
L'IMPERI

1. LA INSTAURACIÓ DE L'IMPERI

Un cop vençut Marc Antoni, Gai Juli Cèsar Octavià esdevingué l'únic
senyor de Roma. Després d'un segle de guerrers civils, la república estava a
punt  de  conèixer  un  llarg  període  de  pau  interna  a  costa,  però,  de  perdre
definitivament la seva essència: una constitució basada en el govern del Senat,
dels magistrats i del poble (SPQR a canvi de la Pax Augusta). 

La gent, cansada d'un període bèl·lic tan llarg, va acceptar fàcilment el
nou sistema de govern: el règim imperial, que hauria de basar-se en un govern
de caràcter monàrquic, De fet, a més, l'extensió de l'Imperi feia inoperant una
política de majories basades en el govern del Senat i d'uns cònsols anuals.

Amb tot, Octavi, tenint en compte l'experiència anterior de Juli Cèsar, respectà la constitució
vigent, però en va anar  buidant de poder polític les institucions. Paral·lelament, va anar assumint el
poder a còpia d'acumular títols i càrrecs. Va ser nomenat Augustus, és a dir «venerable», epítet amb
el qual ha passat a la història;  Imperator, o sigui, «cap de l'exèrcit» i, a partir d'aquest moment,
sinònim d'emperador entès com a monarca; Princeps Senatus, títol propi del senador més important,
encarregat de presidir les sessions; Tribunus Plebis a perpetuïtat; Pontifex Maximus, per la qual cosa
passà a tenir el poder de nomenar tots els membres dels col.legis sacerdotals; i, finalment,  Pater

Patriae.

1.1. La reforma augusta
Octavi August va reformar l'organització del govern i de les

províncies.  A  poc  a  poc,  el  vell  estat  republicà  es  va  duplicar.
Teòricament, el Senat conservava totes les atribucions del passat, però
August (amb la col.laboració de la seva segona esposa Lívia) creà una
maquinària administrativa paral.lela que depenia exclusivament de la
persona de l'emperador. El poder del senat començà a declinar fins a
acabar esdevenint imperceptiblement una mena de consell municipal. 

Octavi va recuperar moltes característiques de la religió antiga
i posà la primera pedra del que seria el culte a l'emperador i la seva
família.  A més,  va iniciar un procés  de moralització de la societat,
restablint  molts  dels  cos-
tums antics (mores maio-

rum),  inaugurant  una  nova
forma de matrimoni, penalitzant els solters, afavorint els
matrimonis amb fills, etc.

August  va  dur  a  terme una política  urbanística
que  va  consistir,  sobretot,  a  reformar  i  a  restaurar
monuments malmesos i a construir-ne de nous, per tal
que el nou aspecte de Roma servís per a exaltar el seu
poder. A Roma, féu construir l'Ara Pacis Augustae per
tal de rebre culte com a garant i custodi de la pau, la Pax

Augusta.

S'envoltà també de col·laboradors que li van fer
de consellers, entre els quals cal assenyalar Agripa, gran general i company de batalla i, més tard,
gendre seu; i Mecenàs, diplomàtic i protector de literats com Virgili i Horaci. 
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1.2. El territori
Des de l'any 60 aC fins a la mort d'August, l'Imperi s'amplià amb la incorporació de molts

nous territoris que, juntament amb els ja conquerits anteriorment, es distribuïren administrativament
en províncies, els límits de les quals van variar durant l'Imperi, d'acord amb les necessitats de cada
moment. L'any 27 aC August distribuí les províncies en dos grans blocs:

. les de sobirania senatorial, que coincidien amb els territoris menys conflictius bèl.licament
i eren governades per un proconsul que depenia del senat. 

.  les  de sobirania  imperial,  generalment  frontereres,  governades  per  un  legatus Augusti,
escollit directament per l'emperador. 

2. LA DINASTIA JULIOCLÀUDIA (14-68)

Per tal d'evitar enfrontaments entre els seus possibles successors, August
va creure millor demostrar en vida qui era el seu preferit, adoptant-lo o fent-lo
casar amb la seva única filla, Júlia. Així féu amb Marc Claudi Marcel († 23 aC),
fill de la seva germana Octàvia i primer espòs de Júlia; amb Marc Vipsani Agripa
(† 12 aC), segon espòs de Júlia; amb Gai  († 4 aC) i amb Luci († 23 aC), fills de
Júlia i Agripa, i, finalment, amb Tiberi, fill de Lívia i tercer espòs de Júlia. 

2.1. Característiques generals
Aquests primers emperadors, encara molt lligats als últims temps de la república, no van

voler donar la sensació de trencament absolut amb les institucions anteriors i, per tant, van preservar
moltes de les funcions que tenia el Senat, tot i que de manera molt controlada. Això no impedí que
hi hagués una certa oposició encapçalada per les antigues famílies aristocràtiques, que intentaren
diversos cops d'estat contra ells, oposició provocada, però, més per la tirania exercida pel príncep
que no pas per l'afany de tornar als vells temps. 
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  2.2. Tiberi (14-37)
  Home culte i intel.ligent, de fortes conviccions republicanes, tanmateix no

fou  mai  popular.  Hi  va  contribuir  el  fet  que  va  confiar  massa  en  el  seu
prefecte del pretori, Sejà, que l'apartà del poble aconsellant-li que es retirés a
Capri. Des del palau en aquesta illa va esdevenir un governant embogit, que
sembrà un règim de terror.

  2.3. Gai Juli Cèsar Calígula (37-41)
     Tenia vint-i-cinc anys quan, en morir Tiberi, va ser

proclamat emperador amb gran acontentament del Senat i del poble, entre
els  quals  gaudia  de  gran  popularitat,  potser  perquè,  com  que  era  nét
d'Antònia Menor, el seu llinatge tornava a entroncar directament amb Marc
Antoni i amb August. El cert és, però, que ha passat a la història com un
individu cruel i obscè, que va morir assassinat quatre anys després de ser
proclamat emperador a causa d'una conspiració de la guàrdia pretoriana.

2.4. Claudi (41-54)
Va ser el primer emperador proclamat per la guàrdia pretoriana,  costum que esdevindria

popular més endavant, i ho fou una mica per casualitat:
Allunyantse [...] dels que s'havien conjurat contra Gai [...] s'havia retirat a una cambra. Una mica després,
aterrit pel rumor de  la seva mort, es va esmunyir fins a una terrassa propera  i es va amagar entre  les
cortines col.locades davant la porta. Un simple soldat que corria casualment d'una banda a l'altra, en haver
vist uns peus, volgué saber de qui eren; el va reconèixer, el va fer sortir i el va saludar com a emperador,
quan ell se li havia llençat als peus per por. 

SUETONI, Vides dels dotze Cèsars, 5, 10

Claudi era nét de Lívia i fill d'Antònia Menor. La família imperial sempre el va tenir en poca
consideració, ja que era coix i quequejava. Amb tot, fou un escriptor d'història prolífic i, com a
governant,  va  destacar  per  endegar  moltes  obres  públiques  com  el  port  d'Òstia,  per  adaptar
l'administració imperial a les noves necessitats, i per incorporar la província de Britànnia (43). Són
famoses dues de les seves esposes, Messalina i Agripina, la qual tenia un fill d'un primer matrimoni:
Neró.

2.5. Neró (54-68)
 Proclamat  emperador  amb  disset  anys  i  educat  per  Sèneca,

escriptor  i  filòsof  estoic  que  en  va  esdevenir  el  principal  conseller,
semblava que havia de retornar als principis augusteus de moderació i
conciliació amb el senat i  complir  amb l'ideal estoic de la monarquia
clement. Ni tan sols la immediata i sospitosa mort del seu germanastre
Britànnic  desfarà  aquesta  il·lusió.  Tanmateix,  al  cap  de  cinc  anys  de
govern tutelat d'una banda pels seus consellers i, de l'altra, per la seva
mare Agripina, fa matar aquesta i la seva esposa Octàvia per casar-se
amb la fascinadora Popea. 

En endavant la política de Neró s'endureix: recomença el règim
de  terror  i  augmenten  els  impostos.  Escandalitza  Roma  amb  la  seva
gosadia de executar en públic les seves aficions de poeta, músic i actor.
L'incendi  que va arrasar  la  major  part  de Roma el  64 d.C.,  tot  i  que
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probablement fortuït, va fer sospitar que Neró havia volgut destruir la ciutat per reconstruir-la de
nou al seu gust. Neró en va acusar aleshores els cristians i va desencadenar la primera persecució

contra  aquesta  secta.  L'any  següent  es  descobreix
l'àmplia conspiració de Pisó per derrocar Neró i n'és
conseqüència  una  repressió  ferotge  que  afecta
culpables  i  innocents,  entre  els  quals  els  millors
exponents  de  la  literatura  del  seu  temps  -Sèneca,
Lucà  i  Petroni.  Finalment  l'any  68,  afeblit  per
revoltes dels exèrcits a les províncies i sense suport a
Roma, Neró és deposat pel senat i se suïcida en la
seva  fugida  tot  exclamant:  "Quin  artista  mor  amb
mi!". 

3. LA DINASTIA FLÀVIA (69-96)

Després d'un any de lluites internes per la successió i d'inestabilitat externa, amb l'acord del
comandants de les legions de les províncies d'Orient, Vespasià, un general sense antecedents nobles,
fou proclamat emperador i va restablir l'ordre immediatament. Vespasià (69-79) i els seus dos fills,
Tit (79-81) i Domicià (81-96), regnaren durant els últims anys del segle I.

Durant aquest període van succeir alguns fets molt coneguts de la història de Roma:
. La submissió definitiva de Judea i la destrucció

del temple de Jerusalem (70).
. L'erupció del Vesuvi la consegüent destrucció de

Pompeia i Herculà (79).
.  La  construcció  i  la  inauguració  de  l'amfiteatre

Flavi (80).
. La submissió de Germània (85).
.  El  començament  de  la  guerra  contra  els  dacis

(85), un poble que s'havia establert a l'actual Romania.
En  temps  dels  emperadors  flavis es  va  crear  un  sistema de  protecció  contra  els  pobles

bàrbars  conegut  amb el  nom de  limes,  que  consistí  a  establir  fortificacions  a  les  fronteres  de
l'Imperi, comunicades entre si per facilitar el desplaçament de les tropes en cas de necessitat.

El  final  de  la  dinastia  flàvia  s'esdevingué  amb  l'assassinat  de  Domicià  a  mans  d'una
conspiració,  a causa del despotisme que va practicar.  Val a dir,  però, que en aquesta època les
antigues grans famílies republicanes havien desaparegut gairebé totes, i amb elles el record dels
temps passats. L'Imperi es preparava per entrar en la seva època més esplendorosa.

1. Ordena cronològicament els fets següents:

___ a. Construcció de l'amfiteatre Flavi.
___ b. Nomenament de Claudi.
___ c. Destrucció de Jerusalem.
___ d. Mort d'August.
___ e. Calígula emperador.
___ f. Destrucció de Pompeia per l'erupció del Vesuvi.
___ g. Persecució de Neró contra els cristians.
___ h. Proclamació de Vespasià.
___ i. Assassinat de Domicià.
___ j. Mort de Tiberi. 
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