
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli Cèsar, 
tirà i visionari? 

 
 
 
 

L’esfondrament de la República romana 
 
 
 
 

Treball final de carrera  
de la Llicenciatura d’Humanitats que presenta 

Ramon Aspa Espinasa 
 
 
 
 

Tutora: Mònica Miró Vinaixa 
Consultor: Oriol Olesti Vila 

Avaluador: Narcís Figueras Capdevila 
Presentació: 29 de gener de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ramon Aspa Espinasa 2004 

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, 

compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la 

distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor. 



 2

 
 
Índex 
 
 
 
 
 
Introducció            3 
Capítol 1   Un jove prometedor      4 
Reflexió transversal  Optimates versus Populares     8  
Capítol 2   Començament del cursus honorum  10 
Capítol 3   Cèsar pretor     15 
Capítol 4   Cèsar cònsol     20 
Reflexió transversal  Els mandats extraordinaris   23  
Capítol 5   Guerra a les Gàl·lies    25 
Capítol 6   Anys de radicalització: 55, 54 i 53 aC 34 
Reflexió transversal  Tribuns de la plebs     37 
Capítol 7   Anys difícils: 52 i 51 aC   39 
Capítol 8   Un camí sense sortida: 50 i 49 aC  43 
Reflexió transversal  L’imperialisme romà i les províncies 46 
Capítol 9   Guerra Civil      50 
Capítol 10   Fi de la Guerra Civil i idus de març   56 
Reflexió final          59 
Bibliografia         61 



 3

Introducció 
 
La figura de Gai Juli Cèsar i l’escenari de la seva vida, l’esfondrament de la República romana, 
ha generat interès des del mateix moment en el qual va ser assassinat, el 15 de març de l’any 
44 aC. La bibliografia és abundant, tant l’antiga com la moderna i contemporània. I, a desgrat 
d’aquesta abundant bibliografia, persisteixen encara dubtes, interrogants i preguntes al voltant 
d’aquest personatge, Gai Juli Cèsar, i de la seva contribució a l’esfondrament de la República 
romana. 
 
Nosaltres som fills de la civilització romana. Qualsevol treball que la prengui com a objecte 
d’estudi ha de gaudir del nostre interès ja que, indirectament, estem parlant de nosaltres 
mateixos. L’entrada Juli Cèsar genera, en el conegut cercador Google, més de 700 resultats. En 
anglès, Julius Caesar, en dóna 420.000. És indicatiu, crec jo, de la fascinació que aquest 
personatge provoca encara avui en dia. 
 
El meu treball intenta aportar-hi un gra de sorra. En l’estructura que he concebut, la narració 
principal segueix, en la seva major part, la cronologia de la vida de Juli Cèsar, centrant-se, 
especialment, en el període de més rellevància política pública: el període que va des del 63 al 
44 aC; però no tot pot explicar-se dins d’aquest marc temporal i es per això que hi ha un seguit 
de reflexions transversals, dedicades a temes de gran importància per entendre l’esfondrament 
de la República romana: la lluita entre els optimates i els populares; l’excepcionalitat dels 
mandats extraordinaris de què va gaudir, entre d’altres, Juli Cèsar; la magistratura del tribunat 
de la plebs i una última dedicada a l’imperialisme romà i a les seves conquestes. Confio que els 
dos esforços combinats siguin aclaridors al lector a l’hora d’entendre les causes d’aquest 
esfondrament. 
 
L’extensió del treball limita necessàriament el tema. Aquest donaria per força més de 60 
pàgines. L’esforç de concreció s’ha fet en dos aspectes: l’oblit —intencionat— dels elements 
secundaris d’aquesta història1; i la pressuposició d’uns coneixements mínims d’aquest període 
per part del lector. Els destinataris ideals són, per tant, les persones semiiniciades en aquesta 
matèria. Confio que aquests dos esforços de concreció no malmetin el conjunt del treball. 
 
Com deia més amunt, la bibliografia sobre el tema és ingent. He volgut destacar mitjançant una 
tipografia diferent les fonts contemporànies o gairebé contemporànies de Cèsar, de les fonts 
més modernes, per ajudar el lector en la seva comprensió dels diversos punts de vista. 

                                                           
1 Secundaris en relació amb el protagonista principal d’aquest treball, Juli Cèsar. 
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Capítol 1 
Un jove prometedor 
 
No sabem del cert la data de naixement de Gai Juli Cèsar. Coneixem que va ser en el mes 
Quinctilis del calendari romà ja que, després de la seva mort, aquest mes va canviar de nom 
per fer-li honor i va passar a anomenar-se Iulius2; que va ser al voltant del canvi de segle —del 
II al I aC— i que va néixer en el si d’una família patrícia. Sigui com sigui, la tradició ha fixat 
aquesta data en el 13 de juliol de l’any 100 aC. 
 
Suetoni3 ens explica que, quan tenia 15 anys, el seu pare va morir. Tot i provenir d’una família 
patrícia i amb llarga tradició en la política romana, el pare de Gai no va arribar mai a cònsol, el 
cim de la carrera política romana4. De fet, dins de la seva família, feia 150 anys que cap Juli no 
es feia amb aquesta magistratura. 
 
Els dos cercles més importants en la vida d’un romà eren el cercle familiar —ja fos per relació 
sanguínia, ja fos per relació matrimonial— i el cercle de patronatge —relació patró/client—. En 
el cas del jove Gai, el primer cercle era de primer nivell mentre que el segon l’aniria 
desenvolupant a mida que s’anés fent adult.  
 
Grimal5 posa de relleu la importància del cercle familiar i la relació que tenia amb el matrimoni: 
Se concibe que en una sociedad en la que la célula familiar era tan fuerte, el matrimonio fuese 
considerado como un acto particularmente grave, ya que tenía por resultado introducir en la 
familia un elemento extraño necesario para su perennidad. [...] Las alianzas políticas tenían un 
gran papel, por lo menos en la aristocracia. 
 
Beard i Crawford6, al respecte de la relació de patronatge, afirmen que [aquesta relació] té els 
seus orígens en les primeries de la història de Roma. El client, en aquells primers temps, era un 
home d’estatus inferior que depenia de la protecció econòmica i personal del seu patró; havia 
de servir els seus interessos, potser treballant per ell o actuant amb deferència cap a la seva 
persona [...] La relació patró/client va provocar cadenes de connexions al llarg de la societat 
romana, en la mateixa ciutat de Roma i, més tard, a Itàlia i les províncies. 
 
La seva tia Júlia, germana del seu pare, estava casada des de l’any 111 aC amb Gai Màrius 
(157-86 aC), set vegades cònsol (107, 104, 103, 102, 101, 100 i 86 aC) i home mític per al 
romà que formava la plebs. Aquest, conjuntament amb Luci Corneli Sul·la (138-79 aC), cònsol i 
dictador, són els protagonistes —o millor, antagonistes— de la vida política romana entre el 110 
i el 80 aC. 
 
Abans de continuar, però, em sembla imprescindible ressenyar breument —basant-me en 
l’historiador Canfora7—, les principals fites d’aquests dos protagonistes de la vida política de 
Roma als inicis del segle I aC. 
 
 Luci Corneli Sul·la: Comença la seva actuació pública, de caràcter militar, durant els anys 

104 i 103 aC, al servei de Gai Màrius i a propòsit de la guerra numídica. Procònsol de Cilícia 
des del 96 al 92 aC, l’any 91 aC obté el recolzament del Senat contra Màrius. Té un paper 
fonamental durant la Guerra Social — guerra contra els aliats itàlics—. L’any 89 aC, amb 
l’ajut de la família dels Metels, guanya el consolat de l’any següent, el 88 aC. Quan, per 
culpa d’un tribú de la plebs, perd el mandat de la guerra contra Mitrídates en benefici de 
Màrius, Sul·la marxa sobre Roma. L’ocupa i, servint-se de les armes, fa aprovar una 

                                                           
2 MIRÓ, M. — ESPLUGA, X. (2002), pàg. 81. 
3 SUETONIO (2003), pàg. 59. 
4 Més endavant tornaré sobre aquest tema en parlar al respecte del cursus honorum, la carrera política 
tradicional romana. 
5 GRIMAL, P. (1999), pàg. 87. 
6 BEARD, M. — CRAWFORD, M.H. (1985), pàg. 62–63. 
7 CANFORA, L. (1999), pàg. 430–433.  
 



 5

legislació que beneficia els optimates —una de les faccions del Senat, la més tradicional i 
favorable a l’oligarquia d’uns pocs i la qual ell mateix, Sul·la, lidera—. 
No obstant això, el consolat de l’any 87 aC és guanyat per Luci Corneli Cinna, de la facció 
de Màrius. Deixa Roma i s’embarca cap a Grècia. Cinna el declara enemic públic però ell 
continua amb l’expedició contra Mitrídates. Després de la mort de Cinna l’any 84 aC torna a 
Itàlia per a envair-la. Ocupa novament Roma i és nomenat dictador seguint un procés de 
dubtosa legalitat. 
Comença el terror. Practica, amb els seus adversaris, les proscripcions, un tipus de justícia 
sumària. Exerceix una dictadura diferent de la tradicional magistratura del dret romà de sis 
mesos, ja que s’hi està des del 82 fins al 79 aC. Durant aquest temps, porta a terme una 
reforma constitucional orientada a restaurar el domini de l’oligarquia senatorial que s’havia 
vist afectada per les reformes introduïdes des del tribunat de Tiberi Grac l’any 133 aC. Cal 
assenyalar que limita en gran mesura els poders dels tribuns de la plebs. Es retira de la 
dictadura, probablement forçat pels seus propis partidaris, l’any 79 aC i poc després mor. 
 

 Gai Màrius: Destaca en la guerra contra Numància, i els seus patrons, els Metels, l’animen a 
emprendre carrera política. L’any 111 aC es casa amb Júlia, d’immillorable origen patrici. 
Segueix Quint Metel Macedònic a l’Àfrica, per lluitar contra Jugurta l’any 109 aC. Torna a 
Roma i és triat cònsol l’any 107 aC, el seu primer consolat. Els comicis per tribus li atorguen 
el mandat de l’exèrcit d’Àfrica. Porta a terme una reforma militar que obre als capite censi 
—proletaris desposseïts, és a dir, que no tenen res— la possibilitat d’allistar-se. Combat 
contra Jugurta l’any 104 aC i el venç. És reelegit cònsol els següents anys per fer front a 
dues tribus germàniques, els cimbris i els teutons, que amenaçaven amb el fet d’envair la 
península itàlica. Les venç l’any 102 i 101 aC. Gràcies a aquestes victòries militars, és cònsol 
des de l’any 104 al 100 aC. 
Gràcies a un tribú de la plebs, obté el comandament de la guerra contra Mitrídates que 
tenia, en aquell moment, Luci Corneli Sul·la. Aquest, com hem vist, respon ocupant Roma. 
Màrius fuig a l’Àfrica. 
Lluny de Roma Sul·la, torna a Itàlia, reuneix les seves tropes a Etrúria, s’uneix a Luci 
Corneli Cinna i ocupa Roma. Tots dos són cònsols l’any 86 aC però mor breument després 
d’accedir al seu setè consolat. 
 

Les lluites entre els partidaris de Sul·la —els optimates— i els partidaris de Màrius —els 
populares— sobreviuran a la mort de les dues figures principals i tindran efectes, en la política 
romana, durants els quaranta anys següents. Per això, dedico a aquest tema el capítol que ve a 
continuació i que constitueix una reflexió transversal sobre aquests enfrontaments. 
  
Com ha quedat assenyalat, Gai Màrius era l’oncle polític de Cèsar i morí quan el jove Gai tenia 
14 anys. No s’acaben aquí, però, les connexions de Gai amb la facció de Màrius, ja que el 
company del consolat de Màrius de l’any 86 aC, Luci Corneli Cinna, hereu de la facció de Màrius 
un cop mort aquest, fa divorciar Cèsar de Cosútia —filla d’una rica família eqüestre— per casar-
lo amb la seva pròpia filla, Cornèlia8.  
 
Quan Sul·la obté la dictadura, la posició del jove Gai és precària. Tant Suetoni9 com Plutarc10 
coincideixen a afirmar que Sul·la va acabar demanant-li que es divorciés de la jove Cornèlia. 
Però Gai s’hi va negar. Va ser la primera demostració del caràcter del jove patrici que, en 
oposar-se a accedir als desitjos del que aleshores era el dictador i l’amo suprem de Roma, va 
haver de fugir de l’urbs i amagar-se per no perdre la vida. I, quan va ser atrapat pels seus 
perseguidors, es veié constret a comprar-los per tal de conservar la vida11.  
 

                                                           
8 SUETONIO (2003), pàg. 59. 
9 SUETONIO (2003), pàg. 59. 
10 PLUTARCO (2003), pàg. 145. 
11 SUETONIO (2003), pàg. 60; PLUTARCO (2003), pàg. 146. 
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Finalment, i gràcies al fet que alguns parents seus van demanar perdó al dictador, Sul·la es 
mostrà clement, no sense abans fer una premonició segons la qual, en aquest jove12, hi havia 
molts “Màrius” i que seria, per tant, la perdició de la facció dels optimates del Senat. 
 
De ben segur que aquests inicis van provocar que hom considerés el jove Gai com a membre 
de la facció de Màrius i com opositor a la facció de Sul·la —els optimates—, tot i que això 
sembla cert més per omissió —no separar-se de Cornèlia— que per decisió. Esdeveniments 
posteriors de la seva carrera política ens confirmaran —o no— aquesta posició contra els 
optimates.  
 
La consideració segons la qual Cèsar simpatitzava amb la facció de Màrius o fins i tot hi 
pertanyia és potser el motiu del seu allunyament de l’urbs per marxar amb les tropes romanes 
cap a l’Àsia, tot i que també el viatge constituïa una manera de poder donar continuïtat a la 
seva educació i formació. 
 
Sense cap mena de dubte, la guerra civil entre Màrius i Sul·la va tenir un efecte devastador per 
al poble romà i, especialment, per a l’oligarquia d’homes presents al Senat. Molta sang va ser 
vessada dins i fora de les muralles de Roma però especialment dins; molts senadors i cavallers 
romans van ser exiliats, si no executats, i les fortunes van canviar de mans d’un dia per l’altre 
gràcies a les proscripcions.  
 
El jove Gai no va tornar a Roma fins després de la mort de Sul·la i, durant el temps que va 
passar a l’Àsia amb l’exèrcit, va aconseguir dues coses13 que el van acompanyar la resta de la 
seva vida: la primera, aixecar rumors que havia accedit a contactes sexuals amb Nicomedes, el 
rei de Bitínia —durant la celebració del triomf a les Gàl·lies, molts anys després, els seus soldats 
encara en feien mofa— i la segona, obtenir la corona cívica en la conquesta de Mitilene per 
mèrits en el combat —corona que estava feta de fulles de roure i que podia portar sempre que 
volgués—. 
 
L’any 78 aC, a la mort de Sul·la, com ja hem dit, torna precipitadament14 a Roma. Tot i només 
tenir 22 anys, un dels cònsols d’aquell any, Marc Emili Lèpid, li ofereix de participar en una 
revolta contra les directrius sul·lanes. Suetoni15, que relata aquest fet, també addueix les raons 
per les quals el jove Gai va declinar participar en la revolta [...] se abstuvo de tomar partido por 
Lépido, desconfiando no sólo de la capacidad de éste, sino también de la oportunidad, que había 
encontrado menos favorable de lo que creyera.  
 
Canfora16 valora aquesta decisió com una mostra evident de la grandesa política del jove: 
[César] actúa como un líder que sabe que es reconocido como tal; valora las propuestas y las 
posibilidades de Lépido y las descarta. Éste, que es mucho más anciano, [...] lo invita 
calurosamente y con grandes promesas a compartir la aventura de la revolución, advirtiendo en 
César a un jefe popular. Pero César ya tiene el ojo clínico del político maduro, lo cual le permite 
distinguir entre un aventurero y un jefe con posibilidades de éxito. [...] En esta rapidez de 
valoración y reflejos se halla ya el político provisto de la [...] capacidad de intuir movimientos. 
 
Després d’aquesta decisió, el jove Gai s’exercita en el fòrum —no era una cosa aliena en les 
carreres dels joves prometedors— en un parell de processos judicials contra senadors 
poderosos d’aquell moment, com Gneu Corneli Dolabel·la17. Les possibilitats d’èxit eren remotes 
ja que l’acusador, Gai, era massa jove i inexpert mentre que els advocats defensors eren els 
millors del moment. Va perdre, però, si hem de creure Plutarc18, aquests processos li feien 
guanyar [...] una notable popularidad como abogado gracias a su elocuencia y despertaba una 

                                                           
12 SUETONIO (2003), pàg. 60; PLUTARCO (2003), pàg. 146. 
13 SUETONIO (2003), pàg. 60. 
14 SUETONIO (2003), pàg. 60. 
15 SUETONIO (2003), pàg. 60. 
16 CANFORA, L. (1999), pàg. 19. 
17 SUETONIO (2003), pàg. 61; PLUTARCO (2003), pàg. 148. 
18 PLUTARCO (2003), pàg. 148–149. 
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extraordinaria simpatía entre las clases populares merced a su manera de ser campechana y su trato 
sencillo y porque sabía tratar a la gente con una habilidad impropia de su juventud. 
  
Suetoni19 no ens diu res al respecte però ens avisa que, possiblement, la popularitat del jove 
Gai tenia una doble cara i que [...] tanto para evitar una posible venganza como por placer y 
descanso [...] va marxar a Rodes a millorar la seva oratòria amb el mateix professor que havia 
tingut Ciceró. 
 
És durant aquest viatge cap a l’illa de Rodes que Gai és capturat per un escamot de pirates. 
Suetoni relata aquest fet d’una manera molt diferent a com ho fa Plutarc. Per a Suetoni20, el 
jove Gai va ser capturat pels pirates prop de l’illa de Farmacusa i, tot indignat, va romandre 
prop de quaranta dies en les seves mans fins que el rescat de cinquanta talents va ser pagat. 
Després ens explica la venjança del jove, que reuneix una flota i, perseguint-los, atrapa els 
pirates i els fa executar com a càstig. Plutarc21 ens en dóna una versió un pèl diferent en la qual 
l’arrogància del jove té un paper principal, ja que aquest, en saber que el primer rescat era de 
vint talents, es va posar a riure i els en va prometre cinquanta. Va insultar i menysprear els 
seus captors i els va amenaçar de matar-los a tots un cop alliberat; i, efectivament, un cop 
recuperada la lliberat, els va capturar i els va portar davant del governador de la província 
d’Àsia. Aleshores, el mandatari no va voler fer el que el jove havia jurat —matar-los—. Per això 
Gai el va desautoritzar i ell mateix va donar l’ordre d’executar-los. 
 
Biografies posteriors a aquestes dues van magnificar, encara més, aquest incident, com a 
demostració —primerenca— d’arrogància i, al mateix temps, de protecció de la fortuna. 
 
En resum, de tot el que ha estat analitzat fins ara, podríem inferir que la joventut de Gai Juli 
Cèsar no degué ser gaire diferent de la d’altres joves que, com ell, van estar en el bàndol dels 
perdedors i que es van haver d’espavilar. És cert que la negativa al divorci demanat per Sul·la 
demostra un caràcter fort i decidit, ja que pocs haurien gosat desafiar, en aquell moment, 
l’home més poderós de Roma. Potser ho va fer per amor. O potser guiat per l’obligació moral 
envers el seu oncle, Màrius, que, possiblement, va participar en la decisió abans de morir.  
 
En qualsevol cas, em reafirmo a dir que res del que es va esdevenir fins a aquell moment no 
havia de portar Gai Juli Cèsar a les posicions extremes de mitjan segle I aC, i sóc del parer que 
l’anàlisi que en fa Plutarc22 és, si més no, agosarada en afirmar que —la negreta és meva—: 
[César] se iba granjeando, además, cierta influencia política gracias a su hospitalidad, a las comidas y 
banquetes que organizaba y en general por su espectacular régimen de vida. Al principio sus adversarios 
pensaban que su influencia se desvanecería tan pronto como cesara su dadivosidad, así que no se 
inquietaban ante su éxito con la gente del pueblo. Pero más adelante, al comprobar sus adversarios que 
su poderío se había hecho enorme y difícil de desbancar, y que apuntaba a llevar a cabo una completa 
revolución del estado, se percataron de que no debemos considerar pequeño el comienzo de nada, ya 
que poco a poco empieza a hacerse grande, sobre todo si por despreciarlo no se le va pondiendo límites. 

                                                           
19 SUETONIO (2003), pàg. 61. 
20 SUETONIO (2003), pàg. 148–149. 
21 PLUTARCO (2003), pàg. 146–147. 
22 PLUTARCO (2003), pàg. 149. 
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Reflexió transversal 
Optimates versus Populares 
 
En Roma había a la sazón dos partidos importantes: el de Sila, que hasta ahora había sido 
todopoderoso, y el de Mario, que por entonces pasaba por sus horas más bajas y vivía atemorizado y 
humillado. Així és com Plutarc23 sintetiza la situació de la política romana en els primers anys de 
la carrera de Cèsar.  
 
Grimal24 estableix la creació dels populares durant el tribunat dels germans Grac, Tiberi durant 
l’any 133 aC i Gai els anys 123 i 122 aC: [...] la obra de los Gracos, muy pobre si se consideran 
únicamente sus resultados prácticos, se reveló muy importante al provocar la formación de un 
partido popular cuyos jefes hostigaron hasta el fin de la República al partido senatorial, 
provocando y acrecentando el malestar que pronto estalló en una crisis que sacudió los 
cimientos mismos del poder romano. 
 
Sul·la, líder dels optimates, va voler reduir els poders dels tribuns de la plebs —conscient de la 
importància que el tribunat de Tiberi i Gai Grac havia tingut en la creació d’un corrent polític 
popularis—, i la preponderància va anar a parar a la oligarquia senatorial. Aquesta és la queixa 
que Sal·lusti25 posa en boca de Catilina: [...] desde que la República cayó bajo el poder y el dominio 
de unos cuantos potentados, a ellos les pagan reyes y tetrarcas de modo permanente los tributos, a ellos 
van a parar los impuestos de pueblos y naciones; todos los demás, los emprendedores, los capaces, 
nobles y plebeyos, quedamos reducidos a la condición del vulgo, sin influencia, sin poder de decisión, 
esclavos de aquellos a los que haríamos temblar si la República se mantuviera sin esa lacra.  
 
Syme26 ens ho descriu de la manera següent: Restablecidos [els optimates] en el poder por un 
tirano militar [Sul·la], enriquecidos por la proscripción y el asesinato, más gordos cada vez con 
los despojos de las provincias, carecían de base para lograr coherencia interna y de valor para 
realizar las reforma que pudiera justificar el gobierno de clase y el privilegio. Los diez años de 
guerra en Italia no sólo corrompieron su integridad; quebrantaron también su espíritu. 
 
I Le Glay27, al respecte dels optimates i els populares, afirma —el subrallat és meu—: [...] se 
sabe que las oposiciones políticas en Roma se forman no por la pertenencia a una clase social, 
sino más bien según la pertenencia a tal factio, a tal grupo político (para no emplear la 
palabra partido), que se constituye y se disuelve no por un programa, sino a propósito de las 
decisiones precisas que hay que tomar. 
 
Syme28 també critica aquesta visió de dos partits polítics enfrontats, ja que per ell dentro del 
Senado, en sí una oligarquía, un estrecho círculo, el de los nobiles o descendientes de casas 
consulares, fuesen de origen patricio o plebeyo, consideraba la magistratura suprema como la 
prerrogativa del nacimiento y la recompensa a la ambición. Més endavant: los nobiles vigilaban 
celosamente no sólo la admisión al senado, sino el acceso al consulado. I també ens diu que: 
La vida política de la República romana recibió su sello y sus orientaciones no de unos partidos 
y programas de carácter moderno y parlamentario, Optimates y Populares, nobiles y novi 
homines, sino de la lucha por el poder, la riqueza y la gloria. Los contendientes eran los nobiles 
entre ellos, como individuos o en grupos, a cara descubierta en las elecciones y en los 
tribunales de justicia, enmascarados en las intrigas secretas. I encara més: La competencia era 
fiera e incesante. La influencia familiar y la riqueza no bastaban por sí solas. Por ambición, o 
para su seguridad, los políticos entablaban alianzas. La amicitia era una arma de la política, no 
un sentimiento basado en la afinidad de caracteres. 
 

                                                           
23 PLUTARCO (2003), pàg. 151. 
24 GRIMAL, P. (1999), pàg. 47. 
25 SALUSTIO (2001), pàg. 124–125. 
26 SYME, R. (1985), pàg. 43. 
27 LE GLAY, M. (2001) pàg. 210. 
28 SYME, R. (1985), pàg. 28–31. 
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Devem a Mommsen29 la lectura dels populares i els optimates com a partits polítics. D’aquesta 
lluita de poders, en va fer, en efecte, una transposició anacrònica en establir una comparació 
amb la situació que es vivia a Europa a les acaballes del segle XIX, on hi havia un partit 
conservador —els optimates— i un partit lliberal —els populares—. Aquesta analogia és, però, 
incorrecta, ja que optimates y populares no designan partidos ni tampoco designan clases30. 
 
Podria ser que l’oposició entre optimates i populares fos una lluita de classes?. Le Glay31 ens 
respon de la manera següent: Rotundamente no. Porque no sólo se encuentran en los 
populares [..] miembros de la clase dominadora comenzando por Tiberio y Cayo Graco [...] o 
incluso el gran patricio C. Julio César; [sino que tambien] se encuentran entre los optimates 
hombres tan distintos socialmente como los patricios de alto y venerable rango y homines novi 
como Cicerón de Arpino. 
 
Què s’amaga, doncs, darrere d’aquestes dues etiquetes? 
 
Gelzer32 explica els termes optimates i populares tot dient que el primer designava la majoria de 
la classe governant que defensava l’autoritat del Senat i l’status quo, mentre que el segon 
servia per a aplegar sota una mateixa denominació individus o petits grups sense gaire 
organització que decidien treballar políticament mitjançant les assemblees i ignorar l’opinió de la 
majoria del Senat. 
 
Le Glay33, en línia amb Gelzer, els defineix així: [...] se puede hablar de tendencias que 
enfrentan con frecuencia a los amigos del pueblo o populares con los amigos de la aristocracia 
u optimates. 
 
Ciceró34, en la seva obra De Republica, parla dels optimates en aquests termes: [...] cuando 
unos pocos dominan la República en razón de su riqueza o de su nacimiento o por otras razones, es una 
factio, pero ellos mismos se llaman optimates; i el mateix Ciceró35, en el seu discurs Pro Sestio, diu 
que Populares son en sus actos y discursos los que quieren ser agradables a la multitud. 
 
Suárez36, en un article dedicat a esbrinar si César es comportava com un polític popularis, arriba 
a la conclusió següent: César reúne, por tanto, las dos vertientes de los populares. Por una 
parte, era un líder popular porque atendía las necesidades básicas del pueblo: distribución de 
tierras en Italia y las colonias; abastecimiento de trigo; alivio de las deudas y los alquileres; 
además favoreció las condiciones para asegurar un incremento de la ratio de nacimientos. Por 
otra, cuidó también la faceta más demagógica, organizando entretenimientos para la plebe y 
distribuyendo regalos; se convirtió así en un carismático gobernante. No obstante, y ésa fue 
quizá su mayor innovación en la órbita de los populares, fue ante todo moderado y conciliador 
en sus propuestas, pese a su posición autocrática. [...] César no fracasó por la debilidad 
permanente que acosó y acabó derribando a otros populares que actuaron como simples 
tribunos de la plebe antes que él (los Gracos, Apuleyo Saturnino, Clodio, ...) sino que su 
programa fue más allá de lo que la propia res publica podía ya asimilar. 
 
En definitiva, doncs, César va seguir les tàctiques populares però va saber conjugar aquestes 
tàctiques amb un sentiment d’home d’estat superior al que havien demostrat, fins a aquells 
moments, altres líders considerats populares. 

                                                           
29 MOMMSEN, T. (2003), vol. 5. 
30 ROBERTSON, E. (2002). 
31 LE GLAY, M. (2001) pàg. 210. 
32 AA.VV. (1994), pàg. 12. 
33 LE GLAY, M. (2001) pàg. 210. 
34 ROBERTSON, E. (2002). 
35 ROBERTSON, E. (2002). 
36 SUÁREZ PIÑEIRO, A.M. (1997), pàg. 274. 
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Capítol 2 
Començament del cursus honorum 
 
Un jove patrici com Cèsar tenia molt clar el camí que calia seguir i les etapes que aquest camí 
representava. De manera genèrica, l’itinerari de les magistratures —cursus honorum— constava 
de les etapes següents, de menys a més important: 
 Qüestor: Cada any se n’elegien vint. Dos d’ells estaven al càrrec del Tresor de Roma, 

mentre que els altres ajudaven els governadors de les províncies. 
 Edil: Cada any se’n triaven quatre, dos de patricis, edils curuls, i dos de plebeus, edils de la 

plebs. Tenien cura del bon funcionament de la ciutat: els carrers, el trànsit, etc. Tot i no ser 
una magistratura obligada —la tradició parlava del triümvirat qüestor-pretor-cònsol—, a la 
pràctica era important ser-ne. 

 Pretor: Cada any se n’escollien vuit. Eren els encarregats d’administrar justícia a Roma i 
Itàlia. Podien manar exèrcits en temps de guerra. 

 Cònsol: Cada any se’n designaven dos. Convocaven el Senat i el presidien. Era el cim de la 
carrera política romana. Podien manar exèrcits en temps de guerra.  

 Censor: Se’n nomenaven dos cada cinc anys i per un període de divuit mesos. Eren els 
encarregats de revisar les llistes de senadors, redactar contractes d’obres públiques i de 
recaptacions d’impostos, etc. Haver estat cònsol era un requisit necessari però no suficient 
per ser escollit censor. 

 
En l’època de Cèsar i gràcies a Sul·la, que va reivindicar la lex annalis, hi havia unes edats 
mínimes per a accedir a aquestes magistratures37: 29 anys per a ser qüestor, 39 per a ser 
pretor i 42 per a ser cònsol. A més, també es va instaurar el termini de 10 anys necessari per a 
repetir magistratura, bàsicament per tornar a ser cònsol. 
 
La carrera política de Cèsar va començar, però, amb l’elecció a tribú militar en les eleccions de 
l’any 72 aC, amb una victòria per sufragi popular, quan va ser triat entre els vint-i-quatre 
tribuns militars que votava el poble38. En donen testimoni Suetoni39 i Plutarc40 i el segon posa 
aquesta elecció com a exemple de la [...] simpatía que despertaba ante el pueblo. 
 
Hi havia una magistratura a la qual Cèsar no podia optar —tret que fos adoptat per un membre 
de la plebs— i que havia de tenir una importància cabdal en l’esdevenir polític de Cèsar els 
propers anys. Aquesta magistratura no era altra que la del tribunat de la plebs.  
 Tribú de la plebs: Cada any se n’elegien deu. Tots ells havien de ser membres de la plebs. 

Tenien el poder de vedar qualsevol llei proposada pel Senat o per altres magistrats. 
Presidien l’assemblea de la plebs, les decisions de la qual tenien caràcter de llei.  

 
Suetoni esmenta una dada general però important per al futur de Cèsar i per a les seves 
relacions polítiques. Afirma41 que [...] se esforzó al máximo en ayudar a los que promovían el 
restablecimiento de la potestad tribunicia, cuyo poder había debilitado Sila.  
 
Què és el que havia fet Sul·la? Segons alguns autors42, va anul·lar la capacitat dels tribuns de la 
plebs de legislar i, a més, va forçar que es prohibís a qualsevol home que havia obtingut 
aquesta magistratura l’accés a cap altra, ja fos el consolat, la pretura, etc. D’aquesta manera, 
volia impedir que el tribunat fos atractiu per a la gran majoria dels individus que volien seguir 
una carrera política. Segons aquests autors, Sul·la va mantenir el dret de vet dels tribuns, si bé 
aquest punt no està del tot clar i hi ha discrepàncies entre els diferents estudiosos. 
 
Aquesta era la situació del tribunat de la plebs quan Cèsar començava la seva carrera política. 
Hi havia dos homes més en aquells moments que mereixen la nostra atenció. Són, ordenats de 

                                                           
37 AA.VV. (1994), pàg. 201.  
38 SUÁREZ PIÑEIRO, A.M. (1997), pàg. 249. 
39 SUETONIO (2003), pàg. 62. 
40 PLUTARCO (2003), pàg.149. 
41 SUETONIO (2003), pàg. 62. 
42 AA.VV. (1994), pàg. 201. 
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més a menys edat, Marc Licini Crassus i Gneu Pompeu. Les connexions de tots dos amb Gai Juli 
Cèsar són una part molt important d’aquest treball per entendre la decisió de Cèsar de creuar el 
Rubicó l’11 de gener de l’any 49 aC.  
 
Marc Licini Crassus era, probablement, l’home més ric de Roma l’any en el qual Cèsar va ser 
tribú militar, el 71 aC. I, molt probablement també, va continuar sent-ho fins a la seva mort, 
esdevinguda l’any 53 aC.  
 
Gneu Pompeu era un jove general de 35 anys l’any 71 aC, el qual, tot i la seva joventut, ja 
tenia grans campanyes en el seu haver i, de fet, havia ajudat Sul·la a conquerir el poder deu 
anys abans. En aquell moment, se’l coneixia ja com Gneu Pompeu el Gran —en llatí, Magnus—, 
en clara comparació amb Alexandre Magne. 
 
Tots dos van ser cònsols l’any 70 aC, tot i que no es tenien cap mena de simpatia. Pompeu, de 
fet, havia passat per sobre de totes les tradicions del Senat, ja que, fins aleshores, no havia 
gaudit de cap magistratura del cursus honorum ni tenia l’edat per ser-ho. Com s’ho van fer? 
 
Segons explica Robin Seager a la CAH43, tots dos eren, en aquells moments, generals 
victoriosos: Pompeu, a Hispània, contra Sertori —l’últim enemic de Sul·la i el Senat, ja que era 
un lloctinent de Màrius que s’havia escapat i s’havia fet fort en terres hispanes i que, sis anys 
després, encara feia la guitza al Senat—; i Crassus contra l’esclau Espàrtac i les seves tropes de 
desesperats que havien posat en perill Roma mateixa. 
 
Mentre, al primer, se li havia atorgat un triomf —cerimonial honorífic de caràcter religiós que es 
concedia al general victoriós i que era la màxima recompensa possible—, al segon, no, ja que la 
victòria era sobre esclaus i no sobre tropes regulars, de manera que només havia obtingut una 
ovació. Aquesta diferència agreujava les diferències que ells dos mantenien des de la revolta de 
Sul·la. 
 
A més, tant Crassus com Pompeu estaven en possessió d’un exèrcit que encara no havien 
llicenciat, tot i que, segons aquest autor, cap dels dos no va utilitzar aquesta mesura per fer 
pressió al Senat i al poble de Roma en el moment de presentar-se a les eleccions pel consolat 
de l’any 70 aC.  
 
L’explicació que ens ofereix aquest autor dins la CAH és que, tot i que Pompeu no complia els 
requisits per optar al consolat, car tenia menys edat que la necessària per llei, no havia estat 
pretor o qüestor abans de ser cònsol, etc, el Senat, mitjançant un decret, el va fer exempt de 
complir la lex annalis; així, va poder accedir al consolat.   
 
Crassus devia calcular que un home com Pompeu, a punt de celebrar un triomf, general 
victoriós que havia tingut set anys seguits de comandament proconsular i que gaudia d’una 
exempció del Senat, guanyaria un dels dos llocs segurs i que, per tant, era millor pactar amb ell 
per garantir-se l’altre. I així ho va fer. Fou per aquest motiu que tots dos van ser elegits cònsols 
l’any 70 aC, un any que convé destacar amb vermell ja que va ser aquell en el qual els poders 
dels tribuns de la plebs van ser restaurats al mateix nivell d’abans de la reforma de Sul·la. 
 
Segons afageix Robin Seager44, la restauració d’aquests poders i [...] l’explotació que del 
tribunat faran Pompeu, Crassus i Cèsar té molt a veure amb l’engrandiment, encara més, del 
poder individual que l’oligarquia veié, justificadament, com l’amenaça més gran a la seva 
preponderància col·lectiva. 
 
En aquestes alçades del treball, només cal dir que la restauració dels poders dels tribuns de la 
plebs va ser molt important per a l’esdevenir polític de la República Romana i que la utilització 
que, d’aquest fet, van fer-ne els principals polítics del moment va ser un dels condicionants de 

                                                           
43 AA.VV. (1994), pàg. 223–224. 
44 AA.VV. (1994), pàg. 227. 
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l’escenari polític dels vint anys següents. Aquesta importància del tribunat m’ha obligat a 
dedicar-li una reflexió transversal, reflexió que faig més avançat el treball. 
 
Syme45, molt més agressiu, qualifica el consolat de Pompeu i Crassus com a cop d’estat pacífic.  
 
Tornant a Cèsar, aquest es va esforçar, tal i com assenyala Suetoni, a ajudar aquells que volien 
restaurar el poder dels tribuns de la plebs. És possible que, darrera d’aquest “aquells”, s’amagui 
la figura de Marc Licini Crassus. Per tant, es poden fer conjectures al voltant de l’acostament de 
Cèsar a Crassus que tant marcarà els deu anys següents de la vida política de Cèsar. Aquest, 
davant del cursus honorum i la seva candidatura a les magistratures de qüestor, edil i pretor, 
necessitava diners per finançar la seva carrera política i Crassus era la persona idònia per fer-li 
de prestador. 
 
I la relació amb Pompeu? Val a dir que és molt menys clara tot i que, com afirma Robin Seager 
a la CAH46: [al respecte de Pompeu] la rapidesa en el seu ascens i l’aspecte exclusivament 
militar d’aquest va provocar que no tingués ni el temps ni l’oportunitat de desenvolupar la xarxa 
intrincada de relacions que un home que hagués accedit per camins més convencionals al 
consolat tindria. És a dir, a banda d’altres consideracions, que li mancava recolzament entre els 
membres del Senat. Podria ser Cèsar un d’ells? Jo crec que sí. 
 
També durant l’any 70 aC és elegit Cèsar qüestor i li toca en sort la província d’Hispània 
Ulterior. Abans de marxar, però, moren Júlia, l’esposa de Màrius i tia de Cèsar, i Cornèlia, la 
dona de Cèsar —aquella que Sul·la volia que menyspreés—. Com a pater familias de la família 
Júlia, li toca fer l’oració fúnebre en honor de la seva tia. Aquest discurs, recollit tant per 
Suetoni47 com per Plutarc48, va causar una gran impressió a la gent que s’havia congregat al 
fòrum per sentir-lo, ja que va mostrar per primera vegada des de la mort de Màrius els retrats 
de la seva família. A més, Cèsar era un excel·lent orador que va aprofitar per recordar als que 
s’havien reunit allí —si hem de creure Suetoni— els seus orígens reials per línia materna i els 
seus orígens divins per línia paterna. Sota el meu parer, aquesta apel·lació als orígens de la 
seva família fins a fer-los remuntar a una nissaga reial i divina no expressa un desig precoç per 
la reialesa, sinó que seria una manera de recordar a tots els presents que ell, Gai Juli Cèsar, 
tenia un arbre genealògic sense màcula.  
 
Quan més tard fa el discurs en honor de Cornèlia, el duu a terme al marge de la tradició que 
contemplava discursos honorífics només per a dones que haguessin gaudit d’una vida llarga i 
fructífera. Aquesta innovació —potser fruit de l’amor que sentia per ella i que va evitar el divorci 
uns anys abans?— va ser ben rebuda per part del poble, ja que, segons Plutarc49: Esto [el 
discurs fúnebre] le reportó de nuevo el favor de la gente y le atrajo nuevas simpatías de la multitud, en 
tanto que le veían como alguien que se merecía su cariño por su sensibilidad y su delicado tacto. 
 
Poc sabem del temps que va passar a la província que li havia estat encomanada però sí que 
podem fer hipòtesis al voltant d’un dels objectius més clars en les estades a províncies dels 
joves patricis, que no era altre que guanyar clients, és a dir, establir relacions de patró-client 
amb la gent de la província. Tal i com hem vist més amunt, aquesta relació era d’obligació en 
ambdós sentits i un patró se sentia obligat en la seva relació amb un client en la mateixa 
mesura que un client se sentia obligat a respondre quan el patró el reclamava. 
 
L’any 68 aC s’incorpora al Senat com a membre de ple dret després de desenvolupar el càrrec 
de qüestor i tornar d’Hispània. Els primers anys en el Senat eren d’aprenentatge: parlar poc i 
escoltar molt. No seran diferents per a Cèsar, el qual, fins que accedeix al càrrec d’edil curul 
l’any 65 aC, dóna pocs senyals d’activitat. Són anys de glòria per a Pompeu, que obté diversos 

                                                           
45 SYME, R. (1985), pàg. 51. 
46 AA.VV. (1994), pàg. 228. 
47 SUETONIO (2003), pàg. 62. 
48 PLUTARCO (2003), pàg. 150. 
49 PLUTARCO (2003), pàg. 150. 
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comandaments especials, els quals són aprovats per Cèsar50, com ara la llei Gabínia de l’any 67 
aC, que li atorga el comandament contra els pirates, i la llei Manília de l’any 66 aC, que li dóna 
el comandament de la guerra contra Mitrídates.  
 
La reflexió que fèiem abans al respecte de la joventut de Cèsar pot tornar a ser perfectament 
vàlida en aquest moment. Cèsar s’ha situat en el cursus honorum, ha aconseguit, de moment, 
tot el que s’ha proposat, i l’únic que s’ha sortit del guió preestablert per a joves patricis com ell 
ha estat el discurs en el fòrum en ocasió de la mort de Cornèlia. La presència de les imatges de 
la família de Màrius en la processó fúnebre demostra —una vegada més!— el fort caràcter del 
jove. 
 
Segurament és cert que ell i Crassus mantenen una certa relació —amb quants joves més 
semblants a Cèsar mantenia relacions d’amicitia Crassus?— i que, quan ha estat a províncies, 
ha aprofitat l’avinentesa per guanyar clients. Tot plegat, doncs, és molt similar al que devien fer 
els patricis de la mateixa generació que Cèsar. 
 
La fita que Cèsar es proposava a continuació, l’accés al càrrec d’edil curul, era un desafiament 
per les característiques pròpies d’aquest: només hi havia dos llocs —cada any s’elegien dos 
edils curuls— i, a més, era un càrrec que implicava gastar molts diners, ja que s’esperava d’un 
edil curul que organitzés uns jocs i que, a més, aportés diners per embellir la ciutat de Roma. 
 
Els dos edils curuls per a l’any 65 aC van ser Gai Juli Cèsar i Marc Calpurni Bíbul, dos patricis 
d’immaculat arbre genealògic. El programa de Cèsar va ser ambiciós. Segons diu Suetoni51 va 
embellir [...] además del lugar destinado a los comicios, el foro y las basílicas, [...] también el 
Capitolio. [...] Prodigó, unas veces junto a su colega y otras él solo, cacerías y juegos, con lo que 
consiguió, merced a aquellos gastos hechos a medias, ganarse únicamente él el favor del pueblo. És a 
dir, que, tot i pagar-ho a mitges, només Cèsar va obtenir el favor de la gent, deixant Bíbul en 
mala posició. A banda de tot això, també va organitzar uns jocs en honor del seu pare —mort 
vint any enrere! — amb 320 parelles de gladiadors52, fet que va merèixer un toc d’atenció per 
part del Senat, ja que la presència de tants gladiadors a Roma podia provocar algun aldarull. 
 
Segons Plutarc53, i gràcies a aquests generosos dispendis econòmics, [...] borró todo recuerdo de 
los ambiciosos esfuerzos de quienes le habían precedido en dicha magistratura. Con tales decisiones se 
predispuso a su favor al pueblo hasta tal punto que cualquier ciudadano le proponía para nuevos cargos 
y nuevos honores con que recompensarlo. 
 
És, doncs, en aquest moment quan Cèsar comença a destacar, a donar-se a conèixer, a 
demostrar que ell és, d’alguna manera, diferent a la resta. El poble ja l’estimava —ho hem vist 
abans— però ara l’adora. El preu que li ha calgut pagar ha estat doble: d’una banda, un 
endeutament enorme i, de l’altra, l’enemistat d’alguns, entre ells Bíbul, que ha vist com el seu 
any en el càrrec d’edil ha quedat ofuscat completament pel seu col·lega. Enemistar-se amb 
Bíbul era perillós, ja que, com defensen alguns autors54, la carrera política a Roma estava 
estratificada per piràmides d’edat —d’una manera molt més acusada que la política d’avui en 
dia— i això significava que, al llarg de la vida política de Cèsar, estaria lluitant constantment 
amb els representants de la seva mateixa generació, homes de la seva edat. Això ja era així 
“des de sempre”, però, amb el reforçament que, de la lex annalis, va fer Sul·la, el “problema” 
es va accentuar. A més, l’estructura piramidal del cursus honorum —de vint places per a 
qüestors es passava a vuit per a pretors i a dos per a cònsols— implicava que la lluita es 
tornava més i més aferrissada a mida que s’anaven pujant esglaons.  
 
Una altra decisió que va prendre Cèsar mentre era edil curul i que dóna més indicis que la seva 
carrera política no seria normal va ser el determini de tornar al seu lloc els trofeus i les estàtues 

                                                           
50 CANFORA, L. (1999), pàg. 35. 
51 SUETONIO (2003), pàg. 65. 
52 PLUTARCO (2003), pàg. 151. 
53 PLUTARCO (2003), pàg. 151. 
54 BEARD, M. — CRAWFORD, M.H. (1985), pàg. 53.  



 14

que commemoraven les victòries de Màrius55. Aquest propòsit comportà dues conseqüències: 
per una banda, capitalitzar tot el recolzament que Màrius encara tenia entre la plebs de Roma56, 
que ara veia Cèsar com un digne familiar seu, i, per l’altra, rebre novament un toc d’atenció per 
part del Senat, el qual, sorprenentment, no va tirar enrere la decisió —tement, segurament, la 
reacció de la plebs, que no hauria perdonat aquell que hagués pres la iniciativa de revocar tot el 
que havia fet Cèsar; era, doncs, una resolució d’un alt cost polític—. 
 
Dos anys després d’haver estat edil curul, Cèsar va prendre un determini de cabdal importància 
per al seu futur polític i que li podia haver costat la carrera: presentar-se a les eleccions a 
pontifex maximus. Aquest càrrec significava ser el [...] veritable cap visible de la religió 
romana57. El pontifex maximus vivia a la Regia i tenia plena jurisdicció sobre la vida i la mort de 
les vestals. Entraven dins les seves atribucions elaborar el calendari, amb la indicació de les 
festes i dels dies fastos i nefastos, mantenir el dia els indigitamenta, redactar els annales, llistat 
dels esdeveniments principals de l’any, i tenir cura d’aspectes d’ordre jurídic i administratiu58. 
Com es pot veure, es tractava d’un càrrec públic de primeríssima importància dins la societat 
romana i que, habitualment, era en mans d’un senador d’edat avançada, que hagués estat 
cònsol i que tingués un pes específic dins del Senat. Complien aquest perfil els dos contrincants 
de Cèsar, Quint Lutaci Catul i Servili Isàuric.  
 
Quint Lutaci Catul va intentar comprar-lo59 per forçar, així, la seva retirada, però Cèsar s’hi va 
negar. Cèsar, escèptic i proper a les doctrines epicúries60, coneixia el pes específic que aquest 
càrrec tenia dins la societat romana i va córrer el risc. Perdre hauria posat en perill, fins i tot, 
l’elecció a pretor que li tocava per a l’any 62 aC i hauria compromès tota la seva carrera política 
—li tocava el consolat l’any 59 aC—. Però Cèsar sabia que corria un risc controlat ja que 
disposava de dos elements necessaris per a qualsevol elecció per votació: diners i estimació 
entre la plebs. Suetoni61 confirma el primer i el segon aspecte, ja que afirma que va repartir 
[...] dinero a manos llenas i que [...] tan rotunda fue su victoria sobre sus dos poderosísimos rivales, 
que le superaban en edad y prestigio, que consiguió él solo más votos en las tribus de aquellos que ellos 
dos en todas. Evidentment, el seu estat financer seguia sent penós i els diners que va repartir els 
havia obtingut mitjançant crèdits, i això, sense cap mena de dubte, li devia servir d’al·licient per 
a la campanya electoral en el fòrum, ja que, des del punt de vista financer, no es podia 
permetre la derrota. D’aquí que, el matí de les votacions, digués a la seva mare62 que o el 
veuria fet pontífex o s’hauria d’exiliar. 
 
Syme63 ho resumeix de la manera següent: [...] aquel patricio demagogo [per Cèsar] carecía de 
miedo y de escrúpulos. Luchando contra dos de los principes ganó, con el soborno y el favor 
popular, el cargo supremo de la religión del Estado romano, el de pontifex maximus. 
 
Després de guanyar aquestes eleccions i d’endur-se també la victòria en les eleccions per a 
pretor per a l’any 62 aC, va esclatar durant el consolat de Marc Tul·li Ciceró la conjuració de 
Catilina. 

                                                           
55 PLUTARCO (2003), pàg. 151. 
56 PLUTARCO (2003), pàg. 152. 
57 MIRÓ, M. — ESPLUGA, X. (2002), pàg. 99. 
58 MIRÓ, M. — ESPLUGA, X. (2002), pàg. 99. 
59 PLUTARCO (2003), pàg. 153. 
60 CANFORA, L. (1999), pàg. 39. 
61 SUETONIO (2003), pàg. 66. 
62 PLUTARCO (2003), pàg. 153; SUETONIO (2003), pàg. 66. 
63 SYME, R. (1985), pàg. 47. 
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Capítol 3 
Cèsar pretor 
 
Com dèiem més amunt, l’any 63 aC, entre altres coses, Cèsar guanya el càrrec de pontifex 
maximus i les eleccions a pretor per a l’any següent. També és durant aquest any, essent Marc 
Tul·li Ciceró cònsol, quan es descobreix la conjuració de Catilina, un intent per part d’un grup 
força heterogeni de gent —hi havia patricis, homes de la plebs, aliats itàlics que no gaudien de 
la ciutadania romana, etc.— de donar un cop d’estat i emparar-se del poder a Roma. 
 
Marc Tul·li Ciceró, de la mateixa generació que Cèsar —neix el 106 aC i mor el 43 aC—, era un 
home de lletres, brillantíssim orador que, tot i ser un homus novus, és a dir, de no gaudir 
d’antecedents entre els seus avantpassats que fossin cònsols, va poder fer una carrera política 
plena a Roma, i arribà a cònsol l’any 63 aC. La posteritat ens ha fet pervenir moltes obres 
d’aquest prolífic autor, i les seves cartes ens permeten de disposar de molta informació sobre 
aquests cinquanta anys tan turbulents que va viure la República Romana. 
 
Ciceró, doncs, va descobrir l’intent de cop d’estat patrocinat per un patrici, Sergi Luci Catilina, 
que havia fracassat ja en diverses eleccions a cònsol, que estava arruïnat i que tenia més a 
guanyar que a perdre amb un cop d’estat; Catilina s’havia presentat a les eleccions a cònsol per 
a l’any 62 aC i també les havia perdut. Va decidir, doncs, posar en marxa una conxorxa per 
obtenir el poder mitjançant la violència.  
 
T. P. Wiseman, dins la CAH64, ens ho explica de la manera següent: quan Catilina va perdre les 
eleccions a cònsol el mes desetembre de l’any 63 aC, els camins legals van ser abandonats. A 
mitjan octubre, Crassus va rebre unes missives anònimes en les quals se li recomanava que 
abandonés Roma, ja que Catilina projectava una matança. Crassus va anar a veure Ciceró amb 
les cartes i aquest va convocar el Senat. Al mateix temps, van arribar veus al Senat que hi havia 
moviments de tropes al nord d’Etrúria relacionats amb aquesta conxorxa. El Senat va decretar 
un senatus consultus ultimum que donava plens poders als cònsols per defensar la República 
amb qualsevol mitjà. Però el dia previst per a la mortaldat no va passar res. Ciceró, aleshores, 
va ser acusat de magnificar el problema. 
 
Catilina va marxar cap a l’exili a mitjan novembre, ja que no podia fer front a l’enormitat dels 
deutes que l’havien arruïnat. En teoria, encaminar-se cap a Marsella, però, en realitat, es va 
dirigir cap al nord d’Etrúria, amb els revoltats. Ciceró ja tenia més proves.  
 
En aquell temps, hi havia una delegació dels gals al·lòbrogues a Roma que venien a queixar-se 
de la usura i l’avarícia del seu procònsol. El Senat no els va fer cas. Els conjurats van acostar-se 
a aquest grup per guanyar-los per a la conxorxa aprofitant el seu descontentament amb el 
Senat de Roma. Els gals van donar a conèixer la trama i, gràcies a aquest contacte, Ciceró va 
parar una trampa als conjurats. Per fi, durant la matinada del 3 de desembre de l’any 63 aC, 
Ciceró tenia les proves definitives: les cartes que els conjurats havien donat als gals. Va ser un 
moment de glòria per a Ciceró. 
 
Durant les nones de desembre —el dia 5— el Senat va ser reunit per Ciceró per decidir el destí 
dels conjurats que havien estat capturats a Roma. Eren cinc homes, però, com ens explica 
Sal·lusti, va haver-hi intents d’implicar-hi més gent, entre ells Crassus i Cèsar. El mateix Sal·lusti 
ens confirma65, en la seva obra, com va sentir dir a Crassus que Ciceró mateix havia aixecat 
contra ell la infàmia que estava implicat en la conxorxa.  
 
També Sal·lusti66 deixa palesos els esforços de dos senadors, Quint Catul —el mateix que havia 
perdut les eleccions a pontifex maximus amb Cèsar— i Gai Pisó, els quals [...] no pudieron 
convencer a Cicerón, ni con ruegos, ni por amistad, ni con dinero, para que por medio de los alóbroges o 
de otro delator, acusara falsamente a Gayo César. Ellos dos mantenían con César una gran enemistad. 
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[...] La ocasión, a la verdad, parecía muy propicia, porque César tenía deudas enormes a causa de una 
desmesurada liberalidad en su vida privada y de los suntuosos espectáculos que daba como hombre 
público. Mas, como no pudieron convencer al cónsul para que cometiera un abuso de tal magnitud, ellos 
mismos, cada uno por su lado, intrigando e inventando falsedades [...] lograron despertar contra él una 
aversión grande, hasta el extremo de que ciertos caballeros de Roma [...] amenazaron con la espada a 
César según salía del Senado. 
 
La sessió del Senat durant les nones de desembre va acabar dividint-lo, i la unitat de dos dies 
abans, quan Ciceró va ser aclamat com a salvador de la pàtria en tenir les proves de la 
conxorxa, va desaparèixer.  
 
El debat va estar polaritzat a l’entorn de dos personatges: Cèsar i Marc Porci Cató, dues joves 
figures —Cató era encara més jove que Cèsar— que defensaven postures oposades. Els primers 
que van parlar van defensar la pena capital per als conjurats però Cèsar va defensar 
l’empresonament de per vida —en un discurs que recull Sal·lusti67— ja que, a banda que 
legalment estava prohibit matar un ciutadà romà sense judici, també defensava que [...] para el 
que está sumido en la angustia y en la miseria, la muerte es el alivio de todas las penas, no un castigo; 
ella es el fin de todos los males del hombre; más allá de la muerte no hay lugar ni para la angustia ni 
para la alegria i proposava que [als condemnats] deben serles confiscados los bienes; que ellos 
deben seguir en prisión, repartidos por aquellos municipios que tengan más recursos; que nadie vuelva a 
someter a deliberación del Senado o lleve ante el pueblo su causa; y que, si alguien lo hiciere, el Senado 
lo declare enemigo de la República y del bien común. És a dir, condemnats de per vida. Aquest 
discurs li va valer molts recolzaments i alguns dels que havien parlat abans van canviar d’opinió. 
 
Tot seguit va parlar Marc Porci Cató68, que, reforçant la posició de la pena capital, va acusar, 
veladament, Cèsar d’estar en la conxorxa i de defensar l’altra posició per simpatia envers els 
condemnats. Finalment, el decret del Senat va ser basat en l’opinió de Cató69 i els condemnats 
van ser executats. Segons Wiseman70, aquesta condemna va polaritzar l’opinió pública; els uns 
van veure Ciceró com el nou fundador de Roma, pare de la pàtria i mereixedor de la corona 
cívica —la mateixa que havia guanyat Cèsar a l’Àsia— per salvar les vides de ciutadans romans; 
els altres van veure en Ciceró un tirà amb les mans tacades de sang, sang de ciutadans 
romans.  
 
Des d’un punt de vista legal, la discussió entre els dos grups consistia a saber si els cinc acusats 
eren ciutadans romans o si ja estaven fora de la llei gràcies al senatus consultus ultimum; en el 
primer cas, l’execució era il·legal; en el segon, completament legal.  
 
Aquesta va ser una altra ocasió en la qual Cèsar va guanyar-se enemics, en aquest cas Cató, el 
qual, en un antecessor seu famós per la seva honestedat i rectitud —Cató el Censor—, havia 
establert el seu model a seguir. Sal·lusti71 ens contraposa les dues figures de la manera 
següent: Fueron ambos casi de igual linaje, en edad y elocuencia; igual era su magnanimidad, e igual 
su fama, pero cada uno a su modo. César era considerado grande por los favores que hacía y por su 
generosidad, Catón por su integridad de vida. Aquél se había hecho famoso por su dulzura y su 
condescendencia, a éste le había dado prestigio su austeridad. César alcanzó renombre dando, 
socorriendo y perdonando, Catón no haciendo ningún derroche. El uno era el amparo de los pobres, el 
otro el azote de los malvados. Se elogiaba la afabilidad del primero, y la firmeza del segundo. En fin, 
César había puesto sus miras en trabajar, vigilar, dejar lo suyo atendiendo al bien de los amigos, no 
negar nunca lo que fuera justo conceder; anhelaba que se le otorgara el supremo mando militar, un 
ejército y una guerra a cargo suyo en la que pudiera brillar muy alto su valor. Catón, por el contrario, 
tenía todo su afán en llevar una vida moderada, recta y austera. Nunca competía en riquezas con el rico, 
ni en intrigas con el intrigante, sino que porfiaba con el valiente en valor, con el modesto en honradez, y 
con el sencillo en desinterés. Prefería ser bueno a parecerlo; y así cuanto menos buscaba la fama, mayor 
fama tenía. 
                                                           
67 SALUSTIO (2001), pàg. 159, 162.  
68 SALUSTIO (2001), pàg.162–168. 
69 SALUSTIO (2001), pàg. 168. 
70 AA.VV. (1994), pàg. 357. 
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Syme72 contraposa a aquesta definició quasi idíl·lica de Cató les ratlles següents: Recto y 
austero, feroz defensor de su propia clase, bebedor empedernido y político astuto, el auténtico 
Catón, lejos de ser un visionario, blasonaba de ser un realista, de temperamento y tenacidad 
tradicional romana, no inferior a su gran antepasado, Catón el Censor, a quien él emulaba 
hasta casi la parodia. Pero no eran el carácter y la integridad sólo los que daban la palma a 
Catón ante los consulares. Era su manejo de una red de alianzas políticas entre los nobiles. 
 
Cèsar, en contraposar-se a Cató, va guanyar-se diversos enemics; evidentment el mateix Cató, 
però també tots aquells que, com diu Syme, eren aliats seus, entre ells, com no, Quint Catul, 
l’antic adversari a les eleccions a pontifex maximus. 
 
Mentre tot això passava a Roma, a l’est un general anava augmentant la seva reputació, el seu 
poder i les seves riqueses. Aquest general no era altre que Gneu Pompeu el Gran. 
 
Tal i com ens explica un historiador romà73 de l’antiguitat —el subratllat és meu—: Entonces [62 
aC], victorioso sobre todas las naciones a las que había acudido, volvió Pompeyo a Italia con mayor 
prestigio de lo que él y sus conciudadanos habían esperado, superando en todo la fortuna propia de la 
condición humana. La fama había hecho favorable su retorno, porque antes la mayoría había asegurado 
que vendría a la ciudad con un ejército [com Sul·la] y que a su arbitrio pondría un límite a la libertad. 
Pero cuanto más habían temido esto los ciudadanos, tanto más grata fue la vuelta de un general de tal 
categoría a la vida civil, ya que después de haber licenciado a todo su ejército en Brindis [...] volvió a la 
ciudad y celebró un triunfo magnífico sobre reyes tan poderosos durante dos días; [...] dos tribunos de 
la plebe, propusieron una ley para que en los juegos circenses éste [Pompeu] llevara una corona de oro 
y el atuendo de triunfo, mientras que en el teatro, toga pretexta y corona de laurel. Él no se atrevió a 
llevarlo más que una vez —y eso ya fue demasiado—. La fortuna de este hombre le encumbró [...] y 
todas cuantas son las partes del orbe quedaron como recuerdos de su victoria. [Però] las acciones 
excelentes nunca escapan a la envidia. 
 
T. P. Wiseman a la CAH74 explicita que els ornaments a què es fa referència en el text anterior 
eren una corona daurada i una toga ornada triomfal, atributs que, a més, eren símbols de 
reialesa i que només estaven permesos de dur quan se celebrava un triomf; en canvi, per a 
Pompeu era possible lluir-los cada dia de festa.  
 
Syme75, fent-se ressò de les línies d’aquest historiador, ho expressa de la manera següent: El 
poder y la gloria del amo del mundo quedaron simbolizados en los tres triunfos obtenidos sobre 
los tres continentes. 
 
En aquell moment, Pompeu era princeps sense discussió, però no a Roma76. El que hem dit més 
amunt a propòsit de l’inconvenient que representava la manca de relacions dins del Senat 
seguia sent veritat. És més, Pompeu era vist amb recel per part de la facció més conservadora 
del Senat, entre ells Cató. Aquest va refusar una proposta de matrimoni entre Pompeu i la seva 
neboda. Si Cató hagués accedit, Pompeu hauria entrat en el cercle familiar de Cató i, de ben 
segur, la història romana s’hauria escrit en altres termes.  
 
Tal i com expressa perfectament Syme77: Por mucho talento y poder que posea, el estadista 
romano no puede alzarse solo, sin aliados, sin seguidores. Pompeu tenia molt poder però 
estava sol. I, conscient de la seva soledat, va buscar el recolzament de Cató mitjançant un 
pacte matrimonial, però aquest, com hem vist, no s’hi va avenir. 
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També per aquells moments —any 62 aC— va passar un fet destacable a Roma: Publi Clodi 
Pulcre va irrompre a casa de Cèsar mentre tenien lloc els ritus de la Bona Dea, prohibits als 
homes —era la deessa afavoridora de la fertilitat78—, i ho va fer per citar-se amb la dona de 
Cèsar, Pompeia, de la qual s’havia enamorat79. 
 
Syme80 puntualitza que aquest assumpte era un moderado escándalo que afectaba a la religión 
del Estado, pero que sus enemigos [de Cèsar] explotaron y convirtieron en un conflicto político. 
 
I, en el tauler polític, els resultats van ser que Clodi no va ser condemnat, ja que el jurat va 
témer la plebs que era present al judici81 —Clodi era un campió a l’hora de tractar amb la 
plebs—, que Cèsar es va separar de la seva dona Pompeia sense acusar Clodi82 —per una 
vegada no es va voler guanyar un enemic i tampoc no volia decebre la plebs— i que Ciceró va 
guanyar un enemic en Clodi, ja que va testificar en el seu judici i li va desmuntar la coartada83. 
Els efectes d’aquests resultats havien de sentir-se durant els anys següents. 
 
Finalment, Cèsar va poder marxar a la província que li havia tocat pel seu càrrec de pretor, la 
Hispània Ulterior, la mateixa en la qual havia estat durant el càrrec de qüestor i que li va 
permetre de solidificar la seva relació de clientela allí per guanyar adeptes fora de Roma. 
 
Abans de marxar però, i a causa de l’enormitat dels seus deutes, els creditors el van retenir84; i 
no va ser fins que Crassus va intervenir i va avalar els deutes, que Cèsar va poder anar-se’n85. 
Allí sembla que va fer una bona feina, tant durant la qüestura com la pretura86 i, gràcies a 
l’administració intel·ligent de la província, va deixar-hi un gran record.  
 
Va aprofitar, també, per apropiar-se d’una gran fortuna que va poder compartir amb els seus 
soldats i, gràcies a les seves victòries, va rebre el títol d’imperator que li va donar la possibilitat 
de celebrar un triomf a Roma87. Va tornar a Roma amb la intenció de desfilar triomfalment i, 
com a general victoriós, va haver d’esperar fora del pomerium —el recinte sagrat de Roma— 
que el Senat li concedís el triomf. Cató li va denegar88. 
 
Esperar que el Senat canviés la decisió hauria significat renunciar a les eleccions a cònsol per 
l’any 59 aC, que, tres anys després de ser pretor era el que tocava si volia complir 
escrupolosament amb la lex annalis. A la vista de la situació, Cèsar renuncià al triomf i va entrar 
a Roma per presentar-se a les eleccions consulars89. 
 
No hi ha acord entre els estudiosos al respecte de si la formació del triümvirat va ser abans o 
després que Cèsar guanyés les eleccions a cònsol per a l’any 59 aC. Com a company seu, va 
sortir Bíbul, el mateix col·lega de qüestura i de pretura i aliat de Cató i els senadors més 
conservadors. 
 
Segons els uns90 [...] éste [Cèsar], siendo cònsul, constituyó una sociedad de poder entre Gneo 
Pompeyo, Marco Craso y él, que fue nefasta para Roma y para el mundo; Suetoni91 ho ratifica, ja que 
segons ell [...] César fue elegido cónsul en compañía de Bíbulo. Por esta razón se ocuparon los 
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optimates de que a los futuros cónsules se les asignaran provincias de muy escasa importancia, a saber 
bosques y pastos. Instigado sobre todo por este agravio, rodeó de toda clase de atenciones a Cneo 
Pompeyo, muy disgustado con los senadores [...] Reconcilió, pues, a Pompeyo con Marco Craso [...] y 
estableció un pacto con ambos para que no se hiciese nada en la República que pudiera molestar a 
alguno de los tres. 
 
Per a d’altres92, l’acord ve abans de les eleccions: Así fue como César, apadrinado por la amistad de 
Craso y la de Pompeyo, pudo presentar su candidatura al consulado. 
 
Syme93 ens fa una llarga explicació del perquè de la unió dels tres homes en un pacte privat: 
Cuando los caballeros que recaudaban los tributos de Asia solicitaron una rebaja del senado, 
Catón puso en evidencia la rapacidad de los peticionarios y rechazó su demanda. Craso estaba 
detrás de los financieros y Craso supo esperar, paciente en su rencor. Para conservar el poder, 
el gobierno necesitaba cónsules. [...] César, de vuelta de su gobierno de España, solicitó un 
triunfo. Catón se lo denegó. Esperar por él hubiera equivalido a renunciar al consulado. César 
tomó una decisión rápida: iba a ser cónsul y con un objetivo concreto. El noble romano, 
obligado en aras de su ambición a adoptar el lenguaje y los procedimientos de un demagogo, 
podía ser captado por el gobierno en una determinada etapa de su carrera sin que por ello se 
desacreditase ni el gobierno ni el noble. La decisión de César estaría aún en suspenso de no 
haber sido por Catón [...] Catón tenía motivos, privados tanto como públicos, para odiar a 
César [...] Nada había que impidiese una alianza con Pompeyo. Tanto de pretor-designado 
como de pretor, César había trabajado con los tribunos de Pompeyo, creando honores para el 
general ausente [...] Ahora, en el verano de aquel año [60 aC], César se presentaba al 
consulado respaldado por la riqueza de Craso y de acuerdo con L. Luceyo, acaudalado amigo de 
Pompeyo. César fue elegido. Pompeyo, con su dignitas amenazada, con sus acta [acords fets 
amb els països conquerits de l’est] necesitados de ratificación y con sus leales veteranos 
pidiendo a gritos su recompensa, se vio obligado a un compromiso secreto. Las artes 
diplomáticas de César reconciliaron a Craso con Pompeyo, para satisfacción de los tres. 
 
Syme s’inclina per un acord en dues etapes: en una primera, Cèsar compta amb el suport de 
Crassus —de fet, com hem vist més amunt, feia anys que en disposava—, i, en una segona, i 
després de ser elegit cònsol i gràcies a la seva diplomàcia, reconcilia els dos companys de 
consolat de l’any 70 aC —des de llavors, les diferències entre ells s’havien agreujat per la 
preponderància que Pompeu tenia en la vida pública—. D’aquesta manera, tanquen un acord 
mitjançant el qual a la República no pot passar res que pugui molestar algun dels tres. 
 
Com molt bé expressa Syme, aquest triümvirat no estava predestinat a passar. Si Cató hagués 
cedit la seva neboda en matrimoni a Pompeu, les possibilitats d’aquesta aliança haurien estat 
ben minses; i, si Pompeu hagués vist com alguna de les seves peticions durant els anys 61 i 60 
aC es portava a terme, no s’hauria vist forçat a pactar amb Cèsar i Crassus.  
 
En l’exposició anterior queden clars els motius de Crassus i de Pompeu per entrar en l’acord: un 
busca un cònsol propici a retocar els acords amb els recaptadors d’impostos —quedant-se 
Crassus amb el crèdit d’aquesta decisió davant d’aquests— i l’altre busca terres per als seus 
veterans i que el Senat confirmi els seus acords a l’est.  
 
I Cèsar? Què vol Cèsar? Per la seva trajectòria des que va ser edil tenia força clara l’elecció a 
cònsol per l’any 59 aC i els deutes —després de servir en una província— ja no el pressionen 
tant. Cèsar, en la meva opinió, i vist que Bíbul serà el seu company de consolat, busca el 
recolzament de dos pesos pesats com Pompeu i Crassus per poder treure del seu consolat el 
màxim resultat possible i que l’enfrontament amb Bíbul i els optimates no acabin frenant el 
poder de què gaudirà durant l’exercici del càrrec. 
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Capítol 4 
Cèsar cònsol 
 
Comença l’any 59 aC amb Cèsar i Bíbul al consolat i amb fortes esperances per part de Crassus 
i de Pompeu d’aconseguir el que, fins a aquell moment, se’ls havia negat.  
 
Cèsar estava davant d’una prova de foc. Fins ara havia seguit una carrera habitual al principi i 
més anormal —per diferent i excepcional— des de la seva elecció com edil. Cert que tenia 
enemics, i alguns d’ells poderosos, però part d’aquests enemics eren per enveja ja que, com 
hem dit més amunt, les accions excel·lents —com ara atènyer el càrrec de pontifex maximus—
mai no escapen de l’enveja. Sabia que tindria un company de consolat aliè a ell; Bíbul encara 
devia estar ressentit de quan, sent edils tots dos, el crèdit —que no la factura— se l’havia 
emportat tot Cèsar. A més, Bíbul estava casat amb la filla de Cató i, per primera vegada en 
unes eleccions, Cató havia accedit al suborn pel bé de la República94 i per garantir l’elecció de 
Bíbul.  
 
La primera decisió de Cèsar —havia quedat primer en les eleccions i, per tant, li tocava presidir 
el Senat durant el primer mes— va ser d’obligar a guardar i publicar les sessions del Senat95. 
Per primera —però no per última— vegada feia un ús polític de material escrit; publicant les 
sessions del Senat tothom quedava en evidència davant de la plebs —sempre que l’habilitat 
lectora fos comuna entre la gent—. La segona decisió de Cèsar va ser assegurar que, sota el 
seu consolat, no hi hauria cap llei que anés contra els interessos del Senat. Cèsar començava, 
doncs, amb un to conciliador96.  
 
Tot seguit va presentar al Senat una proposta de repartiment de terres per als veterans de 
Pompeu que portaven uns quants anys esperant. Tot i l’oferta d’anar a poc a poc i de llegir 
totes les clàusules de la llei com a demostració de bona voluntat, Cató s’hi va oposar només 
perquè era una innovació. El Senat es va aliar amb Cató i Cèsar va haver de fer marxa enrere 
de la decisió d’empresonar Cató per aquesta resistència. S’havia acabat, doncs, la concòrdia. 
 
Cèsar va portar la llei davant de la plebs i va fer que Pompeu i Crassus li donessin suport. Bíbul 
va negar aquest suport i va anunciar que cada dia que poguessin reunir-se els comitia ell 
buscaria mals presagis —omina— en el cel.  
 
El que va acabar passant aquell any va ser que César, como cónsul, introdujo una gran 
cantidad de leyes a las que se opuso su colega en el consulado, Bíbulo. Bíbulo, como era 
previsible, intentó frenar estas acciones con objeciones religiosas a las asambleas que habían 
pasado estas leyes. Debido a los terribles desórdenes de aquel año, le fue imposible salir de 
casa por miedo a la violencia que se encontraría. Por eso, envió mensajes diciendo que estaba 
buscando omina. Esto provoca un problema; parece ser que para que estos malos presagios 
sean tenidos en cuenta hay que proclamarlos personalmente antes de la asamblea en cuestión. 
Bíbulo no pudo cumplir este requerimiento y esto complicó más el asunto. ¿Era legal toda la 
legislación de César? ¿o debía ser anulada por malos presagios religiosos? 97. 
 
Cèsar no va fer gaire cas de l’oposició de Bíbul i va seguir governant sense ell. Com explica 
Suetoni98: [...] a partir de entonces, César gobernó él solo el Estado en su totalidad y a su antojo, hasta 
el punto de que algunos conciudadanos, cuando para dar fe firmaban algún documento, escribían, en 
plan de guasa, que el documento había sido rubricado, no durante el consulado de César y Bíbulo, sino 
durante el consulado de Julio y de César.  
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Altres fonts ho confirmen99: Bíbulo, colega de César, con mayor deseo que capacidad para dificultar 
las iniciativas de éste, estuvo sin salir de casa casi el año entero; con esa actitud, buscando acrecentar la 
inquina contra su colega, le aumentó el poder. 
 
Cèsar, amb la col·laboració de Crassus, de Pompeu i dels veterans de Pompeu —que van anar a 
votar al fòrum quan hi havia eleccions—, va aconseguir tot el que estava previst: els 
recaptadors d’impostos van veure reduïda la quantitat a pagar a l’Estat romà i els veterans de 
Pompeu van tenir, finalment, terres on assentar-se.  
 
Malgrat els bons propòsits inicials, Cèsar va seguir, com hem dit més amunt, un modus 
operandi de polític popular, i quasi tot va ser aprovat per les assemblees; el Senat va ser, 
majoritàriament, ignorat. Plutarc100, al respecte de l’activitat legisladora de Cèsar, diu: [...] 
comenzó a dictar leyes que eran propias no de un cónsul sino del más radical de los tribunos de la plebe. 
 
Ciceró101 ens relata l’atmosfera política del moment: [...] si resultó odiosa la potencia del Senado, 
ahora que ese poder pasa no al pueblo, sino a tres hombres sin moderación alguna, ¿qué piensas que 
sucederá?, i encara més102: Esta [es] en verdad una tiranía que no se puede aguantar. 
 
Aquest sentiment de Ciceró, sembla que compartit per molts més senadors que van deixar 
d’anar a les sessions del Senat103, va provocar que es veiés aquest pacte privat entre els tres 
homes com a acte contra la llibertat de la República i que havia de ser nefast per a Roma i per 
al món104. Syme105 diu: [...] del triunvirato a la dictadura no había más que un paso. Scullard106 
ho defineix dient: La formación [del triümvirat] fue un punto de no retorno para la historia del 
Estado Libre, además de ser, tal y como reconocieron Cicerón y Catón, el principal origen de la 
guerra civil del año 49 aC [...] Tres hombres, ayudados por las armas, por el populacho urbano 
y por muchos de los caballeros, impusieron su voluntad al Senado y destrozaron su poder. 
Varró va batejar els triümvirs com el monstre dels tres caps. 
 
Cèsar, sabedor que Pompeu era el més volàtil quant a filiacions polítiques —recordem que va 
començar la seva carrera recolzant Sul·la per, al cap de 10 anys i durant el seu primer consolat 
amb Crassus, revocar algunes de les decisions més importants de Sul·la com la que feia 
referència a la limitació del poder dels tribuns de la plebs—, va decidir acabar de tancar el 
triümvirat amb un acord matrimonial, i Pompeu es va casar amb la seva filla Júlia, mentre ell 
amullerava la filla de Luci Calpurni Pisó, cònsol electe de l’any 57 aC. Segons Plutarc107, Cató es 
va queixar tot dient que [...] era intolerable que el poder supremo estuviera prostituido por alianzas 
matrimoniales y que los políticos se promocionasen en sus cargos, empleos de armas y gobiernos 
provinciales a través de sus esposas. 
 
I Cèsar? Què va obtenir-ne, de tot plegat, a banda d’enemistar-se amb els optimates i amb uns 
quants senadors més i de veure com, a causa de Bíbul, bona part de la seva legislació podia ser 
anul·lada? Doncs Cèsar en va treure un mandat proconsular durant cinc anys. A l’anàlisi 
d’aquests mandats extraordinaris —aquest de Cèsar n’és un bon exemple—, està dedicada una 
reflexió transversal en el capítol següent. 
 
Mitjançant un plebiscit presentat per un tribú de la plebs —Cèsar, de nou, ignora el Senat—, 
aconsegueix la Gàl·lia Cisalpina i la Il·líria amb mandat proconsular per cinc anys a partir del 58 
aC108. A més, amb comandament sobre tres legions109. Més tard, i gràcies a una proposta de 
                                                           
99 VELEYO PATÉRCULO (2001), pàg. 148. 
100 PLUTARCO (2003), pàg. 161. 
101 CICERÓN (1992), pàg. 75. 
102 CICERÓN (1992), pàg. 76. 
103 PLUTARCO (2003), pàg. 163. 
104 VELEYO PATÉRCULO (2001), pàg. 147. 
105 SYME, R. (1985), pàg. 60. 
106 SCULLARD, H.H. (1990), pàg. 118. 
107 PLUTARCO (2003), pàg. 162–163. 
108 ROBERTSON, E. (2002). 
109 AA.VV. (1994), pàg. 374. 



 22

Pompeu, se li va afegir, a Cèsar, —aquest cop sí, mitjançant un decret del Senat— la Gàl·lia 
Transalpina —coneguda com la província— amb una legió més.  
 
Sorprenentment, el Senat no es va oposar a cap de les dues mesures. Potser van pensar que 
era inútil o potser van creure que, com més lluny tinguessin Cèsar, millor.  
 
Val la pena destacar com, durant el consolat de Cèsar, Publi Clodi Pulcre, el de l’escàndol de la 
Bona Dea, va aconseguir ser adoptat per un membre de la plebs i, d’aquesta manera, i tot i ser 
patrici d’origen, poder optar al càrrec de tribú de la plebs. Així les coses, no calia esperar a ser 
cònsol —passar a la plebs no impedia exercir aquesta magistratura— per començar a influir 
fortament sobre la política de Roma. 
 
Segons refereix Suetoni110: Por lamentarse Cicerón durante un juicio de la situación política del 
momento, aquel mismo día a la hora nona, [Cèsar] hizo pasar a Publio Clodio, acérrimo enemigo de 
Cicerón, de la clase patrícia a la plebeya, favor que Clodio pretendía sin éxito desde hacía mucho 
tiempo. 
 
Com hem dit més amunt, Clodi s’havia enemistat amb Ciceró durant el judici per l’afer de la 
Bona Dea i Clodi no li havia perdonat mai. Passar a la plebs per ser elegit tribú de la plebs era 
el camí triat per Clodi per venjar-se de Ciceró. 
 
El balanç del consolat de Cèsar és complicat de fer. Una part de la legislació que va posar en 
marxa era assenyada i va regir durant força temps, com, per exemple, la llei de concussió111. 
Altres lleis eren, clarament, favors per a Pompeu i Crassus. Les relacions amb els optimates van 
ser d’odi profund. També es va enemistar amb altres senadors, segurament a causa de les 
tàctiques populars que va usar; bàsicament, els patres no veien en bons ulls el gran ús que va 
fer de les assemblees populars, ignorant al Senat. 
 
Dels tres integrants del triümvirat, Cèsar és el que va aconseguir més expectatives: cinc anys 
de poder proconsular a les Gàl·lies i a la Il·líria podien donar per a molt. Crassus i Pompeu es 
quedaven a Roma però aquesta vegada sense la figura que els mantenia units, Cèsar, i havien 
de fer front a un Senat hostil. Gràcies a Cèsar, Ciceró, figura eminent del seu temps, afrontava 
anys difícils. Els optimates  es delien per anul·lar totes les disposicions de Cèsar recolzant-se en 
els omina que havia vist Bíbul.  
 
En només cinc anys, des del 63 al 59 aC, Cèsar s’havia convertit en una figura de primer nivell 
dins de la República romana. El que fins a aquell moment havia estat una carrera més o menys 
normal —amb honroses excepcions com el discurs a Cornèlia—, s’havia convertit en una carrera 
singular. Havia aconseguit posar d’acord la figura més important d’aquell moment —Pompeu— 
amb l’home més ric de Roma —Crassus—, i n’havia tret cinc anys per a poder guerrejar i 
guanyar la glòria de què parlava Syme més amunt. Però podem afirmar, a la vista de tot el que 
hem dit fins ara, que Cèsar tenia previst arribar a derrocar la República romana? Que 
ambicionava el poder més absolut, fins i tot si això representava esfondrar la tradició del govern 
romà? O més aviat volia convertir-se en el “primer home de Roma” i ser proclamat vencedor en 
la lluita pel poder, la riquesa i la glòria per sobre de Cató, Bíbul, Ciceró i, per què no, de 
Crassus i Pompeu? 
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Reflexió transversal 
Els mandats extraordinaris 
 
Abans de continuar amb la narració cronològica i intentar esbrinar si Cèsar ambicionava el 
poder més absolut, val la pena fer una reflexió al voltant dels mandats extraordinaris que va 
haver-hi en aquesta època de la República romana i que no eren tradicionals en l’esdevenir 
polític dels magistrats. 
 
Dins la República romana, una carrera política típica era la consecució de diverses magistratures 
segons un ordre preestablert, directament relacionades amb l’edat, que s’ocupaven per un sol 
any i que, a més, no estaven encadenades, és a dir, que hi havia períodes en blanc entre 
elles112. En aquests períodes en blanc, el senador passava a tenir la categoria de privatus i 
s’havia de limitar a intentar usar la seva influència o en el Senat o en els tribunals de justícia. 
 
En canvi, a desgrat de tot això113, el último siglo de la República vivió numerosos ejemplos de 
poderes excepcionales atribuidos a particulares en violación o, con mayor exactitud, en 
derogración [...] de los principios que regían el funcionamiento de las magistraturas 
republicanas. [...] Se conceden a Pompeyo los poderes proconsulares en el 67-66 [aC] por un 
tiempo muy largo e incluso ilimitado, y de la misma forma a César en el 59 [aC] y en el 55 
[aC]; hasta entonces se otorgaban generalmente sólo para un año en el gobierno de las 
provincias senatoriales del más alto rango. 
 
Alguns historiadors opinen que les carreres de Pompeu i de Cèsar eren anomalies dins del 
sistema republicà, ja que van aconseguir, en els últims anys de la República, ocupar de manera 
consecutiva càrrecs diversos, i van significar una amenaça per a l’estabilitat de la república114.  
 
Per què, però, existien aquests mandats extraordinaris alhora que irregulars? Eren capricis que 
la gent donava als seus generals preferits o hi havia alguna altra raó al darrere?  
 
L’esquema que hem proposat a l’inici d’aquest capítol —magistratures rotatòries d’un any de 
duració com a màxim— és un esquema antiespecialització. Tots fan de tot. Evidentment estic 
parlant d’un “tots” restringit a l’oligarquia romana, a aquells que podien arribar a càrrecs de 
poder com cònsol, pretor o procònsol. Però aquest esquema, que s’havia demostrat molt útil 
per als primers segles de la civilització romana, s’estava quedant obsolet a mida que les terres 
conquerides pels romans augmentaven en dimensió i complexitat115.  
 
De hecho, la expansión territorial de Roma, por el poder y las riquezas que proporcionó tanto a 
la República como a los individuales, y los problemas que este poder y riqueza traían consigo, 
continuó siendo el mayor estimulador a los cambios políticos116. 
 
De fet, comparteixo l’opinió d’alguns estudiosos117 que creuen que, a diferència del judici dels 
antics, el desafiament que va comportar l’extensió de les conquestes romanes era un escull per 
a la tradicional corporativitat de l’oligarquia senatorial. El sistema estava obligat a una 
especialització; ja no valia el “tots fem de tot”.  
 
Crassus va patir una derrota ignominiosa a Carres contra els parts ja que no va ser capaç de 
portar a bon terme una expedició militar en la qual segurament Pompeu i/o Cèsar sí haurien 
reeixit. El cònsol de torn no havia de ser necessàriament el millor cap militar. Pompeu va obrir 
el camí amb els seus comandaments extraordinaris contra els pirates i contra les rebel·lions de 
l’est, ja que era ell, i no pas el cònsol d’aquell any, el més capaç de dur a bon fi la missió en 
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qüestió. I calia temps —un any no era suficient—, i també recursos. La recompensa era la glòria 
eterna a banda de la riquesa més absoluta.  
 
Es van trencar, doncs, les regles del joc en la lluita pel poder, la glòria i la riquesa entre l’elit 
senatorial romana. Ja no tots eren iguals, ja no tots tenien les mateixes oportunitat. Això, 
combinat amb la influència creixent dels tribuns de la plebs118 feia que, a marxes forçades, el 
Senat anés perdent poder real i pes específic. 
 
De fet, tal i com ens explica T. P. Wiseman a la CAH119, tres generacions abans de l’època de 
Cèsar, Polibi, l’historiador grec, havia predit que l’estabilitat de la “constitució mixta” de Roma 
s’acabaria en el moment en el qual la competitivitat per les magistratures fos massa forta i 
intensa i això provoqués una espècie de “guerra de guerrilles” en el terreny polític que, segons 
ell, havia de portar Roma cap a la monarquia. 
 
Aquesta especialització va provocar un altre dany col·lateral que marcaria els últims anys de la 
República romana. Els exèrcits van canviar l’objectiu de la seva lleialtat. Abans, lluitaven per la 
República romana, el cònsol els dirigia durant un període de temps concret en una guerra 
“ordenada” pels déus romans, i aquesta protecció divina els havia de garantir la victòria. 
 
Sul·la va ser el primer que va aconseguir una lleialtat personal entre els seus homes. Per això 
va poder anar contra Roma encara que les fonts afirmen que els seus homes es van sorprendre 
d’aquesta operació. De fet, la magnitud del canvi que va haver-hi en menys de cinquanta anys 
queda ben palesa en la contraposició següent; quan Sul·la va marxar contra Roma, tots els 
seus legati excepte un el van abandonar ja que consideraven aquesta maniobra com a il·legal; 
quan Cèsar va marxar contra Roma, tots els seus legati excepte un —Titus Labiè, que va 
marxar amb Pompeu— es van quedar al seu costat. 
 
Un ejército de ciudadanos es sustituido por un ejército de voluntarios de rango proletario, que 
tiende a profesionalizarse, que espera todo de su jefe (el sueldo, el botín, los repartos de 
regalos en los triunfos y de tierras en las asignaciones coloniales), que alimenta con este hecho 
un espíritu corporativo del que carecía el antiguo ejército. El soldado se considera ahora no 
como el soldado de Roma, sino más bien como el soldado de Mario, el soldado de Pompeyo y, 
sobre todo, el soldado de César, pues es entonces cuando el ejército dejó realmente de ser el 
ejército de la República para convertirse en un ejército privado120. 
 
Los soldados, reclutados ahora entre las clases más pobres de Italia, estaban dejando de sentir 
lealtad hacia el Estado. [...] Las necesidades del Imperio mundial y la ambición de los generales 
llevaron a la creación de mandos extraordinarios en las provincias. El general tenía que ser un 
político, pues los legionarios eran un ejército de clientes dependientes de su jefe para obtener 
botín en la guerra y fincas en Italia una vez terminadas sus campañas121. 
 
Aquest canvi de lleialtat serà nefast per al futur de la República, que canvia el Senat com a 
principal escenari d’enfrontaments i discussions per una llarga guerra civil que no s’acabarà fins 
a l’any 31 aC, amb la victòria final d’Octavià, l’hereu de les legions de Cèsar. 

                                                           
118 Més endavant també dedico una reflexió transversal als tribuns de la plebs. 
119 AA.VV. (1994), pàg. 329. 
120 LE GLAY, M. (2001), pàg. 263. 
121 SYME, R. (1985), pàg. 35. 



 25

Capítol 5 
Guerra a les Gàl·lies 
 
Tornem, doncs, a l’evolució cronològica que havíem deixat per parlar dels mandats 
extraordinaris. Després del consolat de Cèsar i Bíbul, els cònsols per a l’any 58 aC van ser Auli 
Gabini, amic de Pompeu, i Luci Calpurni Pisó, sogre de Cèsar. A més, Clodi va ser elegit tribú de 
la plebs. Com diria Suetoni, no passava res a la República que pogués molestar algun dels 
triümvirs, i, com diria Ciceró, ells elegien els cònsols. 
 
Encara no havia marxat Cèsar a les Gàl·lies que ja s’atacava la seva legislació. Dos dels nous 
pretors, L. Ahenobarb i G. Memmi, van proposar al Senat que els actes consulars de Cèsar no 
fossin reconeguts122. Durant tres dies es va debatre aquest afer. El Senat, reunit fora del 
pomerium, per tal que Cèsar hi fos present, no va aprovar-ho123.  
 
Suetoni124 ho explica de la manera següent —el subratllat és meu—: Una vez concluido el 
desempeño de su cargo, como los pretores C. Memio y L. Domicio [Ahenorbabo] pusiesen en cuestión 
los decretos del año anterior, César trasladó la investigación al Senado. Como éste no aceptó el encargo, 
después de pasar tres días en inútiles discusiones se marchó a su provincia, aunque su cuestor, acusado 
de varios delitos, fue detenido de inmediato y llevado a los tribunales para una primera vista. Reclamada 
acto seguido la presencia del propio César por el tribuno de la plebe L. Antistio, obtuvo aquél, apelando 
al colegio tribunicio, no ser procesado al estar ausente de Roma por motivos de Estado. Por 
consiguiente, para garantizar su seguridad en adelante, puso especial cuidado en asegurarse la fidelidad 
de los magistrados de cada año y en no ayudar ni permitir que fuera nombrado ninguno de los 
candidatos, a no ser los que se hubiesen comprometido a defenderlo mientras estuviese ausente. 
 
Cèsar, malgrat el seu comandament proconsular que l’obligava a estar lluny de Roma, no 
deixaria de vigilar l’evolució de la política romana, ja que intuïa —bastant encertadament— que, 
si no ho feia, el triümvirat faria aigües i els seus enemics —els optimates— el podrien atacar 
més fàcilment. 
 
Abans, però, que Cèsar marxés cap a les Gàl·lies, volia veure què passava amb Clodi i la seva 
venjança sobre Ciceró. Ciceró125 creia que comptava amb l’ajut de Pompeu, i així ho expressava 
en una carta de l’any 59 aC: Clodio sigue amenazándome. Pompeyo afirma y me jura que no hay 
peligro alguno, y hay más, declara que tendrá que matarlo a él, antes de poner la mano sobre mí.  
 
Clodi no va esperar gaire per portar a terme aquesta venjança. Al principi del seu mandat com 
a tribú de la plebs, va fer passar una llei per la qual es reforçava l’antic principi segons el qual 
cap ciutadà romà no podia ser executat sense judici, i que la pena era l’exili —per als romans la 
prohibició d’aigua i foc—. I aquesta llei no podia saltar-se per un decret del Senat ja que “la llei 
és la llei”. Sense esmentar-lo, quedava clar que Ciceró quedava advertit. 
 
Pompeu es va amagar i no va donar la cara —tal i com havia promès— per Ciceró. Clodi era un 
home fort entre la plebs en aquell moment. Ciceró va haver de decidir i finalment va marxar 
cap a l’exili. Ciceró126 se’n lamenta profundament: No voy a enumerarte todas las miserias en las 
que he caído, no tanto por la suma injuria de mis enemigos, como de mis envidiosos, para no exulcerar 
mi dolor, ni hacerte sufrir conmigo. Lo que te afirmo es esto: que sobre nadie ha caído nunca una 
calamidad semejante, que nadie ha podido desearse jamás la muerte con más razón que yo. 
 
D’aquesta manera, Ciceró va pagar el preu d’haver salvat la pàtria durant la conjuració de 
Catilina. Ni Cèsar ni Pompeu no van quedar lliures de sospita en aquesta condemna127.  
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Cèsar, que havia intentat ser neutral enmig d’aquesta confrontació128 —preveia que podria 
necessitar, en un futur proper, tant a Clodi com a Ciceró—, va poder, finalment, marxar cap a 
les seves províncies. 
 
La Il·líria era el que avui és conegut com la costa dàlmata, la Gàl·lia Cisalpina englobava el nord 
de la península itàlica —entre el riu Rubicó i els Alps—, i la Gàl·lia Transalpina comprenia 
l’actual Provença. 
 
És indubtable que Cèsar buscava una campanya guerrera que li donés glòria i riquesa. El fet 
que, de bon principi, destaqués tres de les quatre legions de què disposava a Aquileia, tocant 
de la província de la Il·líria, ha fet pensar a alguns autors129 que la campanya prevista per Cèsar 
era en la zona dels Balcans, la qual, en aquell moment, no estava sota control romà.  
 
Però, just a temps per rectificar els seus plans, es va donar a conèixer la intenció que tenien els 
helvecis —una tribu gal·la— de migrar cap a terres més fèrtils i com, en aquesta migració, 
havien de passar per la Gàl·lia Transalpina130. Cèsar, fent gala —per primera però no última 
vegada!— de la seva rapidesa, acut a Ginebra i els helvecis li envien una delegació per 
parlamentar131.  
 
Dos anys enrere, el Senat havia enviat els dos cònsols de l’any 60 aC a la Gàl·lia Transalpina i a 
la Gàl·lia Cisalpina, ja que hi havia rumors que els helvecis havien derrotat els edus, aliats de 
Roma, i es dirigien contra la Gàl·lia Transalpina132. 
 
A més —i com molt bé s’encarrega de recordar-nos Cèsar133 en els seus Comentaris—, els 
helvecis havien derrotat l’any 107 aC el cònsol L. Cassi i havien deshonrat les tropes romanes 
fent passar els supervivents per sota del jou, el pitjor que li podia passar a un exèrcit romà.  
 
Cèsar rep la delegació i, per a guanyar temps i reforçar-se en condicions, els diu que s’ho 
pensarà i que tornin durant els idus d’abril. Aprofita per reclutar dues legions més a la Gàl·lia 
Cisalpina i crida les tres que estaven a Aquileia134.  
 
Arriben els idus d’abril i es reuneix de nou amb la delegació dels helvecis, als quals diu que no 
permetrà que passin per la Transalpina135. Aquests, doncs, es veuen obligats a triar una ruta 
alternativa que transcorre pel país dels sèquans, veïns dels edus, els aliats de Roma. Segons 
Cèsar136, en aquesta migració es provoquen danys en els territoris dels edus, els quals, 
indignats, envien una delegació a Cèsar demanant ajuda137. Cèsar, evidentment, no pot deixar 
d’ajudar aliats del poble romà i, desplaçant-se, de nou, amb molta rapidesa, arriba on són els 
helvecis i n’ataca la reraguarda138. Tot seguit els helvecis intenten parlamentar i arribar a un 
acord. Com que aquests parlaments no duen enlloc, les dues forces es vigilen durant dies fins 
que, al final, esclata la batalla.  
 
Cèsar139, que ja havia demostrat destresa militar a Hispània tot fent de pretor, dóna exemple 
als seus homes: César, haciendo retirar del campo de batalla todos los caballos, primero el suyo y 
luego los de los demás, de modo que, corriendo todos el mismo peligro, nadie confiara en la huida, tras 
arengar a sus hombres inicia el ataque. 
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Les tropes romanes, amb quatre legions experimentades, guanyen la batalla i obliguen els 
helvecis a tornar a les seves terres per, segons Cèsar, fer de cordó de seguretat entre els 
romans i els germànics140.  
 
Acabada aquesta batalla amb els helvecis i rebent Cèsar delegats de moltes tribus gal·les, se li 
va exposar el perill que representaven els germànics encapçalats per Ariovist i se li va dir que o 
bé Cèsar i els romans els ajudaven contra ell o tots haurien d’acabar emigrant com els 
helvecis141. 
 
Ariovist havia estat reconegut com “amic del poble romà” pocs anys abans i fins i tot Cèsar va 
intercedir per tal que aquest títol li fos concedit. Què feia, doncs, atacant-lo i posant en perill la 
legalitat de la seva acció? 
 
Cèsar es justifica de dues maneres; la primera, establint un paral·lelisme entre aquests 
germànics i els cimbris i els teutons que, quaranta anys, abans havien atemorit Roma; i la 
segona, declarant que Ariovist s’havia tornat tan arrogant que calia parar-li els peus pel bé del 
futur de Roma142. 
 
Cèsar, doncs, es dirigeix cap a terres germàniques per parlamentar amb Ariovist. La sola 
menció de “germànic” a un legionari li devia posar els pèls de punta i Cèsar, en marxar cap a 
les seves terres, posava a prova les seves legions. Aquestes vacil·len143 per culpa de la por als 
germànics i també pel temor que la lluita contra Ariovist fos il·legal144. Cèsar els adreça una 
llarga arenga militar en la qual posa com a exemple la seva legió preferida, la Dècima, i els 
emplaça el matí següent a seguir-lo o a tirar enrere145. L’endemà tothom està a punt.  
 
La trobada amb Ariovist no és fàcil i Cèsar ens el retrata com un arrogant. Aquest exclama: Y 
que si César no se retiraba y sacaba al ejército de su país, no lo tendría él por amigo, sino por enemigo, 
y que si él, Ariovisto, conseguía dar muerte a César, complacería con ello a muchos nobles y prohombres 
del pueblo romano (lo sabía perfectamente por correos que éstos le habían enviado) y, con su muerte, se 
granjearía el favor y la amistad de todos ellos146. 
 
La batalla esclata i és guanyada per Cèsar, que conclou, d’aquesta manera, el primer any com a 
procònsol —el 58 aC— i es dirigeix a passar l’hivern a la Gàl·lia Cisalpina, des d’on pot seguir, 
de més a prop, el que passa a Roma. 
 
Sabem tot això per uns Comentaris que el mateix Cèsar es va encarregar de redactar —tot i 
que ho fes en tercera persona— i que segueixen, any rera any, les campanyes militars de les 
Gàl·lies —només l’últim, el vuitè, no està redactat per ell, sinó per Hirci, lleial lloctinent seu—. 
 
Aquests Comentaris, celebrats pel mateix Ciceró147, són escrits per Cèsar per deixar constància 
dels seus fets i tenir, així, fil directe amb la plebs a Roma, que, d’aquesta manera, podia seguir 
les campanyes victorioses de les tropes romanes148.  
 
Crec, com també ho fa T.P. Wiseman a la CAH149, i en contra del que diu Alfonso Cuatrecasas 
—editor i traductor de l’edició de l’any 2001 d’aquests Comentaris dins l’editorial Espasa—, que 
els Comentaris van ser escrits anualment, en el descans hivernal, i no tots de cop després de 
l’any 52 aC, ja que, fent-ho així, Cèsar va aconseguir el seu objectiu, que la plebs seguís les 
seves aventures en la distància i pogués celebrar els seus èxits. 
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És indubtable que els Comentaris manquen de tota objectivitat —malgrat l’intent de Cèsar de 
voler-la introduir amb l’artifici de parlar d’ell mateix en tercera persona— però continuen sent la 
font més important per analitzar les campanyes gal·les. 
 
Un cop iniciada, i tancada amb èxit, la campanya de l’any 58 aC, Cèsar té més confiança i 
comencen les campanyes ofensives per ampliar les províncies i guanyar terres per a la 
República. Es recullen a continuació les campanyes militars dels anys següents: 
 
 Any 57 aC: Cèsar es dedica a lluitar contra els belgues que estaven situats al nord de la 

Gàl·lia. Astutament, ens diu als seus Comentaris que els belgues s’estaven agrupant per 
anar en contra dels romans150. Recluta dues legions més. Lluita i derrota els nervis i als 
aduàtucs i pacta amb els rems, tal i com havia fet amb els edus. Es comença a llaurar una 
fama de clement, com queda reflectit en aquest fragment151: Dando muestras de esa 
clemencia y benignidad, que ellos [els aduàtucs] habían conocido por boca de otros. 
Aprofita el final del segon llibre d’aquests Comentaris per dir152: Concluida esta campaña y 
pacificada toda la Galia, fue tan grande la fama extendida entre los bárbaros acerca de esta guerra, 
que las naciones que habitan al otro lado del Rin enviaron legados a César para prometerle que le 
entregarían rehenes y que cumplirían sus órdenes. [...] Por estas victoriosas empresas, conocidas 
en Roma por las cartas de César, se decretó una fiesta de acción de gracias de quince días de 
duración, lo que nunca, con anterioridad, se había concedido a nadie. 
Dos anys després d’entrar en campanya, Cèsar rep, del Senat, una supplicatio de quinze 
dies de duració, cosa mai no vista abans, ja que la més llarga que havia rebut Pompeu 
havia estat de deu153 o dotze154 dies, depenent de les fonts.  
Cèsar, però, s’equivoca en afirmar que tota la Gàl·lia està en pau i que en dues campanyes 
—la segona, clarament expansionista i gens defensiva— havia aconseguit els seus 
objectius. 
 

 Any 56 aC: Durant aquest any, les tribus conquerides l’any anterior s’aixequen en armes i 
capturen uns enviats de Cèsar. A propòsit d’això, Cèsar155 afirma: [...] muchas razones 
impulsaban a César a emprenderla: el agravio de haber retenido a unos caballeros romanos, la 
sublevación producida después de haberse rendido, haber roto su palabra después de entregar 
rehenes, la conjura de tantas naciones y, sobre todo, el hecho de que, si pasaba por alto esta 
situación, las demás naciones podrían pensar que también a ellas les era posible rebelarse. 
Cèsar sabia ser dur també quan tocava i guanyar uns diners a costa dels gals156: Así pues, se 
entregaron [els vènets] a César con todas sus cosas. César consideró que debían ser severamente 
castigados a fin de que, en adelante, respetasen los bárbaros con mucho más cuidado el derecho de 
los embajadores. En consecuencia, tras ejecutar a todos los senadores, vendió a los restantes como 
esclavos. 
Aquell any, Cèsar tornar a passar l’hivern prop de Roma, en la seva província de la Gàl·lia 
Cisalpina. 
 

 Any 55 aC: Durant aquest any, i gràcies als acords de la Conferència de Luca, ciutat de la 
Gàl·lia Cisalpina, entre els triümvirs, Marc Licini Crassus i Gneu Pompeu el Gran van ser 
cònsols per segona vegada157.  
Durant l’hivern, dues tribus germàniques, els usips i els tencteris, creuen el Rin i intenten 
establir-se a la Gàl·lia. Tement Cèsar que s’uneixin als gals i facin front als romans158, 
decideix anar a parlar amb ells. Durant aquests parlaments, es produeix una topada entre 
la cavalleria romana i la germànica, i moren setanta-quatre genets romans. Cèsar dóna per 
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acabada la negociació; veu una oportunitat i ataca159. Les tropes aniquilen aquestes dues 
tribus; segons Cèsar un total de 430.000 persones moren160. Els romans no pateixen cap 
baixa en combat.  
A la vista dels enrenous que li provocaven les tribus enllà del Rin, decideix creuar-lo161. Serà 
la primera vegada que tropes romanes trepitgen l’altra vora del Rin. Per a tal fi, edifica un 
pont sobre el Rin en deu dies162, està a l’altra vora divuit dies més i torna en veure que els 
sueus, el poble més poderós entre els germànics, s’amaguen i no li presenten batalla.  
Després d’això, decideix muntar una expedició a l’illa de Bretanya, ja que, segons ell163, els 
reforços dels gals venien d’allí, una altra mentida piadosa per justificar una expedició més 
àvida de riqueses164 i de glòria per a ell, que de prevenció de futures accions dels gals. 
L’expedició és un desastre i, davant el poc temps que queda abans que no s’hagi de retirar 
als campaments d’hivern, Cèsar torna a la Gàl·lia.  
Al final d’aquesta campanya, el Senat declara una nova acció de gràcies rècord: un total de 
vint dies165.  

 
 Any 54 aC: Teòricament aquest era l’últim any del seu mandat proconsular —era per a cinc 

anys: el 58, el 57, el 56, el 55 i el 54 aC— però; gràcies als acords de Luca; se li havia fet 
una pròrroga de cinc anys més. Passa l’inici de l’any també prop de Roma, a la Gàl·lia 
Cisalpina, per seguir de ben a prop els esdeveniments polítics de la ciutat. 
Deixa encarregada la construcció de vaixells per a fer una segona expedició a l’illa de 
Bretanya on, aquesta vegada, té més èxit.  
A la tornada, fa front a la rebel·lió més greu fins aquell moment. Cèsar perd, a mans dels 
eburons, quinze cohorts —7.000 homes en total166—. En terreny dels nervis, s’arriba a una 
situació molt desesperada quan la legió comandada per Quint Tul·li Ciceró —germà de Marc 
Tul·li Ciceró— és a punt de sucumbir. Cèsar, arribant amb tres legions, redreça la batalla167. 
Refereix Plutarc168: Este éxito [el recolzament a Quint T. Ciceró] apaciguó las numerosas 
revueltas de los galos en esta región, además de que el propio César se dedicó durante todo el 
invierno a ir de un lugar para otro vigilando estrechamente a los revoltosos. 
Per primera vegada, Cèsar passa l’hivern en terreny gal i no torna a la Gàl·lia Cisalpina. Els 
romans s’han mostrat, per primer cop, perdedors a ulls dels gals, i ja se sap que, en una 
guerra colonial no existe nada más peligroso, para la potencia ocupante, que empezar a 
perder169. 
 

 Any 53 aC: Aquest any, Cèsar el comença reclutant tropes tant per a refer-se del cop de 
l’any anterior com per precaució, car temia una revolta a les Gàl·lies170. Recluta tres legions 
més.  
Es dirigeix contra els nervis primer, sense esperar la fi de l’hivern171, on captura molts 
homes i bestiar que són lliurats a l’exèrcit. 
Lluita, també, contra els senons, els carnuts i els trevirencs que no li han enviat delegats. 
Els dos primers es rendeixen, però els últims són derrotats per Titus Labiè172, un dels seus 
legati més importants, amic de Pompeu i antic tribú de la plebs.  
Aprofita el Comentari d’aquest any per fer una llarga descripció dels costums dels gals i dels 
germànics173 i descripcions amb tot luxe de detalls dels territoris i els animals amb què 
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s’han creuat. De ben segur que alguns d’aquests passatges van ser àmpliament llegits i 
comentats per la societat romana del moment.  
Per acabar, es dirigeix al país dels eburons, a fi d’assolar-lo, ja que havien destruït un dels 
seus campaments174.  
En fi, es passa l’any castigant aquells que s’ho mereixen i portant a terme “atacs 
preventius” per evitar lamentacions després.  
Aquell hivern —entre l’any 53 i 52 aC— sí que el passa a la Gàl·lia Cisalpina, prop de Roma, 
ja que els esdeveniments que allí es produeixen necessiten la seva atenció. 
 

I què havia passat a Roma fins a aquell moment? La situació havia canviat força des de l’any 58 
aC, quan Cèsar havia abandonat Roma per anar a les seves províncies; de fet, el triümvirat, 
gestat gràcies a les dots diplomàtiques de Cèsar, s’estava esfondrant. Havien mort, en ordre 
cronològic, Júlia, la seva filla i dona de Pompeu, Marc Licini Crassus, i Publi Clodi Pulcre.  
 
L’any 58 aC, essent Clodi tribú de la plebs, es va veure marcat per l’exili de Ciceró. A banda 
d’aquest moviment, Clodi havia fet aprovar una llei per repartir blat gratis al poble de Roma. El 
repartiment de blat provocava, entre altres conseqüències, que augmentessin les manumissions 
d’esclaus, que esdevenien lliberts i, d’aquesta manera, el propietari s’estalviava d’alimentar-los 
—ho feia l’Estat— però els retenia com a força de treball. Una altra de les conseqüències 
d’aquest repartiment gratuït va ser que l’autor de la proposta, Clodi, s’havia convertit en el 
número u entre la plebs; era intocable.  
 
Tan intocable es va creure que es va permetre el luxe de desafiar el mateix Pompeu alliberant 
Tigranes, fill captiu del rei d’Armènia que estava retingut per Pompeu. Quan Auli Gabini, cònsol 
i amic de Pompeu, va protestar, la plebs que, quasi bé sempre, acompanyava Clodi, el va 
atacar, i va destrossar un dels signes del càrrec, les fasces175. També es va permetre el luxe de 
desafiar les accions del consular Cèsar —una d’elles, el seu propi pas a la plebs! — tot portant 
Bíbul a testificar davant del poble.  
 
Syme176 diu: Como prueba y aviso al adversario, Cicerón fue sacrificado a Clodio. No contento 
con dar así satisfacción tanto a su honor personal como a la conveniencia de los dinastas 
[Cèsar, Pompeu i Crassus], el tribuno de la plebe se dedicó a reforzar su influencia y sus 
aspiraciones a la pretura y el consulado. Con ese objetivo promulgó leyes que eran populares y 
puso en apuros a Pompeyo, actividades a las que le animaban su hermano Apio, sus parientes 
los Metelos y Craso, combinación en modo alguno anómala. 
 
Pompeu va intentar tornar-s'hi fent venir de l’exili Ciceró. L’1 de juny de l’any 58 aC es va 
debatre al Senat la tornada de Ciceró. Aquest organisme va apovar per una aclaparadora 
majoria el seu retorn. Però el vot va ser vedat177. Va quedar força clar que, mentre Clodi fos 
tribú de la plebs, aquest retorn era molt difícil. 
 
Ciceró178 intentava no perdre l’esperança: El día 26 de noviembre recibí tres cartas tuyas [d’Àtic], 
una fechada el 25 de octubre [ambdues dates són de l’any 58 aC], en la que me exhortas a esperar 
con buen ánimo el mes de enero [del 57 aC, quan Clodi ja no és tribú] y me indicas todo lo que crees 
que puede servirme de motivo de esperanza, el buen deseo de Metelo, y todo el proyecto de Pompeyo [...] 
Si queda algún rayito de esperanza, haz que nuestros magistrados me defiendan en lo sucesivo con más 
diligencias. 
 
Els cònsols de l’any 57 aC eren Public Corneli Lèntul Espínter, enemic de Clodi i ajudat durant la 
campanya per Cèsar, i Quint Metel Nepot, que havia trencat amb Pompeu i s’havia oposat al 
consolat de Cèsar.  
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El tema a l’inici de l’any va continuar sent la rehabilitació de Ciceró. Però Clodi, tribú de la plebs 
per adopció, pertanyia a una poderosa família patrícia, i el seu germà era pretor l’any 57 aC. 
Per tal de sortir endavant, Pompeu va haver de fer una volta per Itàlia amb l’objectiu 
d’aconseguir que la gent de fora es mobilitzés per a votar i poder, així, superar el suport que 
entre la plebs urbana tenia Clodi179.  
 
Això va passar durant els Ludi Apollinares —entre el 6 i el 13 de juliol, jocs en honor d’Apol·lo i 
organitzats pel pretor urbà180— quan Roma estava a vessar de gent de tot arreu i els cònsols 
van poder mobilitzar la gent perquè tornés el 4 d’agost a les votacions de l’assemblea 
centuriada.181 Ciceró182 estava exultant: [...] el día 13 de agosto supe por carta de mi hermano 
Quinto que, con admirable consentimiento de todas las edades, de todos los órdenes, con increíble 
concurso de toda Italia, la ley había sido votada en los comicios centuriados. [...] De todas partes salían 
al paso legados con el encargo de felicitarme. Cuando llegué a Roma no quedó sin salir a recibirme 
ningún ciudadano conocido a mi nomenclator [...] llegado a la puerta Capena, las gradas de los templos 
estaban repletas de gente de la ínfima plebe. La cual, habiéndome expresado su felicitación con 
grandísimos aplausos, los mismos aplausos y el mismo gentío me acompañó hasta el Capitolio, y en el 
foro y en el Capitolio esperaban otras maravillosas multitudes del pueblo. Al día siguiente, que fue el 5 
de setiembre, expuse mi agradecimiento en el senado. 
 
En aquesta mateixa sessió s’estava discutint sobre la falta de provisions de blat que provocava 
un profund malestar als carrers de Roma. Finalment, Pompeu va rebre l’encàrrec d’ocupar-se de 
l’aprovisionament de blat. Al mateix temps, arribaven les notícies de les victòries de Cèsar en 
les campanyes del 57 aC que li van reportar 15 dies d’accions de gràcies, acció proposada per... 
Ciceró183. 
 
Syme184 ho resumeix de la manera següent: En respuesta [a la provocació de Clodi de l’any 58 
aC] Pompeyo gestionó la vuelta del destierro de Cicerón y al fin la consiguió. Para él mismo 
logró que, después de un período de carestía en Roma, quizá fomentada deliberadamente, se le 
diese el encargo especial, de cinco años de duración, para adquirir y distribuir el trigo a la 
ciudad. 
 
L’any 56 aC no seria tan plàcid per als triümvirs. Feia dos anys sencers que Cèsar no anava a 
Roma. Crassus i Pompeu es van enfrontar per un problema de política exterior relacionat amb 
Egipte185. Cèsar no era allí per solucionar aquests problemes que es van aguditzar. Clodi era 
edil de la plebs per a l’any 56 aC. Hi havia una veritable escassetat de blat que Pompeu no 
podia solucionar amb dos mesos186. L’afer egipci i la manca de blat havien marcat Pompeu a 
ulls de la plebs, que tornava a afavorir Clodi. L. Ahenobarb, pretor l’any 58 aC, ja havia intentat 
treure-li el comandament a Cèsar i ara anava bramant que, com a cònsol electe l’any 56 aC, 
faria el que no li van deixar fer com a pretor l’any 58 aC187. El triümvirat semblava tocat de 
mort.  
 
En paraules de Syme188: En la primavera del 56 aC la alianza de los dinastas parecía a punto de 
sufrir un colapso. L. Ahenobarbo se adelantó con su candidatura al consulado y con sonoras 
amenazas de que él despojaría a César de su ejército y de sus provincias. Alguien pudo esperar 
convencer a Pompeyo de que sacrificase a César a cambio de una alianza con la oligarquía. 
Cicerón cobró aliento. Proclamó el ideal de una unión conservadora de todas las clases ligadas 
por su lealtad al senado y guiada por modestos y patrióticos principes. Todo ello resultaba 
bastante inofensivo, si no hubiese ido acompañado de la osadía de anunciar en el senado un 
                                                           
179 AA.VV. (1994), pàg. 387. 
180 MIRÓ, M. — ESPLUGA, X. (2002), pàg. 86. 
181 AA.VV. (1994), pàg. 388—389. 
182 CICERÓN (1992), pàg. 156–157. 
183 AA.VV. (1994), pàg. 391. 
184 SYME, R. (1985), pàg. 61. 
185 SYME, R. (1985), pàg. 61 
186 AA.VV. (1994), pàg. 392. 
187 AA.VV. (1994), pàg. 393. 
188 SYME, R. (1985), pàg. 61–62. 



 32

ataque a la legislación promulgada durante el consulado de César. Pompeyo se desentendió y 
abandonó Roma. Craso entre tanto había ido a Ravena [dins de la província de la Gàl·lia 
Cisalpina] a conversar con César. Los tres se reunieron en Luca y renovaron la alianza, con un 
segundo consulado para Pompeyo y Craso, y, después del mismo, España y Siria, 
respectivamente, durante cinco años; el mando de César también fue prolongado. 
 
Plutarc189 explica la situació a Luca de la manera següent: [...] la mayoría de los dirigentes 
acudían a entrevistarse con él en Luca, incluidos el propio Pompeyo, Craso, Apio, el gobernador de 
Cerdeña, y Nepote, que estaba como procónsul en Hispania; de suerte que se contaron allí hasta ciento 
veinte lictores y más de doscientos senadores. 
 
Apià, un altre historiador antic190, ho relata en aquests termes: Desde allí [la Gàl·lia Cisalpina] 
César hacía la distribución de grandes cantidades de dinero a mucha gente en Roma y estaba en 
contacto con los magistrados anuales y otros hombres distinguidos que se dirigían a sus mandatos 
provinciales y militares. De hecho, hubo una vez más de 120 lictores en su presencia y 200 o más 
senadores, algunos dando las gracias por servicios ya recibidos, otros intentando obtener dinero, y 
algunos otros intentando otros favores diversos. El gran ejército de César, su riqueza y su predisposición 
a dar favores hacía que lo controlase todo. Entre los que fueron a verle estaban Pompeyo y Craso, sus 
socios en el poder. Como resultado de sus conversaciones, se decidió que Pompeyo y Craso fueran 
elegidos cónsules y que César debería obtener cinco años más en su mandato proconsular. 
 
Si Cèsar ja havia utilitzat els diners com a mitjà per a guanyar eleccions i aliats electorals quan, 
essent edil i pretor, no gastava el seu, què havia de fer quan disposava d’una riquesa tan gran 
com a resultat del botí de les Gàl·lies? El fet d’estar lluny de Roma físicament no implicava en 
absolut renunciar a influir en la política romana. 
 
Part d’aquest acord també contemplava que les eleccions a cònsol per a l’any 55 aC s’havien de 
retardar de tal manera que Cèsar pogués enviar els seus soldats a votar-hi en les eleccions i 
assegurar, així, el triomf de Pompeu i de Crassus191.  
 
Cèsar no tenia cap interès a monopolitzar les conquestes imperials, sobretot si els altres dos, i 
especialment Crassus, volien la seva part de glòria. Cèsar estaria encantat de donar-los una 
oportunitat192.  
 
Aquesta va ser, segons Plutarc193, la raó més poderosa per acceptar l’acord de Luca per part de 
Crassus: La aceptación por parte de Pompeyo fue debida a su insaciable sed de poder; pero Craso 
había caído víctima de otra avaricia crónica: las brillantes victorias de César le hacían sentir envidia de 
los trofeos y triunfos que era lo que le faltaba para ser superior a César. 
 
Una vegada més, es tractava, doncs, de la lluita pel poder, la riquesa i la glòria que esmentava 
Syme; només que en aquesta ocasió, amb els mandats proconsulars de tots tres a punt, 
semblava que només quedaven tres aspirants en lluita: Cèsar, Pompeu i Crassus. Quant 
tardarien a lluitar entre ells per a obtenir la glòria infinita, el poder suprem i les riqueses més 
enormes? 
 
Pompeyo salió con renovado vigor de una crisis que él mismo había contribuido mucho a 
provocar. Si hubiese abandonado a César habría podido caer en una trampa tendida por los 
optimates y ser traicionado por Craso, potencial aliado de aquéllos. En lugar de eso, ahora iba a 
tener un ejército propio en España con que apoyar su hegemonía en Roma. Los enemigos de 
los dinastas pagaron su confianza o sus ilusiones. Ahenobarbo se vio privado del consulado, y 
Cicerón, obligado a dar en privado garantías de buen comportamiento y en público pruebas de 
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leal conformidad. Los tres principes eran ahora los amos del Estado, teniendo en sus manos las 
más poderosas de las provincias y unas veinte legiones194.  
 
Com encaixaria el Senat aquest panorama? Com podrien tornar a la normalitat aquests tres 
personatges com a privati un cop conquerides tantes terres, guanyades tantes batalles, 
acumulades tantes riqueses? Pompeu ho havia fet tornant de l’est i s’havia passat més de dos 
anys esperant que se li ratifiqués tot el que havia dut a terme. Repetiria l’experiència? I Cèsar? 
Sabent que els enemics que tenia al Senat eren pocs però de pes i amb un odi ja irracional, 
quines opcions tenia? 
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Capítol 6 
Anys de radicalització: 55, 54 i 53 aC 
 
L’any 55 aC, mentre Cèsar destrossa els usips i els tencteris a la vora del Rin, Pompeu i Crassus 
estrenen el seu segon consolat conjunt. Van servir-se d’un tribú de la plebs, C. Treboni, que va 
proposar els mandats extraordinaris per a ells dos a Síria i a Hispània195. Malgrat l’oposició de 
l’inefable Cató i de dos tribuns, la proposta va ser aprovada. També van donar suport a la lex 
Licinia Pompeia196 que proposava de prorrogar el mandat de Cèsar cinc anys més, tot i que la 
data de finalització no va quedar clara.  
 
Poca cosa més cal comentar d’aquest consolat. Crassus va voler marxar ben aviat cap a l’est, 
cap als seus cinc anys de glòria militar. És famosa la sortida del cònsol de la ciutat, per 
desafortunada. Ciceró197 s’exclama: Me dicen que nuestro Craso salió de Roma, vestido de su manto 
de guerra, con menos honores que en otro tiempo Lucio Paulo que tenía la misma edad [els dos eren 
sexagenaris], y había sido cónsul por segunda vez. ¡Qué hombre más indigno!. 
 
A banda d’aquesta suposada falta d’honors, Crassus va marxar també amb un mal presagi198: 
Abans de marxar a la guerra contra els parts, on trobà la mort, el famós general romà Cras 
sentí com un venedor de fruita anunciava els seus productes tot cridant: Cauneas!, és a dir, 
“Figues de Caune!”. La mateixa expressió és homòfona de la fórmula jussiva prohibitiva Caue 
ne eas!, que significa “Vigila, no hi vagis!”. Les paraules del fruiter eren, doncs, un omen, que 
advertia sobre les desgràcies futures del general i de l’exèrcit romà. Dissortadament, Cras no hi 
ha parà atenció i, poc després, patí una derrota espectacular a Carres, enfront dels parts. 
 
Les magistratures de l’any 54 aC no devien ser de l’agrat de Cèsar. L. Ahenobarb va ser elegit 
cònsol i Cató va ser escollit pretor. En canvi, el col·lega d’Ahenobarb va ser Api Claudi Pulcre, 
germà de Clodi, que, com hem vist més amunt, havia comptat amb l’ajut de Cèsar. 
 
Els atacs a Cèsar es van repetir, així com a Crassus. Però els triümvirs comptaven amb l’ajut de 
Ciceró i amb les notícies de la campanya de Cèsar de l’any anterior, on es relatava el creuament 
del Rin i l’expedició a Bretanya199.  
 
Tanmateix, durant l’any 54 aC va morir Júlia, filla de Cèsar i esposa de Pompeu, a conseqüència 
d’un part complicat. El fill moria poc després: César llevaba ya casi cuatro años en las Galias 
cuando murió Julia, esposa del Magno, prenda de la concordia entre Gneo Pompeyo y Gayo César, lazo 
de unión de un poder que tenía poca cohesión ya por la envidia. Y también el hijo pequeño de Pompeyo, 
el que había tenido Julia, murió poco después, rompiendo la fortuna de toda unión entre dos militares 
abocados a un combate tan decisivo 200. 
 
Plutarc201 ho relata de la manera següent: Al incorporarse a la Galia tiene noticias de algunas 
cartas que le han enviado unos amigos desde Roma y que le anunciaban la muerte de su hija, suceso que 
había ocurrido en casa de Pompeyo en el momento de dar a luz. Enorme fue el pesar de Pompeyo, y 
enorme también el de César, al igual que andaban también muy apenados todos sus amigos, en la idea de 
que ahora se había deshecho la relación que había mantenido al malherido estado en paz y concordia. 
 
La noticia era tràgica per a Pompeu i per a Cèsar; un perdia l’esposa; l’altre, la filla. També era 
tràgica —els amics prou que ho sabien— per la relació que els unia a tots dos. Amb Cèsar lluny 
de Roma per exigències de la guerra, i morta Júlia, els optimates tenien el terreny lliure per 
intentar convertir Pompeu en defensor de l’oligarquia. Si fos així, hauria fet la volta sencera, des 
de recolzar Sul·la en la seva guerra a favor de l’oligarquia, passant per la restauració dels 

                                                           
195 SCULLARD, H. H. (1990), pàg. 123. 
196 SCULLARD, H. H. (1990), pàg. 123. 
197 CICERÓN (1992), pàg. 198. 
198 MIRÓ, M. — ESPLUGA, X. (2002), pàg. 49. 
199 AA.VV. (1994), pàg. 401. 
200 VELEYO PATÉRCULO (2001), pàg. 152. 
201 PLUTARCO (2003), pàg. 177. 



 35

poders dels tribuns l’any 70 aC i l’acord amb els triümvirs Cèsar i Crassus i en contra de 
l’oligarquia, a tornar a aterrar als braços de la mateixa oligarquia que tant l’havia odiat. 
 
La vida política a Roma no era gens plàcida. La plebs estava de dol per la mort de Júlia, que va 
rebre honors impropis com ser enterrada al Camp de Mart202; els escàndols electorals de 
compra i venda dels títols de cònsol estaven a l’ordre del dia i es parlava obertament de 
dictadura; fins i tot les campanyes de Cèsar ja no semblaven tan triomfals! Clodi començava a 
tenir un alter ego, Miló. 
 
Los cónsules [L. Ahenobarb i C. Pulcre] acarrearon su propia desgracia al entrar en tratos para 
conseguir la elección de sus sucesores por dinero. Pompeyo se encargó de airear el escándalo. 
Entonces su primo C. Lucilio Hirro hizo una propuesta de que se nombrase a Pompeyo dictador. 
Pompeyo desmintió su intención de aceptar, pero en secreto la mantuvo y no engañó a 
nadie203. 
 
L’any 53 aC va començar sense magistrats; només s’havien elegit els tribuns i els edils de la 
plebs. La causa d’aquesta paràlisi no era altra que l’escàndol de la compra de les eleccions a 
cònsol.204  
 
Durante aquellos años hubo muchos disturbios en la ciudad, particularmente al respecto de las 
elecciones; como resultado, sólo después de seis meses [mitjan 53 aC] se eligió cónsules a C. Domitius 
Calvinus y M. Valerius Messalla. Algunas veces eran los presagios que desaconsejaban la celebración de 
elecciones al no favorecer a los interreges. Pero fueron los tribunos [de la plebs] quienes se esforzaron 
para evitar la adjudicación de las magistraturas ejerciendo tal control sobre los asuntos de la ciudad que 
hacían el trabajo de los pretores. Los tribunos propusieron bastantes propuestas bloqueantes como, por 
ejemplo, que deberían ser elegidos quiliarcas en vez de cónsules, habiendo de esta forma más 
magistrados, como una vez ya se había hecho. Cuando se dieron cuenta de que nadie les escuchaba, 
declararon que almenos Pompeyo debía ser elegido dictador. Con este pretexto se aseguraron un largo 
retraso [en les eleccions], ya que Pompeyo estaba fuera y la gente de la ciudad no se arriesgaría a esta 
votación —el recuerdo de la crueldad de Sila les hacía odiar esta magistratura; por otro lado, tanto 
miedo tenían de Pompeyo que no querían rechazar esta elección. Al final apareció en persona; tuvo la 
delicadeza de rechazar la oferta e hizo los preparativos para las elecciones205. 
 
No va ser fins al juliol o a l’agost d’aquell any 53 aC que Pompeu va tornar a la ciutat, va 
refusar la dictadura i es va assegurar que es feien les eleccions. Els elegits van ser Gneu Domici 
Calví i Marc Valeri Messal·la206. Ben aviat van haver de preparar les eleccions per a l’any 52 aC. 
 
També va ser durant aquell any 53 aC que els mals presagis que van saludar la marxa de 
Crassus es van complir. Crassus i el seu exèrcit van patir una espectacular derrota a Carres 
contra els parts, l’únic imperi que semblava prou fort per fer ombra als romans. Crassus i el seu 
fill —que havia estat llegat de Cèsar a les Gàl·lies—, àvids de glòria militar, van ser aniquilats a 
terres orientals.  
 
Con la muerte de Julia y la desaparción de Craso, muerto por los partos (53 aC), el peligro de 
una ruptura entre Pompeyo y su aliado debía de parecer inminente. [...] [a Roma] reinaban la 
corrupción y el desorden; la actividad pública estaba paralizada. El año siguiente [52 aC] hizo 
su entrada sin cónsules207. 
 
Ciceró pronosticava, en les seves cartes, els pitjors auguris per la República: La vida romana está 
como en el cráter de un volcán, porque se adivina que deben perecer los hombres o las leyes, carta de 
l’11 d’octubre de l’any 54 aC208. Los comicios se van retrasando de día en día por los augurios 
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adversos, con gran satisfacción de todos los buenos; tan odiosos se han hecho los cónsules, por la 
sospecha de que negocian pecuniariamente con los candidatos, carta del 21 d’octubre de l’any 54 
aC209. Vamos a parar a un interregno, y se respira un cierto olor de dictadura; se habla mucho de ella, 
carta de les darreries d’octubre de l’any 54 aC210. 
 
Com es pot apreciar, la situació a la República era tràgica. El triümvirat semblava a punt de 
desfer-se després de la mort de Júlia i de Crassus. La vida política a Roma estava presidida per 
la corrupció i la violència que provocaven un buit de poder, el qual, al seu torn, alimentava més 
violència, ja que ningú no hi posava fre.  
 
Pompeu, l’únic amb capacitat i pes específic per tranquil·litzar la situació, estava lluny de Roma; 
en tornar, aconsegueix convocar eleccions però abans ha de refusar, com hem vist, una 
dictadura que se li ofereix com a única possibilitat de futur.  
 
Clodi, el rei de la plebs urbana, la violència i la intimidació, vol presentar-se a les eleccions a 
cònsol de l’any 52 aC. Cèsar ha tingut una campanya difícil l’any 53 aC i és a punt d’afrontar-ne 
una de més complicada. Ciceró, allunyat i desenganyat de la vida política, es dedica als seus 
estudis mentre fa previsions d’enderrocament de la República. Sembla que empitjorar és 
impossible i que només es pot millorar, però és realment així? 
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Reflexió transversal 
Tribuns de la plebs 
 
Abans de seguir amb la descripció dels esdeveniments històrics, crec interessant dedicar una 
reflexió transversal al tribunat de la plebs, ja que, com hem vist al llarg del treball, tant Crassus 
com Pompeu com Cèsar —com també alguns enemics seus— van fer un gran ús, durant la seva 
etapa política, d’aquests magistrats de la República romana. De fet, tal i com defensen alguns 
autors211, el tribunat de la plebs es va convertir en l’autèntic centre de poder de la República, 
cosa que no era conforme a la tradició republicana.  
 
Com va sorgir aquesta magistratura? Segons explica Grimal212, La revolución de 509 [aC, data 
pseudomítica de la caiguda dels reis i l’establiment del règim republicà] [...] no hizo más que 
exasperar un conflicto hasta entonces latente. La plebe, excluida del poder, puesto que no 
podía tener acceso al consulado, que había reemplazado a la función real, amenazó con la 
secesión. Se retiró fuera del pomerium a su colina, el Aventino, [...] y declaró su pretensión de 
fundar una ciudad separada de Roma. Los patricios cedieron entonces y aceptaron que fuesen 
creados dos magistrados plebeyos encargados de proteger a la plebe contra todo abuso de 
poder de los otros magistrados. De esta manera, se constituyó el colegio de los tribunos de la 
plebe, primeramente en número de dos y ampliado después a cinco miembros [durant l’època 
de Cèsar, eren deu]. Estos tribunos gozaban de poderes extraordinariamente amplios, pues 
tenían el derecho de detener la acción de no importa qué magistrado por su solo veto, y ellos 
mismos eran inviolables en su persona y en sus bienes, siendo ésta una de las instituciones más 
curiosas de la República. Considerados como sagrados, es decir, literalmente intocables, 
llevaron hasta el Imperio una existencia aparte en la jerarquía de las magistraturas [...]. 
 
Com també diu Le Glay213, el tribunat de la plebs no era una magistratura qualsevol. La seva 
funció bàsica era defensar els drets de la plebs. Per a fer-ho, utilitzaven tres accions: auxilium, 
el derecho de prestar ayuda a cualquier ciudadano amenazado; intercessio (o prohibitio), 
derecho de detener la acción de otros ciudadanos, si cuestionaba los derechos de la plebe; 
rogatio, derecho de presentar proyectos de ley. 
 
Aquesta magistratura va donar lloc a l’expressió “constitució mixta”, emprada per Polibi en 
descriure la constitució de Roma. Mixta, ja que, per una banda, hi havia el Senat, format pels 
ancians —els patres—; i, per l’altra, els tribuns de la plebs, guardians del poble. Grimal214 ho 
expressa de la manera següent: Por una especie de milagro, esta constitución disparatada 
consiguió funcionar sin demasiadas dificultades. Los historiadores antiguos subrayan la 
prudencia de los tribunos, que no usaron sino moderadamente su derecho de intercessio, y 
también la de los magistrados patricios, que se esforzaron en ser igualmente justos para todos 
los ciudadanos. [...] El funcionamiento del sistema fue asegurado por las condiciones exteriores 
que pusieron casi sin interrupción a Roma en lucha con enemigos peligrosos hasta el fin de las 
guerra púnicas. Ante las amenazas, la necesidad de concordia era imperiosa. 
 
Per Le Glay215, l’altra amenaça per a l’estabilitat d’aquesta constitució mixta era que: [...] si 
estallan conflictos de competencia entre el Senado y el pueblo, corren el peligro de tener una 
especial gravedad entre el Senado y los magistrados [inclosos els tribuns de la plebs], sus 
mandantes, elegidos por el pueblo pero controlados por él. Los riesgos eran ciertamente 
menores cuando todos los ciudadanos [...] guardaban el equilibrio entre sus deberes y sus 
derechos en la vida de la ciudad. 
 
La idea expressada per Grimal fa que alguns historiadors —ja en l’antiguitat—, pensèssin que 
l’aniquilament de Cartago com l’enemic que mantenia unit el poble romà va ser la guspira que 
va provocar el canvi de règim, de la república a l’imperi. Igualment, la idea expressada per Le 
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Glay es veu reflectida en tots aquells que creuen que la influència externa —sobretot de 
Grècia— va provocar una crisi de valors entre els romans que va trencar l’equilibri entre els 
drets i els deures dels ciutadans, i va desencadenar el canvi de règim. 
 
La importància del tribunat de la plebs l’exemplifica el fet que alguns historiadors, com Marcel 
Le Glay216 o Mary Beard i Michael Crawford217, posen, com a data d’inici de la crisi de la 
República romana, el tribunat de Tiberi Grac l’any 133 aC i el del seu germà, Gai, deu anys 
després.  
 
Tiberi Grac va ser el primer tribú que va servir-se de l’assemblea popular com a contrapoder del 
Senat, ja que l’usà com a autoritat política218. D’aquesta manera, aquesta assemblea es va 
convertir en una arma política de primer ordre que seria profusament utilitzada per Cèsar, uns 
setanta anys després. 
 
Aquests anys van veure, també, com la violència es feia present a la política romana quan, un 
grup de senadors, actuant amb poders semioficials i sense cap mena de precedent, van 
assassinar Tiberi i força seguidors seus219. Deu anys després, el germà de Tiberi, Gai, va 
reempendre el programa polític220 del seu germà i va acabar com ell, tot i que Gai va preferir 
suïcidar-se a morir en mans dels senadors que l’assetjaven.  
 
Le Glay221 comenta l’opinió que tenien els antics del tribunat dels germans Grac: Para él 
[Ciceró], la raíz de todo mal se encuentra en los años del tribunado de Tiberio, los de Cayo no 
hicieron más que agravarlo. Plutarco y Apiano comparten esta opinión. Luego que los dos 
hermanos movilizaron políticamente a la plebs urbana, los ambiciosos que aspiran al poder 
personal y los homines seditiosi deseosos de desestabilizar al Estado van a apoyarse en 
adelante en ella. 
 
Sul·la era ben conscient del perill que, per a l’estabilitat del sistema oligàrquic de la República 
romana, representava el tribunat de la plebs, i, per això, durant la seva dictadura, va reformar 
aquesta magistratura. L’objectiu era restar-li poder per evitar que la “constitució mixta” fes 
aigües. 
 
Aquesta reforma no va ser anul·lada fins al consolat conjunt de Crassus i Pompeu l’any 70 aC. 
Com hem vist al llarg de tot el treball, d’ençà de l’any 70 aC i fins a l’any 49 aC, la presència 
política dels tribuns guanya importància progressivament, així com ho fa també la violència en 
els carrers de Roma.  
 
Els tribuns de la plebs van tenir, de fet, un paper molt important en la fase final de la República 
romana. La seva tradicional relació amb el poble de Roma va significar que s’establissin lligams 
entre els tribuns i els grans generals de l’època. Aquests usaven els tribuns que presentaven 
lleis per a garantir comandaments extraordinaris i, a la tornada d’aquests comandaments, lleis 
per a donar terres als homes del general222. 
 
Grimal223 afirma: La constitución romana no fue nunca pensada para un hombre o por un 
grupo; se había formulado a la manera de un ser viviente que se adapta progresivamente a las 
condiciones cambiantes derivadas del medio en que se desarrolla y consigue sobrevivir de tal 
manera. Potser la República romana havia arribat al seu límit i ja no era possible adaptar més 
aquesta constitució? 
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Capítol 7 
Anys difícils: 52 i 51 aC 
 
Reprenent l’evolució cronològica, l’any 52 aC va ser un any d’intensa activitat tant a les Gàl·lies 
com a Roma. Va començar sense cònsols, igual que l’any anterior. A les Gàl·lies, a diferència de 
Roma, tenien clar qui manava: Vercingètorix. 
 
Per primera vegada des que van començar les campanyes de Cèsar, els gals havien triat un cap 
suprem per intentar, units i d’una vegada per totes, el que no havien aconseguit lluitant per 
separat: fer fora els romans.  
 
Cèsar, quan s’adona de la rebel·lió, fa els preparatius per a la guerra. Alliçona la gent de la 
Gàl·lia Transalpina per fer front als gals en el cas que aquests els ataquin i, tot seguit, es 
dirigeix cap a Viena. Per a fer-ho, travessa les muntanyes Cevenes, cosa que mai no s’havia fet 
a l’hivern224. Una vegada més, Cèsar demostra la seva rapidesa de moviments que serà clau al 
llarg de tota la campanya d’aquell any 52 aC.  
 
Els gals, seguint les directrius de Vercingètorix, han decidit fer una campanya de desgast, de 
terra cremada225, contra les legions de Cèsar, per tal de deixar-los sense recursos per 
alimentar-se. Cèsar, que compta amb els edus per a aquesta fi, no sap que també estan en la 
conxorxa i haurà d’esprémer les legions fins a límits quasi sobrehumans.  
 
Afortunadament, Cèsar aconsegueix un gran botí a la ciutat d’Avaricum que els gals no havien 
cremat per creure-la inabastable. Cèsar no frena els seus soldats que fan un carnatge on no 
deixen vius ni nens ni dones226.  
 
Al cap d’uns dies, els dos exèrcits es troben a Gergòvia, i segons relata Cèsar, les tropes, 
desobeint les seves ordres, acaben fugint-ne227. L’acte final d’aquest Comentari i, pràcticament, 
de la guerra, té lloc a la ciutat d’Alèsia, on s’ha refugiat Vercingètorix perseguit per Cèsar. Cèsar 
assetja la ciutat. Vercingètorix crida la resta de nacions gal·les perquè tots units facin front a les 
legions de Cèsar. Aquest, en una prova més de la seva determinació, ambició i genialitat 
guerrera, decideix de fer un doble anell de fortificacions; un que assetja la ciutat d’Alèsia i l’altre 
que s’enfrontarà als enemics de fora228. 
 
L’última batalla és clau. Él [Cèsar], personalmente, se suma a sus soldados y les exhorta a no 
desfallecer en su esfuerzo. Les hace ver que el fruto de sus anteriores combates depende de este día y de 
este momento229.  
 
L’exèrcit gal, tot i disposar de 240.000 efectius, perd Alèsia. Durante un total de nueve veranos 
apenas hubo uno sin un triunfo muy justamente merecido. Pero en la batalla de Alesia tantas fueron las 
hazañas, cuantas difícilmente un hombre ha podido afrontar, realizar casi nadie, a no ser un dios230. No 
només perd la batalla, sinó també l’esperança de fer fora els romans. Aquests han guanyat i 
han vingut per a quedar-se. Cèsar decideix passar l’hivern entre l’any 52 i el 51 aC a terres 
gales. El Senat, presidit per Pompeu, decreta vint dies d’accions de gràcies. Però, com havia 
arribat Pompeu al consolat de nou? 
 
A inicis d’any, i abans que Cèsar marxés per combatre la rebel·lió, aquest havia intentat lligar 
novament Pompeu amb un matrimoni. Cèsar estava disposat a divorciar-se i casar-se amb una 
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filla de Pompeu si aquest acceptava casar-se amb la néta de la seva germana231. Pompeu no es 
va decidir i Cèsar va haver de marxar a fer front a la rebel·lió, deixant l’assumpte pendent.  
 
La situació a Roma continuava molt complicada, però va empitjorar amb l’assassinat de Clodi. 
 
Éste era el estado de la ciudad [l’any 52 aC]: no había nadie al cargo de la misma, asesinatos ocurrían 
diariamente y las magistraturas estaban vacantes, aunque las ganas de los hombres para ganarlas 
provocaban sobornos y ríos de sangre. Milón, uno de los candidatos [a cònsol], se encontró de 
casualidad a Clodio en la Via Apia; al principio sólo le hirió, luego, temiendo las repercusiones, le mató. 
Cuando estas notícias llegaron a la ciudad, hubo un tremendo estallido. Los tribunos Rufus y Plancus 
empeoraron las cosas cuando pusieron el cuerpo en el Foro, la multitud lo tomó y lo llevó a la casa del 
senado [la cúria] para quemarlo, pero el fuego fue tal que destruyó a ésta también. Hacia el anochecer, 
el senado se reunió, finalmente, en el Palatino; se decidió elegir un interrex y confiar la protección de la 
ciudad a él así como a los tribunos y a Pompeyo232. 
 
[...] peor aún fue el comienzo del 52 aC, con tres candidatos luchando entre si con violencias y 
tumultos callejeros, siendo el principal de ellos el favorito de los optimates, Milón, un sujeto 
brutal y sanguinario que se había casado con Fausta, la pervertida hija de Sila. Su enemigo, 
Clodio, era candidato a la pretura. Cuando Milón mató a Clodio, el populacho de Roma, afligido 
por su patrono y campeón, expuso su cadáver en el Foro, lo incineró en la pira en la Curia y 
destruyó el edificio en el incendio. Después salió de la ciudad en masa y se dirigió a la mansión 
de Pompeyo, pidiendo a gritos que fuese cónsul o dictador233. 
 
El Senat, com dèiem més amunt, es va veure obligat a donar el poder a Pompeu, mitjançant un 
mandat especial per restablir l’ordre a la ciutat234. Miló va ser condemnat a l’exili per 
l’assassinat.  
 
Els optimates, per evitar veure Pompeu convertit en dictador i mitjançant Bíbul —però amb 
l’aprovació de Cató—, van reclamar per a Pompeu el càrrec de cònsol sense col·lega235. Segons 
Suetoni236, els tribuns volien Cèsar com a col·lega de Pompeu en el càrrec, però aquest els va 
dir que no i que en contrapartida: propusieran en la asamblea del pueblo una ley por la que, aun 
estando ausente, cuando se acercase el momento de César en su mando se le aceptara la candidatura a 
un segundo consulado [estant absent], para que no tuviera, por ese motivo, que abandonar 
prematuramente la provincia y una guerra todavía sin concluir. 
 
Dió Cassi237 explica el següent a propòsit d’aquest consolat sense col·lega: Este consulado sin 
colega fue, evidentemente, algo anormal y, de hecho, sin precedente alguno y, aún así, parecía la 
respuesta correcta. Pompeyo estaba menos inclinado a favorecer al pueblo que César y esperaban [els 
optimates], de esta manera, alienarlo del pueblo y ganarlo para su causa. Estaban en lo cierto: 
henchido con este novedoso e inesperado honor, Pompeyo dejó de lado la idea de contentar a la gente y 
se dedicó a hacer la voluntad del senado en cada pequeño detalle. 
 
A més, Pompeu va acabar desestimant la proposta de casament de Cèsar i semblava obert a 
noves aliances. Finalment, en va trobar un, d’aliat, entre l’oligarquia senatorial: Quint Metel 
Escipió. Es va casar amb la seva filla, vídua del fill de Crassus, mort a Carres, i va triar el seu 
nou sogre com a col·lega de consolat per a l’any 52 aC238.  
 
Després de la victòria d’Alesia i dels 20 dies d’acció de gràcies, els tribuns de la plebs van fer 
votar una llei per la qual es donava permís a Cèsar per presentar-se al consolat en absència239. 
                                                           
231 AA.VV. (1994), pàg. 408. 
232 SABBEN-CLARE, E. (1995), pàg. 138; [DIO 40.48]. 
233 SYME, R. (1985), pàg. 64. 
234 SYME, R. (1985), pàg. 64. 
235 SYME, R. (1985), pàg. 64. 
236 SUETONIO (2003), pàg. 76. 
237 SABBEN-CLARE, E. (1995), pàg. 141; [DIO 40.50]. 
238 SYME, R. (1985), pàg. 65. 
239 AA.VV. (1994), pàg. 412. 



 41

Cató va intentar oposar-s´hi però Pompeu la va recolzar. Això no obstant, la situació legal es va 
complicar quan Pompeu va acabar aprovant una nova llei que requeria la presència del 
candidat. Després d’aprovar-la, Pompeu va intentar introduir-hi una modificació per permetre a 
Cèsar el que volia, presentar-se en absència, però la llei ja estava escrita i gravada240. 
 
Pompeu també va fer aprovar una llei mitjançant la qual s’estava obligat a deixar passar un 
període de 5 anys abans que un cònsol o un pretor anés a la seva província —intentant 
recuperar, d’aquesta manera, els intervals entre magistratures que s’han comentat abans a 
propòsit dels mandats extraordinaris—. Pompeu, però, es devia creure per sobre de la llei i ell 
va rebre una extensió de cinc anys més en el seu mandat proconsular d’Hispània241.  
 
Per fi es van elegir cònsols per a l’any següent, el 51 aC, d’una manera clara i neta. Cató, tot i 
presentar-se i proclamar que llevaria el poder a Cèsar, va perdre. Els elegits van ser M. Claudi 
Marcel, magnífic orador i no gaire amic de Cèsar, i S. Sulpici Rufus, jurista i amic de Ciceró. 
 
Semblava que Pompeu havia fet un magnífic treball organitzant l’Estat, i que les coses podien 
ser com abans dels turbulents anys 53 i 52 aC242. La mort de Clodi podria ajudar-hi bastant.  
 
Cèsar va dedicar les campanyes de l’any 51 i 50 aC a les Gàl·lies a confirmar que la rebel·lió 
havia estat derrotada i que els gals no es tornarien a aixecar en armes contra el poder romà. El 
capítol dels Comentaris dedicat a aquestes dues campanyes està redactat per un lloctinent seu. 
El més destacat d’aquest últim llibre és l’assetjament d’Uxellodunum, ciutat que resistia als 
exèrcits romans, on Cèsar va fer una exhibició de força i de càstig per donar exemple a tota la 
regió. Va manar tallar les mans de tots aquells que havien agafat una arma per defensar la 
ciutat243 i els perdonà la vida per tal que atemorissin els susceptibles d’aixecar-se contra Roma.  
 
La conquesta de les Gàl·lies va ser l’última gran expedició dels romans, exceptuant, potser, el 
període de Trajà. El balanç és sorprenent: En menos de diez años que duraron las campañas de las 
Galias conquistó más de ochocientas ciudades, derrotó a trescientas tribus, se enfrentó en sucesivos 
momentos a un total de tres millones de enemigos, de los que dio muerte a más de un millón e hizo 
prisioneros a otros tantos244.  
 
César realizó después en la Galia hazañas asombrosas que difícilmente podrían ser explicadas en 
muchos volúmenes, y, no satisfecho con las muchas y muy felices victorias, en las que cayeron y fueron 
hechos prisioneros miles de enemigos en número incalculable, trasladó su ejército a Bretaña, buscando 
por así decir otro mundo, para nuestro poder y el suyo245. 
 
Pocos hombres habrían tenido el éxito que César tuvo [a les Gàl·lies], que, seguramente, fue 
posible en tan poco tiempo por la desunión de los galos que hasta que no eligieron a 
Vercingetórix no habían tenido un líder aceptable. [...] Por sentido común, César es uno de los 
grandes soldados de la historia y sus grandes cualidades no pueden ser apreciadas en un 
pequeño resumen de sus campañas, sea por su brillante táctica y estrategia, su famosa rapidez, 
su organización de los recursos o su uso de la ingenería, dirección o magnetismo personal que 
inspiraba a todos los niveles246. 
  
Però Cèsar no va tenir gaire temps de celebrar la seva conquesta i pacificació de les Gàl·lies. El 
cònsol M. Claudi Marcel va proclamar, tot estrenant el càrrec, que estava disposat a discutir la 
retirada de les províncies a Cèsar247. El seu col·lega en el consolat va avisar del perill de guerra 
civil i es va oposar al pla apel·lant a la legalitat. Pompeu estava fora i, en qualsevol cas, el 
debat havia d’esperar la seva tornada. Ciceró també estava fora, fent de procònsol, ja que, a 
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causa de la llei de Pompeu, feien falta consulars i Ciceró no se’n va poder escapar tot i desitjar-
ho. Però seguia la política de Roma des de la distància248, [...] Aún no había llegado aquí la 
información suficiente de cómo había recibido César el decreto del senado [al respecte de discutir l’1 
de març de l’any 50 aC el successor de Cèsar a les Gàl·lies]. 
 
Un altre incident va enterbolir les relacions entre el cònsol Marcel, els optimates, i Cèsar, quan 
el cònsol Marcel, en persona, va fer estomacar un habitant de la Transpadània, d’una colònia 
que havia fundat Cèsar sota la lex Vatinia, reconeixent, implícitament, que aquest no era un 
ciutadà romà —la llei impedia copejar un ciutadà romà— i posant en tela de judici tot el que 
havia fet Cèsar des del seu consolat. 
 
Ciceró249 afirma: Marcelo se portó feamente con aquel Comasco. Aunque no había desempeñado 
ninguna magistratura, pero era Transpadano. Con ello imagino que ha enojado no menos a Pompeyo 
que a César. Pero allá se las vea. 
 
Va ser també durant l’any 51 aC que, a causa d’una amenaça a les terres d’orient, 
concretament a causa dels parts, el Senat va demanar que tant Pompeu com Cèsar aportessin 
una legió cada un i, Pompeu, astutament, en va aportar una que estava en mans de Cèsar per 
cessió d’aquest uns anys abans: Se emite finalmente un decreto del Senado ordenando que se envíen a 
la guerra contra los partos una legión por parte de Cneo Pompeyo y otra por parte de César. Pero 
ambas legiones se las quitaron descaradamente a uno solo de ellos, o sea, a Cèsar. Pues Cneo Pompeyo 
entregó, como si fuera una de las suyas, la primera legión que había enviado a César, formada con la 
leva hecha en la provincia de César. César, por su parte, aunque no tenía la menor duda sobre las 
intenciones de sus adversarios, devolvió a Pompeyo la legión y, de las suyas propias, de acuerdo con el 
decreto del senado, ordena que sea entregada la legión decimoquinta, que tenía en la Galia Citerior250. 
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Capítol 8 
Un camí sense sortida: 50 i 49 aC 
 
Els magistrats per a l’any 50 aC eren: C. Claudi Marcel, cosí del de l’any anterior, i L. Emili Lèpid 
Paulus, i, com a tribú de la plebs, s’havia elegit Curió, ambiciós jove casat amb la vídua de 
Clodi, que gaudia del favor de la plebs i que era, teòricament, un enemic de Cèsar. 
 
Curió va donar la sorpresa; s’esperava que ataqués Cèsar però es va convertir en un ferm 
defensor d’aquest: [...] el tribuno de la plebe C. Curión, que había asumido la defensa de la causa y 
del honor de César [...]251. S’ha al·legat en contra de Curió que aquest va ser comprat per part 
de Cèsar252, ja que, amb el botí de les Gàl·lies, aquest darrer gaudia d’una immensa riquesa. 
 
[Curió] Se pasó con suma ligereza al partido del pueblo y comenzó a hablar a favor de César [...] No 
había hecho nada de cuanto te digo, cuando empecé a escribir la primera parte de la carta [fins i tot 
Ciceró se sorprèn del canvi tan sobtat de Curió]253. 
 
Éste [Curió] al principio estaba a favor de Pompeyo, esto es, tal como era la situación entonces, a favor 
de la república; más tarde, simulando enfrentarse a Pompeyo y a César, apoyaba a César realmente. Si 
lo hizo de modo gratuito o, según se dice, a cambio de diez millones de sestercios, dejémoslo en duda254. 
 
Curión, orador enérgico, empezó el año como paladín del gobierno, pero pronto reveló sus 
verdaderas intenciones, obstaculizando la tan esperada discusión sobre las provincias de César 
y confundiendo a la oligarquía con sus obstinadas propuestas de que ambos dinastas [Cèsar i 
Pompeu] hiciesen entrega de sus ejércitos y salvasen la República. Curión se convirtió en un 
héroe popular y el pueblo se levantó contra el senado255. 
 
Pompeu va acabar admetent que Cèsar havia de deixar el seu comandament a les Gàl·lies a les 
darreries de novembre de l’any 50 aC. Curió va replicar que, si Cèsar havia de deixar el seu 
comandament, el mateix havia de fer Pompeu al respecte del seu d’Hispània256. La línia que 
separava Cèsar i Pompeu s’anava fent cada cop més gran. 
 
La amenaza de una coalición entre Pompeyo y los optimates unió a sus enemigos y reforzó al 
partido de César. César había adquirido un gran poder merced a Pompeyo, ayudado en la paz y 
en la guerra por los lugartenientes de Pompeyo [com Titus Labiè], y se había convertido ahora 
en un rival político como líder por derecho propio. [...] Apio Claudio Pulcro, elegido censor 
[conjuntament amb el sogre de Cèsar, L. Calpurni Pisó], cargo que estaba en abierta 
contradicción con la conducta de su vida privada, benficiaba a su partido [els optimates] 
expulsando a los senadores que consideraba indeseables [entre ells, l’escriptor Sal·lusti], y con 
ello aumentaba el número de los seguidores de César. [...] En otoño [de l’any 50 aC] la gente 
empezó a hablar de una guerra inevitable257. 
 
Ciceró258 escrivia entre abril i maig de l’any 50 aC —el subratllat és meu—: En cuanto a los 
asuntos públicos todo el interés converge hacia la causa de las provincias, en la cual hasta el momento 
parece que Pompeyo con el senado se han inclinado a que César salga de la Galia el 13 de noviembre. 
Curión determinó exponerse a cualquier cosa antes que tolerar esto. Ha dejado todas las otras acciones. 
Los nuestros [els optimates], que tú conoces bien, no se atreven a llevar el acto hasta las últimas 
consecuencias. La situación es la siguiente: Pompeyo como si no impugnara a César, sino como 
estableciendo lo que él cree más justo, dice que Curión busca la discordia, pero no quiere decididamente 
y teme de veras que César sea nombrado cónsul antes de entregar al senado el ejército y la provincia. 
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[...] Fíjate lo que te digo: si acosan a Curión en todos los campos, César defenderá a su intercesor. Si, 
como parece, le cogen miedo, César permanecerá en la provincia, el tiempo que quiera. 
 
El debat s’estava polaritzant. Per a fer-ho visible, el tribú de la plebs Curió va proposar una 
votació al Senat al respecte de la seva proposta que els dos generals havien d’abandonar els 
seus comandaments al mateix temps. El resultat va ser de 370 senadors a favor i 22 en 
contra259. Els optimates eren, realment, una minoria. El problema era que no tots els vots 
comptaven igual. Molts d’aquests 370 eren senadors dels anomenats pedarii, que votaven amb 
els peus, és a dir, movent-se cap on està el senador que ha expressat l’opinió més encertada 
segons ells, ja que rarament tenien el privilegi de parlar o ser escoltats al Senat. La seva 
influència era petita i la distància que els separava dels que havien tingut alguna magistratura i 
podien parlar en el senat era immensa260.  
 
Aviat va haver-hi rumors que Cèsar marxava contra Roma, com ja havia fet Sul·la abans. El 
cònsol Marcel va proposar que les dues legions recuperades a Cèsar per anar contra els parts i 
que no van marxar fossin mobilitzades contra Cèsar. Curió va replicar que el rumor no era 
veritat. Marcel va declarar que, si el Senat no li deixava fer el que creia necessari, ho faria 
seguint la seva autoritat i, tot seguit, va marxar a buscar Pompeu a la seva vil·la per 
encomanar-li, mitjançant el lliurament d’una espasa, la defensa contra Cèsar. Aquest va 
acceptar sempre que aquesta fos la última solució. Curió, que no podia sortir del pomerium 
essent tribú de la plebs, va arengar la gent. Finalment, arribat desembre, el seu càrrec es va 
esgotar i va poder sortir de l’urbs i marxar cap a Ravenna amb Cèsar261.  
 
El primero de diciembre la propuesta de Curión volvió a ser presentada en el senado, revelando 
una aplastante mayoría [370 contra 20] en contra de los dos dinastas. El cónsul C. Marcelo 
condenó la apatía de los senadores como sumisión a la tiranía, afirmó que César ya estaba 
invadiendo Italia y tomó medidas en nombre de la República. Acompañado de los cónsules 
elegidos para el año siguiente, fue a casa de Pompeyo y con dramático gesto le entregó una 
espada, exhortándole a tomar el mando de las fuerzas armadas de Italia262. 
 
Cèsar no havia, encara, envaït Itàlia. 
 
Yo [Ciceró] pensaba que nunca me vería precisado a pecar contra la república por estar unido a 
Pompeyo; y que jamás tendría que luchar contra Pompeyo por mi intimidad con César. Tanta era la 
cordialidad entre ellos. Ahora amenaza, como tú [Àtic] me manifiestas, y yo veo, una agria rivalidad; 
deia Ciceró263 en una carta d’octubre de l’any 50 aC. 
 
Ciceró, que tornava de la seva província amb la voluntat de celebrar un triomf militar, el qual 
desitjava enormement —havia demanat a Cató que el defensés públicament en el Senat—, no 
podia entrar en el pomerium i, per tant, incidir en els debats senatorials. De ben segur que la 
seva presència hagués aportat una mica de seny enmig d’un debat tan pujat de to. 
 
Al desembre escrivia264: Ahora combaten dos rivales por su propio poder con peligro de la patria. [...] 
Cobró él [Cèsar] tantas fuerzas con todo esto [bàsicament el mandat a les Gàl·lies i la pròrroga 
d’aquest], que no hay más que un ciudadano que le pueda resistir. Preferiría yo que éste [Pompeu] no 
le hubiera dado tantas fuerzas, a tener que resistirle [a Cèsar] ahora que ya es tan prepotente [...] ¿qué 
piensas tú, Marco Tulio? Brevemente: soy del parecer de Gneo Pompeyo. Pero luego tomaré a parte a 
Pompeyo y lo exhortaré a la concordia. 
 
Ciceró era de la ferma opinió que s’havia de cedir per evitar la guerra. El 4 de gener, tot 
arribant a Roma, s’esgarrifa del to amenaçador de Cèsar, així com de la intransigència dels 
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optimates, que estaven portant la República a la guerra. Accepta i aprova una solució de 
compromís: que Cèsar mantingui només la Il·líria i una regió fins que obtingui el seu segon 
consolat265. 
 
Temo mucho por la patria; y hasta ahora no he econtrado casi a nadie que no prefiera que se dé a César 
lo que pide, antes que vernos precisados a luchar, eren las paraules de Ciceró266 el 19 de desembre 
de l’any 50 aC. 
 
Les magistratures de l’any 49 aC ja estaven adjudicades als nous ocupants. Dos tribuns de la 
plebs, Marc Antoni i Quint Casi eren ferms defensors de Cèsar. Els nous cònsols eren C. Claudi 
Marcel, cosí del de l’any anterior i enemic de Cèsar, i L. Corneli Lèntul Crus. 
 
El 7 de gener de l’any 49 aC el Senat va aprovar el decret d’estat d’emergència —senatus 
consultus ultimum— que van vedar els dos tribuns favorables a Cèsar. Ràpidament van escapar, 
disfressats per por de ser atacats, cap a les casernes d’hivern a Ravenna.  
 
Se produjeron entonces un debate en el senado, tentativas de mediación en público y 
negociaciones en privado. El primero de enero [de l’any 49 aC] fue rechazada una oferta de 
César y éste declarado en rebeldía; seis días más tarde se le quitó el mando de sus provincias. 
Los tribunos M. Antonio y Q. Casio, de cuyo veto se hizo caso omiso, huyeron de la capital. El 
estado de excepción fue proclamado. Aunque Pompeyo hubiese deseado ahora evitar el recurso 
a las armas, fue arrastrado hacia delante por fuerzas incontrolables, atrapado en el abrazo de 
pérfidos aliados o, como él decía, en la sumisión patriótica a las necesidades de la República. La 
coalición gobernante puede describirse, en pocas palabras, como cuatro familias antiguas y 
eminentes, unidas estrechamente entre si y con el partido de Catón267. 
 
Ciceró268 escriu el 12 de gener de l’any 49 aC: [...] el mismo César, nuestro amigo, envió cartas 
amenazadoras y acerbas al senado, y sigue todavía tan desvergonzado que retiene el ejército y la 
provincia contra las disposiciones del senado, y mi querido Curión lo estimula a ello. Antonio y Quinto 
Casio, invitados delicadamente a salir del senado, marcharon a César con Curión, después que el senado 
ha encomendado a los cónsules, a los tribunos de la plebe y a nosotros los procónsules que procuremos 
que no sufra la patria detrimento alguno. Nunca se ha visto la patria en mayor peligro; nunca los malos 
ciudadanos tuvieron un cabecilla mejor preparado. También de esta parte se activan diligentemente los 
preparativos. Esto se hace bajo las órdenes y el celo de Pompeyo que ha empezado a temer a César 
demasiado tarde. 
 
El que no sabia Ciceró en escriure aquesta carta és que Cèsar, l’11 de gener de l’any 49 aC, 
havia creuat el Rubicó, límit de la seva província, i es dirigia, fent ús de la seva famosa 
rapidesa, cap a Roma. 
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Reflexió transversal 
L’imperialisme romà i les províncies 
 
Abans d’assistir als últims actes de l’esfondrament de la República romana, voldria dedicar una 
reflexió transversal al tema de l’imperialisme romà i a la conquesta de tantes i tantes terres. 
S’ha vist, al llarg del treball, que la conquesta de les Gàl·lies per part de Cèsar canvia, 
radicalment, la seva posició política. Li comporta unes riqueses immenses, la fidelitat de les 
seves tropes i molts maldecaps polítics que acaben amb el creuament del Rubicó i l’inici de la 
guerra civil.  
 
Pompeu, uns anys abans, havia conquerit l’est. Això li va permetre d’obtenir moltes riqueses, 
molts clients en aquells països —on rebia tractament reial— i d’assegurar-se també la lleialtat 
dels homes del seu exèrcit. Pompeu, tot i així, en tornar a Itàlia, va llicenciar les seves tropes i, 
d’aquesta manera, va esvair les pors de molts que temien que es comportés com Sul·la i anés 
contra Roma. Aquesta posició conciliadora amb el Senat no li va servir, tanmateix, de gran 
cosa. No va ser fins al consolat de Cèsar que Pompeu va rebre el que creia just: terres per a les 
seves tropes i reconeixement dels seus acords a l’est.  
 
La historia de los dos últimos siglos de la República [entre el 197 i el 30 aC] se confunde con la 
historia de las conquistas de sus repercusiones en la vida política, social, económica y cultural 
de Roma y de Italia, en los géneros de vida, los modos de pensar y las creencias de sus 
habitantes. El imperialismo de Roma representa, en este caso, el acontecimiento más 
trascendental de su historia; él la dirige, como dirige el destino de todos los pueblos ribereños 
de la cuenca del Mediterráneo269. 
 
Al voltant d’aquesta idea, alguns historiadors creuen que una de les causes més importants de 
l’esfondrament de la República —si no, la causa— rau en les conquestes militars, és a dir, en 
l’imperialisme romà. Però, què va provocar aquestes conquestes? Per què els romans es van 
llançar a apoderar-se del món conegut?  
 
Le Glay270 resumeix la qüestió dient que hi ha, bàsicament, dues tendències a l’hora d’explicar 
aquestes conquestes romanes; una, que defensa que l’imperialisme romà no era ofensiu i que 
les guerres li van venir imposades, que eren maniobres defensives i que, per tant, els romans 
no eren conscients dels efectes d’aquests enfrontaments271; i l’altra, que insisteix que els 
beneficis —no només econòmics!— de les conquestes, tant per als romans individualment com 
per als romans com a poble —ja des de l’any 168 aC i, gràcies als tributs que pagaven les 
colònies, els ciutadans romans no havien de pagar impostos directes272— són la causa que va 
empènyer els romans a dur a terme aquest política de conquestes. 
 
Sigui com sigui, van ser múltiples els factors que van ajudar els romans a emprendre aquest 
seguit de conquestes. M’agradaria destacar-ne els següents: 
 
 Les primeres conquestes —i, especialment, fins a l’any 146 aC, quan s’esdevé l’aniquilament 

final de Cartago i la conquesta de Corint a Grècia273— estan guiades per un esperit 
defensiu, un intent de desplazar tan lejos como les fuera posible a esos vecinos 
indeseables. Cuando ya no se trate de Italia, sino de un marco mucho más vasto, el mismo 
sentimiento perdurará274. El mateix Grimal, en un altre estudi, explica que la por que va 
tenir Roma al llarg de la seva existència va ser convertir-se en una ciudad sitiada275. D’aquí 
ve l’esforç per allunyar els veïns —o els veïns dels veïns!—. Cèsar, habílissim com sempre, 
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intentarà convèncer els seus conciutadans que la conquesta de les Gàl·lies era 
estratègicament indispensable276 per a mantenir les tribus germàniques lluny de Roma.  

 
 Un cop iniciades les primeres conquestes, els resultats i beneficis econòmics d’aquestes van 

provocar que l’imperialisme no es parés277. Com diuen Beard i Crawford278: [...] fossin 
quines fossin les raons per l’expansió de Roma, els romans i els itàlics de totes les classes 
van rebre enormes beneficis de l’imperi romà. Més prudent se’ns mostra Grimal279 en dir 
que: Los principales beneficiarios de las conquistas habían sido los aristócratas, que habían 
adquirido dominios inmensos, en los que sus esclavos, en bandas innumerables, se 
dedicaban al cultivo y sobre todo a la ganadería. El comercio había enriquecido, por su 
parte, a los caballeros, que formaban una burguesía poderosa y activa. Frente a estas 
clases privilegiadas, la plebe de Roma y de los campos permanecía en una situación 
económica precaria. Le Glay280, al respecte de les conseqüències econòmiques de les terres 
conquerides, afirma: [aquestes conseqüències] fueron considerables. Los autores antiguos 
no las han considerado siempre en su justo valor. Sin embargo, no han dejado de 
sorprendernos la importancia del pillaje de las naciones vencidas y la afluencia a Roma de 
inmensas riquezas. Fueron los primeros frutos, los más palpables de inmediato, de las 
guerras y de las conquistas ante el pueblo romano y en beneficio no exclusivo del Tesoro 
público. Sembla força coherent pensar que les conseqüències econòmiques de les 
conquestes van ser un dels motors que van alimentar l’imperialisme romà, almenys fins a 
August. 

 
 Un altre factor important a l’hora d’entendre l’imperialisme romà és l’ambició personal dels 

magistrats que, en els pitjors dels casos, tenien un any per a guanyar la glòria militar281. Ja 
hem vist com fins i tot Cicerò queda seduït per la glòria que comporta celebrar un triomf 
militar a Roma. En la expansión del Imperio las ambiciones personales desempeñaron sin 
duda un papel fundamental, como demuestran las dos últimas conquistas de la República: 
la de Pompeyo en Oriente y la de César en Occidente, recull Grimal282.  
Le Glay283 afegeix que: [...] esta gran política imperialista no fue obra de la aristocracia 
senatorial. Se debió más bien a los jefes militares, a los imperatores del último siglo de la 
República, cuyo prototipo es, sin duda, Escipión el primer Africano, vencedor de Aníbal en 
Zama. [...] Estos imperatores no sólo sirvieron a la causa de Roma y de su imperialismo, 
sino que, de un modo cada vez más evidente, se sirvieron de sus conquistas para fines 
personales con ambiciones políticas. I, més endavant284, afegeix: la institución de las 
promagistraturas285 a finales de la República explica a un tiempo los abusos del colonialismo 
romano y las intrigas que rodeaban en Roma la repartición de las provincias y los mandos. 
En principio, es el Senado el que celebra el sorteo de las provincias entre los magistrados 
salientes. En realidad, si tal o cual no se considera satisfecho, hace intervenir un tribuno286 
que lleva el asunto ante la asamblea del pueblo, que revoca la decisión. Seria impossible 
entendre l’imperialisme romà sense tenir en compte l’ambició i els interessos particulars 
d’individus com Pompeu, Crassus, Cèsar i altres, que els van portar a entaular guerres de 
conquesta. 
 

 Els aspectes religiosos també s’han de tenir en compte a l’hora d’analitzar l’imperialisme 
romà. La religió a l’antiga Roma era, essencialment, una religió pública. Els interessos dels 
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déus estaven en sintonia amb els interessos de l’estat, tant en política com en la guerra. Els 
romans creien fermament que els déus volien l’èxit de l’estat romà; el suport dels déus 
combinat amb el poder dels soldats per incrementar el poder de Roma287 era un anàlisi 
habitual de les victòries de les legions de Roma. Llegint els Comentaris de Cèsar a la guerra 
de les Gàl·lies queda força clar aquest concepte de guerra quasi “santa”. 

 
 De la mateixa manera que els romans creien que els déus eren al seu costat i els ajudarien 

en les seves campanyes bèliques —per tancar el raonament s’ha de dir que els romans 
consideraven els seus déus com a superiors als dels pobles amb què guerrejaven—, també 
eren del parer que la civilització romana excel·lia davant la dels altres pobles amb els què 
entraven en contacte i tenien un sentimiento “imperial”, fundado sobre la consciencia de su 
superioridad moral, a la cual atribuían su éxito. A este respecto, tal sentimiento venía a 
justificarse cada vez que el enemigo era un “bárbaro”, alejado en su forma de vivir de los 
principios y los valores romanos. Un general romano podía legítimamente tener la 
convicción de “civilizar” el país donde introducía el orden romano al poner fin a ritos como 
el de los sacrificios humanos en la Galia288. 
Esta “superioridad” no venía del hecho de que un romano perteneciera a una ciudad o a un 
estado más poderoso que el de Cirene. Era de orden puramente moral. Resultaba del hecho 
según el cual todos los ciudadanos romanos y sus mujeres eran seres libres que no 
reconocían más que el poder de las leyes. No estaban tampoco sometidos a la autoridad de 
un solo hombre, sino que obedecían, más allá de las leyes, a los imperativos de Júpiter, 
siempre en el transfondo de esta ideología imperial que, naturalmente, no carece de 
orgullo289. 
 

Tots aquests factors van ajudar, o millor alimentar, l’imperialisme romà: En un siglo [entre el 
146 aC i el 44 aC, aproximadament], Roma había pasado del papel de árbitro en que se había 
mantenido durante mucho tiempo, limitándose a intervenciones la mayoría de las veces 
diplomáticas, a veces militares, acuadas para resolver conflictos entre poderosos, a una política 
de anexión directa y a menudo brutal que la colocó al frente de un inmenso Imperio territorial 
desbordando incluso el marco mediterráneo290.  
 
Segurament com a producte de la rapidesa amb la qual es van portar a terme aquestes 
conquestes i a la manca de direcció senatorial d’aquestes, l’imperi romà era un sistema molt 
heterogeni: [...] el imperium se presenta como un sistema poco coherente pero eficaz, en el 
cual se integran pueblos muy diferentes unos de otros por su sociología, su cultura, su 
organización política. [...] En el interior del imperium el estatuto de las personas y el de las 
ciudades variaba considerablemente. En la cima de la jerarquía estaban los ciudadanos de 
pleno derecho, que vivían en Roma o en las colonias. Después venían los ciudadanos de 
derecho latino, quienes poseían sólo algunos de los privilegios pertenecientes a los primeros. 
Finalmente, los peregrini, considerados como extranjeros, pero que no están por ello del todo 
fuera de la ley291. No serà fins a Caracal·la, més o menys uns dos-cents cinquanta anys després 
de César, que la ciutadania romana serà concedida a tots els ciutadans de l’Imperi.  
 
Dues reflexions de Le Glay posaran fi a aquesta reflexió transversal: 
 
El imperialismo se había hecho realidad. Mejor, dominaba la historia y el destino de Roma. Los 
dominó también desde otro punto de vista: transformando profundamente las condiciones de 
vida, pública y privada, social y moral, política y espiritual, de los romanos, las conquistas 
provocaron, por fin, la caída del viejo régimen republicano de la Ciudad-Estado, que ya no sirvió 
a la nueva situación292.  
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[...] el mal profundo que corroe a la res publica, es la inadaptación de las instituciones de un 
Estado-Ciudad para dirigir un Estado-Imperio. Italia y las provincias no pueden gobernarse 
como lo era la ciudad con su pequeño territorio. Después de las conquistas, cambiaron las 
realidades políticas, sociales, económicas, espirituales293. 
 
La conquesta de les Gàl·lies per part de Cèsar és, possiblement, la campanya més imperialista 
de la història de Roma. L’ambició personal de Cèsar hi va exercir un paper decisiu però, com 
hem vist més amunt, no explica del tot per què Cèsar va rebre un mandat extraordinari per part 
del poble de Roma —prorrogat al cap d’uns anys—, fet que significava homes i recursos de 
l’Estat per a conquerir un territori immensament ric que va allunyar de Roma, durant uns 
quants segles, l’amenaça germànica. 
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Capítol 9 
Guerra Civil 
 
Recollint la cronologia allí on l’havíem deixat, Cèsar creua el Rubicó —límit de la seva 
província—, i es dirigeix cap a Roma. Però, abans de continuar, m’agradaria transcriure aquí 
una reflexió molt interessant que va escriure Syme fa una bona colla d’anys. Syme294 afirma: La 
conquista de las Galias, la guerra contra Pompeyo y la implantación de la dictadura de César 
son acontecimientos que se producen con tanta armonía, tan rápidos y seguros, como si 
estuvieran preparados de antemano; y la historia se ha escrito a veces como si César hubiese 
dado el tono desde el principio, convencido de que la monarquía era el remedio universal de los 
males del mundo y con el propósito de llegar a ella por la fuerza de las armas. Tal modo de ver 
es demasiado simple para ser histórico. 
 
Intentem-ho veure, doncs, d’una manera ordenada, per adonar-nos que les coses van anar com 
van anar però que, de cap manera, estava la història predestinada a escriure’s així. 
 
Cèsar, abans de creuar el Rubicó, adreça un discurs a les seves tropes —la legió XIII— i les 
emplaça a venjar las ofensas a su general y a los tribunos de la plebe295. A Cèsar, però, el 
preocupava molt més les ofenses a la seva persona que no pas les fetes als tribuns.  
 
Fins al moment abans de creuar el Rubicó, Cèsar ha aconseguit destacar per damunt dels seus 
iguals, fins i tot de Pompeu. Els seus mètodes polítics populares, la seva conquesta de la Gàl·lia 
amb l’expedició a Britània, els seus Comentaris, les accions de gràcies de vint dies de durada, 
etc. l’havien convertit, a ulls de tothom però especialment de la plebs, en el primer home de 
Roma.  
 
Grimal296 afirma: El impulso [de Cèsar] fue quebrado por la antigua resistencia de los senadores 
a permitir que uno de ellos destacara por encima de los demás. Los padres de la patria 
decidieron, en condiciones poco conformes a la legalidad, volver a llamar a César, poniendo fin 
a su misión en las provincias de la Galia. Volvían a llevar contra él la política que les había 
funcionado con Pompeyo. Pero César no se mostró tan dócil como aquél y rechazó sacrificar su 
dignitas por la envidia de sus iguales. Rechazó obedecer, atravesó el Rubicón [...] y marchó 
sobre Roma. 
 
Cèsar és conscient —s’ha reunit ja amb els dos tribuns de la plebs, Marc Antoni i Quint Cassi— 
que l’oposició dins del Senat a la seva petició està constituïda pel petit grup d’optimates que 
s’han aliat amb el seu antic amic, Pompeu, en contra dels seus interessos. Con la ayuda del 
poder, el prestigio y los ejércitos ilegales de Pompeyo Magno [...] un partido dentro del senado 
[els optimates] puso en juego la constitución en contra de César. El procónsul se negó a 
ceder297. 
 
En última instancia, su rango, prestigio y honor, resumidos en la palabra latina dignitas, 
estaban en entredicho; para César, como él mismo decía, su dignitas había sido más querida 
que la vida misma. Antes de renunicar a ella, César recurrió a las armas298. 
 
En creuar Cèsar el Rubicó, el pànic s’apodera de Roma299. Cèsar avança per Itàlia sense trobar 
qui li faci front. Pompeu, en una decisió controvertida300 des del mateix moment en el qual la va 
prendre, decideix abandonar Roma i marxar cap a Bríndisi. 
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Ciceró està, en aquests moments, a favor de Pompeu —tot i que també li censura haver 
abandonat Roma— i en contra de Cèsar: Yo lo veo todo perdido [...] ¡Qué hombre [Cèsar] más sin 
consideración y degenerado, que nunca ha conocido ni la sombra de lo honesto! Y encima dice que hace 
todo esto por amor a su dignidad. ¿Dónde está la dignidad, sino junto a la honestidad? 301. 
 
Cèsar, conscient del paper clau que tenia Pompeu, va intentar negociar directament amb ell per 
evitar la guerra civil302. Es devia veure amb forces de convèncer de nou Pompeu a canviar de 
bàndol303, i de restar així als optimates tots els recursos de Pompeu i, potser, obligar-los a 
negociar una sortida pacífica a l’enfrontament. L’últim intent el fa a Bríndisi, on Pompeu ha 
arribat a primers de març després d’abandonar Roma i amb la intenció de creuar cap a l’Àsia304. 
El mateix Cèsar ho relata als seus Comentaris a la guerra civil on destaca com a clau que [...] 
interesaba a la República y a la salvación común que él hablara [directament] con Pompeyo305. 
 
Però Pompeu va refusar tots aquests intents de Cèsar i va marxar el 17 de març cap a l’Àsia, a 
desgrat dels esforços de Cèsar i de les seves tropes per a evitar-ho306. Tot i que el moment que 
ha passat a la història ha estat el creuament del Rubicó, i les paraules que han fet fortuna són 
alea iacta est (la sort ha estat tirada!)307, sóc del parer que fins que Pompeu no abandona Itàlia 
no s’ha arribat al límit, al punt de no retorn, a l’enfrontament bèl·lic com a única solució del 
conflicte. 
 
Tenia alguna altra sortida Cèsar? Què hauria passat si hagués obeït els optimates? Syme308 
descriu la situació amb molta vehemència: A César lo habían obligado a elegir entre la guerra 
civil o la muerte política. [...] Si cedía ahora, era el final. Si volvía a Roma como un ciudadano 
particular, César sería procesado inmediatamente por sus enemigos, por extorsión o alta 
traición. Ellos conseguirían abogados famosos por su elocuencia, sus elevados principios y su 
patriotismo. Catón lo estaba esperando, rencoroso e incorruptible. Un jurado cuidadosamente 
escogido, con el apoyo moral de los soldados de Pompeyo, estacionados en derredor del 
tribunal, producirían el veredicto inevitable. Después de eso, a César no le quedaría más que ir 
a hacer compañía a Milón en Marsella y degustar el mújel rojo y la cultura helénica de aquella 
ciudad universitaria. 
 
Pompeu era procònsol d’Hispània, on tenia diverses legions; però decideix marxar cap a l’Àsia, 
terres on disposava de clients, confiat de rearmar-se allí per fer front a Cèsar en millors 
condicions. Cèsar decideix marxar cap a Hispània, a enfrontar-se a les legions de Pompeu, però 
passa abans per Roma, per evitar que els inicis de la guerra civil puguin comportar el 
desconcert i la sedició de la ciutat. Allí, reuneix el Senat —o el que en quedal—, i hi fa un 
discurs d’autojustificació309. Hi passa dues setmanes en les quals aprofita per apoderar-se, 
il·legalment, del tresor de la ciutat, tot amenaçant un tribú de la plebs que li ho prohibia310. De 
seguida abandona la ciutat, i, deixant-hi al càrrec M. Lèpid, marxa, per terra, cap a Hispània. 
 
Ciceró, tot i apostar en primer lloc per Pompeu, no està d’acord amb la decisió d’abandonar 
Roma i no segueix, d’inici, Pompeu cap a l’Àsia, tot i que aquest darrer havia declarat que tot 
aquell que no el seguís estaria en contra d’ell. Cèsar, conscient del pes específic que té Ciceró, 
intenta guanyar-lo per a la seva causa, però Ciceró no dóna el pas. Finalment, a mitjan abril de 
l’any 49 aC es decideix a seguir Pompeu: No procederé con astucias, pase lo que pase en España, es 
segura mi partida311.  
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La posició de Cèsar és dèbil i no és gens clar el resultat final de la guerra civil. Les dues 
setmanes a Roma i el comportament que hi ha tingut Cèsar l’han perjudicat a ulls de la plebs. 
Els consulars més importants, com ara Ciceró, recolzen Pompeu. Tot i que l’expedició a Hispània 
és un èxit i Cèsar guanya els legats de Pompeu, tothom està pendent de la lluita final entre els 
dos triümvirs. La sensació general és que, amb aquesta batalla, s’acabarà la guerra civil; així ho 
confessa Curió a Ciceró durant una visita quan exclama que La muerte de Pompeyo [Curió era 
un aferrissat cesarista] marcará el final de la guerra312. Aquest mateix pensament, però a la 
inversa, senyorejava en els quarters generals de Pompeu a l’Àsia, mentre esperaven a Cèsar 
que tornava triomfant d’Hispània. 
 
Antes de proseguir las operaciones militares [la guerra amb Pompeu a l’Àsia], César se detuvo 
en Roma apenas once días con el objetivo de legitimar su posición política, legitimidad que 
aparentemente podía reclamar con más derecho Pompeyo desde el momento en que estaba 
acompañado de los dos cónsules. Para cambiar la situación, era preciso convocar elecciones. En 
el verano [any 49 aC], César había sido nombrado dictador por el pretor Lépido. Como tal, 
dirigió el proceso electoral, en el que él mismo fue elegido cónsul para el año 48 [aC] y 
partidarios suyos para las demás magistraturas. Las elecciones no fueron reconocidas por sus 
adversarios, pero, de hecho, César podía afirmar que esos magistrados eran los únicos que 
existían como resultado de una votación en los comicios celebrados en Roma313. 
 
La batalla de Farsàlia, el 9 d’agost de l’any 48 aC314, va representar el canvi de forces que, fins 
a aquell moment, estaven a favor de Pompeu. Cèsar no havia arribat a l’est en les millors 
condicions. Les seves tropes havien quedat partides, unes quantes legions havien aconseguit 
creuar el mar Adriàtic però unes quantes més es van quedar a Bríndisi, a les ordres de Marc 
Antoni, ja que Bíbul, l’antic company consular i enemic acèrrim de Cèsar, bloquejava aquest 
mar315.  
 
A Dyrrachium316, ciutat a la costa d’Il·líria, Cèsar va patir un ensurt que el va portar a exclamar: 
la victoria habría sido hoy del enemigo, de haber tenido ellos un triunfador como jefe317. Aquest ensurt 
va omplir de confiança els optimates que envoltaven Pompeu318, els quals li recriminaven que 
no acabés amb Cèsar mitjançant una última batalla319. Aquesta última batalla va ser, finalment, 
la de Farsàlia. Pompeu, tot i gaudir d’un número d’homes més gran que Cèsar, va perdre la 
batalla. Segons Plutarc320, les tropes eren: [...] siete mil [homes de cavalleria de Pompeu] frente 
a los mil de César. También la fuerza de infantería era desproporcionada, pues de un lado estaban 
alineados cuarenta y cinco mil frente a veintidós mil. 
 
Però les tropes de Cèsar eren veteranes, ensinistrades —la gran majoria— en terres gal·les i 
fidels fins a la mort al seu general; Pompeu tenia més homes però també eren més inexperts. 
L’enfrontament entre els dos triümvirs va ser favorable al més jove, el qual semblava tenir-ho 
tot en contra però creia gaudir del favor de la fortuna321. Pompeu va haver de fugir. La victòria 
de Cèsar no era total, però; el seu antic amic i ara fervent enemic no havia estat capturat. 
Cèsar va considerar adient perseguir-lo per a evitar el seu rearmament322 i posar fi a la guerra. 
Aquesta persecució va portar-lo cap a Egipte. Abans de marxar, però, i veient la desfeta de les 
tropes de Pompeu, va dir, segons Plutarc323: Esto es lo que ellos han querido. Me han arrastrado a 
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tal extremo de necesidad que aunque yo, el mismísimo Gayo César, que he salido victorioso de las 
mayores batallas, hubiera licenciado a mis tropas, habría resultado condenado ante los tribunales. 
 
Pompeyo partió de allí [Farsàlia] junto con los dos Léntulos, antiguos cónsules, con su hijo Sexto, y 
Favonio, antes pretor, compañeros que la fortuna le había deparado. [...] Se decidió por ir a Egipto, 
porque recordaba los favores que había tenido con el padre de aquel Ptolomeo que siendo un niño 
todavía, no un joven, reinaba en Alejandría324. Així expliquen, les fonts antigues, la decisió de 
Pompeu de marxar cap a Egipte. Allí és rebut per l’ambaixada del rei, que, tement els efectes 
d’acollir-lo un cop derrotat a Farsàlia, l’assassinen a traïció325: Este fue [...] el fin de la vida de un 
hombre muy recto y excelente, que se había elevado a un nivel insuperable, la víspera de cumplir 
cincuenta y ocho años. La fortuna le desamparó en tal medida que a quien le faltaba tierra para vencer, 
le faltó también para la sepultura326. 
 
Ciceró327, abandonada ja la causa dels optimates, [...] por lo cual nunca me arrepentiré de esta 
resolución [abandonar els optimates], lo que sí me arrepiento es de la decisión que tomé al marchar 
[d’Itàlia], plora la mort de Pompeu, [...] no puedo por menos de llorar su muerte. Lo he conocido 
como un hombre íntegro, morigerado y grave; i s’intenta acostar a Cèsar: He escrito a Opio y Balbo 
[homes de Cèsar], puesto que a ellos les gustaría que me aproximara, que lo piensen bien. Creo que 
me ayudarán. Así me lo aseguran, que César se preocupará no sólo de conservar sino incluso de acrecer 
mi dignidad, y me exhortan a que tenga buen ánimo, y a esperar todo lo mejor. Me lo prometen y me lo 
aseguran. Todo ello sería para mí mucho más fácil, si me hubiera quedado [i no hagués marxat cap a 
l’Àsia amb Pompeu]. 
 
Però no tots van fer com Ciceró. La mort de Pompeu no va ser la fi de la guerra civil. La causa 
de Pompeyo se había convertido en la causa de los mejores328. Cèsar va haver de fer front a 
nombrosos problemes. 
 
Primer, Egipte: En los meses siguientes, César se vio inmerso en el conflicto dinástico egipcio. 
Su toma de partido por Cleopatra provocó la reacción de Ptolomeo, que sitió a César en el 
palacio real. [...] En abril del año 47329 pudo por fin romper el sitio y conquistar el campamento 
de Ptolomeo, que murío en su huida330. 
 
Després, ha d’anar fins al Pont331, on [...] Farnaces, rey del Bósforo, había aprovechado la 
situación de debilidad del Estado romano para extender su dominio en Anatolia332. Cèsar el venç 
en la famosa batalla del Veni, uidi, uici333.  
 
Ciceró334, en una carta de mitjan agost de l’any 47 aC, culpa aquestes campanyes del 
perllongament de la guerra civil: [...] Mas habiendo perdido el tiempo, que vale tanto, indujo a unos a 
esperar la victoria, a otros [els seguidors de Pompeu] a no preocuparse de ser vencidos. Y la culpa de 
todos estos males pesa únicamente sobre la fortuna. Pues, ¿quién iba a pensar que se añadiría a esta 
guerra una tardanza tan grande de la guerra Alejandrina, y que ese tal Farnaces iba a infundir terror al 
Asia?. 
 
Cèsar portava força temps, més d’un any i mig, fora de Roma. La situació a la capital no era 
gens tranquil·la. Hi circulaven rumors que les tropes que Cató i Metel Escipió havien armat a 
l’Àfrica estaven disposades a envair Itàlia i marxar sobre Roma. A Roma, l’ordre només podia 
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ser mantingut per Marc Antoni mitjançant la força. Per acabar de complicar la situació a Itàlia, 
les tropes de Cèsar, establertes a la Campània, es van amotinar335. Cèsar, després de la victòria 
al Pont, va marxar cap a Roma: A su regreso de Oriente, César se econtró en Roma con una 
situación de inestabilidad social, provocada por la deficiente situación económica y acentuada 
por la actitud represiva de Antonio. Como en su primera estancia en la capital, el dictador hubo 
de introducir medidas conciliatorias en relación con las deudas, que en cualquier caso no fueron 
condonadas [...] Dirigió el proceso electoral y él mismo fue elegido cónsul para el año 46 [aC], 
junto con Lépido, tras lo cual dimitió como dictador y abandonó Roma camino de África336. 
 
Després de tranquil·litzar mínimament la situació a Roma, Cèsar marxa cap a l’Àfrica per a fer 
front a l’exèrcit que, segons es deia, era capaç d’envair Itàlia: Con la cooperación del rey 
númida Yuba, los pomeyanos habían conseguido reunir al final del año 47 [aC] un poderoso 
ejército [...] A pesar de su inferioridad numérica y de algunos pequeños fracasos en el 
comienzo de su campaña africana, César, con la ayuda del rey Boco de Mauretania, logró en 
abril del año 46 [aC] una victoria decisiva en Tapso, que supuso la muerte de miles de sus 
adversarios. Catón prefirió suicidarse en Útica antes que convertirse en prisionero de su 
enemigo337. Els supervivents, entre ells els dos fills de Pompeu, van marxar cap a Hispània, on 
tenien clientela, per a rearmar-se i seguir fent front a Cèsar. Es tractava, doncs, d’una altra 
victòria que, com les anteriors, no posava fi a la guerra civil. Però Cèsar va preferir tornar a 
Roma abans que perseguir-los a terres hispanes. 
 
Cèsar arriba a Roma el 25 de juliol de l’any 46 aC338, i, en els mesos d’agost i setembre, celebra 
quatre triomfs: un per la conquesta de les Gàl·lies, un altre per la victòria a Egipte, el tercer per 
la desfeta de Farmaces al Pont i l’últim per la victòria a Àfrica sobre el rei Juba —els triomfs 
només se celebraven si els vençuts eren estrangers; d’aquí ve que s’obviés els aliats romans 
d’aquests perdedors—. Així ho sintetiza Plutarc339: Después de haber celebrado sus triunfos, César 
obsequió a sus soldados con una excelente gratificación y se atrajo la simpatía del pueblo con festines y 
espectáculos. Los invitó a todos a la vez a una comida de veinte mil plazas, organizando además 
espectáculos de gladiadores y naumaquias en honor de su hija Julia, muerta ya hacía algún tiempo.  
 
Cèsar era amo i senyor de Roma. Només quedava la resistència dels fills de Pompeu a Hispània. 
Però abans de marxar cap allí per aniquilar-los, Cèsar va celebrar sessions del Senat, intentant 
recuperar una certa normalitat política. És durant aquest interval de temps quan, Cèsar 
demostra una de les qualitats que més renom li havia de fer guanya, la clementia.  
 
Ciceró340, perdonat per Cèsar i reincorporat a la vida de Roma, la lloarà tot dient que en el 
general es congriava [...] una clemencia tan extraordinaria e inaudita [vistos els precedents de 
Sul·la i Màrius], una mesura tan grande en el ejercicio de máxima autoridad, una sabiduría, en fin, tan 
increíble y casi divina. En el mateix discurs, Ciceró341 defineix la clementia com aquella virtut que 
consisteix a dominar los sentimientos, contener la ira, perdonar al vencido [...] a quien es capaz de 
hacer todo esto no lo comparo con los hombres más encumbrados sino que le considero muy semejante a 
una divinidad. 
 
És gràcies a aquesta clementia que gent com Marc Juni Brutus, contrincant de Cèsar a Farsàlia, 
o M. Claudi Marcel, cònsol l’any 51 aC i aferrissat enemic de Cèsar, aconsegueixen el perdó del 
nou amo i la possibilitat de tornar a Roma. El primer ho arriba a fer mentre que el segon és 
assassinat quan tornava cap a aquesta ciutat.  
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Ciceró342 encomana a Cèsar la restauració de la República: A ti únicamente, Gayo César, 
corresponde restaurar todo cuanto ves por los suelos abatido y derribado por la violencia de la propia 
guerra, algo que sin duda fue inevitable.  
 
Aquesta clementia demostrada per Cèsar li fa veure, a Ciceró343, una escletxa d’esperança per 
al futur de la República: Pues el mismo César [...] dijo de pronto, contra toda esperanza, que él no se 
opondría a la petición del senado sobre Marcelo [el cònsol de l’any 51 aC], ni siquiera para atender a 
un augurio. [...] No me preguntes más. Este día me pareció tan hermoso que creía ver una imagen de la 
república que empezaba a vivir de nuevo. 
 
Però a Cèsar encara l’esperava una última batalla abans de poder-se dedicar a restaurar la 
República. I aquesta batalla seria a Hispània, contra els fills de Pompeu que havien aconseguit 
aixecar un exèrcit per lluitar contra ell i la seva causa. Cèsar, que havia confiat en enviats seus 
per combatre els fills de Pompeu, va marxar, segurament a les darreries de l’any 46 aC, cap allí 
a fer-los front344. 
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Capítol 10 
Fi de la Guerra Civil i idus de març 
 
La guerra a Hispània contra els fills de Pompeu va ser cruenta i no va acabar fins a mitjan 45 
aC. Concretament Munda, prop de Còrdova, va ser l’escenari de la batalla final el 17 de març de 
l’any 45 aC.  
 
Mai Cèsar no va estar tan a prop de la derrota ni mai abans Cèsar havia lluitat per a salvar la 
seva vida. Concluida la batalla, se apartó a donde estaban sus amigos y les dijo que había tenido que 
combatir muchas veces por una victoria, pero que ahora lo había hecho por primera vez para salvar la 
vida345.  
 
En el combate más violento y peligroso que nunca hubiera entablado, llegó al punto de bajar del caballo 
en un momento más que crítico, y, situándose delante del escuadrón de los suyos, que iba cediendo, 
imprecar a la fortuna por haberle reservado para tal fin en ese combate, y dejar claro a sus soldados que 
él no cedería ni un paso; que luego vieran a qué general y en qué circunstancias iban a abandonar. Por 
pundonor más que por valentía se recompuso el frente, con mayor entereza por parte del general que de 
los soldados346. Així de cruenta i difícil va ser aquesta última batalla de la guerra civil. Fins i tot, i 
segons Suetoni, va arribar a pensar a suïcidar-se347.  
 
Amb la victòria final, i la desfeta dels fills de Pompeu —Plutarc348 constata que hi van morir 
30.000 dels seus soldats—, Cèsar és ja, definitivament, el senyor de Roma. Hi torna i durant el 
mes d’octubre de l’any 45 aC celebra un triomf per aquesta victòria que, segons Plutarc349: 
apenó a los ciudadanos como nunca antes había sucedido [ja que la victòria era sobre ciutadans 
romans]. 
 
Cèsar serà assassinat el 15 de març de l’any 44 aC i torna a Roma després de l’estiu de l’any 45 
aC. Què passa durant aquests pocs mesos350 que porten a la conxorxa i a l’assassinat de Cèsar? 
 
La paz vuelve al fin al mundo romano y César se prepara para reorganizar el Estado en plena 
descomposición política. Se adivina en él un pensamiento que ha meditado sobre los problemas 
fundamentales: ha comprendido que las antiguas formas de la vida política están caducas, que 
el fracaso del régimen no proviene de los hombres, sino de las instituciones que una larga 
evolución no ha podido adaptar convenientemente a las necesidades imperiales. Se le ve, por 
ejemplo, llamar al Senado a hombres nuevos, originarios de las provincias; conceder 
ampliamente el derecho de ciudadanía romana a pueblos enteros [...]; fundar colonias fuera de 
Italia para acoger una parte de la plebe, y, al mismo tiempo, crear núcleos de romanización; 
restaurar la autonomía municipal en las ciudades provinciales; reglamentar las asociaciones 
privadas [...] que, en Roma, habían provocado siempre desórdenes; proteger a los provinciales 
contra los excesos de los gobernadores y, sobre todo, de los publicanos [recaptadors 
d’impostos]. En resumen, intenta imponer en todas partes el orden y la justicia351.  
 
Aquesta anàlisi de Grimal és, però, descontextualitzada i feta a posteriori. Vista l’evolució de la 
civilització romana, les decisions de Cèsar semblen força coherents i encertades; però, en canvi, 
per als seus contemporanis, algunes d’aquestes decisions com, per exemple, obrir el Senat a 
estrangers, devia ser revolucionària i no gaire ben vista. 
 

                                                           
345 PLUTARCO (2002), pàg. 218. 
346 VELEYO PATÉRCULO (2001), pàg. 162. 
347 SUETONIO (2003), pàg. 84. 
348 PLUTARCO (2003), pàg. 218. 
349 PLUTARCO (2003), pàg. 218. 
350 Són més de 7 mesos (de setembre 45 aC a març 44 aC), ja que Cèsar reforma el calendari i allarga 
l’any 45 aC per a conciliar el calendari amb les estacions de l’any. L’any 45 aC dura 445 dies. 
351 GRIMAL, P. (1999), pàg. 51. 
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A més, Cèsar va fer tot això sense tenir en compte el Senat. César elaboraba proyectos y 
tomaba decisiones en compañía de sus íntimos y de sus secretarios; el senado votaba, pero no 
deliberaba352. 
 
Examinando sus títulos por un lado y el clima que reinó en Roma durante estos años 46-44 
[aC], se observa que, frente a un Senado que debía limitarse a votar sin deliberar, pero que, 
como es lógico, se mantenía por lo menos reservado y dispuesto a ser hostil, frente a los 
enemigos que no se desarmaban, ya porque guardaban su fidelidad al pompeyanismo, ya 
porque su estoicismo los alejaba del régimen cesariano, ya porque sus intereses se veían 
perjudicados por su política de reformas [...], César no podía actuar de otro modo que 
conservando y reforzando sus poderes, siempre so pena de perder su dignitas353. 
 
Les fonts antigues expliquen els abusos de Cèsar, tant en el fons com en les formes. Suetoni354 
relata com [...] no sólo aceptó excesivos honores: ininterrumpidos consulados, la dictadura perpetua, 
la prefectura de las costumbres, los titulos de imperator y de padre de la patria, una estatua entre las de 
los reyes y un estrado particular en la orquesta, sino que toleró que se decretasen en su favor honores 
que excedían incluso la condición humana [...]. Tomó, además, y otorgó magistraturas y cargos a su 
arbitrio. Plutarc355 explica que [...] lo que despertaba los mayores y más mortales odios contra él era 
su deseo de gobernar solo. Para muchos fue la auténtica causa de ser odiado, y para los que llevaban 
tiempo al acecho resultó el mejor de los pretextos. 
 
Si, tal com diu Syme356, hem de jutjar Cèsar [...] por sus actos y no por intenciones alegadas, el 
bienni 46–44 aC va veure com [...] la conjunción de la dictadura [perpètua des de l’any 44 aC] 
como institución básica con el consulado y con determinados poderes extraordinarios 
proporcionó a César el control de todos los aspectos significativos de la comunidad, el militar, el 
económico, el político y el religioso. De este modo, César detentaba un poder omnímodo tanto 
en Roma como en el conjunto del Imperio357. 
 
El debat al voltant de la seva ambició de ser rei és estèril, com molt bé diu Syme358, i al·legar 
com fa Grimal359 que ho volia ser ja que els llibres sibil·lins deien que només un rei podia 
vèncer els parts em sembla massa simplista. Considero més encertada l’anàlisi de Le Glay quan 
escriu que es muy dificil discernir entre la realidad y el rumor. Lo que parece seguro es que 
César había ido más lejos que Mario, Sila y Pompeyo, y que, si no quiso la realeza [...], algunos 
de su entorno la pretendieron para él, y que en todo caso se creyó en Roma (o se fingió creer) 
que la quería360. És al voltant d’aquesta “comèdia republicana”361 que cal situar l’incident de les 
Lupercals que tanta literatura ha generat, conretament quan Marc Antoni ofereix a Cèsar, tres 
vegades, la diadema reial, i, aquest, tres vegades, la refusa.  
 
De fet, César aplazó su decisión acerca de la forma definitiva de Estado. Era demasiado dificil. 
En vez de eso prefería volver a marchar a la guerra, a Macedonia y a la frontera oriental del 
Imperio [on habitaven els parts]362. Ciceró363, en una carta datada el mes de gener de l’any 44 
aC, confirma la mort de la República, ja que en parla en passat, cuando teníamos República. 
 
L’omnipresència i omnipotència de Cèsar i del seu nom es van fer insuportables per als seus 
enemics i per als seus amics que, aliats en una conxorxa idealista i alliberadora, van planejar la 
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mort del tirà com la solució de tots els mals de Roma. Unes seixanta persones364 van segellar el 
seu destí al de Quint Cassi, home de Cèsar des de principis de la guerra civil i ideòleg de la 
conxorxa; i al de Marc Juni Brutus, pompeià perdonat per Cèsar a Farsàlia i idealista de la 
conxorxa.  
 
Les següents reflexions de Syme, Grimal i Le Glay parlen per si soles: 
 
César fue muerto por lo que era, no por lo que pudiera ser en el futuro. La investidura de una 
dictadura vitalicia pareció burlar y disipar cualquier esperanza de una vuelta al gobierno normal 
y constitucional. Su soberanía era mucho peor que la hegemonía violenta e ilegal de Pompeyo. 
El presente era insoportable; el futuro sin esperanza [...] Una facción reclutada entre los 
elementos más dispares planificó y llevó a cabo el asesinato del Dictador365. 
 
Los libertadores sabían lo que iban a hacer. Hombres honorables empuñaban la daga del 
asesino para matar a un aristócrata romano, a un amigo y a un benefactor por razones más 
sólidas que aquéllas. Se alzaban, sí, no sólo por las tradiciones e instituciones de la República 
Libre, sino muy precisamente por la dignidad y los intereses de su propio orden. La libertad y 
las leyes son palabras altisonantes. Muchas veces han de ser traducidas, mirándolas fríamente, 
como privilegio e intereses creados366. 
 
El asesinato de César fue el gesto de una minoría de aristócratas, persuadidos de que la 
persona del “tirano” era el único obstáculo que impedía el retorno al estado político anterior. 
Inconscientes de la profundidad de la crisis, atribuían a móviles humanos lo que era en realidad 
una causalidad más lejana367. 
 
Parece, en efecto, que la sociedad romana no tenía en el 49 [aC] alternativa política. Los 
ciudadanos viven entonces y actúan en el marco de una República senatorial. Y nadie imaginó 
en ese momento verdaderamente para Roma una constitución distinta. Cicerón, en el De 
republica, fruto de sus reflexiones [...] expresa su confianza en una tradición política nacional 
combinando monarquía, aristocracia y democracia [...] La otra alternativa ofrecida era la 
monarquía. Fue rechazada con la sangre en los Idus de marzo del 44 [aC]368. 
 
Ciceró havia pronosticat a l’inici de la guerra civil que Cèsar [...] sucumbirá necesariamente o por 
obra de sus adversarios, o por sí mismo, puesto que él es su mayor y propio enemigo369. 
 
Així doncs, Cèsar va morir apunyalat pels integrants de la conxorxa el matí del 15 de març de 
l’any 44 aC, dessagnat als peus de l’estàtua de Pompeu. De les múltiples punyalades rebudes, 
només una era mortal.  
 
Els conxorxats creien que, amb la mort del tirà, les coses tornarien a la normalitat; però, com ja 
s’ha vist al llarg del treball, especialment a les reflexions transversals, els mals de la República 
romana eren molt més greus i profunds. La solució no era matar Cèsar. Això ho van descobrir 
els conxorxats, i la resta de la societat romana, anys després d’aquest assassinat. 
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Reflexió final 
 
Set o vuit mesos enrere, quan estava fent la primera part del Treball Final de Carrera, em va 
semblar que la millor manera d’encarar el debat al voltant de la influència que va tenir Cèsar en 
l’esfondrament de la República romana era treballar dos escenaris. En un, Cèsar ho tenia tot 
previst; en l’altre, s’ho va trobar.  
 
A mida que llegia i llegia més i més bibliografia em vaig adonar que, a propòsit d’aquest debat 
—i simplificant una mica les posicions—, hi havia dues grans tendències. La primera es 
preocupava pels fets dels personatges polítics més importants, conscient de la importància que 
aquests tenen a l’hora de “fer” història370; la segona se centrava especialment en les grans 
tendències, i se servia d’una anàlisi històrica més estructural371. Vaig haver d’adaptar el treball 
per reflectir aquestes dues tendències i, en comptes d’usar escenaris, he emprat la tècnica de 
mesclar la narració cronològica —per a reflectir com els personatges van “fent” la història— 
amb les reflexions transversals —per a deixar constància de les grans tendències de la 
civilització romana, independents, fins a un cert punt, dels individus que les experimenten—. 
Espero haver-ho fet d’una manera clara i entenedora. 
 
Arriba, però, el moment de fer la reflexió final, confirmar o denegar les hipòtesis inicials 
d’aquest treball i aportar la meva visió al voltant d’aquest debat històric.  
 
Sóc de l’opinió que Cèsar va ser el primer emperador de Roma. Grimal372 diu, en parlar de 
l’Imperi romà, el següent: Y lo que quedó en el espíritu de los hombres fue el recuerdo de un 
tiempo en el que había un hombre, dueño y señor del mundo, capaz, por el solo prestigio del 
espíritu y sus solas fuerzas, de establecer un orden universal, capaz de pacificar las fuerzas 
anárquicas que son inseparables de la vida y cuya mutilación es mortal. 
 
Cèsar va ser, segurament, el primer a gaudir d’aquest poder gairebé absolut, de ser amo i 
senyor del món conegut, i segurament per això el van matar. Després de Cèsar, els emperadors 
romans van seguir fruint-ne, d’aquest poder, un poder que, encara avui, ens fascina, sobretot 
per la seva excepcionalitat. Amb l’esfondrament de Roma s’acaben les civilitzacions 
predominants i omnipresents. Surten altres dominadors, és cert, però no són tan absoluts ni 
deixen tanta emprenta com els romans.  
 
Alguns historiadors, politòlegs i polítics de l’actualitat creuen que aquest esquema pot repetir-se 
amb la situació actual, dominada pels Estats Units. Una veu tan autoritzada com la de Michel 
Rocard, exprimer ministre de França, afirmava, en una entrevista al diari El País373, al respecte 
de quin problema mundial el preocupava més: [...] el unilateralismo de Estados Unidos. 
Estamos viviendo la emergencia de un nuevo Imperio Romano. Me gustaría saber qué tenían en 
la cabeza los filósofos griegos cuando asistían a las conquistas de los romanos. Norman Mailer, 
novel·lista americà, va intitular un article374 seu: “EEUU: el imperio romano del siglo XXI”. Sense 
cap mena de dubte, aquests paral·lelismes són molt interessants però les comparacions s’han 
de fer amb cura, ja que la situació de Roma era força diferent a la que viu el món d’avui. Sigui 
com sigui, és una demostració que el debat al voltant de l’Imperi romà i de la civilització 
romana està més viu que mai. 
 
Diu un proverbi àrab que un és més fill del seu temps que dels seus pares. Cèsar era, en tots 
els sentits, un fill del seu temps. I com a tal va actuar. La seva carrera política va ser en etapes. 
No fou fins a l’any 63 aC, amb la conjuració de Catilina, que la seva figura va agafar 
importància. Durant aquells anys va dedicar-se a recuperar la memòria del seu oncle Màrius i 
capitalitzar l’amor que la plebs sentia per ell en benefici propi. 
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El triümvirat va obrir-li les portes de la gran política. Com hem vist al llarg del treball, aquest 
triümvirat va ser més fruit de la fortuna que no pas d’una tàctica premeditada. La facció dels 
optimates va ajuntar tres personatges com Crassus, Pompeu i Cèsar. 
 
Gràcies al triümvirat, Cèsar va aconseguir el proconsolat de les Gàl·lies. Una gran campanya 
militar era el millor camí per a passar a la posteritat; la vida eterna per a un romà. Crec que fins 
i tot Cèsar va emportar-se una sorpresa en descobrir l’enormitat de les seves campanyes. Cinc 
anys no van ser suficients i en va demanar cinc més. A les acaballes del segle XIX, Mommsen375 
escrivia: Se cometería más de un error, se sería culpable contra el santo y poderoso espíritu de 
la historia, si no se viera en las Galias más que un campo de operaciones donde César hubiera 
estado ejercitando sus legiones ante la expectativa de la primera guerra civil. Un dels efectes 
d’aquesta campanya va ser que Cèsar ja no va necessitar més a la plebs; ara tenia un exèrcit.  
 
Com ja s’ha vist anteriorment, Roma era ara un Imperi. El seu sistema polític, la seva 
constitució, el cursus honorum, les magistratures, etc., estaven pensats per a una ciutat-Estat. 
Alguns historiadors, entre ells Le Glay, creuen que l’imperialisme romà va portar a 
l’esfondrament de la República. Es pot estar d’acord amb ell en el fet que, com a mínim, hi va 
ajudar.  
 
Tots els escenaris possibles s’encaminen cap a l’esfondrament de la República: si Cèsar no 
hagués creuat el Rubicó, si Pompeu hagués guanyat a Farsàlia, si Cèsar no hagués mort a mans 
dels alliberadors, etc., probablement poques diferències hi hauria hagut. Els romans estaven 
obligats, pel camí recorregut fins a aquell moment, a adaptar el seu sistema polític. Ciceró es 
veia l’elegit per a guiar el poble romà en aquest camí tan perillós. No el van deixar. Cap oligarca 
de Roma, i molt menys Cèsar, Pompeu, Cató, Ciceró, Escipió, etc., no va posar mai els 
interessos de Roma per davant dels seus. Mentre lluitaven entre ells, la República, malalta, 
moria.  
 
Una part de la tradició ha idealitzat la República i ha condemnat Cèsar com a màxim instigador 
de l’esfondrament d’aquesta. Una altra part de la tradició ha idealitzat Cèsar com a guia dels 
nous temps de Roma. Per als primers, Cèsar era un tirà. Per als segons, un visionari. 
 
Cèsar va ser un gran home d’estat, un brillant militar, un polític astut i murri, disposat a usar 
tàctiques populares per a aconseguir les seves fites376; però, superat pel repte que li va 
demanar Ciceró, el de refundar la República romana, temerós de fracassar —segurament per 
primera vegada en la seva vida—, va decidir marxar a terrenys més coneguts: una gran 
expedició romana contra els parts, justificada, en part, per venjar el seu amic Crassus. 
 
Potser l’últim acte de Cèsar va resultar ser el més clarivident per a l’esdevenir de Roma: 
nomenar com a hereu seu el jove Octavià, un home potser menys format que ell però 
suficientment llest pera a aprendre dels errors comesos pel seu pare adoptiu. Això no obstant, 
no va ser fins a tretze anys després i després d’una altra guerra civil, molt més cruenta i dura 
que l’establerta entre Pompeu i Cèsar, que Octavià va poder fundar el nou règim polític. I no va 
ser fins quatre anys més tard que aquest va rebre el nom de Principat, però no el de 
Monarquia. 
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