
SOCIETAT I ÒRGANS DE GOVERN
REPUBLICANS

Òrgans de govern (S.P.Q.R.)

El sistema de govern de l'època republicana es pot resumir en les sigles S.P.Q.R. (Senatus
Populusque Romanus), ja que eren el senat i el poble de Roma els qui exercien la sobirania, amb un
sistema de control mutu de les institucions que pretenia fugir de l'acumulació de poder en una sola
persona (monarquia), on tot ciutadà romà tenia dret a participar en la presa de decisions polítiques,
tant en la elaboració i aprovació de lleis, com en la seva aplicació o en l'administració de justícia. 

Comencem pel 

1. Senatus

Es tracta d'una assemblea de sis-cents homes (senatores),  formada pels patricis i els plebeus
més  rics  que  han  exercit  alguna  magistratura  major  (praetor i  consul).  Els  censors  són  els
encarregats d’elaborar el llistat (album) de senadors per ordre de dignitat. 

És el màxim òrgan de representació de la constitució republicana, de manera que totes les
decisions legislatives  i  executives  -tant  les  dels  cònsols com les  de les assemblees-  han de ser
ratificades  pels  senadors.  Així  mateix,  intervé  en  matèria  de  justícia  civil  i  penal.  Les  seves
decisions  s'expressen  mitjançant  el  senatusconsultum  o
decret del Senat.

Representen  la  primera  classe  social.  Duen  la
laticlava i la  toga praetexta  (túnica i toga amb bandes
verticals de porpra). 

El  fet  que  sigui  una  assemblea  amb  caràcter
vitalici  fa  que  el  Senat  sigui  idoni  per  assegurar  la
continuïtat  de la política romana durant tot  el  període
republicà.  

2. Comitia (les assemblees populars) 

Els ciutadans romans, per exercir els seus drets legislatius, electius i judicials, es reunien
periòdicament en tres tipus d'assemblees, que obeïen a una distribució segons tres criteris diferents i
exercien funcions distintes: 

A. Segons el seu origen:
A.1. COMICIS CURIATS (patricis). Vestigi de l'època monàrquica, només hi par-

ticipen els patricis. Compleixen la funció religiosa d'atorgar  imperium als  
magistrats que tenen dret a exercir-lo. 

A2. ASSEMBLEA DE LA PLEBS (plebeus). Els seus acords o plebiscits eren consi-
derats lleis. 

B. Segons el lloc de residència (comitia tributa). 
B1. Quatre TRIBUS URBANES (Palatina,  Collina,  Suburana i  Esquilina), a les  

quals pertanyien els habitants de Roma.
B2. Trenta-una TRIBUS RURALS, on s'agrupaven la resta de ciutadans. Per exem-

ple, en la nostra zona, la tribu Galeria.
La pertinença a una tribu era un distintiu imprescindible per a qualsevol ciutadà. 
Designaven els tribuns de la plebs i els edils curuls, magistratures reservades només



 als plebeus. També elegeixen per votació els 24 tribuns militars anuals. Votaven la
majoria de les lleis, que el senat només havia de ratificar. 
A partir del s III a C. representen el poble sencer (fins els patricis van a votar) i són 
l’òrgan de la sobirania popular. 

C.  Segons  la  fortuna,  els  ciutadans  es
distribuïen en cinc classes, cadascuna formada per un
nombre  determinat  de  centúries.  Els  COMICIS
CENTURIATS (comitia centuriata) escollien els ma-
gistrats més importants, com els cònsols, els pretors i
els  censors;  dictaven  les  penes  de  mort;  podien
declarar  la  guerra;  votaven  lleis  a  proposta  dels
cònsols,  i  actuaven a manera de tribunal  de segona
instància,  per  ratificar  o  anul·lar  les  decisions  dels
magistrats.  Al  final  de la  república,  era  l'assemblea
més important.

3. Magistratures – Característiques

A. PERIODICITAT – Tret dels censors i dels magistrats extraordinaris, els càrrecs eren  
anuals.

B. COL.LEGIALITAT – Tret del dictador, cap magistratura és unipersonal; les decisions  
s'han de prendre amb l'acord de tots els qui l'exerceixen (collegae). A més, tots els magistrats
tenien el dret de la intercessio respecte a les decisions de col·legues i de magistrats de rang 
inferior.

C. EDAT – Malgrat que tot ciutadà romà tenia el ius honorum, que li permetia presentar-se 
per a ser elegit per a una magistratura, l'accés als càrrecs públics tenia unes limitacions  
d'edat. Per exemple, al segle I aC, l'accés a la qüestura, que és el primer graó de la carrera 
política, era permès als 31 anys, i l'accés al consolat, als 43.                                   

D. REITERACIÓ – No era permès presentar-se en unes eleccions per ocupar un càrrec que 
ja s'havia exercit abans fins al cap de cinc anys.

E.  POTESTAS I  IMPERIUM  -  Tots els  magistrats  gaudeixen  de  la  potestas o  poder
administratiu però només alguns magistrats superiors (magistratus cum imperio:  pretors,  
cònsols, dictador i mestre de cavalleria)  gaudeixen de l’imperium, dret sobre la vida i la  
mort dels ciutadans. 

F. INVIOLABILITAT – Alguns magistrats disposaven d'aquesta qualitat (censors, tribuns de 
la plebs i edils plebeus), segons la qual ningú no podia agredir-los, ni tampoc els seus béns. 
Eren, doncs, sacrosancti, sagrats.

G. LA CANDIDATURA - El candidat  es presentava al  poble,  portava una toga blanca  
(candida) i feia la seva campanya amb regalas, cartells, assemblees i,  de vegades, amb  
intimidació i violència. Era aleshores que la clientela li podia retre un bon servei. 



4. Magistratures

4.1. Dins del Cursus honorum.
Les magistratures del cursus honorum són aquelles que un ciutadà que es vulgui dedicar a la

política ha d’anar exercint per arribar al cim del poder. Per ordre ascendent d’importància són les
següents: 

. Els QÜESTORS / QUAESTORES (2 al s VI a C, 20 amb Sul.la i 40 amb Cèsar). Són els
encarregats, sota la supervisió dels cònsols, de les finances, de custodiar el tresor, pagar els exèrcits
i la tresoreria de les províncies. 

.  Els  EDILS /  AEDILES (2  curuls  i  2  plebeus)  s’ocupen  de  l’administració  municipal:
supervisió dels mercats, manteniment de les vies, ordre públic, jocs públics, etc. 

. Els PRETORS /  PRAETORES (2 al 241 a C, 8 amb Sul·la, 16 amb Cèsar) S’ocupen de
l’administració de la justícia.  Hi havia el pretor urbà, que administrava la justícia als ciutadans
romans, i el pretor pelegrí, que n’administrava als estrangers. Si els cònsols havien de ser fora de
Roma, un pretor els substituïa.

. Els CÒNSOLS / CONSULES. Són els dos principals magistrats de la república. Convoquen
i presideixen el senat i les assemblees del poble, proposen l'aprovació de lleis, recluten i comanden
l’exèrcit i gestionen les finances. Posen els seus noms a l’any del seu consolat. 

A partir del s. III aC, els magistrats majors (cònsols i pretors) que
acaben el  seu càrrec tenen dret  a ser  enviats,  per  sorteig,  a  governar
alguna província amb el títol de “procònsols” o “propretors”. Això els
permet recuperar les seves finances personals, després de les eleccions i
les despeses ocasionades per l'exercici del seu càrrec. 

Els magistrats anaven acompanyats d'un nombre determinat de
lictores,  guardaespatlles  i  símbols  del  càrrec  de  la  persona  que
escortaven.  Les  fascies dels  lictores que  acompanyaven  les
magistratures majors es distingien de les altres per la presència d'una
destral, senyal de l'imperium.

4.2. Fora del cursus honorum.
. Els CENSORS /  CENSORES. Són 2 i són elegits per cinc anys entre els antics cònsols.

Realitzen el cens de la població o empadronament quinquennal dels ciutadans i la seva classificació
segons les dades de la seva fortuna. Mantenen el llistat de senadors (album) el senat, de manera que
poden fer fora un senador de l’orde senatorial pel seu mal comportament. 

. Els TRIBUNS DE LA PLEBS / TRIBUNI PLEBIS (10 el 471 a C). Havien de ser plebeus.
Són els únics que poden convocar les assemblees de la plebs (concilia plebis) i els comicis per
tribus  (comitia tributa).  Posseeixen el  dret  de vet (ius intercessionis)  contra els  magistrats  cum
imperio, és a dir, els cònsols i els pretors. 

.  El  DICTADOR /  DICTATOR.  Quan  el  senat  proclama l’estat  d’excepció,  un  dels  dos
cònsols elegeix un dictador entre els antics cònsols. Aquest càrrec suposa plens poders durant 6
mesos,  com  a  màxim;  poders  que  haurà  de  compartir  amb  un  subordinat,  el  MESTRE  DE
CAVALLERIA / MAGISTER EQUITUM.



Les classes socials

 En  el  quadre  es  pot  veure  la  distribució  en  classes  socials  durant  la  república.  En
comentarem alguns aspectes:

a.  Durant  el  s  V a C els  plebeus aconsegueixen
igualtat  de  drets  polítics  amb  els  patricis.  Apareix
aleshores  una  nova  classe  social,  la  dels  plebeus  rics,
anomenada  nobilitas (noblesa),  la qual,  amb el patricis,
formarà  l’orde  senatorial,  la  classe  política  per
excel·lència 

b.  Els  membres  de  l’orde  eqüestre  al  principi
complien  el  servei  militar  a  cavall,  per  això  es  deien
cavallers (equites). Més endavant, però, van perdre el seu
caràcter  militar  i  se’ls  va permetre  dedicar-se als  grans
negocis i a la recaptació d’impostos, activitats considera-

des  impròpies  de la  nobilitas,  formant  així  una potent  classe  econòmica,  l’orde  eqüestre  (ordo
equester). 

c. Els clients perderen el lligam jurídic i religiós que els unia amb el seu respectiu patró
(patronus) en l’època monàrquica. El nombre de clients, però, augmenta vertiginosament com a
conseqüència de la ruïna de la classe mitjana, que bé perd la seves terres bé els seus negocis i ha
d’acudir a la protecció d’un patró que li dóna queviures i diners a canvi de suport polític en les
eleccions. La quota de poder dels homes rics, nobles i cavallers, es mesurava per nombre de clients.
La clientela, a més, era hereditària, creant-se així un lligam molt fort entre patró i client.



ACTIVITATS: 

1. Relaciona els elements de les dues columnes:
a. dictador 1. gestor de les finances públiques
b. censor 2. encarregat de mantenir les vies públiques
c. qüestor 3. encarregat d'administrar justícia
d. pretor 4. magistratura de caràcter excepcional
e. edil 5. encarregat de convocar i presidir el Senat
f. cònsol 6. representant del poble d'origen no patrici
g. tribú de la plebs 7. encarregat d'incloure o excloure membres del Senat
h. comitia 8. qualitat d'inviolable 
i. imperium 9. decret del Senat
j. senatusconsultum 10. assemblees populars de caràcter deliberatiu
k. sacrosanctus 11. poder de comandar l'exèrcit

a - ___ b - ___ c - ___ d - ___ e - ___ f - ___  
g - ___ h - ___ i - ___ j - ___ k - ___

2. Ciceró, en el tractat  Les lleis, 3, 3, defineix les funcions i les prerrogatives dels diferents
magistrats. Completa aquest text ciceronià amb el nom de la magistratura adequada.

Que hi hagi els ______________________ que tinguin cura de la provisió de blat, dels jocs
solemnes.  Que  els  _______________________facin  un  recompte  de  la  gent,  segons  l'edat,  la
descendència, els esclaus i la fortuna, que distribueixin en tribus les diferents parts del poble,
que corregeixin els costums del poble i que no consenteixin cap infàmia en el senat. Que el
___________________  sigui  l'àrbitre  del  dret:  ell  serà  qui  jutgi  o  mani  jutjar  els  plets  entre
particulars.  Que  hi  hagi  dos  magistrats  amb  poders  reials,  els  ______________________:  que
tinguin el poder suprem en la guerra i  que no obeeixin ningú. Que en cas de guerra molt
perillosa o de discòrdia civil, si el senat ho decreta, hi hagi només un _____________________ que
tingui els mateixos drets que els dos cònsols, però durant sis mesos com a màxim. Que aquest
tingui per ajudant un ____________________________ amb els mateixos drets que té el pretor.

3.  D'acord  amb  la  informació  de  què  disposes  sobre  les  magistratures  i  les  assemblees
romanes,  esbrina quin  càrrec tenia cadascun dels  personatges  responsables  de les  accions
següents:

a. Espuri Tarpei i Aulus Aterni feren votar als comicis centuriats una llei molt acceptada sobre
les multes i els juraments. ________________________________
b. Gai Canulei, amb abrandament i amb pocs mots, va manifestar al Senat que els cònsols
debades apartaven la plebs de l'interès per noves lleis, aterrint-la; i, tot seguit, va convocar
l'assemblea. ________________________________
c. Porci Cató va eliminar Luci Flamini del nombre dels senadors, perquè durant el seu govern
havia fet executar un individu en el moment escollit per una dona de qui era l'amant i en la
seva presència. ________________________________
d. Aquell mateix any [292 aC], els qui van organitzar els jocs també van empedrar la via que va
des del temple de Mart fins a Bovil.les. ________________________________
e.  S'anuncia  una  altra  desgràcia:  l'exèrcit  d'Anníbal  ha  envoltat  quatre  mil  genets!  En
conseqüència, el poble recorre a una solució fins aleshores llargament rebutjada. I, com que el
cònsol -l'únic que podia nomenar Quint Fabi- no hi era, és el poble qui el nomena. El Senat li
encarrega  que  reforci  les  muralles  i  les  torres,  que  hi  distribueixi  els  destacaments  i  que
destrueixi els ponts dels rius. ________________________________



4. Amb la prevenció pròpia davant el pas del temps, aparella les magistratures romanes de
l'esquerra  amb  els  organismes,  institucions  o  càrrecs  públics  de  la  dreta,  que  existeixen
actualment en el nostre país:

a. Consolat 1. Síndic de Greuges
b. Pretura 2. Presidència de la Generalitat
c. Tribunat de la plebs 3. Parlament
d. Edilitat 4. Departament d'Economia i Finances
e. Senat 5. Tribunal Suprem
f. Qüestura 6. Regidors d'un ajuntament
g. Comicis centuriats 7. Jutges i magistrats

a - ____ b - ____ c - ____ d - ____
e - ____ f - ____ g - ____


