
ELS IDUS DE MARÇ del 44 aC
(Tarraco Viva 2013- Projecte Phoenix et alii)

Les fonts històriques que ens parlen de la mort de Cèsar ho fan des del punt de vista de la
nobilitas, dels que hi estaven enfrontats; en donen la visió d'un traïdor, d'un tirà. Es tractà, doncs,
segons aquestes fonts, d'un tiranicidi, no d'un assassinat. 

Una visió ben diferent ens n'ofereix en Michael Parenti en el seu llibre L'assassinat de Juli
Cèsar.

Hi  estigueren  implicats  60  senadors,  23  dels  quals  atacaren,  entre  els  quals  no  havia
primeres figures; les primeres figures o eren mortes o es mantingueren a part, com és el cas de
Ciceró. 

Van triar el 15 de març perquè el 18 Cèsar se n'anava cap a Pàrtia a lluitar
contra els parts i perquè el 15 hi havia convocatòria de reunió del senat. 

Els idus de març era un dia festiu, molt semblant al nostre cap d'any, amb tota
la ressaca que això comporta.  Era la festa d'Anna Perenna,  deessa a qui es feien
ofrenes la nit del 14 de març, associada a l'aigua, a la renovació de la vida. 

Aquella nit, Cèsar no sopà a casa, sinó a casa d'un amic, que podia ser Emili Lèpid. Cèsar,
en els banquets no menjava ni bevia gaire; ni tan sols jeia al triclini: seia i treballava amb el seu
secretari. Els seus assassins sí jagueren i soparen junts. 

Brutus no era fill de Cèsar, però sí algú per qui sentia molta estimació. La seva mare havia
estat amant de Juli. Brutus fou nomenat pretor urbà, així com Cassi rebé el càrrec de pretor peregrí,
tot i haver estat pompeians, dins el que s'anomenà la clementia Caesaris.

Els presagis, els auguris de què ens parlen les fonts serveixen per a crear el personatge
divinitzable. 

La  reunió  del  senat  se  celebrà  a  la
cúria pompeiana,  a l'altra banda dels jardins
del teatre de Pompeu. 

Cèsar havia despatxat els seus lictores
i anava acompanyat de la  cohors Hispana, la
seva guàrdia personal, finançada per Balb .

De  les  23  punyalades,  només  dues
foren  mortals.  La  frase  Tu,  quoque,  fili  mi
sembla ser una llegenda. 

Els  conjurats  no  tenien  plans
post-assassinat: després de la mort de Cèsar,
en lloc de fer el que marcava la tradició, si es
tractava d'un tiranicidi, que era tallar-li el coll

i llançar el cos al Tíber, els conjurats es van amagar al temple de Júpiter Capitolí. Antoni també
fugí... De manera que el cadàver de Cèsar restà sol al peu de l'estàtua de Pompeu, fins que el seu
sogre, Calpurni Pisó, envià esclaus a recollir-lo i portar-lo a casa seva. Foren hores de silenci i por. 

Explica Ciceró que els titellaires, al cap de dues o tres hores, ja representaven la mort de
Cèsar. 



Calpurni organitzà el funeral, ja indicat en el testament del mateix Cèsar; fou un funus més a
la mida d'un rex que d'un magistrat:

. músics amb cançons especials

. ploracossos

. lictors

. imagines maiorum, en forma de bust

. actors amb roba del mort, recordant-lo

. actors

. gladiadors

. magistrats

. senadors

. legionaris (en actiu i retirats)

. llit fúnebre amb el cadàver amb màscara

La laudatio funebris fou feta per Marc Antoni.  Es llegí el testament de Cèsar (guardat, com
era habitual, per les vestals), en el qual deixava 300 sestercis per a cada ciutadà, a més dels seus
terrenys a l'altra banda del Tíber per a fer-hi un parc públic. La sorpresa fou enorme per als qui
creien que era un tirà,  de manera que tot  i  que la  incineració era  prevista,  com era preceptiu,
extrapomerium (fora muralles),  la gentada  improvisà una pira  in situ, al fòrum mateix, on encara
avui s'hi deixen flors. 

La sorpresa política fou que l'hereu nomenat en el testament de Cèsar no fos Antoni sinó
Octavi, de només 18 anys d'edat, fill d''una neboda de Juli i adoptat per ell mateix. 


