
2. Escriu el nom adequat a cada definició:

a. _________________: Prefecte del pretori, favorit de Tiberi, que fou el veritable amo de l'Imperi

quan l'emperador es retirà a Capri.

b. _________________: Escriptor i filòsof estoic, nascut a Còrdova, que fou preceptor de Neró.

c. _________________: Petita illa del mar Tirrè, situada entre els golfs de Nàpols i de Salern.

d. _________________: Dinastia sota el govern de la qual es construí el Colosseu.

e. _________________: Límit de l'Imperi fortificat per evitar la penetració de pobles bàrbars.

f. _________________: Port marítim de Roma, situat a la desembocadura del Tíber.

g. ___________________________________: Prenom, nom, cognom i sobrenom d'August.

h. _________________: Apel.lació de Júpiter i títol honorífic concedit als generals victoriosos. Més

tard, significà cap suprem romà.

i. __________________: Amic, conseller militar i gendre d'August.

3. Interpreta el contingut d'aquests grafits trobats a Pompeia:

Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra.

Sed vitam faciunt balnea, vina, Venus

                                                            CIL, 6 15258

Credo certe ne cras. 

             CIL, 6 23003

4. EL SEGLE II. LA DINASTIA DELS ANTONINS
La dinastia dels Antonins, en què l'adopció del successor fou el sistema de transmissió del

poder fins a Còmmode, va ser la més duradora del període imperial i va permetre una llarga etapa
d'estabilitat. Llevat dels seus últims representants, Marc Aureli i sobretot Còmmode, els Antonins
viuen un període de pau interna i prosperitat estesa a totes les províncies de l'imperi, caracteritzada
en general per una monarquia il·lustrada que troba l'equilibri entre les províncies i l'administració
central, entre un poder imperial tendent a créixer i el senat, entre occident i orient, reconciliats per
mitjà d'una cultura grecoromana compartida i una política conciliadora.

El volum d'obres públiques que ens han llegat i que han estat considerades exemples cabdals
de l'art romà és importantíssim. Pel que fa a la literatura, ens trobem davant del que s'ha anomenat
«L'edat de plata» de les lletres llatines, sent la «d'or» el regnat d'August. Hi trobem l'historiador
Tàcit, el biògraf Suetoni, el poeta satíric Juvenal, el prosista Plini el Jove o el filòsof i novel.lista
Apuleu.
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4.2. Nerva (96-98) i Trajà (98-117)
A la mort de Domicià, el Senat nomenà emperador un dels seus membres d'origen hispà,

Nerva, el govern del qual fou una mena d'interregne. Com que no va tenir descendència, va ser
prou intel.ligent per adoptar com a fill Marc Ulpi Trajà. 

Aquest  havia  nascut  a  Itàlica,  prop  de  l'actual  Sevilla,  i
abans  de  ser  adoptat  per  Nerva  s'havia  distingit  per  les  seves
qualitats militars. Fou, en efecte, un emperador amb gran capacitat
política i militar. Va incorporar els últims nous territoris a l'Imperi
-Dàcia (l'actual Romania), Aràbia (actual Jordània) i Armènia- i va
començar una nova guerra contra els parts. 

També es va distingir per les seves tasques urbanístiques: va
millorar  el  port  d'Òstia;  va  construir  un  gran  complex  de
magatzems i  de  venda a la  menuda -els  mercats  de  Trajà-  i  un
fòrum amb una basílica i dues biblioteques, presidit per la columna
que  commemorava  la  seva  victòria  sobre  Dàcia,  destinada  a
contenir les seves cendres.

4.3. Adrià (117-138)
Havia  nascut  en  el  si  d'una  família  de  procedència

hispànica  i  s'havia  mantingut  sempre  prop  de  Trajà,  el  qual
l'adoptà dos dies abans de morir. 

Des del punt de vista militar, per protegir les fronteres dels
pobles del nord de Britànnia, va fer construir una muralla que uní
les dues costes septentrionals de l'illa; va arribar a un acord de
pau  amb  els  parts.  La  meitat  del  temps  que  va  regnar,  la  va
destinar a visitar tot l'Imperi, per tal de controlar-ne personalment
les fronteres, les tropes i els governadors. 

Fou un emperador culte i refinat, gran admirador de la cultura hel.lènica i,
especialment,  d'Atenes, on encara queden restes d'edificis que es deuen a la seva
voluntat: el més important, sens dubte, és l'Olimpièon, un temple dedicat a Zeus.

Aquest  emperador  es  va fer  construir  un magnífic  palau a  Tíbur,  prop de
Roma (la Vil.la Adriana), i va encarregar a un arquitecte grec la reconstrucció del
Pànteon, un temple que havia erigit Agripa, dedicat a totes les divinitats. Igualment,
es va fer edificar un gran mausoleu a la riba dreta del Tíber per enterrar-hi les seves
cendres, actualment ocupat pel Castel Sant'Angelo.

In  omnibus  paene  urbibus aliquid  aedificavit et   ludos edidit.  Athenis  mille  ferarum  venationem  in stadio
exhibuit... Romae instauravit Pantheum, saepta, basilicam Neptuni, sacras aedes plurimas, forum Augusti,
lavacrum Agrippae... Fecit et sui nominis pontem et sepulchrum iuxta Tiberim et aedem Bonam Deam. 

Història Augusta, 1, 19, 23 i 1011
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4.4. Antoní Pius (138-161)
De procedència familiar gal.la, culte i ric, fou adoptat com a successor per Adrià sis mesos

abans de morir. A diferència del seu predecessor, mai no va abandonar Itàlia, i durant el seu regnat
hi hagué molt pocs conflictes interns i externs a què va contribuir la seva gestió eficient i més
estalviadora, que va assegurar una situació de benestar general. 

4. Escriu el nombre romà corresponent a cada zona, així com la xifra que indiqui els llocs del
segon llistat:
___ Dàcia ___ Armènia   ___ Mesopotàmia  ___ Germània    
___ Aràbia ___ Britànnia inferior       ___ Assíria
Mur d'Adrià - Alexandria - Òstia - Atenes -
Itàlica -   Rin -          Corduba -      Danubi - Emèrita Augusta -

4.5. Marc Anni Ver, Marc Aureli (161-180)
Antoní va decidir deixar l'Imperi a Marc Aureli. El seu regnat

no va ser pas tan plàcid com el dels seus predecessors sinó que es va
veure obligat a guerrejar sense cessar per preservar l'Imperi del perill
dels bàrbars i d'altres amenaces. Va haver de fer front eficaçment als
intents  d'invasió  dels  parts  a  la  frontera  oriental  i  d'alguns  pobles
germànics,  al  Danubi,  que  es  van  agreujar  amb  una  extensa  pesta.
D'altra banda Marc Aureli s'allunyà de la precedent política respectuosa
amb  l'autonomia  provincial  per  avançar  cap  a  una  monarquia
centralitzada i absoluta.

Amb  una  excel·lent  formació  grecollatina  i  filosòfica,  Marc
Aureli no va abandonar del tot les lletres per les armes o la política sinó
que, de campanya en campanya, va anar escrivint en grec les seves
Meditacions, unes desordenades reflexions sinceres i personals sobre la seva visió del món i de
l'home, amarades de doctrina estoica i pessimisme. 
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4.6. Luci Eli Aureli, Còmmode (180-192)
Còmmode, el fill de Marc Aureli, havia estat situat en el segon

lloc de la jerarquia imperial al final del regnat del seu pare. Quan aquest
va  morir,  tenia  dinou  anys  i  va  accedir  al  tron  sense  obstacles.
Immediatament va signar una pau precipitada i  poc honrosa amb els
pobles germànics que havia combatut el seu pare. Va portar a extrems
exagerats dos dels pilars de la política imperial: el culte imperial, amb la
seva pretensió de ser divinitzat en vida com un nou Hèrcules, i els jocs
sagnants,  que  li  apassionaven  fins  al  punt  de  baixar  a  l'arena  de
l'amfiteatre per atacar gent indefensa vestit d'Hèrcules o de gladiador.
La  seva  actitud  favorable  a  les  classes  populars  i a  l'exèrcit  el  va
enemistar amb la classe senatorial i va donar lloc a conxorxes i revoltes,
reprimides ferotgement, fins que es va reeixir a assassinar-lo.

5. Tenint en compte tots els emperadors estudiats fins ara, llegeix les explicacions següents i
relaciona-les amb els personatges que hem vist escrivint-ne el nom al davant:
a. ________________: Donà nom a la seva dinastia i el seu regnat va ser molt tranquil.
b.  _______________  :  Va  ser  emperador  gairebé  per  casualitat  i  va  incorporar  bona  part  de
Britànnia a l'Imperi.
c. ________________: Va voler regenerar Roma, tant pel que fa a l'urbanisme com pel que fa a la
moral de la societat.
d. _________________: Va ser un gran admirador de la civilització grega.
e.  _________________: Els últims anys del seu regnat,  apartat de Roma, instaurà un règim de
terror.
f. _________________: Va començar les campanyes contra els parts i contra els jueus.
g. _________________: Nom del penúltim emperador de la dinastia dels Antonins que va escriure
en grec Meditacions, un conjunt de reflexions de caràcter estoic.
h. _________________: Emperador dels Antonins que es creia que era una reencarnació d'Hèrcules.

6.  Associa  cadascun  dels  emperadors  de  la  columna esquerra  amb un  fet,  esmentat  a  la
columna de la dreta, que tingué lloc durant el seu regnat:
a. August 1. Incorporació a l'Imperi de Dàcia, d'Armènia i d'Aràbia.
b. Neró 2. Submissió de Germània.
c. Tit 3. Autor d'una obra en grec titulada Meditacions.
d. Domicià 4. Incendi de Roma.
e. Trajà 5. Erupció del Vesuvi i desaparició de Pompeia i Herculà.
f. Marc Aureli 6. Divisió de les províncies en senatorials i imperials.

a- ___ b- ___ c- ___ d- ___ e- ___ f- ___

7. Relaciona els noms de les dues columnes i digues què els uneix:
a. Tiberi 1. Messalina
b. Neró 2. Castel Sant'Angelo
c. Claudi 3. Sejà, prefecte del pretori
d. August 4.  Mecenàs
e. Adrià 5.Sèneca

a- b- c- d- e-
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