma. Posteriorment aquesta 
zona va ser ocupada pels  etruscs.   
- GRECS: Havien creat colònies en el sud de la península itàlica i 
a Sicília,  territoris que es coneixien com la Magna Grècia. 
 

 Els trets característiques del món romà són:  
 
a) FORMES DE GOVERN: 
 
1ª) La Monarquia (753-509 a. C), en la qual tot el poder el tenia un 
rei.  
Explica la llegenda que Roma va ser fundada per Ròmul l'any 753. a.C. 
sobre una dels Set Turons que envolten el Tíber. Després la ciutat va 
ser ocupada pels etruscs. La forma de govern de Roma en aquesta 
etapa va ser la monarquia. L'últim rei etrusc va ser expulsat del tron 
l'any 509 a. de C. per governar de manera despòtica.  
 
2ª) La República (509-27 a. C.) Des de l'any 509 a.C. fins al 27 a.C., 
el model de govern adoptat per Roma va ser la República. Els 
ciutadans triaven als seus governants els càrrecs dels quals, al contrari 
del que ocorria en la monarquia, no eren hereditaris. El poder es 
repartia entre les assemblees populars, que estaven formades per tots 
els ciutadans, que eren els qui decidien si votaven les lleis; els 
magistrats (cònsols, pretors, censors, etc.), que exercien càrrecs 
polítics i eren triats per un any, i el Senat, format per antics magistrats 
(senadors).  
 
Durant la República, Roma va dur a terme una gran expansió 
territorial. Va ocupar tota la península italiana i va iniciar les grans 
conquestes exteriors, que van permetre:  
 
 



- El control del Mediterrani: Roma va mantenir durant molts anys 
enfrontaments  amb Cartago, colònia fenícia del nord d'Àfrica, per 
dominar el Mediterrani. Es van produir en total 3 Guerres Púniques, 
en la qual en el 146 a. de C. Roma va guanyar a Cartago i per açò 
Cartago i els seus dominis van passar a ser província de Roma.   

- La submissió de la Península Ibèrica, a la qual van denominar 
Hispània: Durant l'enfrontament entre Roma i Cartago, els romans 
van arribar fins a la Península Ibèrica. La seua conquesta es va 
perllongar des de l'any 218 a. de C. fins al 19 a. de C.  En els últims 
anys de la República, alguns magistrats i generals destacats es van 
apropiar del govern de Roma, el més important d'aquests generals 
va ser Julio César. 

3ª) L'Imperi (27 a. C – 476 d. C) L'Imperi es va iniciar l'any 27 a.C. 
quan el Senat va atorgar a Octavi, fill adoptiu de Juli César, el poder 
polític i religiós, en concedir-li el títol d'Augusto. Així va assumir tots 
els poders.  
 
 

 
 
 
 



 
Els fets més importants durant l'Imperi van ser els següents:   

 
- La pax romana: Època de pau que es va prolongar fins al segle 

II d. de C. i es va caracteritzar per una gran estabilitat social, política i 
econòmica, garantida per un poderós Exèrcit i una Administració 
eficaç.   

- Les conquestes territorials: L'imperi va aconseguir la seua 
màxima extensió. Les seues fronteres arriben a Europa des de l'est del 
Rin, Gran Bretanya, La Península Ibèrica i el Mar Negre; a Àsia, fins al 
Tigris; i a Àfrica fins al desert del Sàhara. A l'altre costat de les 
fronteres s'assentaven els pobles bàrbars (estrangers).  

- La crisi del segle III: L'Imperi va entrar en decadència per 
diversos motius: la corrupció entre el funcionari i l'exèrcit, els pobles 
bàrbars van començar a atacar les fronteres, els impostos van 
augmentar, les comunicacions eren cada vegada més difícils a causa 
de la gran extensió de l'Imperi, gran crisi del comerç, l'agricultura, la 
ramaderia i el comerç, entre altres motius.   

- El final de l'Imperi: l'any 395, l'emperador *Teodosio va dividir 
l'Imperi en dues parts: l'imperi romà d'Occident amb capital a Roma, i 
l'imperi romà d'Orient amb capital a Constantinoble, que va lliurar als 
seus fills Honori i Arcadi respectivament. Ja l'any 476, els germans van 
destronar a l'últim emperador romà d'Occident. 

 
 

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'IMPERI ROMANO 
 
L'Imperi romà va arribar a ser extensíssim, per la qual cosa va 
necessitar una eficient organització. Aquesta es va plasmar en 
províncies, i colònies o municipis.  
Les províncies eren territoris conquistats administrats per un 
governador, que era designat pel Senat o per l'Emperador.  
Durant l'Imperi les províncies es van dividir en:  
- Senatorials: les més desenvolupades culturalment però menys 
riques, no disposaven de tropes.  
- Imperials: administrades per l'Emperador, eren les més riques i 
disposaven de tropes.  
Al capdavant de cada colònia hi havia un petit senat ciutadà anomenat 
Cúria, i dos magistrats que complien les funcions de “alcaldes”.  
 
 
b) ECONOMIA 
 
L'economia es diu que era urbana, perquè la ciutat era el centre 
econòmic. També es diu que era una economia esclavista, perquè la 
mà d'obra per a les tasques més dures eren esclaus.  
 
 



 · AGRICULTURA  
 
La base econòmica de l'Imperi romà va ser l'agricultura:  
- Els principals productes agrícoles eren: blat, vinya i olivera, base de 
la seua alimentació que van denominar “trilogia mediterrània”.   
- Les terres es treballen per esclaus, eren grans propietats que es 
denominaven latifundis.   
- Els camperols treballaven per als terratinents o acabaven emigrant a 
la ciutat.   
 
· ARTESANIA I COMERÇ  
  
A Roma l'artesania estava molt desenvolupada, i s'organitzava en 
tallers. Els principals productes artesanals eren les ceràmiques de 
qualitat, les joies i els tèxtils.  
 
A Roma el comerç va ser una activitat importantíssima. Després de 
conquistar-se una ciutat anaven els comerciants obrint noves rutes 
comercials, i al seu torn capturaven esclaus.  
 
  Els principals productes de l'Imperi van ser:  
 
- Or, esclaus i ambre d'Europa del Nord.   
- Blat, ivori i pedres precioses d'Àfrica.   
- Seda, espècies i objectes de luxe d'Àsia.  
 
c) LA CIUTAT 
 

La ciutat romana tenia una planta ortogonal, creada a partir de 
dues vies principals: el card i el decumà. En l'encreuament d'aquests 
dos carrers es trobava el fòrum, plaça central on es trobaven els 
principals edificis de la ciutat: administratius, religiosos i comercials. 

 

 

 

  

   

 

 

 



  d) VÍES O CALÇADES ROMANES:   

 

 
Les calçades romanes van ser 
fonamentals per a l'administració 
d'un Imperi tan gran.  
Com diu l'antiga dita: “tots els 
camins porten a Roma”. 
 
 
  
 

 
 

e) SOCIETAT 
 
 Era una societat desigual: no tots els ciutadans tenien els 
mateixos drets; així hi havia aquests grups de persones:  
 

-Persones lliures: els patricis (nobles) i plebeus (poble). 
-Persones no lliures: els esclaus. 
 

 
  

 



f) LLENGUA: 
 

La cultura romana va aportar una llengua comuna a tot l'Imperi: 
el llatí. 
 
 

g) RELIGIÓ 
 
- RELIGIÓ OLÍMPICA: Els romans compartien un panteó de déus 

amb els grecs als quals van cridar amb noms diferents.  
 
- RELIGIÓ DOMÈSTICA: A més dels déus olímpics, els romans 

adoraven també a uns déus familiars: els rages (els avantpassats) i els 
lares (déus de llar).   

 
- CULTE IMPERIAL: Des d'August es va rendir culte als 

emperadors.   
 
- CRISTIANISME: De les religions orientals, arriba una del 

judaisme, el cristianisme. Des de la seua aparició els cristians van ser 
perseguits per no rendir-li culte, però CONSTANTI mitjançant l'Edicte 
de Milà va donar llibertat de culte als cristians, que amb el temps es 
convertirà en religió oficial. 
 

 h) ART ROMÀ   

L'art romà va a estar fortament influenciat per l'art grec, de fet 
podem parlar d'art grecoromà.  

 
Els romans van destacar en els 3 camps principals: arquitectura, 

escultura i pintura.  
 
ARQUITECTURA: Els romans van usar els ordres grecs: dòric, 

jònic i corinti, que a voltes utilitzaven alhora en un mateix edifici, 
posant cada ordre en cada planta (per exemple el Coliseu).  

 
Novetats dels romans enfront dels grecs:  
 
- Van introduir l'arc de mig punt.   
- L'ús del ciment i la rajola per a les construccions.  Els edificis 

més importants eren: circ, temples, teatres, amfiteatres (Coliseu 
romà) i arcs de triomf.  

  
  

  



  

 TEMPLE        COLISEU 

  
  

ARCO 
  TEATRO 
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L'ESCULTURA: Tindrà les mateixes característiques que la grega: 
antropomorfisme (forma humana), naturalitat, proporció i realisme.  
 
Els romans aportaran dues novetats en l'escultura enfront dels grecs:  
- El retrat : representació real de personatges.   
- El relleu històric, l'exemple més significatiu és la columna de Trajà.  
 

RETRAT                   RELLEU HISTÓRIC 

   

 
  
 
LA PINTURA: Els romans admiraven la pintura grega tant com 
l'escultura, i animaven als artistes que treballaven per a ells a fer 
còpies d'obres gregues especialment famoses o populars. Els romans 
tendien més que els grecs a decorar les seues parets amb pintures 
murals, i encara que segueixen la tradició grega, mostren en les seues 
pintures un gran colorit i moviment. 
 
El MOSAIC: Va destacar també l'art pictòric de la civilització romana en 
el procediment del mosaic. No obstant açò, i en general, el mosaic és 
usat sobretot per a sòls. 
 
A partir del segle III es va produir una crisi econòmica i social dins de 
l'Imperi romà. A més els pobles que es deien bàrbars i que habitaven 
en els límits de l'Imperi romà, en el segle V van envair l'Imperi, així va 
desaparèixer com tal l'any 476 d. C. A partir d'aquest moment 
comença una nova etapa de la història: l'Edat Mitjana. 
 
 
VIDEO ANIMADO SOBRE ROMA 
https://www.youtube.com/watch?v=donASytoQ60 


