
12.   L’ORATÒRIA: CICERÓ

1. Definició i característiques del gènere

L’oratòria és l’art del ben parlar, és a dir, l’art de fer bons discursos per convèncer el públic
que escolta sobre una qüestió determinada. Oratòria i retòrica es consideren sinònims, però stricto
sensu  la  retòrica  seria  l’art teòric del discurs,  mentre que  l’oratòria  seria  la seva  aplicació
pràctica.  L’oratòria  ha estat  considerada des de sempre com una de  les manifestacions més
genuïnes   i  originals  de   la   literatura   romana.  El   seu  desenvolupament  està   relacionat  amb   la
història de la República i, mentre aquesta va durar, va ser un instrument molt útil per influir sobre
l’opinió pública. Cal recordar que durant la República el poble i el senat eren els que prenien les
decisions sobre els assumptes col∙lectius i de govern. Per tant, per tal de convèncer el poble,
s’havien de pronunciar discursos en el Senat, en les Assemblees Populars i en els Tribunals de
Justícia.  Aquests   tres  escenaris   són  els  que  van  permetre  el  desenvolupament  del  gènere   i
cadascun d’ells requeria un tipus de discurs. N’hi havia tres:

1. Judicial (genus iudiciale), pronunciat als tribunals de justícia per demostrar la culpabilitat o
innocència d’un acusat.

2. Polític (genus deliberativum), pronunciat al senat o a una assemblea per mostrar l’acord o
el desacord sobre una decisió a prendre (aprovar una llei, etc.).

3. Demostratiu (genus demonstrativum), pronunciat en qualsevol acte destinat a alabar una
persona, celebrar un esdeveniment, una activitat, etc.

L’estil   lingüístic  amb el  que es pronunciava un discurs era  també   important.  Dintre de
l’oratòria romana es distingien tres estils, però cada orador solia seguir només un:

1. Asiàtic.  Empra un  llenguatge molt   florit   i  ornamentat.  Procedia  de  les  ciutats  gregues
d’Àsia Menor.

2. Àtic. És l’estil oposat a l’anterior i és originari d’Atenes. Presenta un llenguatge molt simple
i menysprea l’ornamentació.

3. Rodi. És el més recent i defensa un estil intermedi entre les dues escoles anteriors. Com el
seu nom indica, és originari de l’illa de Rodes.

L’estructura del contingut del discurs, encara vàlida avui, estava minuciosament descrita
d’acord amb l’auditori que escoltava i la causa que es tractava. Segons el teòrics grecs i romans,
tot bon discurs ha de presentar quatre parts ben diferenciades:

1. Proemi  (o introducció). És la part en què  l’orador ha d’intentar guanyarse l’atenció  i  la
simpatia del públic (captatio benevolentiae) i enunciar el contingut del discurs.

2. Exposició succinta d'allò que es tractarà, per tal de situar l’auditori en el context del tema.

3. Argumentació, que consisteix a definir clarament el punt de debat, a provar les raons que
defensa l’orador i a atacar les de l’oponent.

4. Conclusió, en què l’orador ha de resumir els arguments donats i intentar atreure l’auditori
cap a la seva posició.

Aquesta estructura s’havia de bastir seguint els cinc passos de l’art de l’oratòria:

1. Inventio,  que consistia a cercar els  temes i els arguments adequats al discurs que es
pretenia fer. Era la part més important de l’argumentació.

2. Dispositio,   que   és   l’art   de   distribuir   els   diferents   temes   i   arguments   en   l’ordre   més
adequat.
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3. Elocutio o recerca dels mots i de les frases més adequats per tal que el missatge resultés
convincent.

4. Memoria o art de saber memoritzar l’ordre dels temes, dels arguments i de les frases.

5. Actio  o   la  posada en escena del  discurs,  que havia  de  tenir  en
compte dos elements molt importants: el gest i la dicció.

2. Evolució del gènere

Grècia va ser el lloc on va néixer l’art del discurs i Aristòtil (394322
a.C) va ser qui va desenvolupar en profunditat l’estudi de l’oratòria i qui va
establir les bases del gènere. 

2.1. Època arcaica (ca. 300 a.C. – 75 a.C)

Abans de segle  II  a.C.,  els únics discursos que  feien els romans
eren els discursos fúnebres (laudationes funebres). A mitjans del segle II,
apareix l’oratòria grega en la Roma republicana com a conseqüència de la
conquesta de Grècia per part de Roma. Els problemes socials i polítics del
segle II i I a.C., l’enfrontament entre els partits i el protagonisme del poble
van ser causes determinants per un fort desenvolupament de l’oratòria. En
el segle II a.C. l’orador romà més important va ser Marc Porci Cató.

2.2. Època clàssica (75 a.C. – 14 d.C)

A   l’època   clàssica  predominen   a   Roma   l’estil   asiàtic   i   l’àtic,   que   s’oposen   entre   ells.
Tanmateix, Ciceró, l’orador més important d’aquest període, pertanyia a l’estil rodi.

Durant el segle I a.C., l’estudi de l’oratòria va constituir una part important de l’educació
romana i va exercir una gran influència en la literatura. A més, va constituir el mitjà essencial pel
qual els ciutadans de la classe dirigent podien fer carrera política.

2.3. Època postclàssica (14 d.C. – 180 d.C.)

El règim imperial,  amb la supressió  de  les  llibertats  i,  per  tant,  amb la supressió  de  la
voluntat del poble i del senat,  incideix negativament en el desenvolupament de la vida política
romana,   que   ja   no   necessita   discursos   de   cap   tipus   per   convèncer   ningú.   L’oratòria   queda
relegada a l’àmbit literari i acadèmic.

Marc Fabi Quintilià (3095 dC), d’origen hispà, va ser mestre de retòrica a Roma i protegit
de   l’emperador  Vespasià.  Fou   l’autor  de   l’obra  Institutio   oratoria,   un   tractat  d’eloqüència  que
segueix els consells de Ciceró i que posa en relleu que la retòrica, la història, el dret i la filosofia
són inseparables per a la formació d’un bon orador. Aquesta obra fou molt ben valorada per autors
del Renaixement com Erasme de Rotterdam i Lluís Vives.

3. Ciceró (106 – 43 aC)

3.1. El personatge i el seu temps

Marc Tul.li Ciceró va néixer a Arpinum, al sud del Laci, en el si d'una
família d'ordre eqüestre. De jove va viure a Roma, al marge de les lluites
fratricides entre Mari i Sul.la, que van acabar amb el triomf d'aquest darrer.
Quan Sul.la deixà el poder l'any 80 aC, Ciceró, amb 26 anys, va guanyar la
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primera causa, que tothom donava per perduda, en defensa de Rosci, el qual havia estat atacat
per un partidari de Sul.la. Entre els anys 79 i 77 aC féu estada a Atenes i a Rodes per evitar
represàlies i completar la seva formació.  En tornar a Roma, es casà amb Terència, fou elegit
qüestor i enviat a Sicília (75 aC), on destapà les malversacions del corrupte Verres, membre de la
burgesia que s'havia enriquit en temps de Sul.la. Els seus discursos contra aquest personatge li
donaren fama d'home íntegre. 

El  69  aC   fou  nomenat  edit,   i   el   66  aC,   pretor   urbà.  Aviat   va  participar   en  una  dura
campanya electoral  per  ser  cònsol,  en   la  qual  s'enfrontà  a  Luci  Sergi  Catilina   i  a  Gai  Antoni
Híbrida. Ciceró va ser elegit juntament amb Antoni.

Essent cònsol (63 aC), posà al descobert la conjuració de Catilina. Aquest morí amb les
armes a la mà, i la resta de conjurats foren detinguts, jutjats i condemnats. 

L'any 60 aC, tres candidats a la dictadura s'estimaren més pactar una aliança que no pas
atacarse mútuament i decidiren formar un triumvirat: Cèsar, Cras i Pompeu. Ciceró anà perdent
prestigi fins que, l'any 58 aC, el tribú Clodi l'atacà sense que el Senat reaccionés. La raó que es
donà fou que Ciceró s'havia precipitat en executar alguns dels conjurats companys de Catilina. Els
béns li foren confiscats i hagué d'anar a l'exili, del qual, però, tornà triomfant l'any següent, amb el
suport de Pompeu. 

Quan l'any 49 aC, esclatà   la guerra entre Cèsar  i  Pompeu, Ciceró  es decantà  pel que
acabà sentne el perdedor. Tanmateix, Cèsar aplicà amb ell la «clementia Caesaris».

En morir Cèsar, l'any 44 aC, Roma estava trasbalsada per l'efervescència d'aspirants a
encapçalar  la dictadura. Aleshores, Ciceró,  el lema polític del qual era la «concordia  ordinum»
(conciliació   social   i   retorn  als   ideals   republicans),   va  creure  que   les   institucions   republicanes
tornarien   amb   la   política   d'Octavi   i   pronuncià   les   famoses  Filípiques  contra   Marc   Antoni.
Tanmateix, Octavi signà un segon triumvirat amb Marc Antoni i Lèpid i no va fer res per salvar
Ciceró de la llista de proscrits en la qual aquest havia estat  inclòs a instància de Marc Antoni.
Ciceró va fugir, però finalment fou assassinat a Gaeta pels soldats d'Antoni. Li tallaren el cap i les
mans, que foren exposats a la tribuna el fòrum de Roma. 

3.2. L'obra de Ciceró

L’obra  oratòria  de   Ciceró   la   podem   dividir   en   discursos   (pràctica   oratòria)   i   obres
retòriques (teoria oratòria):

a) Discursos. Els discursos conservats de Ciceró constitueixen un dels monuments més sòlids
de la prosa llatina. Ciceró, que visqué els darrers anys de la república, trobà encara un clima
propici per tal d’expressarse en llibertat. En conservem 58, que podem dividir en  judicials
(pronunciats com a advocat) o polítics (pronunciats com a magistrat). Els més destacats van
ser:
1. In L. S. Catilinam o Catilinàries. Són 4 discursos pronunciats contra el senador Catilina i

els seus còmplices en la conjuració fallida que van preparar, l’any 63 a.C., quan Ciceró era
cònsol.

         Fins a quan abusaràs, Catilina, de la paciència nostra? Quant de temps encara aquesta furor teva
jugarà  amb nosaltres?  Fins  a  quin extrem es  llençarà  aquesta  audàcia  sense fre?  És que ni  la guarda
nocturna del Palatí, ni les vetlles de la ciutat, ni l’esglai del poble, ni el concurs de tota la gent de bé, ni
aquest lloc seguríssim on s’aplegava el Senat, ni la cara i la presència dels senadors no et desconcerten
mica? No sents que els teus plans són palesos? No veus que la teva conjuració està ja encadenada per la
coneixença de tots aquests? Qui de nosaltres judiques que ignora el  que feres la passada nit,  i  què la
precedent, on anares, a qui convocares, quina resolució prengueres?
         Oh temps! Oh costums! El Senat ho sap, el cònsol ho veu: aquest tota vegada viu. Viu? Encara més,
se’n ve al  Senat,  pren part  en el  públic consell;  tria i  assenyala amb els ulls  cadascun de nosaltres a
l’homei. I nosaltres, barons forts, ens sembla fer prou per la república si esquivem la fúria i les armes
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d’aquest home. Calia ja fa molt de temps, Catilina, enviar-te a la mort per manament del cònsol, tombar
sobre teu aquesta ruïna, que tu maquines llargament contra nosaltres.

(Ciceró, Catilinàries, I, 1)

2. In M. Antonium orationes Philippicae o Filípiques. Són 14 discursos contra Marc Antoni,
al que Ciceró es va oposar després de la mort de Cèsar.

b) Obres retòriques.

1. De oratore.  Tracta sobre   la   formació  de   l’orador   i  els  criteris  de proporció  que ha de
mantenir un text.

En la meva opinió, serà digne del seriós nom d'orador aquell  que parli  de qualsevol tema que
escaigui  que  hagi  de  ser  explicat  de  paraula,  amb coneixement  de  causa,  ordenadament,  amb
elegància, de memòria i amb una certa noblesa de gestos. 

CICERÓ, De l'orador 1, 64

2. Brutus. És una història de l’eloqüència romana des dels orígens fins al segle I a.C., amb
un petit resum de l’oratòria a Grècia.

3. Orator. En ella, Ciceró fa un retrat de l’orador ideal i les característiques que aquest ha de
dominar per ser un bon orador.

A part dels discursos i les obres retòriques, que és la seva obra fonamental, Ciceró també
fou l’autor d’obres filosòfiques, que podem dividir en tres tipus:

1. Tractats polítics: La República i Les lleis.
2. Tractats morals: Els deures, Les Tusculanes, La vellesa i L’amistat.
3. Tractats de religió: La natura dels déus.

També conservem unes 900 cartes de Ciceró, les quals representen un document preciós
perquè són testimoni de detalls de la vida quotidiana de l'època, d’uns moments en què anaven
madurant grans canvis polítics i perquè estan escrites en un llenguatge planer i gens afectat que
s’acosta al llatí col∙loquial (sermo  familiaris). Cal destacar les  Cartes als amics, Cartes a Àtic  i
Cartes al germà Quint.

Non queo relinqua scribere. Tanta uis lacrimarum est. Ne te in eundem fletum adducam. Tantum scribo: si
erunt in officio amici, pecunia non deerit; si non erunt, tu efficere tua pecunia non poteris. Per fortunas
miseras nostras, uide ne puerum perditum perdamus; cui si aliquid erit ne egeat, mediocri uirtute opus est et
mediocri fortuna ut cetera consequatur. Fac ualeas et ad me tabellarios mittas, ut sciam quid agatur et uos
quid agatis. Mihi omnino iam breuis expectatio est. Tulliolae et Ciceroni salutem dic. Valete. 

La  influència  de l’obra de Ciceró ha estat enorme tant entre pagans, com Quintilià (s. I
dC), com entre cristians, com Sant Agustí. Tot i que durant l’edat mitjana l’obra de Ciceró era prou
tinguda en compte, no va ser fins a partir del Renaixement que va ser considerada un model que
humanistes, com ara Petrarca, intentaren imitar. Encara ara, les versions llatines actuals de les
encícliques papals s’inspiren en l’estil ciceronià.
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1. Escriu el nom definit en cada cas:

a. ________________________: Conspirador contra  la república, descobert per Ciceró  mentre
era cònsol.

b. ________________________: Polític i militar romà que, poc temps després de ser nomenat
dictador perpetu, va ser assassinat per republicans conjurats, dirigits per Cassi i Brutus.

c. _______________: Magistrat romà encarregat de la vigilància dels edificis públics, de mercats,
de l'organització de jocs, etc.

d.   ________________________:   Propretor   de   Sicília   que   imposà   enormes   contribucions   i
s'apropià d'obres d'art públiques.

e. _______________: Cadascun dels dos magistrats principals de Roma, elegits anualment, amb
el nom dels quals es designava l'any.

f. _______________: Magistrat encarregat, sobretot, dels afers financers.

g. _______________: Consell suprem de l'estat constituït per patricis i magistrats.

h.   ________________:   Hispà   de   Calahorra   que   redactà   un   tractat   d'eloqüència   seguint   els
consells de Ciceró.

i. ________________________: Membre del segon triumvirat que ordenà l'assassinat de Ciceró.

j _________________: Polític del primer triumvirat, del qual Ciceró fou protegit i partidari.

k.________________________: Censor famós pel seu rigor, al qual és atribuïda la frase: Delenda
est Carthago.

2. Tradueix els títols d'aquests obres de Ciceró:

a. In C. Verrem j. De officiis

b. In L. Catilinam k. Tusculanae disputationes

c. Pro Roscio Amerino l. De senectute

d. In M. Antonium orationes Philippicae m. De amicitia

e. Brutus n. Epistulae ad familiares

f. Orator o. Epistulae ad Atticum

g. De oratore p. Epistulae ad Quintum fratrem

h. De republica q. De natura deorum

i. De legibus r. Pro Archia poeta

3. Subratlla, en cada sèrie, l'obra ciceroniana que no pertany al mateix grup i justifica la
teva tria:

a. In C. Verrem, Pro Roscio Amerino, Brutus

b. Orator, De senectute, De oratore

c. De republica, De legibus, Epistulae ad familiares

d. Epistulae ad Atticum, In L. Catilinam, Epistulae ad Quintum fratrem

e. In M. Antonium orationes Philippicae, Brutus, Orator

f. De officiis, Tusculanae disputationes, In C. Verrem

g. In L. Catilinam, Tusculanae disputationes, De amicitia
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4. Relaciona les expressions llatines amb la traducció  corresponent,   i  digues si  són de
Ciceró o de Marc Porci Cató:

a. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

b. Cedant arma togae, concedat laurea laudi.

c. Rem tene, verba sequentur.

d. Non idem semper dicere, sed idem semper spectare debemus.

e. Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

1. Que les armes cedeixin a la toga, que la corona de llorer deixi pas a la lloança.

2. Domina el tema, les paraules vindran soles.

3. Fins quan, Catilina, abusaràs de la nostra paciència?

4. A més penso que Cartago ha de ser destruïda.

5. No hem de dir sempre el mateix, sinó proposarnos sempre el mateix.

5. Llegeix i interpreta el text següent, en què Ciceró explica la conducta corrupta de Gai
Verres mentre va ser pretor a la província de Sicília:

Iam uero C. Verres omnium uitiorum suorum plurima et maxima indicia constituit 

in prouincia Sicilia, quam iste per triennium ita uexauit ac perdidit 

ut ea restitui in antiquum statum nullo modo possit. 

Hoc praetore Siculi neque suas leges neque nostra senatusconsulta 

neque communia iura tenuerunt.
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6. Llegeix i interpreta aquest text en el qual Ciceró ens informa de l'opinió d'Aristòtil sobre
els filòsofs anteriors a ell:

Aristoteles ueteres philosophos accusans, 

qui existimauerant philosophiam suis ingeniis esse perfectam, 

ait eos aut stultissimos aut gloriosissimos fuisse.

CICERÓ, Tusculanes, 3, 28, 69
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7. Llegeix i interpreta aquest fragment de  Cato Maior De senectute  (Cató el Vell, sobre la
vellesa): 

Quattuor robustos1 filios, quinque filias, tantam domum, tantas clientelas 

Appius regebat et caecus et senex; intentum animum tamquam arcum habebat

nec languescens succumbebat senectuti; tenebat non modo auctoritatem sed 

etiam imperium in suos: metuebant serui, uerebantur liberi; carum2 omnes 

habebant, uigebat in illa domo mos patrius, disciplina.
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Ciceró, Cato, 11, 37
1. robustus, -a, -um : adult
2. carum habere : sentir afecte, estimar
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