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ENE I  

L’ESTÈTICA  

  

  

  

 
  

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona  
  

  

  

Autors: Núria Montardit Bofarull  

             Marta Panadès Manresa  

             Jordi Tortosa Giménez  

ISBN:  

DL: T-1671-2014  
  

  

  

  

  

  

  

  

JUSTIFICACIÓ  

Mitjançant un recorregut molt engrescador es treballen diversos aspectes 

relacionats amb el dia a dia dels homes i les dones, a través de la higiene 

i la cura que tenien per la salut i la neteja, amb l’ús dels banys, domèstics 

i públics, i del procés que seguien, així com dels seus serveis. Alhora, 

treballem detalls de la perruqueria, la cosmètica, l’afaitat i la perfumeria, 

a fi d’entendre’n les modes i els gustos antics. Provarem i elaborarem 
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maquillatges, cremes i perfums romans, ja que el treball actiu i sensorial 

resulten bàsics en aquesta activitat.  

Hem realitzat una gran recerca a fi de poder reproduir els estris, els 

objectes i els productes de reconstrucció històrica, com els perfums, els 

cosmètics, els maquillatges,  etc.  

CONTINGUTS  

  

Fets, conceptes i sistemes conceptuals  
1. La higiene i la salut.  

2. El bany domèstic.  

3. Els banys públics: les termes.  

4. Les latrines.  

5. La perruqueria.  

6. la cosmètica.  

7. L’afaitat.  

8. Els perfums.  

  

Procediments  
1. Compleció de quadres, de textos i d’il·lustracions.   

2. Identificació de productes, instruments i estris.  

3. Lectura i interpretació d’imatges i d’esquemes.  

4. Classificació i comparació d’informació.  

5. Ús de fonts primàries i secundàries.  

6. Ús de l’empatia.  

7. Unió d’informació escrita i visual.  

8. Ordenació d’imatges i textos.  

9. Observació directa i indirecta.  

10. Anàlisi i deducció de la informació.  

11. Extracció de conclusions.  

12. Ús del vocabulari específic.  

13. Elaboració de cosmètics romans.  

14. Ús dels sentits per a l’apreciació de la moda antiga.  

15. Percepció dels canvis i de les continuïtats.  

16. Ús de l’empatia.  

  

Actituds, valors i normes  
1. Actitud correcta durant tot el desenvolupament de l’activitat.  

2. Respecte cap al patrimoni historicoartístic i al material disponible 

al CdA.  
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3. Manteniment de l’atenció i del interès durant l’activitat.  

4. Elaboració d’un quadern net i ben treballat.  

5. Seguiment de les normes establertes.  

6. Participació responsable en el treball en equip.  

7. Valoració d’estètiques diferents a la moda actual.  

  

  

OBJECTIUS  
  

En acabar l’activitat l’alumne/a ha de ser capaç de:  

  

1. Aprofundir en els valors estètics de l’antiguitat  

2. Comprendre que molts sentiments actuals es corresponen 

amb els del passat.   

3. Valorar els avanços tecnològics en relació amb la higiene i la 

salut produïts durant l’època romana.  

4. Despertar l’interès pels fets i la vida quotidiana del passat.  

5. Treballar en equip de manera responsable i correcta.  

6. Aprendre a observar i a diferenciar els productes i els 

instruments.  

7. Entendre les bases de la higiene romana.  

8. Comprendre les diferències de la societat romana segons 

l’origen social i econòmic.  

9. Gaudir en les sensacions experimentades durant l’activitat.  

10. Llegir i interpretar textos llatins.  

11. Comprendre que els canvis i les continuïtats estètiques al llarg 

del temps.  
  

  

EL MATERIAL VA DIRIGIT A....  

  

Als alumnes de ESO, CF i Bat.  Els continguts i la metodologia s’adapten 

a les diferents edats.  
  

  

TEMPORITZACIÓ  
  

2 hores.  

  

  

ES REALITZA A...  
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A les aules del CdA.  

  

  

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  
  

Els alumnes poden realitzar tots els apartats o fer-ne alguns de manera 

simultània i successòria:  
  

• GRUP 1: LA HIGIENE I LA SALUT (pàgines 2-12), els alumnes 

treballen aspectes sobre els banys domèstics segons els tipus 

d’habitatges, els dentifricis i els estris usats. En un segon bloc, es 

tracten els banys públics, en què en diferenciem  les funcions, 

l’itinerari i els productes i els objectes que acostumaven a portarhi. 

Les fonts escrites ens aporten referents sobre els costums i els 

usos. Finalment, analitzem com eren les latrines públiques i 

particulars.  
  

• GRUP 2: PERRUQUERIA (pàgines 13-17), disposem de materials, 

productes i estris que il·lustren com era la cura del cabell i què 

utilitzaven. Els alumnes localitzen i classifiquen el material del CdA 

referent a la perruqueria. Les fonts històriques, retrats i textos 

literaris ens il·lustren sobre la moda i ens donen consells d’estètica.  
  

• GRUP 3: COSMÈTICA (pàgines 18-23), el taller propicia 

l’elaboració de maquillatges, pintures d’ulls, llavis i rímel, després 

d’entendre què és una base i un pigment, i experimentar-los i 

analitzar-ne les característiques, segons els components. Observen 

les tendències estètiques del moment, els productes, els objectes i 

les fonts històriques que ens parlen dels usos.  
  

• GRUP 4: L’AFAITAT (pàgines 24-25), coneixen l’ofici dels barbers 

i els rituals emprats, a partir dels textos clàssics i la moda reflectida 

en l’escultura retratista.  
  

• GRUP 5: PERFUMERIA (pàgines 26-27), en darrer lloc, els 

alumnes experimenten amb els sentits, després d’olorar diferents 

essències.  
  

  

SOLUCIONARI 
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1. LA HIGIENE I LA SALUT  

a. El bany domèstic  
  

Explica què vol dir la frase de Juvenal: Mens sana in corpore sano. Que 

cal cuidar-se tan la ment, intel·lectualment, com física.  

Marca les parts del cos que els romans creien que calia netejar-se a diari 

(D) i cada 8 dies (8).  

Es rentaven 

les dents a diari amb 

un dentrifici 

(dentifricium) i un 

raspall  de dents 

(dentiscalpia).    

Completa el quadre de la pàgina següent amb els tipus de dentifricium  

que usaven, segons fossin abrasius o blanquejadors:  

  

    

8   

8   

8   
8   

8   

D   

D   

D   
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• Dents calcinades de gos en pols,  

• Bicarbonat sòdic,  Pedra tosca triturada,  

• O orina.  
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Identifica els diferents elements de neteja i per a què servia:  

  

  

   

 Llima i neteja ungles  
Pinces per a depilar-se  

 Dentiscalpia: per a treure’s  

la brutícia de les dents.  

    Auriscalpia: per a netejar-se  
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 Pedra tosca: 

per treure’s  

les durícies.  

 Esponja vegetal: per rascar  

la pell.  

 Esponja animal: per 
 

 
suavitzar i netejar la pell.  

  

  

b. Els banys públics  
  

La concepció dels banys públics afavoreix que la neteja es converteixi en un acte 

socialitzat. Empresaris privats construeixen banys per obtenir beneficis.  

  

  

  

  

  

   

les orelles.  

    

  

Sabó: per als problemes 

dermatològics.  
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Classifica les activitats que es duien a terme a les termes:  

Banys, lectures, massatges, lluites, depilacions, tertúlies, menjars, 
begudes, passejades, salts, discursos, lloguers, compres...  

  
Gimnàstica   

  

Lluites, passejades, 

salts.  

Higiènica   

  

Banys, massatges, 

depilacions.  

Social   

 

Lectures, tertúlies, 

menjars, begudes, 

discursos, lloguers, 

compres.  

Balnearia 
  Banys senzills, des del segle II aC.         

Thermae 
  

Des del segle I dC   

Amb hipocaust  
( calefacció central)       

Braser per escalfar l’espai.   
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 S’acostumaven a obrir de bon matí, tot i que les  
instal·lacions funcionaven a tot rendiment cap a la vuitena  
o a la novena hora (cap a l’1 o les 2h del migdia), fins a la  
nit, ja que els homes solien banyar-se abans de sopar, com 

a neteja i relax.  
 

 

 

 Si eren mixtos, les dones ho feien pel matí. En alguns  

 moments podien banyarconsiderava repugnant, i les dones 

que ho feien teni-se conjuntament, però es en   molt mala 

fama.  
 

 

El pagament es feia en funció dels serveis triats, però 

l’import mitjà era molt barat, 1 quadrant (que equivaldria a 

uns 40 euros), per als homes, mentre que per a les dones 

costava el doble.  
 

 

Alguns edils populistes pagaven de la seva butxaca la 

despesa per un any de tots els possibles banyistes.  
 

  
  

Marca les frases que creguis que s ón vertaderes (V)  o falses   ( F ) :   
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Les termes de Dioclecià podia rebre més de 3000 

banyistes al dia.  
 

  

Parts de les termes  

Escriu el nom a la part de les termes que li correspongui:  
  

Vestidor, laconicum, tepidarium, caldarium, frigidarium,    
palestra, latrina  
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A partir de la invenció de la calefacció central, els romans van conèixer 

unes noves comoditats i serveis a les termes, en les zones càlides. Observa aquest 

esquema del sistema de l’hipocaust: una caldera escalfava aigua calenta i el vapor 

escalfava les estances.  

  
  
  

Latrina   

Frigidarium   

Tepidarium   

Laconicum   Palestra     Vestidor    Caldarium   
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1. Els esclaus havien d’estar pendents de la caldera per mantenir el foc.  

2. L’aire calent circulava per sota terra i per dins les parets.  

3. Els esclops servien per no cremar-se la planta dels peus.  

4. A les estances més properes al forn la temperatura de l’aigua era més calenta.  

5. El combustible usat era la llenya.  

Posa el nom a cadascuna de les diferents estances de les termes que tens 

il·lustrades a continuació i numera-les segons l’ordre més habitual que seguien la 

majoria dels romans:  

  

  Completa les següents frases:   
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Caldarium   Frigidarium   

Biblioteca   

Palestra   

Sauna   
Vestidor   

Tepidarium   

1   

2   

7   

3   

5   

6   4   
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  Explica on i per   a què s’empra ven els següents estris:   
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

Ungüentari: al vestidor, per a  

preparar la pell.   

Cassoleta: al  laconicum , per a  

llençar - se aigua i refrescar - se.   

Estrígils: al  caldarium , per a  

netejar - se la pell.   

Esclops: en entra r a les zones  

càlides, per a no cremar - se els  

peus.   

Esponges i pedra tosca: al  
tepidarium, per a netejar - se i  

treure’s les pells seques.   
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Les fonts històriques  

 Els historiadors coneixem com era la vida a l’antiguitat, gràcies a les fonts 

històriques, és a dir, als documents escrits o materials (restes) que ens han quedat. 

Llegeix els següents textos que es refereixen a aspectes higiènics  

realitzats arrel d’un sopar:  

  

  

  

  DOCUMENT 1  
 “Va fer un senyal per a què li  
portessin l’aigua, va mullar-se  
lleugerament els dits i se’ls va  
assecar en els cabells d’un dels  
esclaus”.  Petroni, El Satiricó, cap. 
XXVII.  
  

  

  

 DOCUMENT 3  
 “Quan comença a fer rots, el  
  

 seu esclau predilecte se li apropa  
i li ofereix plomes vermelles i  
escuradents de llentiscle”.  
Marcial, Epigrames eròtics, LII.  
  

  

  

 DOCUMENT 4  
 “- Amics, ens va dir mentre es  

netejava les dents amb un  
  

 escuradents de plata (...)”.  
Petroni, El Satiricó, cap. XXXIII.  

  

DOCUMENT 2  
 “(...) ens vam posar a la taula i 
uns esclaus egipcis ens van rentar 
les mans amb aigua neu.  
Immediatament, van ser 
substituïts per d’altres que ens 
van rentar els peus i ens van 
netejar admirablement les 
ungles”. Petroni, El Satiricó, cap. 
XXXI.  

DOCUMENT 5  
“Que els vostres cossos agradin per la 
netedat, que s’enfosqueixin al Camp de 
Mart, que la toga et pari bé i  no vagis 
tacat. Que la llengua no et quedi rígida 
i ni tinguis carrall a les dents (...). No 
han de sobresortir gens les ungles, ni 
han de tenir brutícia; que no hi hagi cap 
pèl en els forats del nas. Que no sigui 
desagradable l’alè de la teva boca 
pudenta (...)”. Ovidi, L’art d’estimar, 
Llibre I, 520.  
  

Comenta aquells aspectes que avui es considerarien de mala educació o  

inconcebibles i contraposa els que tenien un caràcter higiènic:  

  

Qüestions higièniques: escuradents, rentar-se les mans abans de menjar, 

rentar-se els peus, netejar-se les ungles, no fer pudor, fer esport, no anar 

tacat, portar les dents netes.  
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Aspectes diferents: assecar-se les mans amb els cabells d’un esclau, fer rots, 

que et netegi una altra persona.  
  

c. Les latrines  
  

 Des del s. II aC, ja hi havia urinaris a Roma, normalment situats en 

carrerons estrets. Posaven dolia  (grans recipients de ceràmica) per recollir l’orina 

per als fullones (els tintorers l’usaven per treure les taques de la roba), que en 

pagaven un impost. Més endavant, es van construir grans sales públiques.  

  

 
  

  1  2  

Ús   Latrines comunitàries, per a 

una trentena de persones.  

Individual.  

Localització   Sala aïllada i específica.  A la cuina.  

Infraestructures   Seients de fusta o marbre 

sobre la claveguera, per a 

evitar les pudors.  

Forat comunicat a la 

claveguera, on llençar totes 

les aigües brutes.  

  

Compara aquestes dues imatges (ús, localització, infraestructures, neteja  
personal...)   

1   2   
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Neteja   Amb una esponja que es 

neteja amb l’aigua del canal 

o dels   de pedra.  

Esponja dins d’una gerra 

amb aigua.  

2. ESTÈTICA  
  

Observa aquest relleu que ens retrata una escena quotidiana en una domus rica: 

quatre esclaves es dediquen a l’estètica de la seva senyora. Marca a la imatge la 

ornatrix personal (perruquera), el mirall, el pot amb els ungüents, la gerra d’aigua i 

la senyora.  
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 Identifica els adorns del 

cabell que usaven les 

dones romanes:  

perruques, diademes, 

agulles, cintes..  

  

   

 
  

 Diadema      Agulles      Perruques  
  

  

  

  

  

 Posa el nom als estris que usaven les ornatrix per embellir les dones 

romanes:  
  

        

a. 
  

Perruqueria 
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Objecte   Nom   Ús   

  

Calamistrum  

(tenalles)  

Un cop escalfades, 

servien per a formar 

els rínxols.  

  

Mirall   De  metall 

 polit  i brunyit.  

  

Pinta   De pues dobles: les 

més amples per a 

pentinar-se i les més 

espesses per treure 

els polls.   

 

Caixa de cosmètics  
  

  

  

  

  

  

  

  

Caixa on guardar 

objectes cosmètics: 

agulles de cabell, 

mirall, pinta i pinces.  

  

Tisores  Per tallar el cabell.  

  

  

Busquem de l’exposició els productes que usaven els romans i les  
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romanes com a cosmètics i embellidors del cabell i els anotem al lloc adequat:  

  

   

 

 

  Ou  

  Olis  

  Aigua   
 

 

 

  Nogalina  

  Alquena   

  Camamilla    

 

 

 

  Perruques  

  Xarxa  

  Extensions  

  Cintes  

  Diademes  

  Agulles   

 

Les fonts històriques  

 L’escultura ens parla de l’evolució de la moda. Descriu com canvien els  

pentinats femenins en aquests segles:  

 
  

Cabell recollit, cada cop amb pentinats més complexos, formats amb rínxols 

i trenes.  

  
  

Xampú    

Tints      

Adorns    

  

Segle I   dC   
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Cabell recollit, serrell elevat amb diadema i trenats que formen al monyo.  
  

 
Cabell recollit, format per un cabell amb molt de volum, ondulat i ratlla al mig.  

 La literatura, un cop més, ens parla de la preocupació que tenien els 

romans pel seu aspecte. En aquest cas Ovidi (43 a JC- 17 d JC) ens dóna alguns 

consells:  
  

  

  

  DOCUMENT 1  
 “L’elegància ens captiva: que els vostres cabells no estiguin embullats; les mans  que 
els pentinen els donen o els treuen bellesa. No hi ha un sol tipus de   pentinat: que 
cadascuna esculli el que l’afavoreixi, i que consulti abans davant  el mirall. A una cara 
allargada li escau una simple clenxa als cabells. Les cares  rodones requereixen fer-se 
un petit monyo a dalt de tot del cap, per a què es  vegin les orelles. Que els cabells 
d’una altra caiguin sobre ambdues espatlles  (...) Que una altra se’ls lligui al darrera 
(...). A aquesta li escau que els cabells li  caiguin lliurement bufats. Aquesta, en canvi, 
ha de portar els cabells ben  cenyits. (...)La dona tenyeix els seus cabells blancs amb 

Segle II dC   

  

Segle III   
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herbes de Germània i  amb aquest artifici aconsegueix un millor color que el natural. 
La dona es  
  

 passeja amb la cabellera espessíssima comprada  i amb diners fa seva la cabellera  d’una 
altra”.  
  Ovidi, L’art d’estimar, Llibre II, 145-150.  
    
  

  

  DOCUMENT2  
 “No et prohibeixo, en canvi, pentinar els teus cabells davant de tothom, per tal  que 
llisquin solts per la teva espatlla (...) que la pentinadora tingui confiança:  
  

 odio aquella que li esgarrapa la cara amb les ungles i li punxa els braços amb el  
passador que s’ha tret del cap (...). La dona que no tingui bons cabells, que  posi al 
llindar de la porta un vigilant  (...). Una vegada havien anunciat a una  dona la meva 
arribada inesperada: ella, torbada, es va posar la perruca al revés”.  Ovidi, L’art 
d’estimar, Llibre II, 250.  
  

  

Resumeix els principals consells d’Ovidi. Creus que tenen alguna vigència 

en el segle XXI?  

Assenyala la importància de la perruquera per a aconseguir la bellesa i la 

qualitat del cabell. No a tothom li convé el mateix pentinat, segons la forma de 

la cara.  

Artificis usats: tints, perruques...  
  

  

  

b. Cosmètica  
  

Maquillatge (fucus)  

Observa tots els productes que tenim per a fer maquillatges i tria una base i un 

pigment. Marca quines has triat i fes-ne la barreja.  
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Un 

cop barrejat, te l’has d’estendre sobre la pell i observar-ne les característiques. 

Compara’l amb un de diferent que hagin fet els teus companys/es.  

  

Base  Pigment   Característiques   

Oli  Qualsevol  Hidratant, oliós, dens.  

Mel  Qualsevol   Enganxifós, hidratant, dens.  

Greix   Qualsevol   Pastós, hidratant, fàcil d’aplicar.  

Vinagre   Qualsevol   Lleuger, olorós, astringent.  

  

  

  

  

  

  

Anota els productes que tenim a l’exposició per a pintar-se les diferents  

parts del rostre:  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bases   

Oli/ oleum 
  

Mel/  melum 
    

Greix/  arvina 
  

Vinagre/    

Pigments   

Farina    

Pols de talc   

Guix    
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Les dones riques ....  

  

1. es pintaven els ulls amb la pols de malaquita i atzurita.  

2. usaven com a pigment de maquillatge els excrements de cocodril.  

3. donaven brillantor a les seves galtes amb pols de vidre.  

4. es pintaven els llavis amb la pols de mini.  

  

  Completa les frases següents amb:  excrements de cocodril, pols de  
vidre, malaquita i atzurita, mini.   

  

Sutge   

Cendra,    

minerals,    

ocres   

  

Sutge    

Ocres,   

Pols de vidre   

Ocres,    

Mini   

Solatge de vi   
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Base  Pigment   Característiques/ aspecte  

Oli  Qualsevol   Lleuger, fàcil d’aplicar i de marxar, 

oliós, apuja el color.  

Greix   Qualsevol   Pastós,  hidratant,  consistent, 

intensifica el color.  

Sense base  Qualsevol   Lleuger, color suau, dura poc.  
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Anem a experimentar i a fabricar  pintures d’ulls, per a les pestanyes i els  
llavis.   Com abans usarem bases i pigments:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Un cop barrejat, te l’has d’estendre sobre la pell i observar - ne les  

característiques. Compara’l amb un de diferent que hagin fet els teus  
companys/es.   
  

  

Bases   Pigments   

Oli/ oleum 
  

Greix / arvina 
  

Carbó    

Sutge   

Cendra    

Terres    

Sense base   
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Busca els següents productes de l’exposició i anota al costat de  

cadascuna per a què servia:  

  

  

 
  

Tots se segueixen usant i per als mateixos usos. També s’empren greixos 

minerals i sintètics per ser més barats.  

Les fonts històriques  

 Llegeix els textos i comprova si els pintors reflecteixen aquests consells  

en les seves representacions:  

  

Producte    Ús    
  
  
  

Nutritiva, per a hidratar la pelli suavitzar - la, treu  
taques.   

  
  
  

Hidratant, per a la pell i per al cabell. Manté la pell  
elàstica i fer ma, protector.   

  
  
  

la  protegeix  i  suavitza  pell,  Barreja  que  
antiinflamatòria i cicatritzant.   

  
  
  

Excel·lent per a suavitzar la pell i fer - la més tersa,  
purifica i desengreixa.   

  
  
  

Exfoliant de la pell, també per al cabell, millora la  
salut dèrmica.   

  
  

  Quins d’aquests productes se segueixen utilitzant actualment en  
cosmètica? Per a què?   

Llet de burra   

Oli d’oliva   

Ceroma      
( oli+cera )   

Fang    

Sal grui xuda    
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Se’n riu de la quantitat de productes que usaven per a estar guapes, i la 

diferència que hi hauria entre la dona maquillada i la que se n’anava a dormir 

sense.  
  

  

  

    
  
  
  
  
  
  
  

Què vol dir Marcial en aquesta frase irònica?   

DOCUMENT 1   
“Sabeu fins i tot blanquejar - vos la cara amb blanquet; la que no té de natural la  
cara rosada, que la faci tornar rosada de manera artificial. De manera artificial  
ompliu l’entrecella nua i que una petita capa de maquillatge cobreixi les  vostres  
galtes autèntiques. No us faci vergonya pintar - vos els ulls amb una mica de  
cendra o de safrà (...). Però que l’estimat no trobi escampats per la taula els  
flascons: l’artifici embelleix el rostre quan és dissimulat. A qui no repugnaria el  
solatge  de vi empastifant la cara (...)”.   
Ovidi,  L’art d’estimar,   Llibre II, 210.    

DOCUMENT 2   
“(...) els teus encants reposen tots en cent caixes diferents i la teva cara no  
dorm amb tu (...)”.   
Marcial,  Epigrames eròtics , XX.   
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c. L’afaitat  

Els primers barbers (tonsor) van arribar a Roma al segle IV aC, des de la 

Sicília i treballaven enmig de les places o anaven a domicili. La moda de l’afaitat es 

va imposar des del segle III aC fins al segle II dC, en què l’Emperador Adrià es va 

deixar la barba i tothom l’imità.  

 

  

  
  

Aquesta  escena  la  representa  
cerimònia realitzada als 20 anys: l ’ofrena de  
la primera barba. Explic a com veus que es  
desenvolupava:   
  

1.   amb  festa  d’una  Realització  
l’assistència d’amics i parents.   

2.   El barber hi assisteix i li talla la  
barba amb les tisores i la navalla.   

3.   barba  primera  Aquesta  guarda.  
Primer es recull en un   plat i després  

s’ofrena als déus familiars dins  
d’una capsa .   

Feines  del tonsor   

Tallar el  
cabell   

Arreglar les  
ongles    

Afaitar     
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Les fonts històriques  
Llegeix aquests textos i analitza la importància de la primera barba per a un romà:  
  

  

  

  DOCUMENT 1  DOCUMENT 2  
 “I a un costat del pòrtic, vaig “[Neró], després de tallar-se la  descobrir un gran armari 
que seva primera barba, la va posar  
  

 tancava un relicari amb entre les coses de la processó  nombrosos prestatges, que 
d’una hecatombe i, després de  contenia varis déus, lars de tancar-la en una caixa 
d’or i  plata, una estàtua de Venus de d’haver-la adornat amb perles  marbre, i una 
caixa d’or bastant de molt de valor, la va  gran que contenia, segons van consagrar 
al Capitoli”.  dir, la primera barba de Suetoni, Vida dels dotze cèsars,  
  

  Trimalció”.  L. VI, XII.  

  Petroni, El Satiricó, cap. XXIX.    
  

Aquestes escultures ens mostren un recorregut de la moda romana 

masculina des del segle VI aC fins al segle II dC. Comenta’n els aspectes bàsics 

(durada, canvis, trets característics, motius de les transformacions...).  

 

  

• Cabell curt cap al davant (va estar de moda uns 400 anys!).  

• Homes ben rasurats fins al segle II (moda introduïda per Adrià que tenia 

una pell molt delicada i no es podia afaitar).  

  

S. VI 

  

aC 

  

S. I dC   S. II dC   S. I I   a C   
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• Cabell llarg i rinxolat.  
  

  

  

d. Perfumeria  

Completa el següent quadre i marca aquelles olors que hem reconegut,  

així com del grup que pertanyen.  

  

 •Per a perfumar  •Per al cos  •Per al 

cos i cara  

  

olor  descripció  

1. MIRRA  

  

Dolça, suau, profunda, aspre, intensa, forta, 

aromàtica, agradable, desagradable,   

B  

A  

S  

E  

sòlid  

GREIX  

EN POLS  

talc  
Oli d’Oliva   

L Í Q U I D s   
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2. ALMESC  

  

Dolça, suau, profunda, aspre, intensa, forta, 

aromàtica, agradable, desagradable,  

3. CANYELLA  

  

Dolça, suau, profunda, aspre, intensa, forta, 

aromàtica, agradable, desagradable,  

4. XIPRER  

  

Dolça, suau, profunda, aspre, intensa, forta, 

aromàtica, agradable, desagradable,  

Les fonts històriques  

 Llegeix aquests textos i marca les essències que hagis olorat  i les formes 

de perfumar que marquen els autors.  
  

  

 DOCUMENT 1  
 “Del front, adornat amb vàries  
corones, li queien els perfums,  

fins cobrir-li els ulls”.  
  

 Petroni, El Satiricó, cap. LXV  

  

  

DOCUMENT 3    
  

“(...) les fragàncies del zèfir  
procedent del  safrà corici (...), 
l’olor de la murtra, l’olorosa  
Aràbia, l’ambre reduït a pols,  els 
difusos núvols de l’encens  d 

’Orient (...), la corona que 
cenyeix una melena humitejada   

  

amb essència de nard (...)”.   
Marcial,  Epigrames eròtics, XLI.   
   
  

DOCUMENT 2  
“(...) els menjadors [de la domus 
àuria]  estaven  coberts 
 amb enteixinats amb tauletes de 
marfil mòbils i foradades, per tal que 
podessin llençar des de dalt flors o 
perfums sobre els convidats; el 
menjador principal era rodó i girava 
contínuament, dia i nit, sobre ell 
mateix, com el món.” Suetoni, Vida 
dels dotze cèsars, L.  
VI, XXXI.  

Cerca entre els ungüentaris que tenim si n’hi ha algun que s’assembli als 

següents i encercla’l:  

 

  

      


