MÉS ENLLÀ DE L’ODI DIVÍ
Invitat pels deus de l’Olimp a un festí, Paris, el mortal més bell i fill de Príam, rei de Troia, va
rebre una poma d’or amb una dedicatòria que deia: “Per a la més formosa”. Ell era el jutge d’una
difícil decisió. Les candidates presentades al concurs de bellesa no podien ser tres deesses més
seductores: Juno, Minerva i Venus. La primera li prometia riqueses; la segona, la glòria de les armes;
i la tercera, aconseguir la jove més bella del món. Atorgà a Venus el premi de la poma d’or. Esta
transcendental elecció va alimentar eternament un foc rancorós als deífics cors de Juno i Minerva
contra Paris i tot el seu poble troià, però encara mes fatídic seria l’obsequi de la deessa Venus, puix
desencadenaria el desastre que donaria satisfacció a les dues primeres. I Paris, innocent, sense
saber-ho.

El judici de Paris.
Un bon dia Paris fiu vela rumb cap a Esparta. En arribar-hi, el rei Menelau amb sumptuoses
ostentacions l’allotjà al seu palau on romangué una temporada gaudint d’un amable i cortés
hostalatge. Quan Paris va tenir l’ocasió de contemplar el bell cos d’Helena, muller de Menelau, va
sentir el batec de son cor impulsat pels raigs amorosos de Venus. Dia i nit tendia les fràgils xarxes
per agradar, encisar i enamorar Helena. Quant més ocupat estava Menelau als seus deures de cabdill
i més allunyat de la seua cònjuge, tant més prop estava Helena de Paris. Aprofitant l’absència de son
marit, els dos junts fugiren d’Esparta navegant devers Troia, per més que ella sentia renunciar el
seu marit, sa família, la seua pàtria.
Fora de seny, enfurismat, enganyat i ultrajat per l’inquilí de luxe, Menelau convoca tota Grècia a
fi de no sols venjar el rapte d’Helena, sinó també aconseguir la destrucció completa de Troia i
l’extermini de la raça troiana. Acudeixen a la crida tots els reis i prínceps, els quals reuneixen naus,
màquines de guerra, armes de tota mena i un nombrós exèrcit acabdillat per Agamèmnon, germà de
Menelau. Els acompanyen, entre d’altres, Aquil·les, valent heroi de cos totalment invulnerable menys
pel taló; Ulisses, intel·ligent i astut d’infinits recursos enginyosos; Patrocle, estimat amic d’Aquil·les;
Aias, valerós combatent; i d’altres més els quals, esmentant-los, farien un catàleg interminable.

Menelau amb el cadàver de Patrocle.
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Doncs, milers de guerrers assetjaven Troia acampant-hi a la vora de la mar i entorn de la ciutat,
la qual esdevenia inexpugnable per la valentia dels esforçats defensors. Altrament, Paris, molt
destre en les armes temps arrere, s’havia ablanit entre plaers. I si no fos per son pare Príam, el rei,
son germà Hèctor, l’únic noble mortal capaç d’enfrontar-se contra Aquil·les, i Eneas, príncep valerós
d’admirale pietat, la història de Troia no hagués fruit de la immortalitat merescuda.
Semblava unas lluita infinita, com infinita era la sang hi vessada. Els dies pareixien anys i els
anys, segles. I com els deus en prenien litigi a favor d’uns i d’altres, encara més lluny de l’eternitat
estava el final.
Sempre serà recordat el duel singular i irrepetible entre Aquil·les i Hèctor en el qual els deus
pesaren el destí dels dos guerrers a la balança i el d’Hèctor davallà fins l’Infern. Aquil·les, obcecat
perquè Hèctor havia mort son millor amic Patrocle, no tingué pietat del cadàver ultratjant-lo i, de no
haver-se commogut per les súpliques de Príam, l’hagués deixat sense sepultura a la mercé dels
animals de rapinya, com una profanada carronya.

Combat entre Aquil·les i Hèctor.
La deessa Victòria somreia per igual a grecs i troians, fins que arribà el funest dia en què la
divina Minerva va inspirar als grecs un engany ben ordit: Hissant veles, els grecs fingiren la tornada
a la seua pàtria. I...a la vora de la mar, l’arena daurada de la platja sofria el pes d’un gegantesc cavall
de fusta d’avet; tractava de representar un vot als deus per a concedir bon vent de tornada. Els
troians estaven sobreeixits d’alegria per la “fugida” dels grecs. Diverses opinions corrien al voltant
del cavall. Uns, els més cautelosos, deien que havia de destruir-lo; altres, la majoria, que acceptar-lo
i acollir-lo dins la ciutat.
Tirant del cavall sobre rodes amb cordes d’estopa, enmig d’un gran rebombori, penetren a les
muralles i el col·loquen al centre de la ciutat. Es motiu de festa desenfrenada. Sobrevé la nit, la
fatiga i el somni venç el cos; i a la llum de la lluna les naus gregues silenciosament tornaven a Troia;
mentrestant, de la cavitat del cavall ixen Menelau, Ulisses i altres companys. Obrin les portes de la
fortalesa als grecs impacients darrere dels murs. Fou sorprenent la matança: sang roja, foc calent,
crits de dolor, cossos rodant per terra, morts a tot arreu. Els troians encara que ja havien perdut
les esperances de salvar la ciutat, engallardits guerrers bregaven amb l’empenta de morir
honorablement per ella.

Cavall de Troia.
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El príncep troià Eneas encara no s’havia desvetlat, quan en somnis se li aparegué l’espectre de
l’infortunat Hèctor. Este li aconsella que es resigne a la destrucció de la ciutat; que el seu destí és
buscar una nova terra per al seu poble; que reunesca sa família, sos companys i les imatges sagrades
dels deus; els espera altra terra per a altra vida. Grandiosa i elevada missió encomanada pels deus a
Eneas.

Eneas amb son pare Anquises i
el seu fill Ascani.
Tots els troians fugitius comandats per Eneas vagaren per terra i per mar com unes joguines
dels capritxosos deus; i tant més inasolible era la terra promesa, quant més interferien els poders
de l’adversa Juno. Perills de navegació, tempestats, pesta, l’amor de Dido, reina del poble cartaginés,
la qual llarga temporada reté Enees oblidant-se-li l’orde suprema que li confiaren els deus, altres
tribulacions són tots obstacles sortejats per aquest poble elegit per a la glòria. Tanmateix la
propícia Venus treballava incansablement per fer-los un camí accessible, no tant per ser Eneas un
rebrot de les seues entranyes, com per estimar divinament el poble troià; regraciats a ella,
benaurats arribaren a la terra destinada, a les costes d’Itàlia.

Eneas amb la reina Dido.
Hi habitava un poble pacífic, els llatins, regits per un rei, de nom Llatí, el qual tenia una filla,
Lavínia, ja promesa en matrimoni a Turn, rei dels rútuls. Quantes espases i llances besarien la sang
vermella abans de canviar les armes per l’aladre!
Un oracle havia vaticinat el casament de Lavínia amb un príncep estranger. No tardà Turn a
encendre la flama de la guerra contra els troians, recelós d’Eneas, tan aviat com trobà el pretext.
Per més que els dos insubmisos exèrcits s’enfellonien, ningú dels dos no obtenia la resolució de la
victòria. Fou necessari reviure el memorable duel entre Aquil·les i Hèctor; aleshores els
responsables que dirimirien tan augusta controvèrsia serien Turn i Eneas. El príncep troià d’un colp
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d’espasa travessà Turn al qual “se li afluixaren els membres de fred i, queixós, amb un gemec se li
n’anà la vida a les ombres”.
La unió d’Eneas i Lavínia glorificà la sang i el nom llatí. I conten sàvies llengües que Ascani, fill
d’Eneas, fundà al Laci la ciutat d’Alba-Longa més enllà de l’any 1000 a. C.
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I A LA VORA DEL TÍBER DAURAT
Amb les noces d’Eneas i Lavínia, troians i llatins s’uniren formant un sol poble que en el futur
rebria el nom singular de poble llatí. I quan la mort va sorprendre Eneas –al qual Venus li concedí la
immortalitat acollint-lo entre els deus-, son fill Ascani fundà una nova ciutat a la mateixà regió del
Laci, l’ínclita i pròspera Alba-Longa.
Transcorregueren molts anys i el tron reial d’Alba-Longa hereditari per línia directa de sang al
segle VIII a. C. l’ocupava Proca. El pes de les arrugues que no perdonen el pas del temps dolia sobre
la seua esquena i havia de decidir qui dels dos fills seus heretaria la corona. Per ser major en edat
fou elegit Numítor, d’un tarannà pacific i equitatiu. Per no quedar decompensat, son germà Amuli fou
obsequiat amb la resta de la fortuna. Però amb una gran ambició i cobdícia Amuli anhelava també el
poder i incansablement maquinava ardits contra son germà.
No tardà en traduir les furtives idees en nefastes accions. Posà tot son esforç i coratge en
enderrocar Numítor; i més lluny encara, pensant una possible venjança dels fills de Numítor, els
manà assassinar. I sense pietat hagués matat Rea Sílvia, filla també de Numítor, si els fats no
l’haguessen posat a l’esguard dels deus llauradors del destí. Així és com Amuli, volent salvar-se de la
negra taca que ombrejava sa vida, consagrà Rea Sílvia al culte de la deessa Vesta, divinitat del foc,
com una sacerdotesa amb el vot de castedat obligatòria.
Això no obstant Mart, deu de la guerra, ho contemplava i no podia consentir impassible que el
destí d’un llinatge selecte es veiés truncat. El deu bel·licós baixà i en somnis habità el cos de Rea
Sílvia durant set nits; i a cada vegada ella contemplava com dues estranyes i meravelloses branques
d’arbre creixent des de son cap aplegaven al cel. Davant de tan meravelloses imatges acabà per
comprendre que havia estat fecundada pel déu.
D’esta unió sobrenatural nasqueren dos bessons, nogesmenys les criatures no podien estar més
ocultades en secret, quan a les orelles d’Amuli arribà l’inquietant missatge que li ocasionaria
trastorns nit i dia. Va resoldre acabar amb aquesta nerviosa situació i va manar que Rea Sílvia i els
xiquets foren llançats al riu Tíber. Corren remors que conten que en tocar Rea Sílvia les aigües del
sagrat i daurat riu, abans d’ofegar-se, el deu Tiberí s’esposà amb ella.
I què va ser dels dos infants? Dipositats dins una cistella els van deixar flotant i atenent al
plany, com si fossen pregàries d’atenció als deus, un atzar diví va consentir que el riu estigués de
crescuda i les riberes inundades, de sort tal que, en retirar-se les aigües, les arrels d’una figuera
frenaren la cistella a la vora del riu. On estava el deu Mart? El deu vetlador dels seus dos fills
prestava tota mena de cura per salvar-los. Foren tan estridents els plors que no tardà a davallar a la
ribera una lloba, bèstia consagrada al deu Mart, i amb una tendresa maternal els agarrà i s’els
emportà al seu cau. Els alletava tal com cries i fins i tot ocells de consagració divina participaven-hi
del soteniment dels dos xiquets portant-los altres aliments.

La lloba.
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Encara més, ja els calia calor humà i per intercessió divina així fou complit. Un pastor, de nom
Fàustul, passava per allí i admirat de veure que una gran revolada d’ocells hi havia, aprofitant
l’absència de la lloba, entrà al cau i...quina va ser la seua admiració en trobar dues criatures! Se’ls
endugué i junt a la seua dona, Larència, els van criar humilment. Pensant un nom per a cadascun, els
dos bessons reberen el nom de Ròmul i Rem.

Ròmul i Rem.
Molt treballadors es criaren i visqueren de l’agricultura i ramaderia. Però àvids d’aventures de
més risc i audàcia, junt a altres joves, constituïren una banda dedicada a furtar a lladres i bandolers
tot el que estos robaven a la bona gent.
Fou un màgic dia en què acusats els dos germans falsament pels mateixos lladres que volien
desembarassar-se d’ells, es presentaren accidentalment davant Numítor; aquest, envellit i amb el
respecte que causen uns cabells argentats, inquirint i preguntant, per una intuició que sols és
concedida a la vellesa va descobrir que els dos bessons que contemplaven els seus ulls tèrbols i
cansats eren néts seus. Desmesurada fou l’alegria en reconéixer’s tots junts. Aleshores, l’avi
desvetlà tota la història passada i les vexacions sofrides per Amuli. Ròmul i Rem, ressentits per la
desgràcia de son avi i desitjosos de venjar sa mare Rea Sílvia, després de preparar un conscienciós
pla, mataren l’usurpador Amuli i restituïren el tron a Numítor.
Una vegada adreçada la història d’Alba-Longa, els dos germans, en honor del lloc on van ser
recollits de la cistella per la lloba, decidiren fundar-hi una nova ciutat. Malaurat el dia en què
prengueren aquesta resolució! Els dos eren bessons, iguals en edat. Ací finiria la neta unió de la sang
fraterna. Qui dels dos seria el primer rei de la ciutat? Esperaven un presagi dels déus que marcara
la divina voluntat. De sobte Rem veu sis voltors volant junts, senyal favorable dels déus; però tot
seguit dotze voltors planejaven per damunt de Ròmul, senyal de més pes. I un 21 d’abril del 753 a. C.
Ròmul comencà per alçar muralles, altrament el descontent i resentit Rem, burlant-se’n gosà botarles. Ròmul, espasa a la mà, va arremetre contra son germà i el matà tot decidit d’un colp...I fou el
primer rei d’una ciutat que pel nom del fundador tots la conegueren amb el rètol de “Roma”.

Rapte de les sabines.
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Era una incipient ciutat la qual creixia al llarg i ample del terreny que ocupava. Obrien les portes
per a tothom; tots eren ben rebuts, fins i tot el lladre, l’assasssí, el desterrat i el rebutjat de la
seua terra. Amb gent d’aquesta casta ninguna persona del sexe femení no volia cap tipus de relació.
Però els romans volien mantenir el creixement de la població. A fi d’aconseguir-ho, idearen un ardit:
invitaren tots els pobles veïns a presenciar-hi els jocs festius. No més agraïts que moguts per la
curiositat de conéixer la població assistiren, especialment el poble sabí. Així mateix, una vegada
començat l’espectacle, mentre tots atents observaven la competició de carros de cavalls, a la senyal
convinguda de Ròmul, els romans s’abalançaren sobre els invitats i raptaren totes les joves que hi
trobaven.
Encara no recuperats, anihilats i no refets de la sorprenent pèrdua, els invitats se sentiren
humiliats. Units en massa ja s’adreçaven contra els romans, quan les dones sabines s’interposen
violentament entre els dos exèrcits. No volien més sang; imploraven la pau; totes elles eren ja
mullers respectades dels romans. Romans i sabins confraternitzaren constituint un sol poble amb
pau.
Enmig d’una salvatge tempestat i davant de tot son poble congregat dalt del tossal del Palatí,
Mart, déu i pare, miraculosament arrabassà Ròmul de la terra concedint-li residència entre els
immortals. I per sempre fou el diví Ròmul Quirí.
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UNA LLEGENDA? UN MITE? UNA REALITAT?
No fa llarg temps cap historiador, cap arqueòleg, cap individu del segle XIX no creia possible la
veracitat d’una guerra de Troia ni tan sols l’existència de la ciutat heroica ni el palau de Príam i tots
els tresors troians. Les narracions èpiques del gran Homer a la seua obra “Ilíada” quedaven
aleshores només com els més elevats testimoniatges de la literatura clàssica grega. Fou necessari
l’entusiasme i fe cega de l’alemany Schliemann per a descobrir, mitjançant repetides i constants
excavacions, la ciutat de Troia al racó nord-oest de l’Àsia Menor. I així el que era literatura èpica va
esdevindre una esclaridora història que il·luminà el passat antic de la humanitat aportant valuosos
coneixements a la nostra cultura d’occident.

Heinrich Schliemann.
Si tractem d’investigar i fer història ens servirem de totes les fonts que estiguen a l’abast fins
obtindre el grau d’exactitud plausible i reconegut per tothom, mutatis mutandis. És a dir:
inscripcions lapidàries, monedes, documentació oficial i tot tipus de manuscrits, monuments i
qualsevol material arqueològic que ens proporcione informació. Pel que fa a la història de la fundació
de Roma, es presenta molt barrejada de fets fantàstics i llegendaris. És la història mítica
transmesa pels mateixos historiadors romans. Però, ull!, darrere de cada llegenda es registra-hi un
cabal de trets sense menyspreu. Amb tot, la situació s’agreuja si pensem que l’escriptura a Roma fou
introduïda prou després de la seua fundació, potser al segle VI a. C., i així encara guerres i
catàstrofes posteriors destruïren una part notable dels documents escrits. Per tant als primers
temps hi havia una tradició oral; doncs, de boca en boca corria la història de Roma.

Muralles de Troia al descobert.
Quan els escriptors decidiren intentar fer una història, recolliren les llegendes transmeses
oralment i fins i tot afegiren invencions posteriors. Naturalment no faltava-hi la participació de
déus junt als mortals per tal de magnificar. Autors com Nevi (270-200 a. C.) a la seua obra “Bellum
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Poenicum”, Enni (239-169 a. C.) als “Annales”, Tit Livi (59 a. C. –17 d. C.) a la seua obra “Ab urbe
condita libri” o Virgili (70-19 d. C.) al seu poema èpic “Eneida”, per esmentar alguns dels més
excel·lents, principien la història de la Roma antiga arran de la llegenda d’Eneas.
L’eterna admiració que els romans professaven a tota la cultura grega, considarada sublim i
suprema, els forçava a vanagloriar-se i a declarar-se descendents d’aquell noble i selecte llinatge.
També eren motius polítics els que estimulaven aquesta interpretació, perquè, quan Virgili va
compondre “L’Eneida” baix el mecenatge de l’emperador Octavi August, no feia més que glorificar la
família de l’emperador subratllant la seua divinitat, ja que ell mateix resultava ser de la branca
familiar troiana sorgida d’Eneas, fill de la deessa Venus.
Historiadors actuals opinen que la llacuna negra que enfosqueix els primers anys de la història
romana amb una absència de tradició escrita, fou raonada pels antics mitjançant versemblants
argumentacions que encadenades en un orde suposadament cronològic justificara l’origen de Roma,
els costums, rites, etc. És el que s’ha convingut d’anomenar “explicació etiològica”, és a dir, estudiar
i recercar les causes.
Mitjançant estos raonaments es pretén fonamentar la fundació de la famosa ciutat coneguda
amb el nom de “Roma” recorrent a donar vida un heroi anomenat “Ròmul”, pel qual personatge va
rebre el nom la ciutat; és l’heroi epònim. Esta narració de l’origen de Roma fou la versió definitiva al
segle I a. C. Gràcies a historiadors com Tit Livi i Dionís d’Halicarnàs. Però resulta sorprenent que les
primeres petjades de la llegenda de Roma es troben no a Itàlia, sinó a Grècia al segle V a. C., i la
primitiva llegenda feia al·lusió a un sol fundador de nom “Rhomos”. Després aquest nom, per
influència dels noms etruscs (un antic poble acomodat a Itàlia) es transformà en “Ròmul”. Amb el
transcurs del temps i en viatjar la llegenda de Grècia a Itàlia i viceversa, ocasionant lleugeres
confusions i deformacions, els personatges fundadors es convertiren en dos: “Ròmul” i “Rhomos”,
nom que a Itàlia esdevingué “Rem”; doncs, dos bessons.
Recordem també l’episodi de les criatures tirades al riu. És un tret repetit i explotat en altres
civilitzacions antigues. Per exemple: la llegenda babilònica de Sargó I deixat prop de la vora del riu;
o la persa del rei Cir o la grega d’Edip, tots dos abandonats i salvats per pastors; o la història bíblica
de Moisés arreplegat de les aigües del riu per la filla del faraó.
És més, Tit Livi ens conta que els dos xiquets foren alletats per una lloba i no tardà a trobar-los
el pastor Fàustul i els presentà a la seua dona Larència per a criar-los i educar-los; això no obstant,
el propi Livi continua la narració i ens diu que alguns asseguraven que Larència era una prostituta, la
qual entre els pastors rebia el nom de “Lloba”.
Fins i tot, el cèlebre rapte de les Sabines podria ser una descripció simbòlica i figurativa on
subsisteixen reminiscències de l’antic costum dels romans consistent en representar el rapte de la
núvia.
Com hem vist, la tradicional narració de la fundació de Roma manca de sòlides bases que avalen
una credibilitat de fets reals de la seua història. Tanmateix, tampoc hi ha res desdenyable darrere
d’aquesta llegenda i més encara quan ens aturem a pensar que són uns esdeveniments mil·lenaris que
no sols la lentitud del temps ha disseminat, sinó que també la rapidesa de la glòria d’aquest poble
romà ha hipervalorat. Cal veure un transfons històric. Rastrejant la teoria de l’indoeuropeu sembla
clar que determinades tribus s’assentaren al llarg de tota Itàlia; totes elles conjuntament foren
convencionalment anomenades llengües del grup itàlic per la coincidència de la situació geogràfica.
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Estava-hi la tribu llatina, la tribu osca, la tribu umbra, la sabina, la falisca...A més a més compartien
terreny amb el poble gal, amb l’etrusc (poble no indoeuropeu) i a la Itàlia meridional havien arribat
els grecs.

L’antiga Roma.
Pel que fa al Laci, entorn del riu Tíber, no existeixen proves arqueològiques que ens demostren
l’arribada de pobladors més enllà del segon mil·leni a. C. per la violenta activitat volcànica de la terra
tal vegada; amb el pas del temps i adquirint prosperitat naixeria la primera federació albana de
ciutats llatines al voltant d’Alba-Longa. A la ribera inferior del Tíber sorgiria Roma: s’han descobert
senyals de vida (fortificacions, cabanyes...) al tossal del Palatí que daten del segle VIII a. C.
Efectivament, la zona era propícia i prometedora per la seua posició tàctica. A pocs quilòmetres del
mar podia ser un port que dominara la mar Mediterrània; tenint un riu navegable, el Tíber,
aprofitant esta circumstància per a controlar el tràfic marítim, a les proximitats del Palatí passava
la Via Salària, des de la desembocadura del Tíber cap a terra endins, camí per on circulava el comerç
de la sal. Enmig de la Península, encara que a la vora del mar, enclavada estratègicament damunt del
Palatí, augmentant la seua població, poc a poc foren ocupats els altres tossals: Esquilí. Aventí, Celi,
Quirinal, Viminal i Capitoli. I així fou la “ciutat dels set tossals”, l’eterna URBS: ROMA.

La ciutat dels set tossals: Roma.
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VALIDESA HISTÒRICA DELS SET REIS DE ROMA
Pareix que Ròmul és un personatge llegendari creat per a coordinar d'una manera raonable i
coherent l'origen d'un poble i la fundació d'una ciutat que rebria el nom del fundador: Roma.
Respecte al que s'ha transmés sobre els altres sis reis que van succeir Ròmul és més
versemblant i la ciència contemporània és més procliu a reconéixer el seu caràcter històric. No
obstant això, pel fet de reconéixer l'existència d'aquests reis romans no significa que tot el que
s'atribuïx a cadascú d'ells correspon amb la realitat.
Els reis que antigament van governar van ser al mateix temps conductors, administradors, jutges
i sacerdots. Elegits pel poble, a partir del moment de la seua elecció estaven en possessió del poder
de comandament i del poder diví. Pel que fa als assumptes del culte, podien recolzar-se en una orde
de sacerdots; per a resoldre els assumptes administratius i polítics comptaven amb un Senat que
representava el poble.
Recordem que en l'enfrontament entre romans i sabins, ofesos estos pel rapte de les seues
dones per part dels romans, es va acordar la pau entre els dos pobles, gràcies a la intervenció de les
dones sabines que es van interposar entre els dos exèrcits i es va decidir compartir el poder
formant un Estat únic. De manera que el mític Ròmul va ser romà. Però a aquest ja li va succeir
Numa Pompili, considerat sabí. Este va ser un rei pacífic que va establir lleis i costums per al poble
romà, a més a més d’ocupar-se de l’organització religiosa.
Li va seguir en el tron un romà, Tul·lus Hostili, que va ser un rei bel·licós que va declarar la
guerra a la veïna ciutat d'Alba-Longa. Però els exèrcits de les dues ciutats, alineats per a llançar-se
l'un contra l'altre, no es decidien a entaular una batalla que consideraven impia entre les dues
ciutats unides per tants llaços fraternals. Finalment el conflicte es va concloure amb un duel
singular entre els tres germans Curiacis d'Alba-Longa i els tres germans Horacis de l'exèrcit romà.
Van véncer els romans. Tul·lus Hostili va ampliar la ciutat de Roma edificant sobre el tossal del Celi.

Jurament dels Horacis.
Amb Anc Marci va tornar el tron a un rei sabí. Era nét de la filla de Numa Pompili; va engrandir la
ciutat afegint construccions sobre els tossals de l'Aventí i del Janícul i va construir el pont Sublici.
Va fundar la ciutat d'Óstia a la vora de la mar i que prompte es convertiria en el port marítim de
Roma. Va morir de mort natural.
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A la mort d'Anc va arribar a Roma Tarquini Prisc, d'origen etrusc. Els etruscs van arribar atrets
per la importància que cobrava Roma. La qüestió és que fóra per una conquista guerrera o fóra per
una pacífica penetració, l'element etrusc es va anar imposant i va arribar a instal·lar en el tron a un
rei de la seua estirp, Tarquini Prisc. És possible que durant la sobirania etrusca s'haja humiliat
l'element llatí de la ciutat de Roma, mentre que s'implantaven els costums, les mercaderies, les
tècniques i els capitals etruscs, però, en canvi, la ciutat va adquirir l'estructura i la infraestructura
material i política que hauria de permetre-li exercir un paper de primer orde en la política de la
Península. El sentit general dels esdeveniments és clar: impulsada per una classe dirigent etrusca,
Roma adquiria un desenrotllament urbà molt superior al de les ciutats veïnes. Entre d'altres coses,
Tarquini Prisc va duplicar el nombre de senadors, va edificar un circ a Roma i va instituir els jocs
romans. Va véncer en una batalla als sabins; va mamprendre obres públiques en la ciutat com alçar
muralles i construir andrones, entre les quals destaca la Cloaca Màxima. Va ampliar la ciutat
construint sobre el tossal del Capitoli. Va ser assassinat pels fills d'Anc Marci.
Aleshores va ocupar el tron Servi Tul·li, d'origen etrusc, però pareix que la majoria dels
arguments apunten que no ho era. Es va casar amb la filla de Tarquini Prisc i s'havia guanyat l'estima
de senadors i del poble per a apoderar-se del poder. Va dividir el poble en cinc classes socials
segons les seues riqueses. Va ser mort pel seu gendre Tarquini el Superb, de procedència etrusca.
Tarquini el Superb va conquistar el tron per la força i va governar despòticament. Conten que
Sext Tarquini, fill del rei Tarquini el Superb, va violar Lucrècia, esposa de Brut, nebot del rei.
Lucrècia, confessant que havia estat víctima de les atrocitats de la família reial, en presència del
seu marit, familiars i amics es va donar mort a si mateixa. El seu marit Brut va jurar venjança; este
va aconseguir incitar a la multitud contra la família reial i així va ser com la família de Tarquini va
ser expulsada de Roma l'any 509 a. C.

La mort de Lucrècia.
Tarquini el Superb va ser l'últim rei de Roma. El règim monàrquic va ser enderrocat per a donar
pas a una nova era. Roma es va convertir en República. Els poders suprems eren assumits per dos
cònsols elegits cada any per representants del poble.
Historiadors moderns interpreten l'enderrocament de Tarquini el Superb per a acabar amb la
monarquia i implantar la República com un alliberament de Roma del jou dels etruscs. Així, la
revolució de l'any 509 a. C. seria una reacció nacional dels llatins contra la dominació etrusca.
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