
5. LA DINASTIA DELS SEVERS (193 - 235)

Mort  Còmmode,  Septimi  Sever,  governador  de  Pannònia  i  d'origen  nord-africà,  reixí  a
ocupar Roma i eliminar els seus rivals un rere l'altre fins que aconseguí fer-se amb tot el poder.

Sever fundà una nova dinastia i inaugurà una nova època en la qual l'Imperi esdevingué una
autocràcia fonamentada en la força de l'exèrcit. Els privilegis dels soldats i l'augment de la despesa
militar i de la burocràcia incrementaren la pressió fiscal. 

Fou una època en què s'inicià  la  futura hegemonia de les  províncies orientals  sobre les
occidentals,  que  fins  aleshores  havien  estat  preeminents.  L'Orient  grecoparlant  va  esdevenir  el
centre cultural de l'Imperi, cosa que comportà un suport oficial a les religions orientals per part dels
emperadors i l'aparició de grans intel.lectuals de procedència oriental.

És curiós com els membres d'aquesta dinastia intentaren fer la impressió que hi havia una
continuïtat respecte de la dinastia dels Antonins. Tant és així que Septimi Sever es proclamà fill de
Marc Aureli i anomenà el seu fill Marc Aureli Antoní. La resta dels emperadors de la dinastia van
mantenir també el nom de Marc Aureli. 

5.1. Septimi Sever (193 - 211)
Sever,  un nord-africà  de la  ciutat  de Lepcis  Magna (a

l'actual Líbia) i casat amb una princesa siriana, Júlia Domna, fou
un  altre  emperador  viatger,  que  enfortí  de  nou  les  fronteres,
conquerí  un altre  cop Mesopotàmia als  parts  i  va iniciar  una
campanya  contra  els  britànics,  durant  al  qual  va  morir  d'una
malaltia. 

Va reorganitzar l'exèrcit i augmentà el nombre de soldats
estacionats a Roma. Embellí molt les ciutats del nord d'Àfrica;
es va fer erigir un arc triomfal al fòrum, i va manar que es fes
en marbre un plànol de Roma, anomenat Forma Vrbis, del qual
hi ha força fragments. 

Quan Sever va morir, els seus dos fills Caracal·la i Geta -de 22 i 21 anys respectivament i
que ja havia nomenat coregents- van quedar al capdavant de l'Imperi.

5.2. Caracal·la (211 - 217) i Geta (211-212)
Marc Aureli  Sever  Antoní,  més conegut  amb el

sobrenom de Caracalla per la capa gal·la dita així que ell
va posar de moda a Roma, no va compartir gaire temps el
poder amb el seu germà Geta, ja que al cap d'un any el va
matar  amb  les  seves  pròpies  mans  en  presència  de  la
mare de tots dos. 

La progressiva universalització de l'Estat romà va
culminar durant el seu regnat (212) en la concessió de la
ciutadania romana a tots els habitants lliures de l'Imperi
(constitutio antoniniana),  mesura  en  la  qual  degueren
influir factors fiscals, militars i de simplificació adminis-

trativa. Va morir assassinat a Mesopotàmia. Tot seguit el prefecte del pretori Macrí va assumir el
poder, però la germana de Júlia Domna, Júlia Mesa, va fomentar des de Síria una revolta que va
acabar amb la vida del nou i efímer emperador per posar en el tron el seu nét Elagàbal de tan sols
quinze anys.

A Roma queda el record del seu nom en les restes de les termes que féu construir. 
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5.3. Marc Aureli Antoní, Elagàbal (218 - 222)
Sacerdot hereditari del déu Sol sirià Elah-Gabal, va prendre'n el nom i va instaurar-ne el

culte a Roma. Les seves innovacions religioses i la seva vida desenfrenada el van desacreditar i van
posar en perill el seu regnat fins al punt que la seva àvia Júlia Mesa, que l'havia ascendit al tron, el
va induir a adoptar el seu cosí Alexià i associar-lo al poder. Al cap de poc Elagàbal va ser assassinat
pels pretorians.

5.4. Marc Aureli Sever Alexandre (222 - 235)
Així va ser com amb només tretze anys Alexià va esdevenir  emperador amb el nom de

(Marc Aureli) Sever Alexandre. El seu regnat va distanciar-se del del seu antecessor amb el retorn a
la  religió  tradicional  i  a  la  política  dels  Antonins  de  compartir  el  poder  amb el  senat.  Va  ser
assassinat  durant una campanya contra els  germànics pels seus propis soldats,  descontents amb
l'intent de comprar la pau als enemics i que van proclamar un nou emperador.

8.  Digues a  quin emperador de la  dinastia dels  Severs  fa referència  cadascun dels  textos
següents i especifica els mots que t'ho han fet pensar:

Canes quaternos ingentes iunxit ad currum et sic est vectatus intra domum regiam... Processit in publicum
quattuor cervis iunctis ingentibus. Iunxit sibi leones... Iunxit tigres... Habuit et hippopotamos et crocodillum
et rhinocerontem et omnia Aegyptia, quae per naturam sui exhiberi poterant. Struthocamelos exhibuit in
cenis aliquotiens. 

Història Augusta, 17, 28, 14

Opera Romae reliquit thermas nominis sui eximias, quarum cellam solearem architecti negant posse ulla
imitatione... fieri. Ipse nomen accepit a vestimento, quod populo dederat, demisso usque ad talos, quod
ante non fuerat. Vnde hodie Antoninianae dicuntur... in usu maxime Romanae plebis frequentatae.

Història Augusta, 13, 9, 4 i 78

Periit Eboraci in Britannia, subactis gentibus quae Britanniae videbantur infestae, anno imperii XVIII, morbo
gravissimo extinctus, iam senex. Reliquit filios duos, Antoninum Bassianum et Getam, cui in honorem Marci
Antonini nomen imposuit. 

Història Augusta, 9, 19, 12

6. LA CRISI DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE III (235-284)

Els  primers  decennis  (235-260)  d'aquest  període
els  caracteritzà  el  fet  que  emperadors  de  diversa
procedència se succeïen l'un a l'altre en intervals de temps
molt curts, la qual cosa suposà una gran crisi política que
història ha anomenat anarquia militar.

Els «bàrbars» no només gosaren fer incursions en
el  territori  romà  amb  assiduïtat  i  per  diferents  punts
fronterers  alhora,  sinó  que  també  van  ser  capaços
d'endinsar-se fins al  cor de l'Imperi.  Per exemple,  l'any
253,  els  francs  i  els  alamans  van arribar  fins  al  nostre
territori  i  el  van  devastar.  Fou  aleshores  que  moltes
ciutats, com ara Bàrcino o la mateixa Roma, es van veure
obligades a reforçar-ne precipitadament les muralles. 

Aquests atacs provocaren una greu crisi econòmica i, com a conseqüència, la situació social
es va desestabilitzar.

10



A partir del 260, es van succeir una sèrie d'emperadors que aconseguiren restablir un cert
ordre a les fronteres, tot i que les incursions eren cada vegada més freqüents i més destructives.
D'aquesta segona època cal recordar l'emperador Aurelià, que va encerclar Roma amb les muralles
que encara avui es poden veure. L'any 284 pujà al tron Dioclecià.

7. EL BAIX IMPERI

Després  de  la  crisi  del  segle  III,  el  segle  IV coneix  una  recuperació  política,  social  i
econòmica,  amb  una  monarquia  clarament  absolutista  i  fonamentada  en  el  dret  diví  -primer
sancionat encara pels déus pagans i després ja pel déu cristià-, una major jerarquització social, una
revifada de les ciutats i del comerç. La petita propietat agrícola minva en favor dels latifundis, on
els  camperols  són  lligats  jurídicament  a  la  terra  que  treballen  per  una  adscripció  forçada  i
hereditària (colonat).
7.1. Dioclecià (284 - 305)

Dioclecià,  un  militar  dàlmata  esdevingut  emperador  el  284,  va
reeixir a donar nova vida al poder imperial amb un regnat de llarga duració,
durant el qual es va anar forjant una ambiciosa reforma política de l'Imperi,
no  pas  d'acord  amb  un  pla  preconcebut  sinó  com  un  producte  de  les
circumstàncies, per bé que legitimat ideològicament amb posterioritat. 

El  nou  sistema  de  govern,  anomenat  tetrarquia,  va  consistir  a
repartir  l'administració  imperial  en  Orient  i  Occident,  amb dos  augustos
diferents -Dioclecià i Maximià-, cadascun dels quals assistit  per un cèsar
escollit  i  adoptat  per  ell  com  a  successor  -Constanci  Clor  i  Galeri,
respectivament. Tots quatre residien a diferents ciutats de l'Imperi (Milà o
Aquileia  Maximià;  Trèveros,  Constanci  Clor;  Nicomedia,  Dioclecià  i
Sírmium, Galeri) de manera que podien administrar i defensar millor cada
zona, tot i que sempre sota l'ègida de Dioclecià i sense posar en perill la
unitat del conjunt. 

En pro del retorn als valors tradicionals Dioclecià i els seus successors van emprendre una
violenta persecució dels cristians. Les grans reformes de Dioclecià van afectar també l'exèrcit, la
fiscalitat,  la  moneda i  l'administració  provincial,  per  a  la  qual  va  augmentar  el  nombre  de les
províncies a més del doble i les va reunir en diòcesis.

Tal com havia estat previst, al cap de vint anys (305) Dioclecià i Maximià van abdicar en
favor dels respectius cèsars, Constanci Clor i Galeri, però els nous augustos no van poder acomplir
els seus mandats. I Dioclecià, des del seu palau d'Espalat (Split), on s'havia retirat, va poder veure
com s'ensorrava la seva obra abans de morir el 315.

7.2. Constantí (306 - 337)
La mort prematura de Constanci primer i Galeri després, sumades a

les  ambicions  personals,  van  tornar  a  enfonsar  l'imperi  en  sanguinàries
lluites pel poder entre els nous cèsars i els fills dels augustos Constanci i
Maximià. Aquestes lluites no van acabar fins que el 324 el fill de Constanci,
Constantí, que havia estat proclamat august per les tropes de Britània ja el
306, va aconseguir convertir-se en l'únic emperador. 

Tot  i  que  els  cristians  havien estat  perseguits  per  emperadors  com
Neró, Domicià, Dioclecià o Galeri, la seva fe es va anar estenent de manera
imparable. Davant d'aquest fet Constantí va fer un canvi radical: va concedir
la llibertat religiosa per l'anomenat "edicte de Milà" (313) i, malgrat que,
segons sembla, no va ser batejat fins a la fi de la seva vida, va afavorir el
cristianisme com a nou fonament per a la renovació de l'Imperi. Així mateix
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va  fundar,  a  imatge  de  Roma  però  sota  la  fe  cristiana,  una  nova  capital  per  a  l'Imperi,
Constantinopolis o Constantinoble, per a la qual va triar l'estratègic emplaçament de la petita ciutat
de Bizanci, al Bòsfor. Aquests canvis polítics, als quals cal afegir el pas a una monarquia cortesana i
burocràtica, serien molt més duradors que no pas els de Dioclecià i farien de Constantí el veritable
iniciador d'una nova època, no solament per a l'antiguitat romana tardana sinó també per al món
bizantí medieval.

7.3. Els últims emperadors
Mort Constantí, els seus fills es disputen la successió fins que en surt victoriós Constanci II

(337-361). Excepte el brevíssim parèntesi del seu nebot Julià l'Apòstata (361-363), els emperadors
posteriors a Constantí seran cristians, per bé que en un primer moment sense renunciar del tot al
paganisme que seguia dominant en la classe senatorial romana. Teodosi (379-395) en farà la religió
oficial a l'hora que prohibirà el culte pagà l'any 391. 

A la seva mort l'Imperi serà heretat pels seus dos fills Honori i Arcadi dividit definitivament
en Occident i Orient, amb un destí ben diferent:

- Des d'inicis del segle V, l'afeblit  Occident,  amb capital a Ravenna, no pot contenir  les
invasions  dels  germànics,  empesos  per  la  pressió  dels  huns  fins  que  el  rei  d'aquests,  Àtila,  és
derrotat (451). Els gots saquegen Roma el 410 i els diversos pobles germànics s'instal·len en els
territoris de l'Imperi fundant regnes independents. El 476 hom deposa el darrer emperador, l'infant
Ròmul Augústul.

-  En canvi,  l'hel·lenòfon Imperi  romà d'Orient  sobreviurà,  sota  el  nom d'Imperi  Bizantí,
gairebé mil anys més fins a la caiguda de Constantinoble en mans dels turcs el 1453.

9. Vet aquí la distribució administrativa del territori romà durant els segles IV i V. Indica als
espais adients del mapa els noms que hi ha a continuació:
- prefectura d'Orient - prefectura d'Occident - prefectura de les Gàl.lies
- prefectura d'Itàlia - prefectura d'Il.líria - provincia Tarraconensis

- provincia Gallaecia - provincia Baetica - provincia Carthaginiensis

- provincia Lusitania - Sírmium - Trèveros
- Milà - Nicomedia - Constantinoble
- Aquileia
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