
LA REPÚBLICA ROMANA (i III)

1. Els primers conflictes civils (133-60 aC)

1.1. Les principals conseqüències de l'expansió territorial

En línies generals, les principals conseqüències de l'expansió territorial de Roma en la Itàlia
del segle II  aC,  l'última de les quals fou la desaparició del règim republicà i  la  instauració de
l'Imperi, són les següents:

a. Augment de la massa d'esclaus procedents de les diverses campanyes militars, la qual cosa
anorreà el treball dels ciutadans lliures sense recursos (proletarii). 

b. Arribada a Roma de grans quantitats de cereals procedents de les noves províncies, cosa
que convertí en molt poc rendible la producció dels petits propietaris rurals itàlics, que es veieren
obligats a vendre les terres i es van traslladar a Roma. Les petites propietats, doncs, passaren a
formar part de grans latifundis amb un únic propietari.

c. Establiment de relacions comercials amb els pobles conquerits.

Els rics  començaren a afegir  a  les seves  finques  les parcel∙les veïnes dels pobres,  unes comprades,
d'altres   ocupades   per   la   força.   D'aquesta   forma,   ja   a   les   seves   mans,   en   lloc   de   petites   propietats
conreaven grans latifundis. Per als treballs de la terra i per a la cura dels ramats començaren a comprar
esclaus [...]. Així els rics s'enriquiren encara més, i el país s'omplí d'esclaus. En canvi, el italiotes minvaren,
aclaparats per la misèria, els impostos i el servei militar. Els italiotes es quedaren sense feina, ja que la
terra pertanyia als rics, els quals no la feien conrear a homes lliures sinó a esclaus.

APIÀ (95165), Guerres civils, 1, 7

Aquesta  nova situació provoca canvis en l'estructura social:  
a.  Apareix  una  noblesa  municipal  i  rural  amb  gran  poder

econòmic, producte dels beneficis de la guerra.
b.  Es  reforça  la  classe  dels  cavallers  (equites),  originàriament,

ciutadans  que  gaudeixen  del  privilegi  d'utilitzar  un  cavall  a  costa  de
l'Estat,  que  s'han  enriquit  amb  el  comerç  i  altres  professions
menyspreades per la noblesa, i que se situen entre les classes dirigents i la
plebs;

c. Apareix un nou concepte de plebs, grup ociós i que vagareja per
Roma, format pels  antics petits  propietaris  rurals  arribats  a l'urbs,  pels
ciutadans lliures desplaçats pels esclaus del món del treball, pels artesans,
pels botiguers, etc.

d.  Augmenta  considerablement  el  nombre  de  lliberts  que,  una
vegada  alliberats  pel  seu  amo,  n'esdevenen  seguidors  interessats  en
qualitat de clientes.

Com a conseqüència dels canvis socials sorgiren conflictes polítics. La classe dirigent deixà
de ser homogènia i passà a estar formada pels antics patricis i pels plebeus que havien aconseguit
acumular grans fortunes, cosa que generà un enfrontament d'interessos; els cavallers reclamaren un
paper més decisiu en el govern de la ciutat i el territori en expansió, i la plebs esdevingué un grup
molt manipulable en mans del demagogs.  (Recorda el que estudiàrem en el tema titulat «Societat i
òrgans de govern republicans»)
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1.2. Latifundistes contra petits propietaris

A mesura  que  Roma  havia  conquerit  el  territori  itàlic,  havia
establert  una zona de propietat  pública,  que anomenà  ager publicus.
L'Estat concedí l'usdefruit d'aquest ager a particulars, els quals, amb el
temps, van anar acaparant més territori fins a considerar-se'n propietaris
i  esdevenir  grans  latifundistes,  en  detriment  dels  petits  propietaris
rurals, que es veieren empesos, com abans hem comentat, a abandonar
les terres per manca de competitivitat. Aquesta situació creà una gran
diferència entre ciutadans rics i pobres (proletarii).

Davant  aquests  esdeveniments  en  què,  de  fet,  l'Estat  havia
perdut  la  propietat  de  l'ager publicus  i  la  classe mitjana  rural  havia
quedat  depauperada,  els  germans  Tiberi i  Gai  Semproni  Grac,  en
qualitat de tribuns de la plebs (el 133 i el 123-122 aC), portaren a terme
una sèrie de reformes agràries per delimitar la possessió individual del
terres,  per  redistribuir-ne  l'excedent  entre  els  plebeus  afectats  per  la
crisi econòmica i per distribuir blat gratuïtament entre la plebs. Ambdós
germans van ser assassinats.

Nam postquam Ti. et C. Gracchus quorum maiores Punico atque aliis bellis multum rei publicae addiderant 
vindicare plebem in libertatem et paucorum scelera patefacere coepere nobilitas noxia atque eo perculsa 
modo per socios ac nomen Latinum interdum per equites Romanos quos spes societatis a plebe dimouerat 
Gracchorum actionibus obviam ierat; et primo Tiberium dein paucos post annos eadem ingredientem Gaium
tribunum alterum alterum triumuirum coloniis deducendis cum M. Fuluio Flacco ferro necauerat.

SAL.LUSTI, La guerra de Jugurta, 42, 1

1.3. Esclaus contra ciutadans. 

Després  de  les  conquestes  a  orient  i  a  occident,  el  nombre
d'esclaus de guerra arribats a Itàlia constituïa dues cinquenes parts de la
població de Roma. Les condicions de duresa extrema amb què eren
tractats en algunes zones provocaren diverses revoltes, la més important
de les quals fou la que Espàrtac encapçalà el 73 aC.

Tot i que Espàrtac no pretenia res més que retornar els esclaus
als seus llocs d'origen, al seu voltant s'organitzà un veritable exèrcit, en
mans del qual tota la meitat meridional d'Itàlia caigué ràpidament, de
manera que el senat començà a témer un avanç cap a Roma. Tanmateix,
les dissidències sorgides entre els rebels, i una sèrie d'indecisions poc
justificades en els moviments militars d'Espàrtac, el feren anar primer
cap al nord i després cap al sud, per acabar sent derrotat per Marc Licini
Cras i Gneu Pompeu, dos dels futurs triumvirs.

             [Espàrtac], enardit per les victòries, va considerar si envair Roma. Finalment, els romans s'alcen
amb totes les forces de l'imperi contra una mirmil.ló (gladiador) i Licini Cras va sortir en defensa de l'honor
romà; va expulsar i féu fugir els enemics, que es van refugiar a la zona més meridional d'Itàlia... Espàrtac
en persona va morir com un general romà, lluitant aferrissadament en primera línia de la batalla.

FLORUS (74130), 2, 8, 1214
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1.4. La guerra social

Els esclaus no van ser l'únic perill que amenaçà els romans.
Roma havia annexionat el territori itàlic durant els primers segles de la
seva història,  però  no  havia  dotat  totes  les  ciutats  amb un sistema
equiparable de drets i deures.

Així, al segle I aC, no tots els pobles d'Itàlia, que havien con-
tribuït amb homes i diners tant en les guerres de defensa com en les d'expansió, posseïen drets de
ciutadania, i els seus habitants no s'havien beneficiat del repartiment de terres que s'havia dut a
terme després de la Segona Guerra Púnica. 

Les ciutats d'Itàlia es classificaven en diverses categories d'acord amb els drets de què gaudien els seus
habitants:
1. Civitates stipendiariae, ciutats que pagaven un tribut a Roma i no gaudien de cap dret.
2. Foederatae civitates o socii, ciutats aliades a Roma per tractats particulars.
3. Municipia, ciutats preexistents a la conquesta que s'incorporaren a l'òrbita romana, tot i conservar un cert
grau d'autonomia;  els  seus habitants havien de pagar  impostos.  Hi  havia  municipia  sine suffragio,  els
habitants dels quals no tenien dret de vot;  municipia iuris Latini, els habitants dels quals gaudien del  ius
suffragii quan eren a Roma, però no tenien el ius honorum ni el ius connubii total; i municipia cum suffragio
et iure honorum, amb tots els drets de ciutadania.
4.  Coloniae  civium Romanorum,   nuclis  nous   fundats   per   ciutadans   romans  oriünds   d'Itàlia,   els   quals
gaudien de tots els drets.

Aquestes diferències, en comparació amb la situació dels romans, provocaren una  revolta
dels aliats (socii), coneguda amb el nom de guerra social, per aconseguir la igualtat de drets. L'any
91 aC, tot el centre i el sud d'Itàlia se sollevà i les antigues tribus crearen un estat paral·lel que
anomenaren Itàlia. La guerra no s'acabà fins el 88 aC, quan gairebé tots els itàlics havien aconseguit
l'extensió del dret de ciutadania.

1.5. Ciutadans contra ciutadans. Mari i Sul.la

Tot just començar el segle I aC assistim als primers intents
unipersonals d'acaparar el poder. Roma dominava tota la Mediterrà-
nia, i el Senat i les magistratures col·legiades, pensades per  a gover-
nar una ciutat estat, mostraven fissures d'eficàcia importants.

El general Gai Mari es féu un nom en esdeveniments militars
importants  de  final  del  segle  anterior,  com la  guerra  de  Numídia
contra Jugurta, i de seguida es convertí en el representant del partit
dels populars. Això li comportà l'elecció sis vegades com a cònsol
(107 i 104-100 aC), cosa intolerable als ulls dels optimats. 

Els  dos  bàndols  s'enfrontaren  a  causa  de  la  guerra  contra
Mitridates (88 aC), rei del Pont, que havia envaït Síria: els populars
volien que comandés les tropes Mari; els optimats, Sul.la (tb. Sil.la),
aleshores cònsol representant de la gran família patrícia dels Corneli.

Finalment, fou Sul.la qui marxà cap a Àsia, però Mari s'apoderà de Roma (87 aC), es féu
nomenar cònsol per setena vegada i organitzà una matança de nobles i de partidaris sul.lans. La
mort de Mari per causes naturals, el gener del 86 aC, deixà Roma en mans de Sul.la, que tornà
personalment d'Àsia el 83 aC. Quan hi arribà, prengué fortes represàlies contra els seus adversaris
del partit dels populars mentre instaurava una nova dictadura indefinida basada en el poder dels
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optimats (82-79 aC., any en què abdicà).

 Moneda on es veu Jugurta sotmetent-se a Sul.la (Luci Corneli Sul.la Felix)

2. De Sul.la al primer triumvirat

Després  de  la  mort  de  Sul.la  (78 aC),  a  Roma va  tenir  un paper
determinant Pompeu, un cavaller itàlic que havia posat fi a la insurrecció de
Sertori,  partidari  de Mari que havia intentat  crear un estat  independent a
Hispània  (75  aC),  i  que,  juntament  amb  Cras,  havia  esclafat  la  revoltat
d'Espàrtac (71 aC).

Tot i pertànyer a l'ordre eqüestre -i, per tant, no tenir avantpassats en
l'exercici de les magistratures-, aconseguí el consolat l'any 70 en una mena
de cop d'estat. Després de sotmetre els pirates que obstaculitzaven el comerç
marítim (l'any 67 aC),  Pompeu conquerí  Síria  (64-63 aC)  i  lluità  contra
Mitridates, a qui vencé definitivament l'any 62 aC).

Mentre Pompeu era a Àsia, Marc Tul.li  Ciceró
-cònsol el 63 aC- va posar al descobert davant del Senat
la famosa conjuració de Luci Sergi  Catilina contra la
república, en la qual hi havia implicats alguns senadors
importants.

De  retorn  a  Roma,  Pompeu  hauria  pogut
ensenyorir-se del poder absolut instituint una mena de
monarquia militar. Certament, a la ciutat s'havia creat
un estat d'opinió que creia que la solució més adient era
la consolidació del poder unipersonal. Tanmateix,... 

O di inmortales! ubinam gentium sumus? in qua urbe vivimus? quam rem publicam habemus? Hic, hic sunt
in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimoque consilio, qui de nostro
omnium interitu, qui de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio cogitent! Hos ego video consul et de
re publica sententiam rogo et, quos ferro trucidari oportebat, eos nondum voce volnero! Fuisti igitur apud
Laecam illa nocte, Catilina, distribuisti partes Italiae, statuisti, quo quemque proficisci placeret, delegisti,
quos Romae relinqueres, quos tecum educeres, discripsisti urbis partes ad incendia.

CICERÓ (10643 aC), Catilinària, 1, 4

3. El primer triumvirat

Després que la constitució republica-
na semblava haver estat salvada per Ciceró,
en  avortar  el  cop  d'estat  de  Catilina,  tres
homes ambiciosos,  Pompeu,  Cèsar i  Cras,
arribaren, el 60 aC, a un pacte secret conegut
amb  el  nom  de  triumvirat.  Aquest  govern
tripartit  de  caràcter  no  oficial  tenia  la
finalitat,  per  damunt  de  tot,  de  repartir-se
entre tots tres les províncies: a Cras li tocà
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Orient; a Cèsar, la Gàl.lia, i a Pompeu, Itàlia, Hispània i Àfrica.
Aviat va morir Cras, mentre lluitava contra els parts.

Aleshores, Cèsar i Pompeu s'enemistaren. Pompeu, amb el
consentiment  del  senat,  va  intentar  governar  tot  sol,  però
Cèsar, després de les campanyes victorioses en la conquesta
de les Gàl.lies (on vencé el cap gal Vercingètorix), tornà a
Roma.  Per  a  fer-ho,  desobeí  les  ordres  del  senat  tot
traspassant  el  Rubicó,  límit  de  la  seva  província,  i  va
continuar la lluita contra els partidaris de Pompeu, els quals
derrotà definitivament a Munda, a la Bètica. Aquesta derrota
dels pompeians significà la fi de la guerra civil.

4. La dictadura de Cèsar

Gai Juli Cèsar, membre d'una família patrícia, va basar el seu èxit en tres pilars sòlids que li
garantiren un gran prestigi i li permeteren ser nomenat dictador vitalici: la fidelitat dels seus soldats
veterans, el suport de l'ordre eqüestre i la simpatia de la plebs. 

A més, va acumular els càrrecs més importants:
censor, pontífex màxim i imperàtor, que llavors encara
significava «cap de l'exèrcit». 

Mantingué una activitat política frenètica. Entre
les  nombroses  mesures  que  prengué,  com  a  pontífex
màxim va fer-se càrrec de la reforma del calendari per tal
que s'harmonitzés el temps oficial amb el temps real. 

Cèsar  fou  considerat  pels  aristòcrates  com  un
opressor de les velles llibertats republicanes. Així que un
grup de nobles dirigits per Brutus i Cassi, organitzà una
conjura que culminà amb l'assassinat de Cèsar el dia de les idus de març del 44 aC, en una sessió
del senat celebrada dins el recinte del teatre de Pompeu.

En asseure's, els conjurats el voltaren fent veure que li   retien acatament. Tot d'una, Til.li  Címber se li
acostà com si li anés a demanar un favor. Cèsar el refusà  i li  indicà  amb el gest que esperés un altre
moment. Til.li li estirà la toga per les espatlles; aleshores, mentre Cèsar deia en veu alta: «Això és una
violència!», un altre, Casca, el ferí per l'esquena, una mica sota el coll. Cèsar provà de fugir, però fou aturat
per una altra ferida. Llavors, en adonarse que per tots costats era amenaçat per punyals desembeinats, es
cobrí el cap amb la toga, mentre amb la mà esquerra feia córrer els plecs fins abaix de les cames, per tal
de caure amb més dignitat amb la part  inferior del cos tapada. Així fou mort per vintitres punyalades
sense proferir ni un sol crit, encara que alguns asseguren que, en abalançarseli Marc Brutus, li va dir: «Tu
també, fill meu?».

SUETONI (70130), Vida dels dotze Cèsars, 1, 82, 13

Caesar incautus ab ingratis occupatus est, cum quidem plurima praesagia futuri periculi dii immortales ei
obtulissent. Nam et haruspices praemonuerant ut diligentissime diem iduum Martiarum caveret, et uxor
Calpurnia, territa nocturno visu, orabat ut ea die domi subsisteret.

VALERI MÀXIM (S. I), 2, 57, 2
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5. El segon triumvirat

Després de la mort de Gai Juli Cèsar, les lluites van continuar entre els partidaris del vell
sistema republicà  i  els  continuadors  de  Cèsar.  Els  caps  visibles  d'aquestes  dues  faccions  foren
Octavi, nebot i hereu de Cèsar, i  Marc Antoni, el seu lloctinent. Tots dos personatges, juntament
amb Lèpid, decidiren formar un segon triumvirat per a un període de cinc anys. 

Aquest segon triumvirat s'inicià amb proscripcions terribles, com la de Sul.la. Una de les
primeres víctimes va ser Ciceró, que s'havia refiat infructuosament d'Octavi. 

Els triúmvirs venceren els assassins de Cèsar i aviat van prescindir de Lèpid. Marc Antoni i
Octavi arribaren a un acord segons el qual es repartien el poder i segellaven una aliança amb el
casament  de  Marc  Antoni  amb  Octàvia,  germana  d'Octavi.  Tanmateix,  Marc  Antoni  aviat  va
repudiar Octàvia i se n'anà amb Cleòpatra, amb qui es va casar el 37 aC. Octavi va aprofitar l'ocasió
per  iniciar  una guerra  de propaganda amb la  qual  acusava Marc Antoni  de pretendre convertir
l'Imperi  romà  en  una  monarquia  hel·lenística  amb  Cleòpatra  com  a  reina  i  amb  la  capital  a
Alexandria, a la costa septentrional d'Egipte. 

Esdevingut impopular Marc Antoni a Roma, va esclatar novament la guerra civil, declarada
pel senat a petició d'Octavi. La batalla decisiva contra la flota de Cleòpatra tingué lloc a Àccium, al
nord-est de Grècia, l'any 31 aC. El reialme hel·lenístic dels Ptolomeus, fundat després de la mort
d'Alexandre  el  Magne,  va  passar  a  ser  controlat  per  Roma,  com una  província  més  i  Octavi
esdevingué l'únic amo de Roma, fet que significà la fi de la república romana. 

1. Resol aquestes equacions lèxiques:

a. Octavi / Egipte = Pompeu / 
b. Licini Cras / aristòcrata = Espàrtac /
c. petita propietat / minifundi = gran propietat /
d. classe senatorial / optimats = cavallers i clients /
e. capturats en la guerra / esclaus = manumitits /
f. Sul.la / Mari = Pompeu /
g. Pompeu / mort a Egipte = Cèsar / mort a
h. Àccium / victòria d'August = Munda / victòria de
i. Occident / Octavi = Orient /
j. Mari / Sul.la = Antoni /
k. Espàrtac / Cras = Catilina /
l. Octavi / nebot de Cèsar = Marc Antoni /                             de Cèsar
m. u de març / calendes = quize de març /
n. Roma / Itàlia = Alexandria /
o. Itàlia i Hispània / Pompeu = Gàl.lia
p. fi de la guerra entre Cèsar i Pompeu / Munda = fi de la guerra entre Octavi i Antoni /
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2. Escriu, darrera de cada descripció, el terme que li correspongui:
 
a. Tribú de la plebs que redactà una llei agrària que posava fi al latifundisme, fet  pel qual fou

assassinat per l'oligarquia:

b. Encarregat pel senat de dirigir la guerra contra Mitridates i enemic de Mari. Imposà la dictadura a

Roma:

c. General i polític romà que esdevingué cap del partit popular i que s'enfrontà al cap dels optimats

pel comandament de l'expedició contra Mitridates:

d. Nuclis urbans fundats de nou per ciutadans oriünds de Roma amb tots els drets:

e. Part del poble de Roma que no gaudia de tots els drets de ciutadania, reservats als patricis:

f. Associació política de tres triúmvirs:

g. General romà, la mort del qual va trencar l'equilibri que hi havia entre Pompeu i Cèsar:

h. Senyor de Roma en suïcidar-se Marc Antoni i Cleòpatra:

i. Promontori d'Acarnània, a Grècia, davant del qual tingué lloc una batalla naval:

j. Patrici romà que, tement que s'instaurés la monarquia a Roma, va encapçalar la conspiració que

assassinà Cèsar. Fou la figura central de Juli Cèsar de Shakespeare i La mort de Cèsar de Voltaire:

k. Dama romana que, casada amb Antoni, finalment fou repudiada:

l. Reina d'Egipte que es va suïcidar i que ha esdevingut tema literari (Shakespeare, Alfieri, Gautier,

Terenci Moix), musical (Cimarosa, Mancinelli) i del cinema (Taylor, Colbert):

m. Militar i polític romà que, en ser derrotat a Farsalos, va fugir a Egipte, on fou assassinat per

ordre del Ptolomeu XIV, que pretenia congraciar-se amb Cèsar:

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

___ a. Revolta d'Espàrtac ___ g. Conjuració de Catilina
___ b. Conquesta d'Egipte ___ h. Batalla de Munda
___ c. Reformes dels germans Grac ___ i. Pas del Rubicó
___ d. Annexió de Grècia central ___ j. Assassinat de Cèsar
___ e. Guerra social ___ k. Batalla d'Àccium
___ f. Mort de Cras ___ l. Assassinat de Pompeu

4. Relaciona les famoses frases atribuïdes a Cèsar amb el moment en què van ser dites:

a. Alea iacta est 1. Després de la batalla de Zela contra Farnaces.
b. Veni, vidi, vici 2. En veure que un dels conjurats era Brutus.
c. Tu quoque, fili mi 3. En el moment de travessar el Rubicó.
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5. Relaciona el nom dels personatges històrics de la columna de l'esquerra amb els de la dreta,
tenint en compte la seva relació de rivalitat o enemistat:

a. Pompeu 1. aristocràcia romana a - ____
b. Cras 2. rei de Síria b - ____
c. Sul.la 3. Espàrtac c - ____
d. Grac 4. Mitridates d - ____
e. Ciceró 5. Sul.la e - ____
f. Mari 6. Anníbal f - ____
g. Escipions 7. Pompeu g - ____
h. Sertori 8. Cató h - ____
i. Octavi 9. Cèsar i - ____
j. Cèsar 10. Marc Antoni j - ____
k. Cleòpatra 11. Octàvia k - ____
l. Brutus 12. Pompeu l - ____
m. Escipió 13. Catilina m - ____

6. Indica, en cada sèrie, el nom intrús; a continuació, justifica la teva tria:

a. Cras, Pompeu, Antíoc, Cèsar.

 b. Descendent de Ptolomeu, Cleòpatra, reina d'Egipte, amant d'Octavi.

c. Marc Antoni, mort pels parts, triumvir, Cras

d. Cèsar, conqueridor de les Gàl.lies, Ciceró, historiador.

e. Octavi, nebot de Cèsar, August, lloctinent de Cèsar.

f. escenari d'una batalla naval, Filipos, Àccium, promontori de Grècia.

g. Lèpid, Octavi, Ciceró, Marc Antoni.

h. Tíber, Po, Rubicó, Àccium. 

i. Brutus, Antoni, Casca, Til.li Címber

j. Octàvia, germana d'Octavi, esposa d'Antoni, amant d'Octavi

k. amant d'Antoni, amant de Cèsar, amant d'August, Cleòpatra

l. Catilina, Cras, Pompeu, Cèsar

m. Suetoni, historiador, poeta, autor de Vides dels dotze Cèsars

n. Cassi, Brutus, Cèsar, Casca
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Espàrtac   i   els   seus   companys   s'apoderaren   d'alguns   campaments   i   devastaren   ciutats   de   la
Campània

      Spartacus,   Crixus,   Oenomaus,  effracto   Lentuli   ludo,   cum XXX  aut  amplius  eiusdem  fortunae   viris
eruperunt Capua; servisque ad vexillum vocatis cum statim X milia amplius coissent, homines non modo
effugisse contenti, iam et vindicari volebant. Subito impetu castra Clodi Glabri rapuerunt; inde Vareniana,
deinceps Thorani; totam pervagantur Campaniam, nec villarum atque vicorum vastatione contenti, Nolam
atque Nuceriam, Thurios atque Metapontum terribili strage populantur.

FLORUS, 2, 8, 35
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