
LA REPÚBLICA ROMANA (II)

1. L'expansió per la Mediterrània occidental

1.1. Les guerres púniques

1.1.1. LA P RIMERA GUERRA PÚNICA (264-241 aC)

Un  dels  conflictes  bèl·lics  més  importants  de  la  història  de  Roma  l'enfrontà  als
cartaginesos, en les tres guerres conegudes com a púniques. 

Les llegendes romanes atribuïen l'origen de la guerra al fet que Eneas, fugint de Troia per
dirigir-se a Itàlia, s'hagués aturat a Cartago i, després d'enamorar la reina Dido, l'hagués abandonat
per a continuar el seu viatge. Dido s'hauria suïcidat, maleint l'home que havia causat la seva dissort
amorosa. Heus aquí la maledicció, segons Virgili: 

Tiris, vosaltres volteu el seu fill i tot el llinatge
de rancors, i un regal, aquest, oferiume a les cendres: 
que no siguin mai més aliats ni amics els dos pobles.
Tu, venjador, qui siguis, nat dels meus ossos, aixeca't,
i amb el ferro i el foc els colons dardanis empaita,
ara, més tard i sempre que la coratgia no et manqui.
Ribes impreco enfront de riberes, armes contra armes,
mar contra mar: que lluitin els dos països per sempre! 

                                         VIRGILI, Eneida, 4, 621, 9

Si vols seguir el viatge d'Eneas a Google maps, aquí en tens 
l'enllaç: https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=z8PwDzFujZoc.k6FvGaIEBePM&hl=en_US

La causa històrica, tanmateix, en fou la confrontació de l'interès romà per expandir-se cap
a occident amb l'interès cartaginès de mantenir intacte el seu imperi comercial i marítim, a l'oest de
la Mediterrània.  Fins al  segle III aC, les relacions entre els  romans i els cartaginesos s'havien
desenvolupat  mitjançant pactes de no-agressió.  L'any 264 aC, però,  els  cartaginesos assetjaren
Messina, a Sicília, i els romans decidiren ajudar aquesta ciutat. El resultat fou una guerra de vint-i-
tres anys, de la qual sortiren vencedors els romans, amb la consegüent expulsió definitiva dels
cartaginesos de l'illa i l'annexió de les dues primeres províncies romanes, Sicília i Sardenya. Roma,
fins  llavors  una  potència  terrestre,  creà un estol  de  naus  de guerra  i  començà a  pensar  en  la
conquesta de la Mediterrània. 

         Amb el  pretext  d'ajudar  els  aliats,  aquell  poble
inexpert,   aquell   poble  de  pastors   i,   de   fet,   d'homes
lligats a la terra, mostrà que no hi havia cap diferència
de coratge entre lluitar a cavall o en vaixell, a terra o
en el mar. 

FLORUS, 1, 18, 4
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1.1.2. LA SEGONA GUERRA PÚNICA (218-201 aC)

Acabada la primera guerra púnica, els romans es dedicaren a consolidar el poder a la Gàl·lia
Cisalpina, avui la regió que coincideix amb la plana del Po. Paral·lelament, els cartaginesos havien
conquerit la meitat oriental del territori de la península Ibèrica i hi havien establert una mena de
regne subsidiari amb capital a Cartago Nova (l'actual Cartagena), tot respectant un pacte que havien
firmat amb Roma que establia l'Ebre com a frontera de les respectives zones d'influència. 

Tanmateix, l'any 219 aC, els cartaginesos assetjaren Sagunt, una ciutat que, tot i estar al sud
de l'Ebre, estava sota la protecció de Roma. Aquest fet desencadenà una nova guerra entre les dues
potències. 
Molt  aviat  esclatà  a Hispània  la  terrible  i   luctuosa violència  que desencadenà  aquella  Segona Guerra
Púnica. Tan aviat com el  llamp, destinat des de feia temps als romans, s’hagué  encès amb el  foc de
Sagunt, immediatament la violència travessà els Alps i baixà cap a Itàlia. L’exèrcit d’Escipió fou aniquilat.
Després del Ticí tingueren lloc els fets de Trèbia. El llac de Trasimè fou el tercer llamp d’Anníbal. La quarta
ferida de l’imperi, que gairebé   fou fatal, és la de Cannes. Anníbal hauria pogut celebrar un banquet al
Capitoli, si, com diuen, de la mateixa manera com havia sabut vèncer, hagués sabut treure profit de la
victòria.

FLORUS 1, 22, 920

Anníbal es dirigí a Itàlia travessant els Pirineus i els Alps, i
vencé aclaparadorament  els  romans a  les  batalles de Trèbia,  Ticí,
Trasimè  (217  aC)  i  Cannes  (216  aC).  Molts  pobles  d'Itàlia  que
havien estat sotmesos per Roma es passaren al bàndol de l'enemic
juntament  amb  Sicília  i  Sardenya.  Els  romans,  a  la  vista  del
sorprenent avanç cartaginès,  es proposaren dos objectius:  tallar  el
subministrament de tropes a Anníbal des d'Hispània, i sotmetre una
altra vegada els pobles itàlics que s'havien revoltat. 

El  218 aC  enviaren un exèrcit a Hispània a les ordres dels
germans Gneu i Publi Corneli Escipió, els quals desembarcaren a
Empúries  i  hi  establiren  la  primera  base  militar,  des  de  la  qual  iniciaren  la  conquesta  de  la
península. Ambdós moriren en empreses militars al sud. El 209 aC, Public Corneli Escipió, fill de
l'anterior homònim, s'apoderà de Cartago Nova i aconseguí expulsar els cartaginesos d'Hispània. El
207 aC recuperaren les ciutats capdavanteres de la rebel·lió itàlica, Càpua i Tarent. 

Finalment, el Senat decidí enviar al nord d'Àfrica un exèrcit de vint-i-
cinc  mil  homes.  Aleshores,  Anníbal  fou  reclamat  a  Cartago  pels  seus
conciutadans.  La  desfeta  definitiva  del  general  cartaginès  per  part  dels
romans, que van ser ajudats pel rei de Numídia, tingué lloc a Zama el 202 aC.

Cartago continuà essent un estat independent, però fou gravada amb
un impost molt elevat, i Roma obligà els cartaginesos a lliurar-li gairebé totes
les naus i tots els elefants.

1.1.3. LA TERCERA GUERRA PÚNICA (150-146 aC)

El renaixement econòmic de Cartago, en pocs anys, fou extraordinari.
Finalment, el senat romà buscà un pretext per declarar una altra guerra contra els
cartaginesos: el contraatac lògic amb què aquests van respondre a les contínues
provocacions dels númides, aliats de Roma. El 147 aC fou enviat a Àfrica un
altre personatge de la nissaga dels Escipions, el cònsol Publi Corneli Escipió
Emilià, el qual, després d'un setge i d'una batalla molt cruents, destruí la ciutat i 
esclavitzà tots els seus habitants, posant fi a un dels imperis comercials més pròspers de l'antiguitat.
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1.2. Submissió definitiva d'Hispània (154-133 aC)
Poc després de desembarcar
a la  península Ibèrica  (l'any
218  aC),  els  romans  van
conquerir  la  part  oriental  i
meridional  del  territori,  el
qual  van  dividir  en  dues
províncies: Hispània Citerior
i Hispània Ulterior. 
L'any 195, Cató,  en qualitat
de  cònsol,  ja  va  haver  de
venir a sufocar una rebel·lió
de  gran  abast,  en  la  qual
estaven  implicats  pobles
ibèrics  de  la  vall  de  l'Ebre
(tret dels ilergets). A partir de
l'any 154 hi hagué dos focus
més  d'inestabilitat,  l'un  en-
capçalat pels lusitans i l'altre

pels pobles del nord de la península. El  primer es resolgué amb l'assassinat de Viriat el 139, i el
segon amb la  destrucció  de  Numància,  situada  prop de  l'actual  Sòria,  l'any  133,  per  part  del
vencedor de Cartago, Publi Corneli Escipió Emilià. 

L'única zona que quedà per conquerir definitivament fou la franja cantàbrica, que va ser
dominada més tard per l'emperador August mateix. 

1.3. La guerra contra Jugurta (113-105 aC)

El 113 aC, Roma inicià una altra guerra a Àfrica. Fou
contra Jugurta, un rei que havia coheretat una tercera part de
Numídia, regne aliat dels romans, amb dos cosins, els quals va
eliminar per tenir-ne el poder absolut. El senat romà es malfià
d'aquestes ànsies annexionistes i, amb el pretext que Jugurta
havia assetjat una ciutat plena de negociants itàlics i els havia
assassinat, hi envià les legions. 

Els  itàlics,  que amb el  seu valor defensaven  les muralles [de Cirta],  confiats que si  es rendien serien
respectats per causa de la grandesa del poble romà, persuadeixen Adèrbal [cosí de Jugurta] per tal que es
lliuri a Jugurta [...] amb l'única condició de mantenir la vida [...]. Ell [...] es rendeix seguint el parer dels
itàlics. Jugurta, en primer lloc, tortura Adèrbal i li lleva la vida; després mata indistintament tots els adults,
númides i mercaders, tal com li sortien al pas amb les armes a la mà. 

SAL.LUSTI, La guerra de Jugurta, 26  

La  guerra  s'allargà  fins  que  Gai  Mari,  amb  la  col.laboració  de  Luci  Sul.la,  aconseguí
enganyar Jugurta, capturar-lo i endur-se'l a Roma, on morí estrangulat. 
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1. Escriu darrera de cada descripció, l'expressió corresponent que ha aparegut anteriorment:

a. Cartaginès o d'origen fenici: 
b. Reina llegendària de Cartago, que, en ser abandonada per Eneas, se suïcidà: 
c. Nom antic de la regió de la plana del Po:
d. Rei de Numídia, vençut per Mari i Sul.la:
e. Ciutat dels celtibers, que resistí els romans fins que es reté per fam:
f. Primera base militar romana a península Ibèrica:
g. Destruí Cartago l'any 147 aC:
h. Atacà Sagunt, passà els Pirineus i els Alps, però no s'atreví a atacar Roma:
i. Lloc on Anníbal fou derrotat pels romans:
j. Nom del país que actualment ocupa el nord-est d'Algèria:

2. Ordena cronològicament els esdeveniments següents de la història de Roma:

a. _____ - Arribada d'Eneas a Cartago.
b. _____ - Batalla de Zama.
c. _____ - Establiment de la primera base militar romana a Hispània.
d. _____ - Empresonament de Jugurta.
e. _____ - Destrucció de Numància.
f. _____ - Destrucció de Cartago.
g. _____ - Conquesta romana de franja cantàbrica d'Hispània.
h. _____ - Sicília, província romana.

3. Indica, en cada sèrie, el nom intrús. A continuació, justifica la teva tria:

a. Jugurta, Sul.la, Mari, Escipió

b. Trèbia, Ticí, Corint, Cannes

c. Celtibèria, Numància, Numídia, Hispània

d. Escipió, Cató, Anníbal, Sul.la

e. tíria, troiana, cartaginesa, Dido

f. Trèbia, Ticí, Zama, Trasimè

g. Eneas, Dido, Llatí, August

h. Mari, Sul.la, Viriat, Cató
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2. Expansió per la Mediterrània oriental (215-62 aC)

2.1. La conquesta del territori grec (215-146 aC)

A partir  de  l'any  215  aC,  Roma
mantingué una sèrie de guerres defensives
contra les monarquies hel·lenístiques de la
Mediterrània oriental, com ara Macedònia
i Síria, que volien apoderar-se de Grècia i,
per tant, podien esdevenir un perill per a
la península Itàlica. Malgrat les victòries,
Roma  va  evitar  annexionar  el  territori
hel·lènic  i  hi  va  establir  una  mena  de
protectorat,  fins  a  l'any  148  aC,  quan,
després  d'un  episodi  bèl·lic,  el  senat  va
convertir  Macedònia  en  la  primera
província oriental.

Fou el 146 aC, quan els romans 
enviaren dues  legions  sota  el  comandament del  cònsol  Mummi,  que va donar per  definitiva la
conquesta amb la presa i  destrucció de Corint.  El territori  de la Grècia central  i  del Peloponès
esdevingué província romana amb el nom d'Acaia. 

2.2. Fi de l'expansió per la Mediterrània oriental (133-62 aC)

Durant aquest període, Roma, de forma pacífica, multiplicà per dos el nombre de les seves
províncies  orientals  gràcies  a  dues  herències.  L'any 133 aC,  l'últim rei  de  Pèrgam morí  sense
successors i llegà el seu regne a Roma; l'any 96 aC succeí un fet similar amb la província nord-
africana de Cirenaica.

Paral·lelament,  el  102  aC,  els  romans
atacaren i  inutilitzaren les bases de pirates  que
s'havien  establert  a  Cilícia;  aquest  territori
esdevingué  província.  Alhora,  després  que
Mitridates,  rei  del  Pont,  envaís  la  província
d'Àsia i hi causés una gran matança de romans
(88  aC),  el  senat  hi  envià  tropes  durant  tres
campanyes, fins que Pompeu el Gran aconseguí
pacificar  la  regió  (62  aC).  El  Pont  esdevingué
una nova província.

L'expansió  oriental  quedarà  completada
amb  la  conquesta  i  l'annexió  dels  dos  últims
regnes  hel·lenístics:  Síria  per  part  de  Pompeu
(64-63 aC) i Egipte per part d'August (30 aC).

Polibi, escriptor grec presoner de guerra deportat a Roma el 168 aC diu el següent:

Hi ha hagut altres imperis, però Roma no ha sotmès només alguns pobles. Ha conquerit gairebé tot el
món, de manera tan eficaç que avui no hi ha ningú que pugui oferirli resistència i, temps a venir, que
ningú no tingui esperances de superarla!

POLIBI, Històries, 1, 2
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2.3. Latinitas enfront de graecitas

El món romà des de ben aviat havia estat en contacte amb la cultura
grega a través de les colònies de la Magna Grècia, és a dir, el territori del
sud d'Itàlia i de l'illa de Sicília, però és a partir de l'annexió de Macedònia i
d'Acaia que les relacions culturals esdevenen més estretes, fins al punt que
en alguns sectors cultes de Roma augmenta espectacularment l'admiració
pel  món hel·lènic.  Aquesta  influència  es  nota,  en  tots  els  àmbits,  en  un
augment del luxe i de la magnificència.  Referint-se a aquest fet,  Horaci,
cent-cinquanta anys més tard, exclamà: 

Grècia, una vegada conquerida, conquerí el seu ferotge vencedor i introduí les
seves arts en un Laci de camperols. 

HORACI, Epístoles, 2, 1, 156 

A mitjan segle II aC, aquests nous corrents i formes de comportar-se dividiren culturalment
la societat romana en dos bàndols: el dels filohel·lènics, que defensaven la necessitat d'obrir-se als
nous costums; i el dels tradicionalistes, que defensaven l'aferrament als antics costums romans per
contrarestar la influència oriental,  que,  segons ells,  comportaria la decadència irreversible de la
república.

Per  posar  un  exemple,  el  vencedor  del  rei  de  Macedònia,  el
cònsol Luci Emili Pau, només reclamà com a botí de guerra els llibres
del rei i  així constituí la primera biblioteca privada de Roma. A més,
confià  l'educació  del  seu  fill  Publi  Corneli  Escipió  Emilià,  el  futur
vencedor de Cartago i de Numància, a Polibi, un dels grans historiadors
grecs  de  l'antiguitat.  Al  voltant  d'Escipió  Emilià  es  formà  un  cercle
intel·lectual conegut amb el nom de  cercle dels Escipions,  que fou el
capdavanter del primer bàndol que hem esmentat. En formaven part un
filòsof  estoic  grec  (Paneci),  un  comediògraf  llatí  d'origen  nord-africà
(Terenci) i personatges de la societat romana benestant (com ara Lucili i
Leli).

En l'altre bàndol, la historiografia hi col·loca la família dels Cató,
sobretot Marc Porci Cató el Censor, en boca del qual Plini el Vell (segle
II dC) posa aquests mots: 

Marc, fill meu, et convenceré com és de bo llegir la literatura dels grecs, però no pas estudiarla a fons. [Els
grecs] Són una mena de gent molt disbauxada i difícil d'instruir. Si mai aquest poble ens dóna la seva
literatura, ho corromprà tot. 

PLINI EL VELL, Història natural, 29, 7, 14

Cató  va  educar  personalment  el  seu  fill,  sense  confiar-lo  a  les  mans  de  cap  pedagog
estranger,  i  li  va escriure els manuals;  quan fou escollit  censor,  va adoptar mesures molt  dures
contra el luxe i l'abandonament dels costums romans. Així, va manar destruir les conduccions que
duien aigua a les cases particulars. Tanmateix, va aprendre grec quan ja era gran.

Alguns anys més tard, Ciceró, que admirava Cató com a escriptor i ciutadà romà íntegre, el
critica pel seu desconeixement de la cultura hel·lènica: 

Què li va mancar a Marc Cató diu sinó aquesta cultura polidíssima importada d'ultramar? és a dir, de
Grècia. 

CICERÓ, Sobre l'orador, 3, 33, 135
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La  tradició  posterior  ha  volgut  subratllar  les  diferències  entre  Cató  i
Escipió i, per això, ha dibuixat aquests dos caràcters tan oposats, en un intent de
fer ben palesos els dos corrents de pensament. El cert és que, a partir del segle II
aC,  el  sentiment  que  Grècia  era  el  principal  referent  cultural  s'assentà  en  la
consciència  de  les  classes  cultures  romanes,  que  propiciaren  la  influència
hel·lènica i forniren personatges tan filogrecs com els emperadors Adrià i Marc
Aureli, o poetes com Virgili i Horaci. En aquest fragment, Ciceró ens manifesta
aquest sentiment d'admiració, concretat en la ciutat d'Atenes: 

Hi són presents els d'Atenes, d'on hom pensa que provenen la civilització, la cultural, la religió, els
conreus, el dret i  les lleis,  i d'on hom pensa que s'escamparen arreu. Es diu que, a causa de la seva
bellesa, fins i tot els déus lluitaren entre ells per posseirla; la seva antiguitat és tal que hom explica que
ella va fer néixer els seus ciutadans de si mateixa. Aquesta seva terra és anomenada mare, dida i pàtria, i
és tan gran al seva autoritat que el nom de Grècia, ja molt afeblit i debilitat, se sosté en la glòria d'aquesta
ciutat. 

CICERÓ, A favor de Flac, 26, 62

4. Resol aquestes equacions lèxiques:

a. Escipió Emilià / Cartago = Mummi / 
b. Escipió / romà = Anníbal /
c. Jugurta / Numídia = Mitridates /
d. Polibi / historiador grec = Virgili /
e. filohel·lènics / Escipions = tradicionalistes /

5. Ordena cronològicament els fets següents de la història de Roma:

a. ____ - Annexió del regne de Pèrgam
b. ____ - Guerra contra Macedònia
c. ____ - Conquesta d'Egipte
d. ____ - Conquesta de Síria
e. ____ - Guerra conra Jugurta
f. ____ - Annexió de la Grècia central i del Peloponès

6. Subratlla, en cada sèrie, el terme intrús; a continuació, justifica la teva elecció:

a. Mitridates, Polibi, Filip de Macedònia, Mummi

b. Horaci, Polibi, Virgili, Ovidi

c. Corint, Acaia, Tarent, Pèrgam

d. Mari, Sul.la, Jugurta, Cató

e. Escipió, Cató, Mari, Filip

f. Numídia, Cirenaica, Egipte, Pont
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