
15.  LA HISTORIOGRAFIA: TIT LIVI

Historia est magistra uitae
Ciceró, De oratore 2, 9

1. Orígens de la historiografia llatina

Els primers historiadors llatins van escriure la seva obra en grec, o bé perquè desitjaven
glorificar Roma seguint els costums del món hel·lenístic o bé perquè la llengua llatina encara no
els semblava prou adequada per redactar aquesta mena d'obres.

Cap a la meitat del segle II aC, Marc Porci Cató va escriure els Orígens, una història de
Roma des de la seva fundació, de la qual només es conserven alguns fragments.

Més tard, van aparèixer un seguit d'escrits de caràcter històric, els autors dels quals han
estat  anomenats  annalistes perquè narraven els esdeveniments més importants any per any.
Aquests annals van ser font  i  model per als historiadors posteriors fins que,  al  segle I  aC, el
mètode emprat va ser reelaborat per altres historiadors que van introduir en la història romana el
to moralitzant i l'estil retòric que provenien del món hel·lenístic. Aquesta tendència va ser valorada
i emprada per Tit Livi. 

2. Les biografies de Corneli Nepos i la historiografia moralitzadora de
Sal.lusti

L'atracció  espontània  per  les  dades  biogràfiques,  com  es  pot  veure  en  els  carmina
conuiualia o  cants  de banquets  en  honor  dels  avantpassats,  les  neniae o  lamentacions  pels
difunts, les laudationes funebres, els elogia o les inscripcions funeràries, i en la tradició grega de
l'encomi, del panegíric per glorificar una persona i de l'estudi dels caràcters, contribuí a exalçar els
homes il·lustres i donà lloc a la biografia. Aquest gènere fou conreat principalment per  Corneli
Nepos (100?-25?) en l'obra De uiris illustribus ('Homes il.lustres'), que en part s'ha conservat.

           La  fascinació  per  les  conquestes  de  l'antiga  uirtus  Romana  va  atreure  l'atenció
d'historiadors moralitzadors, com Sal.lusti (86-35 aC), qui, en la introducció de les seves obres, fa
un seguit de consideracions de caràcter filosòfic pràctic en les quals la noblesa de l'acció i la
dignitat de l'esperit són oposades a la moral vulgar del cos. Cal destacar De coniuratione Catilinae
('Conjuració de Catilina'), en la qual descriu la insurrecció de Catilina en el consolat de Ciceró i
Antoni, l'any 63 aC, i Bellum Iugurthinum ('Guerra de Jugurta'), sobre la lluita entre Jugurta, rei de
Numídia, i Roma (111-105 aC), sotmesa a les convulsions polítiques dels  optimates  contra els
populares, que donà lloc a les guerres civils.

3. Gai Juli Cèsar: la història al servei del reclam polític

Cèsar (Roma, 100-44 aC) pertanyia a una família aristocràtica, però aviat es decantà pel
partit dels populars per tal de satisfer les seves ambicions polítiques. Fou un home d'una activitat
frenètica,  ja  que,  a més de cultivar  diversos gèneres,  com l'oratòria,  la  poesia i  la gramàtica,
s'abocà de ple a la política del seu temps. Va ser triúmvir juntament amb Pompeu i Cras l'any 60,
fou cònsol l'any 58 i dirigí la campanya militar de les Gàl.lies entre el 58 i el 50 i la guerra civil
entre el 49 i el 48 aC.

També va escriure història amb una prosa senzilla, clara i sense enfarfecs retòrics, amb
finalitat propagandística per tal de justificar la seva actuació en esdeveniments compromesos. 

Cèsar  anomena els  seus escrits  Commentarii  rerum gestarum,  de  manera que fa  una
compilació d'arxius i  records personals  per mostrar  una realitat  que resulti  favorable als  seus
interessos. Mostra una habilitat literària que consisteix a imposar la seva visió sota una pretesa
objectivitat. Dissimula que fa una apologia personal usant la tercera persona per narrar tots els
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esdeveniments.  La repetició del  seu nom sovinteja més quan la situació és crítica i  ell  la  pot
resoldre amb una rapidesa i una eficàcia admirables.

En la seva obra cal distingir:
- De bello Gallico ('La guerra de les Gàl.lies'), constituïda per vuit llibres, en els quals es

narren els esdeveniments entre els any 58 i 52 aC fins al triomf de Cèsar sobre el cabdill  gal
Vercingètorix. Com que Cèsar fou assassinat, el darrer llibre fou acabat pel seu fidel lloctinent
Hirci.

-  De bello ciuili ('La guerra civil'), formada per tres llibres, en els quals justifica la seva
actuació política contra el poder establert pel fet de traspassar el Rubicó en contra de les ordres
del Senat. També hi explica l'entrada triomfal a Roma, l'expulsió dels pompeians fins a la seva
derrota a Ilerda, el seu nomenament com a dictador, la derrota definitiva de Pompeu a Farsàlia i la
persecució i mort del seu enemic a Orient, on Cèsar conegué Cleòpatra.

Des de l'antiguitat, els escrits de Cèsar han estat valorats més pel seu estil que no pas per
la seva veracitat històrica.

4. Tit Livi, el gran historiador nacionalista romà

             Titus Livius va néixer a la ciutat de Pàdua, al nord d’Itàlia, l’any 59 aC (o el 64 aC, segons
alguns estudiosos). Es va dedicar a l’estudi de la filosofia i de la retòrica. Va anar a viure a Roma,
on va entrar en els cercles íntims de la família d’August, fins al punt que va ser professor de
Claudi,  el  qual  més tard arribaria a ser  emperador.  Va morir  a  Pàdua l’any 17 dC,  tres anys
després de la mort d’August.

         Tit Livi va redactar una història de Roma començant des dels seus orígens:  Ab urbe
condita libri ('Llibres des de la fundació de la ciutat'). Estava composta per 142 llibres, però tan
sols  ens  han  arribat  els  llibres  de  l’1  al  10  i  del  20  al  45.  L’obra  començava  explicant  els
antecedents de la fundació de la ciutat, l’arribada d’Eneas a Itàlia i la fundació de Roma, i acabava
amb els esdeveniments de l’any 9 aC. Comprenia, doncs, els fets llegendaris o històrics de Roma
al llarg d’uns 745 anys. Això convertia Ab urbe condita en una gran obra. Aquesta monumentalitat
va provocar que molt aviat es posés de moda fer-ne sumaris o resums, cosa que va contribuir
indirectament a la pèrdua de la major part de l’obra original. Les històries abreujades de Roma de
Florus i d’Eutropi, historiadors posteriors a Livi, ens serveixen per conèixer el contingut de l’obra
perduda de Livi.

             Sembla ser que Tit Livi, per redactar la seva obra, usava les fonts antigues i seguia un text
que després corregia i ampliava amb els altres autors, sense preocupar-se gaire d’anacronismes i
de contradiccions. Això li ha motivat moltes crítiques pel que fa a la falta d’escrupolositat a l’hora
d’exposar els fets històrics.

              Cal entendre la importància d’aquesta obra si la considerem dins el conjunt de la literatura
de l’època d’August. Efectivament, en la dècada del 70 al 60 aC van néixer, a més de Livi, els
poetes Virgili i Horaci, i el mateix emperador August. Aquest darrer va ser el creador de l’Imperi (o
Principat) a Roma, seguint el camí obert pel seu pare adoptiu Gai Juli Cèsar. Els poetes citats van
cantar la pax augusta, i Tit Livi va escriure els fets dels homes antics, models a seguir per a les
generacions futures. Volia deixar constància del passat republicà que idealitzava, fins al punt que
August l'anomenava familiarment Pompeianus. 

           Tal con diu Livi en el pròleg de la seva obra, la utilitat de la història és l’ensenyament que
se’n pot extreure. En això, segueix la idea de Ciceró, segons el qual l’historiador ha de ser veraç i
eloqüent, és a dir, ha d’explicar els fets històrics d’una manera imparcial i mitjançant un estil clar i
entenedor, per tal que resulti com més agradable millor.

           La posterioritat ha magnificat els fets i els exemples de virtut que ens explica Tit Livi en la
seva obra. És conegut l’ús que els pintors i els escultors van fer de molts episodis narrats per
l’historiador,  com el rapte de les sabines,  el  jurament dels Horacis,  la violació de Lucrècia,  la
continència d’Escipió davant una presonera bellíssima, etc.
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5. La historiografia romana després de Tit Livi
                Publi Corneli Tàcit (55-120 d.C.) va ser funcionari imperial, fet que li va permetre viure
els  esdeveniments  polítics  de  finals  del  segle  I  d.C.  Tàcit  mostra  molt  interès  per  estar  ben
documentat i per ser imparcial. Destaca en les seves obres el retrat psicològic que fa de les grans
personalitats de la història de Roma, que segons ell impulsaven els fets històrics. Les seves obres
més importants van ser:  Germania,  un estudi sobre els costums i les característiques d'aquest
poble centreuropeu, al qual admirava per la seva austeritat i  valor;  Annales,  on narra els fets
esdevinguts a Roma en el període que va entre els anys 14 i 68 d.C.; i Historiae, recull dels fets
succeïts a Roma entre l’any 69 i el 96 d. C. 

            Gai Suetoni Tranquil (70-140 dC), secretari de l’emperador Adrià, va escriure De vita
caesarum  o  Vides  dels  dotze  cèsars,  un  conjunt  de dotze  biografies,  des  de  Cèsar  fins  a
l’emperador Domicià (Cèsar, August, Tiberi, Cal·lígula, Claudi, Neró, Galba, Otó, Vitel·li, Vespasià,
Tit i Domicià), en les que s’expliquen detalls i anècdotes sobre la vida pública i privada d’aquests
personatges històrics, tot i que no en treu conclusions ni personals ni morals. 

1. I si a algun poble és lícit divinitzar els seus orígens i fer-ne responsables els déus, el poble

romà ha obtingut tanta glòria amb les armes que, quan diu que Mart és el seu pare i el del seu

fundador, els altres pobles de la terra ho han de tolerar amb tanta equanimitat com suporten el seu

domini…

2. In variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant, libertatis dulcedine nondum experta 
1, 17        

Malgrat la discrepància d'opinió, tots volien que hi hagués un rei perquè  encara  no havien tastat la dolçor de la llibertat

3. A continuació fa portar dues quadrigues i lliga Meti estirat a cada carro.  Després, els cavalls

són deixats anar en diferent direcció, portant entre els dos carros el  cos esquinçat per on els

membres havien estat lligats amb cordes. Tots van apartar els ulls d'un espectacle tan esgarrifós.

Aquell suplici va ser entre els romans el primer i l'últim d'aquella mena, tan poc evocadora de les

lleis humanes: entre altres coses podem vanagloriar-nos que cap poble no ha adoptat càstigs més

suaus que els nostres.                                                                                                     1, 28

4. Com menys abundància de coses hi havia, menys desig hi havia de tenir-ne: recentment les

riqueses han portat l'avarícia,  i  els plaers abundants provoquen el desig d'anar a la ruïna i de

perdre-ho tot en el luxe i en la disbauxa.

5. Parla Tul.lus Hostili, després de vèncer la guerra contra els albans

   "Tinc la intenció de fer el que és bo, favorable i benèfic per al poble romà, per a mi i per a

vosaltres, albans: traslladar tot el poble albà a Roma, concedir la ciutadania a la plebs, nomenar

senadors els ciutadans principals i fer una sola ciutat, un sol estat; de la mateixa manera que fa un

temps els albans es van dividir en dos pobles, així ara tornin a unir-se en un de sol."
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   A tot això, la joventut albana, desarmada i envoltada per homes armats, dividida entre diversos

parers però compartint un mateix temor, es manté en silenci…

   I ja havia estat enviada a Alba la cavalleria per traslladar la població a Roma. Aleshores van ser-

hi conduïdes les legions per destruir la ciutat. Quan aquestes van creuar les portes, no es va sentir

aquell estrèpit ni aquell terrabastall que sol haver-hi a les ciutats capturades quan, trencades les

portes o abatuts els murs  per l'ariet o capturada per l'assalt la ciutadella, un clamor hostil i soroll

d'homes armats per la ciutat ho regiren tot a sang i a flames, sinó que un afligit silenci i una callada

tristor va clavar-se als ànims de tots, de forma tal que amb la por oblidaven què hi havien de deixar

i què se n'havien d'emportar, els faltava decisió i es feien preguntes uns als altres, o bé s'estaven a

la porta de casa seva o bé anaven errants per donar una última ullada a les seves cases. 

   Tan aviat com els va arribar la cridòria dels genets que els manaven sortir, ja es va sentir el

cruixit de les cases que eren derruïdes a les  afores de la ciutat, i la pols que venia d'aquells llocs

tan distants ho omplia tot com una mena de núvol. Aleshores, de sobte, cada un agafava el que

podia i abandonava la llar i els penates, la casa on van néixer i on es van criar; sortien, i una fila

contínua d'emigrants  ja  havia omplert  els  camins;  la  visió dels  altres feia  néixer  llàgrimes de

compassió mútua. Ja se sentien els crits planyívols de les dones, sobretot quan passaven per davant

dels  venerables  temples  encerclats  d'homes  armats,  i  deixaven  els  seus  déus  com  si  fossin

presoners. Havent sortit els albans de la  ciutat, els romans arrasen tots els edificis públics i privats.

En una sola hora es va lliurar a la destrucció i a les ruïnes  l'obra de quatre-cents anys, durant els

quals Alba havia estat dempeus. No obstant això, foren més moderats amb els temples dels déus,

car així ho havia manat el rei.                                                                                               1, 28-29

6. Sed res Romana erat superior. 1, 12

7.  Sextus Tarquinius, stricto gladio, ad dormientem Lucretiam uenit sinistraque manu mulieris
pectore oppresso «Tace, Lucretia», inquit; «Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est; moriere, si
emiseris uocem».                                                                                                             1, 58, 2

1. Relaciona cada autor amb les seves obres literàries:

a. Cató 1. La conjuració de Catilina
b. Cèsar 2. Annals, Història, Germània
c. Nepos 3. Comentaris de la guerra civil
d. Sal.lusti 4. Vida dels dotze Cèsars
e. Tit Livi 5. Homes il.lustres
f. Tàcit 6. Des dels orígens de la ciutat
g. Suetoni 7. Orígens

a - b - c - d - e - f - g- 
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2. Completa les equacions lèxiques.

a. Virgili / Màntua = Tit Livi /

b. De bello Gallico / Cèsar = Ab Vrbe condita /

c. Aeneis / Virgili = De uiris illustribus /

d. Epodes / Horaci = Bellum Iugurthinum /

e. De oratore / Ciceró = De coniuratione Catilinae /

f. Plató / alumne de Sòcrates = Claudi / alumne de 

g. Ab Vrbe condita / Tit Livi = De bello ciuili /

h. Germània / Tàcit = Vides dels dotze Cèsars /

3. Contesta les preguntes de sota, relacionades amb la figura de Gai Juli Cèsar:

a. Quin partit polític va afavorir malgrat que pertanyia a l'aristocràcia?

b. Qui va ser el cabdill gal vençut en la campanya de les Gàl.lies?

c. Quin riu va traspassar juntament amb l'exèrcit malgrat l'oposició del Senat?

d. En quina ciutat catalana varen ser vençuts els exèrcits pompeians?

e. En quin lloc va derrotar definitivament el general Pompeu?

f. Quin és el nom del càrrec polític exercit juntament amb Pompeu i Cras?

g. Quins són els gèneres literaris que va conrear?

h. Quin nom va donar a les seves memòries personals?

4. Contesta les preguntes de sota, relacionades amb Tit Livi:

a. En quina ciutat va néixer?

b. Quin membre de la família imperial va rebre els seus ensenyaments?

c. Quin apel.latiu va rebre d'August a causa de l'enaltiment dels valors del sistema republicà?

d. Quins són els autors que van fer abreujaments de l'obra de Tit Livi?

e. Quin gran poeta contemporani expressa idees comunes amb ell?

f. Quina és la utilitat d'una obra històrica segons Tit Livi?

g. Qui va ser el creador del sistema polític denominat Principat?
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Analitza i tradueix aquest fragment de De Bello Gallico, que parla d'un moment 
de l'enfrontament entre els exèrcits de Vercingètorix i de Cèsar:

Eodem tempore clamore exaudito, dat signum suis Vercingetorix 

atque ex oppido educit. 

Nostri ad munitiones accedunt; 

fundis, librilibus sudibusque, quas in opere disposuerant, 

ac glandibus Gallos proterrent.

Prospectu tenebris adempto, multa utrimque uulnera accipiunt.

At M. Antonius et C.Trebonius legati, quibus hae partes obuenerant, 

auxilio (milites) ex ulterioribus castellis deductos summittebant.

Caesar, Gall. 7, 81, 3
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Analitza i tradueix aquest fragment d'Ab urbe condita, on s'explica com Anníbal
és ferit per una javelina

Dum ea1 Romani parant consultantque, iam Saguntum summa ui oppugnabatur.

Ciuitas ea2 longe opulentissima ultra Iberum fuit, sita passus mille ferme a mari.

Hannibal, peruastatis passim agris, urbem tripartito aggreditur.

Angulus erat in uallem uergens. Aduersus eum3 uineas agere instituit, 

per quas aries moenibus admoueri potebat.

Vt Annibal, dum murum incautius4 subibat5, 

aduersum femur6 tragula grauiter ictus cecidit,

magna fuga ac trepidatio fuit.

Adaptat de Tit Livi, 21, 7
1. acus. pl. neutre d'is, ea, id: aquestes coses
2. nom. sg. fem. d'is, ea, id: aquesta
3. acus. sg. masc. d'is, ea, id: aquest, ell
4. massa imprudentment
5. pret. imperfet de subeo
6. a la cuixa
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