
LA REPÚBLICA ROMANA (I) 

1. República primitiva (509-264 a C) 

A l’interior. Els  patricis  dominen  completament  el  senat,  la  milícia  i,  al  començament
d’aquest període, són el únics que tenen drets legals i poden ser considerats ciutadans. Els plebeus
començaran, aleshores, una lluita política que els portarà a una igualtat de drets amb els patricis.
Fins i tot els plebeus rics i els patricis formaran una nova classe social amb el nom de  nobilitas
(noblesa). 

Heus aquí algunes fites d’aquesta lluita: 
494 aC: Revolta dels plebeus a causa de la seva manca

de drets. Es retiren al turó de Aventí i amenacen amb fundar
una  altra  ciutat.  Els  plebeus  aconsegueixen  els  comicis
(assemblees  populars) per  tribus  en  què  poden  elegir  els
tribuns de la plebs per defensar els seus interessos. 

451- 449 aC: promulgació de la Llei de les XII Taules,
mena de constitució, que recollí el dret consuetudinari i posà
les bases per a la igualtat civil entre patricis i plebeus. 

Quan, d'acord amb les opinions emeses sobre cadascun dels capítols de les lleis, aquestes varen semblar
prou esmenades, la Llei de les XII Taules fou lliurada als comicis centuriats. Avui dia, enmig d'aquest munt
immens d'altres lleis apilades unes sobre les altres, aquelles encara són la font de tot el dret privat i públic. 

Tit Livi, 3, 34

445 aC: Llei Canuleia: legalització del matrimoni entre patricis i plebeus. 
287 aC:  Llei  Hortènsia:  Ratificació  de  legalitat  dels  plebiscites (decisions  votades  a  les

assemblees populars). Paritat o igualtat de drets entre patricis i plebeus. 

A l’exterior. Expansió de Roma per la Península Itàlica
Tan bon punt fou proclamada la república, els romans hagueren de fer front als etruscs que 

intentaren tornar a instaurar la monarquia, sense èxit. La darrera ciutat etrusca important caigué el 
400 aC.

La primera meitat del segle IV aC es va caracteritzar per les lluites defensives contra tres 
onades d'invasions dels gals, els quals, segons la tradició, arribaren fins i tot a ocupar la ciutat de 
Roma (381 aC?). La llegenda conta que, amb tot, no pogueren emparar-se del Capitoli. 

Durant sis mesos, els bàrbars varen romandre al voltant d'un únic turó [el Capitoli], i no solament de dia,
sinó també de nit, varen assajar tot tipus de tàctiques. Tanmateix, una nit en què l'escalaven, Manli fou
despertat pel cloqueig d'una oca; els va precipitar del capdamunt de la roca i, per tal de llevar-los qualsevol
esperança, malgrat la fam extrema que hi havia, va llençar pans des de la fortalesa per mostrar seguretat. 

Florus, 1, 7, 15

A partir de mitjan segle IV, un cop annexionat el Laci, s'iniciaren tres guerres victorioses
contra  els  samnites,  un poble que ocupava la Campània (341-291 aC),  la  qual  cosa col·locà la
república romana a la frontera de la Magna Grècia i l'imperi Cartaginès. 

Al començament del segle III aC, Roma es dedicà a annexionar més territori, fos mitjançant
tractats o mitjançant les armes. 

Pel que fa als territoris del sud d'Itàlia, moltes colònies gregues s'aliaren amb Roma per
raons estratègiques, de manera que Tarent, la ciutat més florent de totes, veient amenaçada la seva
hegemonia, sol·licità  l'ajut del rei Pirrus de l'Epir (actual Albània).  Aquest aconseguí derrotar els
romans però a base de grans pèrdues (victòria pírrica) i es retirà cap  al seu país.  Tarent es rendí



(272 a C) i la resta de ciutats gregues del sud d’Itàlia (Magna Grècia) es van federar amb Roma. 
El territori romà havia arribat al sud de la península. Ara el seu enemic més immediat era

l'imperi cartaginès, que ocupava els dos terços occidentals de Sicília, Còrsega i Sardenya. 

2. Drets dels ciutadans

Un baró romà, pel fet de ser home lliure o fill d'un home lliure o d'un llibert, gaudia de drets
públics  i  privats:  els  drets  de ciutadania,  als  quals podia apel·lar  en qualsevol  lloc del  territori
controlat per Roma, eren els següents: 

Drets públics (polítics, judicials, penals i religiosos)
- Ius suffragii- dret a votar en els comicis (assemblees populars) i a prendre part en l'elaboració de 

les lleis.
- Ius honorum – dret a presentar-se com a candidat a les eleccions i a poder ser elegit.
- Ius militiae – dret i deure a formar part de la milícia.
- Ius provocationis – dret a apel·lar davant el poble contra la sentència de qualsevol magistrat.
- Ius rogationis – dret a no sofrir suplicis infames, com ara la creu o les bastonades.
- Ius census – dret i deure a ser classificat segons la fortuna personal.
- Ius sacrorum – dret a ser escollit sacerdot.

Drets privats 
- Ius connubii – dret a casar-se legítimament i a exercir la pàtria potestat.
- Ius commercii – dret a adquirir propietats, a augmentar-les i transmetre-les per testament, i a ser 

nomenat hereu. Aquest dret només l'exercien els ciutadans sui iuris, és a dir, els emancipats 
o els que gaudien de la pàtria potestat.



Activitats: 

1. Escriu al costat de cada fet el segle en que va succeir (pot haver aparegut en aquests apunts
o en anteriors):

a. Lluites defensives contra tres invasions de gals. - _________
b. Domini del territori dels samnites. - _________ 
c. Caiguda de Tarent a les mans dels romans. - _________
d. Inici de la república romana. - _________
e. Intervenció de Pirrus per fer fora els romans de la Magna Grècia. - _________
f. Fundació de Roma. - _________
g. Arribada d'Enees a Itàlia. - _________
h. Publicació de la Llei de les XII Taules. - _________

2. Indica l'intrús en cadascuna de les sèries que hi ha a continuació. Recorda anotar la raó que
ha motivat la teva tria:

a. Magna Grècia, Campània, Epir, Laci.

b. Sicília, Còrsega, Sardenya, Cartago.

c. ius honorum, ius militiae, ius commercii, ius census.

d. ius sacrorum, ius commercii, ius connubii, ius privatum.

e. Llei Canuleia, Llei de les XII Taules, constitució republicana, dret consuetudinari.

f. Laci, Campània, Magna Grècia, Capitoli.

3. Escriu, al costat de la definició corresponent, el mot que s'hi descriu (pot haver aparegut en
aquests apunts o en anteriors):

a. Poble no indoeuropeu d'Itàlia, dominat pels romans a finals del segle V aC, que ocupava la regió
que actualment es denomina Toscana. - _________
b. Factoria (centre de rebuda i enviament de mercaderies) dels fenicis de Tir que, segons la tradició,
fundà Dido. - _________
c. Membre dels patres, pertanyent a la classe noble dominant. - _________
d. Riu que travessa la ciutat de Roma i desemboca prop d'Òstia. - _________
e. Sacerdot que interpretava la voluntat divina observant el vol i el cant de les aus. - _________
f. Romà no noble, que formava part de la classe social més popular. - _________
g. Ciutat del sud d'Itàlia que va estar sota el domini de Roma a partir del 272 aC. - _________


