
I
QUAMDIU STAT COLISAEUS, 
STAT ET ROMA; 
QUANDO CADET COLISAEUS, 
CADET ET ROMA; 
QUANDO CADET ROMA, 
CADET ET MUNDUS.
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La tercera
declinación: temas
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Los adjetivos
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El imperfecto La  etimología

Beda el  Venerable (673-735 d. de C.), Versus de Colissaeo, Migne, P. L., XCIV, col. 543
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NOMINUM INFLEXIO

XIX • 19

DULCE ET UTILE

1. La tercera declinación

La tercera declinación comprende la mayoría de los nombres del léxico latino. Se ca-
racteriza por tener el genitivo del singular acabado en -is. Las terminaciones del no-
minativo singular varían según los temas.  

La tercera declinación presenta sustantivos de los tres géneros:

Las terminaciones de la tercera declinación son las siguientes:

Los nombres de esta declinación se dividen en dos grupos:

• Los parisílabos (también llamados temas en vocal o temas en -i) son los nombres
que tienen el mismo número de sílabas en el nominativo y en el genitivo singular. 

na-vis na-vis

nominativo: dos sílabas genitivo: dos sílabas

• Los imparisílabos (también llamados temas en consonante) son los nombres que
tienen un número diferente de sílabas en el nominativo y en el genitivo singular.

lex ho-nor

nominativo: una sílaba nominativo: dos sílabas

le-gis ho-no-ris

genitivo: dos sílabas genitivo: tres sílabas

Lengua 1

→ →

→ →

→ →

En Roma se conocieron distintos tipos de
nave.

Entre las naves de guerra estaba la navis
longa, con una hilera de remos; la navis ac-
tuaria, con remos y velas, y la navis turrita,
que incorporaba una torre desde la que se
lanzaban los proyectiles a los enemigos.

La navis oneraria era la nave comercial.

• hostis, hostis
(‘enemigo’)

• iudex, iudicis
(‘juez’)

• arbor, arboris (‘árbol’)
• tempestas, tempestatis
(‘tempestad’)

• lac, lactis (‘leche’)
• limen, liminis
(‘umbral’)

Son neutras las palabras que
tienen el nominativo singular
acabado en -c, -l, -m, -e,
-ar, -al, -men. 

Masculino Femenino Neutro

= nominativo

varía

-is

-i

-e/-i

-em (-im)

= nominativo

varía

-is

-i

-e/-i

= nominativoAcusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Vocativo

SINGULAR

Nominativo

= nominativo

-es

-um/-ium

-ibus

-ibus

-es

= nominativo

-a/-ia

-um/-ium

-ibus

-ibus

-a/-iaAcusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Caso Masc./Fem. Neutro

Vocativo

PLURAL

Nominativo

Caso Masc./Fem. Neutro
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NOMINUM INFLEXIO

PLURA PETIMUS

princeps

principem

principis

principi

principe

principes

principes

principum

principibus

principibus

vox

vocem

vocis

voci

voce

voces

voces

vocum

vocibus

virtus

virtutem

virtutis

virtuti

virtute

virtutes

virtutes

virtutum

virtutibus

caput

capitis

capiti

capite

capita

capitum

capitibus

1.1. Clasificación de los nombres imparisílabos

Según el tipo de consonante en la que termina el lexema, los nombres imparisílabos
pueden ser:

Temas en consonante oclusiva (p/b, c/g, t/d)

Las particularidades de estos temas son las siguientes:
• Temas en labial (p/b): en el nominativo, presentan una s después de la labial.
La labial se conserva en toda la declinación. Ejemplo: lebs, plebis.

• Temas en velar (c/g): estas consonantes, con la s del nominativo, forman la
consonante doble x. Ejemplo: lex, legis.

• Temas en dental (t/d): la dental se pierde en el nominativo ante la s de la
terminación. Ejemplo; miles (de milets), militis. Algunos temas en dental son neu-
tros. En este caso, siguen el modelo de caput, capitis (‘cabeza’).

La vocal -e de la última sílaba del nominativo, al pasar a posición intermedia en el
genitivo y en los demás casos, se convierte por apofonía en -i-: princeps, principis
(‘príncipe’). Las palabras cuyo nominativo solo tiene una sílaba no siguen esta norma:
lex, legis.

En esta página web encontrarás un diccio-
nario latín-español y español-latín.

También puedes realizar búsquedas por
nivel. De este modo, aprenderás vocabulario
según la dificultad que selecciones. princeps, principis (‘príncipe’)

Oclusivos

Líquidos

Nasales

Sibilantes

Labiales (b/p)

lex, legis (‘ley’)
iudex, iudicis (‘juez’)Velares (g/c)

pes, pedis (‘pie’)
virtus, virtutis (‘virtud’)

consul, consulis (‘cónsul’)

mulier, mulieris (‘mujer’)

hiems, hiemis (‘invierno’) 

flumen, fluminis (‘río’)

mos, moris (‘costumbre’)
corpus, corporis (‘cuerpo’)

Dentales (d/t)

Vibrantes (r)

Laterales (l)

(n)

(s)

(m)

Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Plural

Vocativo

Temas en velar
(masculino/femenino)

Nominativo

Singular PluralSingular

Temas en labial
(masculino/femenino)

Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Plural

Vocativo

Temas
neutros

Nominativo

Singular PluralSingular

Temas en dental
(masculino/femenino)

Lengua 1
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consules

consules

consulum

consulibus

mulier

mulierem

mulieris

mulieri

muliere

mulieres

mulieres

mulierum

mulieribus

PluralSingular PluralSingular

consul

consulem

consulis

consuli

consule

hiemes

hiemes

hiemum

hiemibus

PluralSingular

hiems

hiemem

hiemis

legio

legionem

legionis

Singular

legionum

legionibus

legiones

Plural

flumen

fluminis

flumini

flumine

flumina

fluminum

fluminibus

PluralSingular

mos

mos

moris

mori

more

morem

corpus

corporis

corpori

corpore

SINGULAR

mores

mores

morum

moribus

mores

corpora

corporum

corporibus

PLURAL

XXI • 21

NOMINUM INFLEXIO

NOTA BENE

hiemi

hieme

legioni

legione

Temas en consonante líquida (l/r)

Las líquidas se subdividen en laterales (l) y vibrantes (r). Generalmente, el tema
coincide con el nominativo singular, que no acaba en -s.

Temas en consonante nasal (m/n)

Los nombres masculinos y femeninos pierden la nasal en el nominativo: legio, legio-
nis (‘legión’). Los neutros conservan la nasal: flumen, fluminis (‘río’). Hay solamente un
tema en nasal -m, que, además, tiene s en el nominativo: hiems, hiemis (‘invierno’).

Temas en consonante sibilante (s)

La consonante originaria del tema de estos nombres era la s, que se transformó en
r al quedar entre vocales. Este fenómeno recibe el nombre de rotacismo. Este grupo
también incluye palabras neutras.

Particularidades de los temas en
consonante de la tercera declinación

Algunas palabras solo se declinan en plu-
ral:

• fauces, -ium (‘garganta’)

• fides, -ium (‘cítara’)

• manes, -ium (‘manes’)

• moenia, -ium (‘murallas’)

• optimates, -ium (‘nobles’)

• penates, -ium (‘penates’)
Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Vocativo

Temes en vibrante (r)Temas en lateral (l)

Nominativo

Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Vocativo

Temas en nasal labial (m)

Nominativo

Temas en nasal dental (n) Temas neutros

Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Masc./Fem. Neutro

Vocativo

Nominativo

Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

Masc./Fem. Neutro

Vocativo

Nominativo

Lengua 1
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NOMINUM INFLEXIO

Vocabula

virtus

consulem

regi

patres

militum

amoribus

pater

1. Di si los siguientes sustantivos son parisílabos o imparisílabos.

aedes, aedis (‘casa’) imber, imbris (‘lluvia’)
arbor, arboris (‘árbol’) lex, legis (‘ley’)
auris, auris (‘oreja’) numen, numinis (‘numen’)
clades, cladis (‘derrota’) origo, originis (‘origen’)
classis, classis (‘flota’) pes, pedis (‘pie’)
crux, crucis (‘cruz’) rex, regis (‘rey’)
hostis, hostis (‘enemigo’) timor, timoris (‘temor’)
consul, consulis (‘consul’) orator, oratoris (‘orador’)

2. Indica cuál de estas palabras presenta apofonía.

imago, imaginis (‘imagen’) carmen, carminis (‘poema’)
margo, marginis (‘margen’) auctor, auctoris (‘autor’)
honor, honoris (‘honor’) origo, originis (‘origen’)
lumen, luminis (‘luz’) limen, liminis (‘umbral’)
odor, odoris (‘olor’) leo, leonis (‘león’)
oratio, orationis (‘discurso’) soror, sororis (‘hermana’)
genus, generis (‘género’) flumen, fluminis (‘río’)
natio, nationis (‘nación’) munus, muneris (‘tarea’)
tempus, temporis (‘tiempo’) quies, quietis (‘descanso’)
volumen, voluminis (‘volumen’) valetudo, valetudinis (‘fortaleza’)
aetas, aetatis (‘edad’) miles, militis (‘soldado’)

3. Las siguientes palabras presentan terminaciones que podrían pertenecer a la tercera
declinación o a las otras dos. Búscalas en el diccionario, indica a qué declinación per-
tenecen y tradúcelas: voluptatum, verbis, ducis, militum, scriba, proeliis, stationis, fulmina, vir-
tuti, consulum, regni, oppidi, nomina, carmina, praetori, sacella.

4. Identifica el caso y el número de las siguientes palabras e indica su genitivo y no-
minativo singular : equiti, solem, rege, Neronem, hominum, aeris, morti, militibus, moribus,
laborem, militum, seges, obsidem, defensores, parietes, uxoris, paludum, ulcera, cucume-
num, sanguini, praeceptor, venatoribus, nutrices, latrones.

5. Completa la siguiente tabla con los casos que faltan.

agmen, agminis, n. ejército, formación
amor, amoris, m. amor
arbor, arboris, f. árbol
auctoritas, actoritatis, f. autoridad
calor, caloris, m. calor
caput, capitis, n. cabeza
carmen, carminis, n. poema
civitas, civitatis, f. ciudad
comes, comitis, m. compañero
consul, consulis, m. cónsul
corpus, corporis, n. cuerpo
crimen, criminis, n. crimen
dolor, doloris, m. dolor
dux, ducis, m. general
eques, equitis, m. jinete, caballero
flumen, fluminis, n. río
frigus, frigoris, n. frío
gens, gentis, f. familia, pueblo
homo, hominis, m. hombre
honos, honoris, m. honor
labor, laboris, m. tarea, trabajo
laus, laudis, f. alabanza
legio, legionis, f. legión
leo, leonis, m. león
lex, legis, f. ley
litus, litoris, n. costa, litoral
lumen, luminis, n. luz
mater, matris, f. madre
miles, militis, m. soldado
mos, moris, m. costumbre
mulier, mulieris, f. mujer
multitudo, multitudinis, f. multitud
munus, muneris, n. tarea, deber
nemus, nemoris, n. bosque
nomen, nominis, n. nombre
opus, operis, n. obra
orator, oratoris, m. orador
os, oris, n. boca
pater, patris, m. padre
pedes, peditis, m. soldado de infantería
rex, regis, m. rey
scelus, sceleris, n. delito

ACTIVIDADES

Nominativo
singular

Acusativo
singular

Dativo
singular

Nominativo/
acusativo plural

Genitivo
plural

Dativo/ablativo
plural

Lengua 1 
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NOMINUM INFLEXIO

6. En las siguientes oraciones, identifica la palabra incorrecta
de cada propuesta. Después, tradúcelas.

a Hannibal ab Hispania in Italiam magnam equitum/equites
copiam adducit.

b Semper hominibus libertatis nomen carum/carus est.
c Iudices legum/legium urbis custodes sunt.
d Strenui milites patriae libertatem/libertas defendunt.
e Pastores ad fluminum/flumina ripas greges ducunt.
f Multorum generum/generium floribus domina villam
ornat.

g In silvis arborum multa genera/genus sunt.
h In pugna Paulus Aemilius consul mortifera vulnera/vul-
nerem accepit.

i Multis hominibus/homines divitiae nimiae sunt. 
j Cupiditas pecuniae causa semper est magnarum
lites/litum.

7. Identifica las palabras de la tercera declinación de estas ora-
ciones y, a continuación, tradúcelas.

a Milites castra defendunt virtute et armis.
b Florum genera multa sunt.
c Per agros pastores ad rivum gregem impellunt.
d Praeceptor discipulos sedulos laudat.
e Caesar regis fugam impedit.
f Hominum vita circumscripta est.
g Viri iuventutem educant.
h Hominis nefanda crimina perturbationum causa sunt. 

8. Traduce estas oraciones.

a Patres cum suis filiis frumenta serunt et aratro tellurem
versant. 

b Apud Mercurii fanum multi homines magna voluptate
cum uxoribus suis deambulant.

c Pueri clarorum poetarum carmina discunt.
d Vespere agricolae rure ad suas casas veniunt. 
e Milites virtutem in pugna ostendunt.
f In magno acervo farris saepe est magna copia curcu-
lionnum. 

g Romani Sabinorum mulieres et filias et sorores rapiunt. 
h Fluminis ripas multi et varii flores operiunt.
i Grata arborum umbra villae dominam aliasque mulieres
delectat. 

j Mira victoria Graecorum peditum dei Persarum scelera
puniunt. 

9. Pasa al plural todas las palabras variables de las siguientes
oraciones. Después, tradúcelas.

a Consulis legio oppidum occupat.
b Mulier pomum in arbore colligit.
c Sidus viatoris iter collustrat.
d Poetae carmen hominis virtutem canit.
e Medicus militis vulnus curat. 

10. Traduce estas oraciones del castellano al latín.

a El valor de los soldados defiende la patria. 
b Los soldados en la batalla luchan con las espadas. 
c Los generales conducen a los soldados a la victoria. 
d La ciudad de Roma confía en la velocidad de los soldados. 
e La juventud es la edad de la libertad. 
f Alabamos el valor de los generales, de los jinetes y de los sol-
dados de infantería. 

g El gladiador tenía muchas heridas en el pecho. 
h Confiáis en la honradez del juez ecuánime.
i Los buenos soldados obedecen a los generales y defienden
la ley y la paz.. 

11. Traduce este texto y contesta a las preguntas.

a Identifica los sustantivos de la tercera declinación que apa-
recen en el texto e indica en qué casos están.

b Declina en genitivo plural estas palabras del texto: civitatem,
senatores, spectaculum, ludos, pacem, amicitiam, consiliis, reg-
num. 

c ¿Qué oración responde a la estructura CCI + S + V + CD
+ CCL?

d ¿Qué complemento aparece en la oración Sabini et Romani
parent consiliis mulierum?

e Indica qué palabra corresponde a esta definición: adverten-
cia dada a una persona sobre lo que debe hacer. ¿Qué gé-
nero, número y caso presenta en el texto?

CA

ACTIVIDADES

El rapto de las sabinas

Romulus, Martis et Rheae Silviae filius, in monte Palatino urbem (la ciu-
dad) Romam aedificat. Multitudinem finitimorum in civitatem adscribit,
copias comparat, senatores creat. In urbe (en la ciudad) tamen gravis
erat mulierum penuria; tum Romulus invitat ad ludorum spectaculum
omnes gentes urbis (de la ciudad) Romae vicinas. Inter ludos, Romani iu-
venes raptant virgines Sabinas. Tunc Sabini bellum Romanis movent. Sed
miserum bellum parat laetam pacem. Precibus et lacrimis mulieres im-
pellunt maritos et patres ad pacem et ad amicitiam. Sabini et Romani pa-
rent consiliis mulierum et regnum consociant.

Lengua 1
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IN CONTEXTU
c Busca información sobre Edipo y sobre Moisés. ¿Qué
tienen en común con Rómulo y Remo?

d Este texto de Tito Livio está adaptado. Busca informa-
ción sobre este autor.

13. Traduce el texto y responde a las preguntas.

a ¿En qué oraciones aparece el verbo al final? ¿Por qué crees
que en la última oración aparece el verbo al principio?

b ¿Con qué tres referencias se determina el origen geo-
gráfico del emperador?

c Busca en el texto las palabras contrarias de: antiquus, -
a, -um; ignotus; diruit; iuvenis; dedecus, -oris; dispergit. 

d La palabra provincia viene de pro + vincere. ¿Qué signi-
fica etimológicamente?

e ¿Dónde nacieron los emperadores Macrino, Heliogá-
balo y Alejandro Severo? Indica a qué años corresponde
la etapa llamada de los emperadores africanos, asiáticos y
sirios.

f Busca información sobre la conquista romana de Brita-
nia. Indica qué emperador la inició.

CS

Deinde imperii Romani regnum Septimius Severus accipit, oriundus ex
Africa, provincia Tripolitana, oppido Lepti. Solus et ante et postea ex
Africa imperator est. Primum fisci advocatus, mox plebis tribunus, per
multa deinde ac varia munera usque ad regnum totius (de todo) imperii
venit. Legiones colligit et bella feliciter gerit. Pescennium Nigrum, qui
(que) in Aegypto et Syria rebellabat (se rebelaba), apud Cyzicum, cla-
ram Mysiae civitatem, interficit. Parthos vincit et Arabas et Adiabenos
et ibi provinciam facit. Multa toto imperio Romano reparat. Severus
tamen praeter bellicam gloriam et crudelitatem etiam studiis clarus est
et litteris doctus, philosophiae studiosus. Novum bellum in Britannia
habet et vallum a pelago ad pelagus deducit. Decedit Eboraci (la actual
York) admodum senex, imperii anno sexto decimo. 

12. Traduce este texto y, después, contesta a las preguntas.

a Señala todas las palabras del texto que pertenecen a la tercera declinación.
b Indica qué palabras castellanas proceden de las siguientes palabras latinas:  gemini,

stupefactus, infans, extraho, nutrio, punio. 

CD

ACTIVIDADES

Cur statuam lupae, bestiae ferae, Romani adorant? Fabula antiqua est. Rheam Silviam, filiam Numi-
toris, amat Mars, deus belli. Post tempus non longum Silvia fit (se convierte) mater geminorum, quos
(los cuales) Romulum et Remum nominat. Cum videt geminos, rex Aemilius stupefactus est et «fi-
lios Martis» murmurat «timeo, nam sceptrum regis sine voluntate deorum teneo». Ergo infantes in
aqua Tiberis iacit, sed lupa eos (a ellos) audit et ex aqua extrahit. Geminos non devorat, sed in ca-
verna lacte et carne (con leche y carne) nutrit. Multos annos in silva cum lupa habitant Romulus Re-
musque. Cum corpora robusta et valida habent, e silva veniunt, gladiis acutis armati, regemque
puniunt. Ergo in templo Iovis (de Júpiter) stat imago lupae.

LUCIO SEPTIMIO SEVERO nació en año 146 d. de C. en Leptis
Magna, cerca de Cartago, en la costa norte de la provincia de África. 

Fue procónsul de la provincia Tarraconense entre el 178 y el 180 d.
de C. Después del asesinato de Pertinax en el 193 d. de C., las le-
giones de Panonia lo proclamaron emperador. Sin embargo, no era
el único: las legiones de Siria también habían proclamado emperador
a Pescenio Níger y las de Britania, a Clodio Albino, por lo que tuvo
que luchar contra ambos para imponerse.

Hizo eliminar y ejecutar a docenas de senadores, y los sustituyó por
nuevos senadores de su confianza. Disolvió la guardia pretoriana e
instauró una fuerza militar propia. A pesar de ello, Septimio Severo
era muy popular entre la población porque había restablecido la
moral romana después de los años decadentes de Cómodo. 

En los últimos años de su imperio tuvo problemas con las subleva-
ciones de Britania. Por eso mandó renovar la frontera (limes) de
Adriano antes de morir, finalmente, en el año 211 en Eboracum, la ac-
tual York. Después de su muerte fue divinizado por el Senado.

Arco de Septimio Severo en el foro de Roma (203 d. de C.).

Lengua 1
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scribo salio prohibeo nuntioPersona

mone-ba-s reg-e-ba-s capi-e-ba-s audi-e-ba-sama-ba-s

mone-ba-t reg-e-ba-t capi-e-ba-t audi-e-ba-tama-ba-t

Singular

Plural

mone-ba-mus reg-e-ba-mus capi-e-ba-mus audi-e-ba-musama-ba-mus

mone-ba-tis reg-e-ba-tis capi-e-ba-tis audi-e-ba-tisama-ba-tis

mone-ban-t reg-e-ba-nt capi-e-ba-nt audi-e-ba-ntama-ba-nt

eraeram

ereseras

eraerat

éremeramus

éreueratis

erenerant

Singular

Plural

Singular

Plural

NOTA BENE

14. Subraya la terminación de estas formas verbales y analízalas (persona, número y tiempo). Después, tradúcelas: venit, curabas, lau-
dabatis, legunt, censebant, simulo, custodiebat, emebas, collidebat, narras, ardebat.

15. Conjuga estos verbos en imperfecto de indicativo.

16. Analiza y traduce las siguientes formas verbales y, después, cámbialas de número: iubebam, scribebat, manebamus, necabant,
reperiebatis, relinquebas, videbant, muniebas, habebat, scribebatis, amabatis, parabant, finiebamus, revocabas, ardebat. 

17. Traduce al latín: dejaban, combatimos, temían, yo obedecía, obligáis, anunciabas, indicabais, prohibíais, escribís, ignoraba, das,
asediábamos, combatías, dicen, saltaban.

2. El imperfecto

El imperfecto de indicativo se forma con el tema de presente, al que se añade el su-
fijo modal-temporal -ba- y las desinencias personales correspondientes. El para-
digma del imperfecto de las cuatro conjugaciones es el siguiente:

El paradigma del imperfecto de indicativo del verbo sum es el siguiente:

mone-ba-m
(‘advertía’)

reg-e-ba-m
(‘gobernaba’)

capi-e-ba-m
(‘cogía’)

audi-e-ba-m
(‘oía’)

ama-ba-m
(‘amaba’)

Número Persona 1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación 4.ª conjugación3.ª conjugación
mixta

ACTIVIDADES

Número Persona Pretérito imperfecto Traducción

Número

1.ª
2.ª

2.ª
3.ª

3.ª
1.ª

El imperfecto latino tiene normalmente el
mismo valor que el castellano: expresa una
acción continua o duradera en el pasado.

1.ª

1.ª

2.ª

3.ª

2.ª

3.ª

1.ª

1.ª

2.ª

3.ª

2.ª

3.ª

Lengua 1
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26 • XXVI

VERBORUM INFLEXIO

18. Corrige las formas incorrectas de estos imperfectos de in-
dicativo: ornabat, colibat, ducebamus, scribebam, inveniebas,
audibas, amabatis, timabatis, dicebunt, prohibebant, pugnaba-
mus, laudabitis, capebam, veniebamus, iubebamus, puniebat.

19. Completa estas oraciones con el verbo correspondiente,
traducido al latín. Después, tradúcelas.

a Romae poetae fortunam gloriamque patriae ▲. (loaban)
b Magister officia pueris et puellis ▲. (asignaba)
c Domini servi agnos ▲ (inmmolaban) et coronas Libero
▲. (ofrecían)

d Romani sociorum beneficiorum memoriam ▲. (conser-
vaban)

e Aurum et argentum Romanorum matronarum collum
▲. (adornaban)

f Graecia poetarum patria ▲, Roma populorum magistra.
(era)

g Antonius patriam, non amicorum commoda, ▲. (defen-
día)

h Graecorum insidiae Troianos ▲. (aterrorizaban)

20. Traduce al castellano estas oraciones.

a Servus rivi aqua hortum rigabat. 
b Oraculorum responsa ambigua saepe erant. 
c Lupus et agnus in fluvii ripa aquam potabant. 
d In hibernis sociorum copiae non manebant, sed ad bellum
movebant. 

e Viri capras albas atque agnos pulchros mane in agros duce-
bant. 

f Pueri tabellas cerae stilumque acutum in ludum portabant. 
g Servus caeparum saccum in humeris ad villam sub vespe-
rum portabat. 

h Servus bona verba domini attente audiebat.

21. Traduce estas oraciones latinas y, después, cámbialas de nú-
mero.

a Domini equi per campum insulae saliebant et currebant. 
b Alta populus et lata fagus gratam umbram asino et equo
agricolae dabant. 

c Germani bella semper diligebant et fugam in proelio con-
temnebant. 

d Romanorum socii oppida Galliae obsidebant et incola-
rum exitium parabant.

e Viri Romani in Saturni templo pecuniam custodiebant.

22. Traduce estas oraciones al latín.

a El niño devolvía los regalos al amigo.
b Anunciaba a los hijos las decisiones de los amigos.
c Camilo custodiaba Roma con las armas, no con el oro.
d Los habitantes de la isla advertían la carencia de comida
y pedían ayuda.

e Veíamos la batalla de la ciudad y temíamos la derrota de
los romanos.

f Temías el odio de los triunviros, oh, Bruto, pero en Grecia espe-
rabas las tropas de Octaviano y de Marco Antonio.

23. Traduce el texto y contesta a las preguntas.

a Detecta los CCM que aparecen en el texto e indica cuá-
les están expresados en forma de adverbio.

b Busca un segmento de texto que responda al análisis sin-
táctico adv. + CN + Suj + CD + V.

c Escribe en imperfecto los verbos que están en presente
de indicativo.

d Busca palabras castellanas derivadas de los siguientes tér-
minos latinos: vipera, -ae; solium, -ii; votum, -i; neglego.

e Busca información sobre qué le sucedió a Orfeo.

CC

ACTIVIDADES

Athenis aviae puellis et pueris saepe Orphei et Eurydicae fabulam narra-
bant. Orpheus lyrae sono etiam beluas molliebat; Eurydicam in matrimo-
nio habebat beatamque vitam agebant. Sed olim vipera Eurydicam necat:
puellae anima in Inferos descendit, ubi Proserpina regnat. Tum Orpheus
Eurydicam recuperare exoptat (desea recuperar): in Inferos descendit, ad
Proserpinae solium accedit, lyra suaviter canit et umbrarum deae animum
movet. Itaque Proserpina poetae votum exaudit. Sed in via Orpheus pue-
llam spectare non debet (no debe mirar). Orpheus gaudio exultat, sed pos-
tea deae iussum neglegit et oculos in Eurydicam vertit. Statim Inferorum
regina puellam revocat: frustra Orpheus flet et Eurydicam vocat. 

Orfeo guiando a Eurídice desde los Infiernos (1861), Camille Corot.

Lengua 1
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VERBORUM INFLEXIO

24. Contesta a las preguntas sobre este texto, una vez lo hayas traducido.

a Detecta todos los verbos del texto que estén en imperfecto de indicativo. Es-
críbelos en número contrario.

b Indica qué función tienen los complementos del texto que aparecen subrayados.
c Completa con las palabras que faltan. Todas ellas han aparecido en el texto: An-
tiqui Scythae insueta ▲ habebant. Scythae ▲ temporaria habebant, nam in plaus-
tris habitabant. Scythiae ▲ strenui erant in bello. Apud Scythas furtum magnum
▲ erat et vitam ▲ et ▲ agebant in campis ▲.

d Indica de qué palabra latina, aparecida en el texto, vienen estas palabras caste-
llanas: ávido, espacio, argento, cuero, domicilio, religiosamente, ejercer, agricultura, ins-
tituto, áspero, perpetuo, inculto.

e Busca información sobre los escitas. Indica qué autor griego nos proporciona
más información sobre ellos. 

25. Traduce este texto y contesta a las preguntas.

a En el texto hay un ejemplo de oración yuxtapuesta. Escríbela.
b En el texto aparece un participio con un CRV. ¿Cuál es?
c Indica de qué palabra latina, presente en el texto, vienen estas palabras castella-
nas: socorrer, auxilio, fiel, adversario, tributo, expeler. 

d Observa el mapa de la Galia antes de la conquista romana. Indica qué pueblos
de los que aparecen se mencionan en el texto. Busca en Internet información
sobre ellos. Señala en qué provincias dividió la Galia Julio César.

CC

CD

Costumbres de los escitas

Instituta antiquorum Scytharum insueta erant: nam Scythiae incolae neque agriculturam neque mer-
caturam exercebant nec sub tectis habitabant, sicut alii populi, sed loca deserta et inculta cum mag-
nis armentis continenter peragrabant. Feminas liberosque in plaustris vehebant: nam domicilia
perpetua non habebant, sed plaustra adhibebant, beluarum coriis contecta, contra caeli inclemen-
tiam. Scythiae caelum enim asperum est, tamen antiquitus incolae nec laneas nec linteas tunicas in-
duebant, sed membra tantum coriis ferarum protegebant. Scythae, valde strenui in bello, solum
patriae hastis et saggittis contra externorum populorum minas defendebant. Praeterea iustitiam re-
ligiose observabant, etiam sine scriptis aut decretis, et furtum praecipuum flagitium erat. Scythae
neque argenti aut aliarum divitiarum avidi erant, sed feram et asperam vitam in immensis campo-
rum spatiis degebant. 

Los pueblos de la Galia

Inter populos Galliae antiquae perpetua discordia erat. Itaque bella non desinebant. Validus populus
Aeduorum velut dominus vicinos suos premebat. Aeduorum adversarii erant Sequani, qui (los cua-
les) ad Sequanae ripas incolebant. Sequani, fortuna sua non contenti, per legatos Ariovisto auxilium
contra Aeduos petebant. Ariovistus cum magnis copiis Sequanos succurrebat. Iam Germani sicut
tyranni superbi Gallis suum imperium imponebant. Adimebant Gallorum arma, expellebant agricolas
ex vicis, nimia tributa exigebant.
Ariovistus ad Gallos sicut ad servos mandata mittebat. Galli Ariovistum, adhuc invictum, magis me-
tuebant quam Aeduos. Sed populus Romanus fidus socius Aeduorum erat. Caesar in provinciis Ro-
manis copias cogebat, nam in animo habebat Aeduos defendere (defender) atque Aeduorum auxilio
Germanos ex Gallia expellere (expulsar) suumque imperium ceteris Gallis imponere (imponer).

ACTIVIDADES

Lengua 1

Territorio romano
Principales
ciudades/oppida
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SYNTAXIS SIVE DICTIONUM ORDINATIO

28 • XXVIII

NOTA BENE

CUM MICA SALIS

romanus, -i

antiquus, -i

bonus, -i

antiqui, -orum

boni, -orum

Singular Plural

dextra, -ae

sinistra, -ae

Singular

Singular Plural

verum, -i pauca, -orum

bonum, -i

malum, -i

pulchrum, -i multa, -orum

magna, -orum

bona, -orum

romani, -orum

El dativo posesivo

El dativo, acompañado del verbo sum, indica la persona que posee o a la que per-
tenece una cosa. Por ejemplo:

Liber est puero. → ‘El niño tiene un libro.’

Observemos que, al traducir esta oración, hemos cambiado el verbo sum por tener.
Igualmente, hemos convertido el dativo posesivo en sujeto y hemos pasado el su-
jeto latín a complemento directo en castellano.

Una expresión habitual construida con dativo posesivo es la que se utiliza para decir
el propio nombre:

Mihi nomen est Paulus. → ‘Me llamo Pablo.’

El hecho de que el latín prefiera el dativo posesivo no excluye la existencia de los
verbos habere y possidere, que presentan construcciones más similares a las nuestras,
especialmente si se trata de la posesión de objetos materiales:

Crassus vasta praedia possidebat. → ‘Craso poseía grandes propiedades.’

Los adjetivos sustantivados

El latín tiende a usar adjetivos que no acompañan a ningún nombre. En este caso
desempeñan la función de un sustantivo, es decir, se sustantivizan. Puede haber adjeti-
vos sustantivados de los tres géneros y en los dos números.

Masculino

Femenino

Neutro

Los actuales centros spa, donde se aplican
técnicas de hidroterapia, se originaron en el
antiguo Imperio romano. Los legionarios,
buscando un alivio a sus heridas, construían
baños en aguas termales y manantiales. Los
tratamientos que se ofrecían en estos baños
se llamaban salus per aquam (spa).

Cuando el adjetivo sustantivado neutro
aparece en singular suele tener un valor abs-
tracto. En cambio, en plural debemos so-
breentender la palabra cosas.

el romano

el antiguo

el bueno

la mano derecha

la mano izquierda

la verdad pocas cosas

muchas cosas

las cosas grandesel mal

la belleza

las cosas buenasel bien

los romanos

los antiguos

los buenos

Lengua 1 
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SYNTAXIS SIVE DICTIONUM ORDINATIO

XXIX • 29

NOTA BENE

29. Traduce este texto y contesta a las preguntas. 

a Detecta los adjetivos sustantivados del texto.
b Indica cuál es la función sintáctica de las palabras o sintagmas
subrayados en el texto.

c Completa estas oraciones con un dativo posesivo:  T▲� erant
magni elephantes. R▲ autem non erant beluae tam magnae.

d Explica qué significa y de dónde procede la expresión victo-
ria pírrica, que se puede relacionar con el texto.

26. Detecta los adjetivos sustantivados que aparecen en estas ora-
ciones y tradúcelas.

a Graecus multa falsa Troianis narrabat. 
b Multi bonam famam curant, pauci bonam conscientiam. 
c Cassandra, vera dicebas! 
d Boni iusta semper optant. 
e Pueri ludere amant (les gusta jugar) nec seria curant. 
f Saepe antiqui philosophi verum et pulchrum optabant. 
g Obscura viros timidos faciunt.
h Pacifici deo cari sunt. 

27. Traduce al latín estas oraciones. Utiliza siempre adjetivos sus-
tantivados.

a Muchas cosas son bellas.
b Los buenos defienden la verdad.
c Los romanos escribían con la mano derecha.
d Los malos prefieren las cosas malas.
e Los caminos oscuros ocultan cosas peligrosas.
f Los necios no evitan los vicios. 

28. Traduce estas oraciones, que contienen dativos posesivos. Se-
ñala dónde están.

a Mihi nomen est Paulus, tibi Marcus. 
b Cyclopibus unus oculus erat. 
c Tyranno nulla fida amicitia est. 
d Tyrannis etiam propinquorum timor est. 
e Hannibali nulla religio erat. 
f Gigantibus magna corpora sunt.
g Avaris magna divitiarum cupido est.
h Impiis nullus deorum timor est. 
i Hominibus cum deis societas est. 
j Piratis castra navalia in Cilicia erant. 
k Fonti nomen Arethusa erat.

Pirro, rey de Epiro y Macedonia, lucha contra los romanos en la batalla de
Ásculo para defender la ciudad griega de Tarento, en el sur de Italia.

La palabra fórceps, que actualmente designa unas tenazas de quiró-
fano o de sala de partos, viene del latín forceps (‘tenazas, pinzas’), y
originalmente designaba, sobre todo, a las tenazas de los herreros.
La palabra es de origen indoeuropeo y está formada por una raíz,
*gwher-, que significa ‘calentar’, y -ceps, de una raíz que se puede re-
lacionar con el verbo capio, ‘coger’.

Por lo tanto, esta palabra tiene la misma raíz indoeuropea que el latín
furnus (‘horno’). Esta raíz derivó en el griego thermos, y la encontra-
mos en palabras como térmico, termostato o termodinámica.

Roma Tarento bellum indicebat, nam legatis Romanorum Tarentini iniu-
riam fecerant (habían hecho). Tarentini Pyrrum, Epiri dominum, contra
Romanos in auxilium poscebant et Pyrrus mox ad Italiam veniebat, tum-
que primum Romani cum transmarino adversario dimicabant. P.  Valerius
Laevinus pugnam contra Pyrrum committit et iam Romanorum adver-
sarius fugit, sed postea elephantorum auxilio vincit: beluae enim tam
magnae et ignotae Romanos expavescunt. Sed mox proelium finit et
Laevinus fugit, Pyrrus multos Romanos capit, at eos (ellos, a ellos) summa
reverentia tractat, caducos sepelit.

ACTIVIDADES

Lengua 1
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VERBORUM EVOLUTIO

30 • XXX

1. El desarrollo de la escritura

El origen de la escritura está vinculado al de las primeras sociedades urbanas se-
dentarias (3 500 a. de C.), que llevaban a cabo el registro y la contabilidad de la ad-
ministración y el comercio. Después, su uso se extendió a otros ámbitos.

Las formas de la escritura pueden ser, esencialmente, tres:

2. El alfabeto romano

2.1. El alfabeto latino primitivo

El alfabeto latino se originó de una variante occidental del alfabeto griego utilizada en
Cumas (colonia griega del sur de Italia), que los latinos adoptaron en el siglo VII a. de
C. a través de los etruscos. El alfabeto etrusco derivaba del alfabeto de Cumas y los
latinos adoptaron 21 de las 26 letras etruscas. 

En su origen, el alfabeto latino constaba de las siguientes letras: A, B, C, D, E, F, Z, H, I,
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X.

Muy pronto se introdujeron algunas modificaciones: 
• Originariamente, los romanos utilizaban las letras C, K y Q para escribir el sonido
/k/, pero la letra K fue marginada en favor de la C. 

• Se creó la letra G como modificación de la letra C para representar el fonema /g/. 
• Probablemente durante el siglo III a. de C. la letra Z dejó de utilizarse y se eliminó
del alfabeto. 

2.2. El alfabeto latino en la época clásica

Tras la conquista de Grecia en el siglo II a. de C. se reintrodujo la Z y se adoptó la Y
para transcribir los préstamos tomados del griego, situándola al final del alfabeto. El em-
perador Claudio quiso introducir tres letras adicionales, las letras claudias ( ), pero
este experimento no prosperó. 

Respecto al nombre de las letras, los romanos no adoptaron sus nombres griegos, de
origen semítico, sino que, en general, formaron los nombres de las consonantes oclusivas

Son dibujos o jeroglíficos que describen un ob-
jeto, sin relación con su forma fonética, pero en
los que se procura guardar semejanza con lo que
reproducen. Los pictogramas pueden ser leídos
por todos, sean o no hablantes de una lengua.
En cambio, no son útiles para expresar ideas abs-
tractas. Actualmente, se utilizan pictogramas en
ámbitos como la señalización del tráfico, el eti-
quetado de la ropa o en indicaciones de edifi-
cios.

Son iconos o símbolos que representan a un ser,
una relación abstracta o una idea. Se suelen for-
mar por la combinación de pictogramas. Por
ejemplo, en chino el pictograma (pronun-
ciado ren) significa ‘personaʼ y es una represen-
tación deformada del perfil de un hombre.
Basándose en ello, el ideograma (qiú) repre-
senta a una persona dentro de un recuadro, y
significa ‘prisionero’. Las escrituras china, japonesa
y jeroglífica egipcia utilizan ideogramas. 

Se basa en grafemas que no equivalen a obje-
tos o ideas, sino que son un elemento lingüís-
tico. La escritura fonética supone una
detallada observación del funcionamiento de
la lengua, por lo que es la última en aparecer.
Dispone de un inventario cerrado de signos y,
por tanto, simplifica los sistemas anteriores.

La escritura fonética se divide, a su vez, en si-
labarios (cada signo representa una sílaba) y
alfabetos (formados por un números de sig-
nos igual o aproximado al número de fone-
mas de la lengua).

Pictogramas Ideogramas Fonética

Lengua 1 

Primera imagen: alfabeto de Cumas. Segunda ima-
gen: reproducción de la tablilla Marsiliana con el al-
fabeto etrusco, que se leía de derecha a izquierda. 

curvus

concurro

duplus

furca

pulsus

corvo

concurrente

doblar

horca

pulsera

curvatura

concurrencia

duplicar

bifurcación

pulsación
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a
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se
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we

ze

i

di

_

ki

mi

ni

pi

qi

ri

si

ti
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zi

o

do

jo

ko

mo

no

po

qo

ro

so

to

wo

zo

u

du

ju

ku

mu?

nu

pu

–

ru

su

tu

–

zu?1. Busca ejemplos de pictogramas que se utilicen actualmente.

2. Teniendo en cuenta la tabla del margen de la escritura lineal B, escribe en este si-
labario las siguientes palabras: rosa, roca, mensaje, alma, música, camisa.

3. Lee esta inscripción latina y contesta a las preguntas:
a ¿Està escrita en mayúsculas o minúsculas? ¿Por qué?
b ¿Cómo se escribe U?
c ¿Hay alguna J? ¿Por qué?
d ¿Qué es la escritura continua? ¿Aparece aquí alguna muestra de esta escritura? 

ACTIVIDADES 

Lengua 1

añadiendo una /e/ tras el sonido representado por la letra (excepto C, K y Q, que nece-
sitaron distintas vocales para diferenciarse), mientras que para el resto de las consonan-
tes añadieron la /e/ antes de su sonido. El nombre de las vocales era su sonido. El nombre
de la i graeca (‘i griega’ o ‘ye’) procede de que a los latinos les resultaba difícil diferenciar
entre los sonidos /i/ e /y/. Para la Z, se adoptó el nombre griego, zeta.

2.3. Evoluciones posteriores

Las letras minúsculas aparecieron por primera vez en la Edad Media, como conse-
cuencia de la evolución de las mayúsculas, cuando se generalizó la escritura con tinta
sobre pergamino o papel. 

Con la cristianización, el alfabeto latino se extendió por el norte de Europa a pueblos
que no conocían la escritura o tenían sistemas gráficos diferentes, como los alfabetos
rúnicos. Durante la Edad Media también adoptaron el alfabeto latino las lenguas esla-
vas occidentales, con territorios que quedaron en la órbita de la Iglesia católica, mien-
tras que los pueblos eslavos orientales, bajo la influencia de la Iglesia ortodoxa,
adoptaron el alfabeto cirílico. 

Las lenguas germánicas, que también adoptaron el alfabeto latino, desarrollaron en el
siglo XIII la w como ligadura de dos v consecutivas. 

La letra ç, que se utilizó en el castellano antiguo para representar el fonema /ts/, es una
letra originada durante la Edad Media por evolución gráfica de la zeta visigoda o ʒ, ori-
ginada a su vez en la ζ griega. Esta letra se utiliza actualmente en catalán, occitano,
francés y portugués con el valor de /s/. 

La letra ñ se originó en la península Ibérica. Durante el siglo XIV se extendió su uso, y
en el año 1492 ya aparece en la Grammatica de Nebrija. La grafía surgió de la cos-
tumbre de los copistas medievales de escribir la n con una rayita encima para indicar
que era doble y ahorrar espacio. Más adelante, el grupo -nn- se palatalizó y la ñ se
adoptó como nueva letra de nuestro alfabeto. 

Las últimas letras que se incorporaron fueron la j y la v, especialización de la costum-
bre típica de algunas cursivas medievales de distinguir los valores semiconsonánticos
/j/ y /w/. En honor de Pierre de la Ramée, contemporáneo de Erasmo de Rotterdam,
se las conoce como letras ramistas. 
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Escritura lineal B.

Página del manuscrito Vergilius Augusteus, del siglo IV

d. de C., conservado en la Biblioteca Vaticana. Está escrito
en una letra denominada capitalis elegans y es uno de los
más antiguos que se conocen.
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QUIDAM SEDENS REPENTE APPARUIT
HARUNDINE CANENS; AD QUEM AUDIENDUM
CUM PLURIMI MILITES CONCURRISSENT,
RAPTA AB UNO TUBA PROSILIVIT AD FLUMEN
ET PERTENDIT AD ALTERAM RIPAM. TUNC
CAESAR: ‘EATUR,’ INQUIT, ‘QUO DEORUM
OSTENTA ET INIMICORUM INIQUITAS VOCAT.
IACTA ALEA EST,’ INQUIT.
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Els esclausLa República (II) L’epigrafia

250 aC 80 aC 70 aC 50 aC 40 aC 30 aC

31 aC
Batalla d’Acci
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De les guerres púniques al final de
la República 

1. Les guerres púniques

Cartago era la gran potència del nord d’Àfrica i també dominava Sicília i Hispània.
Roma hi havia tingut bones relacions i fins i tot hi havia signat tractats. Però l’expan-
sió de Roma cap a Sicília, Sardenya i Còrsega l’havia d’enfrontar inevitablement amb
l’imperi cartaginès, en les anomenades guerres púniques.

Durant aquest mateix període (197-181 aC) Roma havia conquerit tota la vall del
Po (al nord d’Itàlia), que rebia llavors el nom de Gàl·lia Cisalpina i, uns anys després
de la caiguda de Cartago, s’establia a la Gàl·lia meridional, on fundava dues colònies
a Aix i a Narbona.

Marsella, colònia grega, esdevenia igualment aliada de Roma. 

Les guerres púniques

Batalla de Cannes

Setge de Cartago

Batalla de Zama

El control del Mediterrani

Roma va patir alguns tràngols, com ara la re-
volta dels lusitans sota Viriat (147 aC), la
guerra de Jugurta (rei númida que va com-
batre els romans entre el 111 i el 105 aC)
o la invasió de cimbris i teutons (102 aC),
però el seu poder no va quedar seriosa-
ment amenaçat i es va saber sobreposar a
totes aquestes adversitats. 

Finalment, el control del Mediterrani occi-
dental va acabar amb la conquesta de tota
la Gàl·lia, obra de Juli Cèsar, i l’annexió de
Numídia i Mauritània al començament de
l’Imperi.

Primera
guerra púnica
(264-241 aC)

Tercera
guerra púnica 
(149-146 aC)

Va esclatar aparentment per la possessió de Sicília. Va durar vint-i-tres anys i es va acabar amb la victòria de Roma.

Tanmateix, Roma no en tenia prou amb un domini sobre Cartago, sinó que volia posar fi a l’existència de la ciutat. D’aquesta
manera, es va dur a terme la tercera guerra púnica, en la qual Roma es va aliar amb un enemic de Cartago, Masinissa, rei
dels númides. Després d’una resistència heroica, Cartago va caure, i va ser totalment arranada i convertida en província
romana. Les lluites entre Roma i Cartago havien durat, doncs, dos-cents anys, del 264 al 146 aC. 

Segona
guerra púnica
(218-202 aC)

Cartago es va remuntar de la desfeta, gràcies al general Amílcar Barca, que va reforçar la política expansionista de Car-
tago cap a Hispània, i al seu fill Anníbal, que havia de continuar la lluita contra els romans. Durant aquesta nova lluita, Roma
va patir grans perills. Anníbal, després d’haver pres i saquejat la ciutat grega de Sagunt, va decidir combatre els romans
al seu propi país, a Itàlia. Va creuar els Pirineus, va travessar la Gàl·lia meridional i els Alps amb elefants i va baixar la vall
del Po. Tingué algunes victòries importants, com la del llac Trasimè (217 aC) o la de Cannes (216 aC), però no va
va poder vèncer els romans. 

Aïllat al sud d’Itàlia, no va trobar aliats ni va rebre tropes del senat de Cartago. El seu germà Àsdrubal, d’altra banda, que el
va anar a trobar fent la mateixa ruta que ell, fou abatut i mort a la batalla del Metaure (207 aC). Els romans, llavors, van
recórrer a la figura d’Escipió l’Africà, que va lliurar una batalla decisiva amb Anníbal a Zama (202 aC). Anníbal fou vençut
i va signar la pau. Cartago va perdre totes les possessions que tenia fora d’Àfrica i va quedar sotmesa al domini romà.

Ruta d’Anníbal

Història III
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2. Els romans a l’Orient 

Cap a mitjan segle III aC, l’imperi fundat per Alexandre Magne estava dividit en diversos
estats, els principals dels quals eren els regnes de Macedònia, d’Egipte i de Síria. Tots
aquests estats vivien en situació d’anarquia i de dissensions internes, fet que va propiciar
la intervenció romana, especialment contra Filip V de Macedònia i Antíoc de Síria.

Filip V de Macedònia, que havia estat aliat de Cartago i que estava estenent el seu
poder cap a l’Àsia Menor i cap a Egipte, era perillós per a Roma. Per això Roma li va
declarar la guerra i el va vèncer a la batalla de Cinoscèfal (197 aC), on va perdre
tot el que posseïa fora de Macedònia. 

Després, Roma va girar l’atenció a Orient i a Síria, i va declarar la guerra a Antíoc. El
va vèncer a la batalla de les Termòpiles (191 aC) i a la de Magnèsia (190 aC),
de manera que aquest es va veure obligat a renunciar a totes les seves conquestes. Al-
guns anys més tard, Roma va trobar un nou adversari en Perseu, el fill del rei Filip de
Macedònia, que va atacar els romans l’any 172 aC. Fou vençut per Emili Paule a la ba-
talla de Pidna (168 aC). L’any 146 aC, Macedònia i Grècia es van convertir en
províncies romanes. 

A l’Orient, l’episodi més perillós es va viure amb Mitridates, rei del Pont. Aquest rei va
trobar una colla d’aliats, com ara la província romana d’Àsia, on els publicans romans
cobraven uns impostos desmesurats. Davant de la gravetat de la situació, els romans
van enviar a la regió Sul·la, que va vèncer Mitridates a les batalles de Queronea (86
aC) i Orcòmenos (85 aC) i el va obligar a signar la pau de Dàrdanos (84 aC). 

Mitridates es va refer l’any 74 aC, i va reprendre les armes amb l’ajut del rei d’Armè-
nia, Tigranes. Els generals romans encarregats de combatre’l foren en aquest cas
Lucul·le, primer, i Pompeu, després. Mitridates, derrotat definitivament l’any 66 aC, es
va refugiar al nord del Caucas, perseguit per les tropes de Pompeu i traït pel seu fill
Farnaces. Vençut Mitridates, Pompeu va rebre plens poders per organitzar tot l’Orient
romà, i el va dividir en diverses províncies.

Pel que fa a Egipte, un territori ja molt influït per Roma durant el regnat dels Ptolemeus,
va esdevenir província romana quan la reina Cleòpatra, al mateix temps que Antoni, fou
vençuda a la batalla d’Acci, l’any 31 aC.

La batalla d’Acci (1672), Lorenzo A. Castro.

Mitridates, rei del Pont, com a Hèrcules. Segle I dC.

Perseu es rendeix a Emili Paule (1802), Jean-François-
Pierre Peyron.
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3. La situació interior 

3.1. Les classes socials

Al començament del segle III aC, patricis i plebeus gaudien a Roma dels mateixos
drets civils i polítics. Però en aquest moment va aparèixer una nova classe social,
una noblesa composta de patricis i plebeus rics i influents, que controlava de fet l’ac-
cés a totes les magistratures i al senat. Eren l’ordo senatorius (que s’havien
enriquit amb els càrrecs públics que ocupaven) i l’ordo equester (enriquits amb
activitats econòmiques i judicials).

El fet social més important que es va produir a Roma durant els tres darrers segles
de la República fou la desaparició de la classe mitjana. Per entendre aquesta
situació, cal tenir en compte que el pes de la guerra requeia sobretot en aquesta

L’aportació de la cultura grega

La influència de l’hel·lenisme va provocar a
Roma una veritable revolució, no només en
la religió, la literatura i l’art, sinó també
en els costums. El luxe que regnava en les
ciutats gregues, sobretot durant els segles III

i II aC, va passar a Roma, on el paradigma de
ciutadà era aquell que podia passar la vida
entre àpats i plaers. Aquesta corrupció dels
costums també va afectar els pobres: la
plebs estava formada ara per gent arruïnada
i endeutada que es refugiava a Roma, on
anaven a parar, entre d’altres, grecs astuts,
orientals corromputs i esclaus afranquits.

classe, ja que els legionaris es reclutaven entre la població que
tenia alguna propietat. Molts legionaris van morir en les diver-
ses guerres que va fer Roma en el període republicà, i els que
van sobreviure es van trobar, en tornar, amb terres sense con-
rear ; per revaloritzar-les, es van veure obligats a recórrer als
préstecs, però ben aviat s’arruïnaren per les condicions d’u-
sura a què foren sotmesos. 

Aquests petits propietaris no van poder participar dels bene-
ficis de la guerra, ja que quan Roma conqueria un territori nou,
en deixava la major part al poble vençut, i la resta la venia o la
llogava a uns preus que els petits camperols no podien pagar.
Per aquest motiu, foren els rics els qui van acumular gairebé
tots els terrenys, mentre que els petits propietaris rurals passa-
ren a engrossir les files dels pobres que pul·lulaven pels carrers
de Roma. Es van formar a Itàlia grans latifundis, conreats per de-
senes d’esclaus. Els antics conreus, com ara el del blat, foren
abandonats i, en molts llocs, els camps es convertiren en pastu-
res. El desenvolupament del comerç, afavorit per la caiguda de
Cartago i la conquesta d’Orient, va contribuir encara més a en-
riquir l’aristocràcia, i l’esclavitud es va situar al centre mateix de
la vida col·lectiva. 

D’aquesta manera, el poble romà es va dividir en dues parts:
una aristocràcia poc nombrosa, però molt rica, immoral i
disposada a tot per conservar el seu poder, i una multitud
molt pobra i sense recursos, també disposada a tot per as-
segurar-se la supervivència sense treballar. La multitud passà ben
aviat a dependre de l’aristocràcia i la corrupció política es va fer
omnipresent. Els romans rics es van envoltar d’una gernació
d’homes sense escrúpols i disposats a fer tota mena de feines, i
els distribuïen cada matí, davant de la porta de casa seva, blat, oli
o fins i tot diners. En les assemblees del poble, els vots dels ciu-
tadans eren gairebé tots pagats: el poble es deixava vendre i la
noblesa era prou rica i prou corrupta per comprar-lo. 

Formava una aristocràcia de serveis que ocupaven les principals
institucions de la República. El formaven les grans famílies pa-
trícies i plebeus enriquits amb les conquestes (nobilitas).

Igualats pel que fa a drets els patricis i els plebeus, les diferèn-
cies només eren de riquesa.

Classes socials: República, segles III-I aC

Grup privilegiat

Orde senatorial

El grup dels equites era constituït per la burgesia plebea.

Orde eqüestre (cavallers)

Assalariats urbans.

Grup sense privilegis

Proletarii

Grup social cada cop més petit ja que les dificultats econòmi-
ques els van fer emigrar a les ciutats.

Petits propietaris de terres

Reben protecció, assistència jurídica i queviures a canvi de suport
polític durant els períodes electorals.

Clients

La seva situació era molt variada; algunes poblacions tenien
plens drets civils (pobles itàlics del centre i del sud) mentre que
a d’altres els eren limitats.

Grup amb drets civils limitats

Pelegrins (habitants de les províncies)

Grup social que creix de manera espectacular a causa de l’ex-
pansió. Fan tota mena de feines.

Grup sense drets

Esclaus

Diversitat d’oficis.

Lliberts
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3.2. La vida política

Aquesta situació va provocar grans canvis no tant en la constitució sinó en la vida
política de Roma. El poder executiu es va concentrar en algunes famílies. Els no-
bles van esdevenir els amos del senat, ja que eren els únics que exercien les ma-
gistratures que donaven accés a aquesta assemblea. Va passar el mateix amb la
justícia, ja que tots els pretors eren nobles i els membres dels tribunals, senadors. 

Pel que fa a l’administració de les noves províncies, foren confiades a magis-
trats, cònsols o procònsols, pretors o propretors, investits amb una autoritat il·li-
mitada i pertanyents tots a l’aristocràcia. El govern de les províncies va ser per
als romans ambiciosos una font d’avantatges polítics. Gairebé tots els governadors
de províncies tornaven a Roma amb grans riqueses que els servien per comprar-se
partidaris. Tota la població de Roma es va convertir, doncs, en l’apèndix d’una oli-
garquia immensament rica. 

Alguns ciutadans íntegres van intentar introduir en la societat romana reformes en
profunditat. Cató el Censor va lluitar contra la immoralitat dels seus conciuta-
dans; va lluitar sense treva contra el luxe i el malbaratament dels diners públics,  però
no va proposar cap reforma que ataqués de soca-rel el problema. 

3.2.1. Tiberi Semproni Grac 

El senat va crear a Itàlia nombroses colònies o distribucions de terra, que van apor-
tar a la plebs mitjans de subsistència autònoma, que tanmateix van resultar insufi-
cients per frenar la tendència cap a la creació de grans latifundis i de clientelisme.

Davant d’aquesta tendència, Tiberi Semproni Grac va veure la necessitat de fer una
llei agrària, bo i conscient de les dificultats que tindria per tirar-la endavant. Per-
tanyia a una de les famílies plebees més il·lustres de Roma. 

La llei de Tiberi Semproni Grac tenia com a objectiu prendre als nobles una part de
les terres públiques que ocupaven sense pagar res, dividir aquestes terres en lots
d’extensió mitjana i distribuir-los entre els ciutadans pobres. Fou elegit tribú de la
plebs l’any 133 aC, càrrec des del qual va presentar el seu projecte de llei agrària. 

Cornèlia, mare dels Grac, amb els seus fills (1785), Angelica Kauffman.

Els Grac

Els nobles, veient amenaçats els seus interessos, van oposar-se
violentament al projecte i van guanyar-se un dels col·legues de
Tiberi, M. Octavi, que va posar el seu veto a la llei. Tiberi, al
marge de la legalitat, ja que segons aquesta la persona dels tri-
buns era inviolable, va fer apartar M. Octavi i va aconseguir
que s’aprovés la llei. Va intentar ser reelegit tribú l’any següent,
però els nobles van provocar aldarulls al fòrum el dia de l’e-
lecció. Enmig d’aquests avalots, una banda de sicaris va assas-
sinar Tiberi. 

Després de la seva mort els nobles, sense gosar derogar la llei,
van transferir als cònsols (i no a uns triumvirs designats espe-
cíficament per a aquesta tasca) els mecanismes per desenvo-
lupar-la. Com que els cònsols eren aristòcrates, la reforma de
Tiberi va quedar sense eficàcia.

Història III
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3.2.2. Gai Semproni Grac 

Entrà llavors en escena el germà de Tiberi Grac, Gai Semproni Grac. Malgrat l’opo-
sició del senat, fou elegit tribú l’any 123 aC, i aconseguí ser reelegit l’any següent. Per
tal d’assegurar-se el suport de tota la plebs, va prometre que l’Estat distribuiria a tot
ciutadà pobre que habités a Roma blat a un preu assequible, i va fer tornar el poder
de controlar la llei als triumvirs, cosa que va permetre aplicar la llei agrària de
Tiberi. També va fer decretar la fundació de colònies a Càpua, Tàrent, Corint i Car-
tago. Va intentar dividir els rics, la qual cosa va accentuar les divisions entre els mem-
bres de l’ordre senatorial i els de l’ordre eqüestre. 

Per tal de combatre Semproni Grac, el senat va adoptar una nova política. Amb l’a-
juda d’un tribú, Livi Drus, va fer proposar una sèrie de lleis que semblaven encara
més favorables a la plebs que les lleis de Tiberi i de Gai Grac. La plebs romana va
caure en el parany i la popularitat de Gai va començar a disminuir.

Gai va buscar llavors partidaris fora de Roma, cosa que li va provocar l’acusació que
no defensava els interessos de la plebs de la ciutat. Per això, no fou reelegit tribú per
a l’any 121 aC. Alguns mesos més tard, el van matar com el seu germà Tiberi, enmig
d’una confusió que havien provocat hàbilment els seus enemics. 

3.2.3. Gai Mari

L’any 107 aC va arribar al consolat un plebeu d’Arpinum, Mari, que havia esdevin-
gut molt popular arran de les seves victòries sobre Jugurta (107-105 aC) i sobre les
poblacions germàniques de cimbres i teutons (que va derrotar definitivament a la
batalla de Vercelli, l’any 101 aC). Mari va adoptar una mesura molt popular per a la
plebs: admetre-la a les legions.

Fins aleshores, els que no posseïen res (els proletarii) no hi eren admesos, però Mari
va obrir la porta de les legions a tots els ciutadans, sense distinció de classe ni de
fortuna. A partir de llavors, els proletarii es van fer soldats en massa i el servei mili-
tar va esdevenir per a ells una manera de guanyar-se la vida. Com que els generals
victoriosos els prometien una part del botí, els soldats seguien a cegues qualsevol
general que tingués ambicions polítiques.  

3.2.4. Livi Drus i Luci Corneli Sul·la

Per aquell temps (92 aC), el tribú Livi Drus va presentar un projecte per concedir
la ciutadania romana a tots els italiotes. Tots els partits romans es van unir con-
tra ell i el van assassinar. Com a reacció, va esclatar una insurrecció dels italiotes contra
el domini de Roma, que es manifestà en primer lloc a la Itàlia central i es propagà tot
seguit per tota la península. El senat romà va combatre aquesta revolta i va confiar el
comandament dels exèrcits a Luci Corneli Sul·la. Per bé que els va vèncer, Sul·la va tenir
l’habilitat de concedir el dret de ciutadania a tots els habitants lliures d’Itàlia, com vo-
lien, llevat dels gals que residien al nord del Po (88 aC).

L’obra de Sul·la estava destinada a assegurar el poder absolut de l’orde senato-
rial. Quan va considerar que havia complert la seva missió, va abdicar. Va morir un
any més tard (78 aC).

Història III

Gai Mari (157-86 aC). 

Les mesures de Sul·la

Gràcies a la desfeta dels italiotes i als èxits
que havia obtingut contra Mitridates, rei del
Pont, Sul·la es va convertir en el personatge
més popular de la República. Es va fer no-
menar dictador i va emprendre una sèrie
de mesures:

• Va fer matar tots els seus enemics i tots
els enemics de l’oligarquia, a qui va con-
fiscar els béns.

• Va fer reformes constitucionals, destina-
des a concentrar tots els poders públics
en mans del senat i del partit senatorial.

• Va suprimir tots els privilegis de l’orde
eqüestre.

• Va afeblir el paper de les assemblees del
poble i va anul·lar l’autoritat dels tribuns
de la plebs.

• Va decretar que els cònsols i els pretors
exercirien a Roma o a Itàlia el seu càrrec
durant l’any corresponent i que, després,
serien enviats a les províncies com a pro-
cònsols o propretors.

• Va disposar que cap ciutadà no podria
exercir la magistratura diversos anys se-
guits, ni tan sols exercir dues magistratu-
res diferents si no estaven separades per
un interval mínim de dos anys.

• Va reorganitzar els tribunals penals, per tal
que només en poguessin formar part els
senadors i no els cavallers. 
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Espàrtac

Cèsar a les Gàl·lies, batalla d’A-
lèsia

Celebració del triomf de Cèsar

Juli Cèsar i Pompeu

Juli Cèsar creuant el Rubicó

Discurs de Marc Antoni arran
de la mort de Cèsar

Sal·lusti, Conjuració de Catilina,
5, 14

4. La fi de la República

Per entendre la darrera etapa de la República, cal tenir present que s’hi van marcar molt
clarament tres factiones o partits:

• Els nobles (nobiles) pertanyien a un petit grup de famílies que havien tingut un
cònsol a la família. 

• Els optimats o partit senatorial (optimates) eren la facció aristocràtica. Aspi-
raven a limitar el paper de les assemblees populars i dels tribuns de la plebs. Se-
guien les idees de Sul·la. 

• Els populars (populares) estaven constituïts per aquells que volien fer servir les
assemblees populars romanes per posar fi al domini de nobiles i optimates a la po-
lítica. Eren els hereus de les idees dels germans Grac.

Després de la mort de Sul·la, que havia estat el màxim representant del partit sena-
torial, es van produir una sèrie de fets que qüestionaven la seva obra: els intents del
cònsol Marc Emili Lèpid (78 aC) d’abolir les lleis de Sul·la, la insurrecció de Sertori a
Hispània i les revoltes d’esclaus al sud d’Itàlia (Espàrtac). El senat els va saber superar
amb l’ajut de dos homes pertanyents al partit senatorial, Pompeu i Cras. I, efectiva-
ment, Pompeu va vèncer Lèpid i Sertori (aquest darrer va ser assassinat el 72 aC); Cras
va esclafar definitivament els esclaus revoltats i el seu cabdill Espàrtac l’any 71 aC. 

Pompeu i Cras van compartir el consolat l’any 70 aC, malgrat la rivalitat personal que
tenien entre ells. Des del consolat, van abolir moltes de les reformes de Sul·la. Es van
anar apartant progressivament del partit senatorial i es van apropar al partit popu-
lar, per defensar unes idees que abans havien combatut. 

En aquesta situació i impulsat per alguns ciutadans eloqüents i honestos, es va crear
un partit que tenia com a objectiu defensar les institucions republicanes i el
senat. Els caps més coneguts d’aquest partit foren Ciceró i Cató. Van aconseguir fer
fracassar la conjuració de Catilina. 

5. El primer triumvirat

Els tres personatges més ambiciosos de la República, Pompeu, Cèsar i Cras, van sig-
nar un pacte polític conegut amb el nom de primer triumvirat (60-53 aC). Pompeu
comptava amb el suport del senat; Cèsar era el representant del partit popular i Cras
pertanyia a l’orde eqüestre. Cèsar, cònsol l’any 59 aC, es va reservar el govern de la
Gàl·lia Cisalpina i de la Narbonense, cosa que li va permetre conquerir la Gàl·lia en-
cara independent. Pel que fa a Pompeu, va veure ratificada la seva política oriental.

El primer triumvirat es va consolidar i renovar l’any 56 aC, amb nous poders. A Cèsar
se li van prorrogar per diversos anys el govern de les Gàl·lies. Pompeu i Cras foren còn-
sols i, en acabar el consolat,  Cras va rebre per cinc anys el govern de Síria, i Pompeu,
el d’Hispània pel mateix temps. 

Però el triumvirat es va acabar. Cras va morir l’any 53 aC en el decurs d’una expedi-
ció que havia dirigit contra els parts. Van quedar Cèsar i Pompeu, dos personatges
ambiciosos i sense escrúpols incapaços de repartir-se el poder, que no van trigar gaire
a generar una rivalitat que havia d’eliminar un dels dos.

La conjuració de Catilina

Catilina, jove patrici, volia fer-se l’amo de
Roma per tal d’enriquir-se amb el pillatge i
les proscripcions. Va intentar fer-se nomenar
cònsol i, havent fracassat dues vegades, va
preparar un complot. Ciceró, cònsol l’any 63
aC, va frustrar la conjuració, va fer condem-
nar a mort els principals còmplices de Cati-
lina i envià contra aquest darrer un exèrcit
que el va desafiar a Pistoia. Catilina fou mort
a la batalla (62 aC). 

Ciceró denunciant Catilina (1880). Detall d’un fresc
del palau Madama (Roma).

Pompeu el Gran (106-48 aC).
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Juli Cèsar és dotat d’imperium

Esdevingut amo de tot el món romà, gràcies
a totes aquestes victòries, Cèsar, com abans
Sul·la, es va fer concedir a Roma un poder
il·limitat, i va obtenir el poder polític i admi-
nistratiu suprem, l’imperium. Va governar,
tanmateix, amb generositat, tant pel que fa
a l’actitud que va adoptar envers els partits
polítics i els seus principals representants
com per les mesures econòmiques que va
posar en marxa i les reformes de les insti-
tucions polítiques. Però l’any 44 aC diversos
senadors, entre els quals hi havia Brutus i
Cassi, van tramar contra ell una conspiració,
i fou mort el 15 de març. 

August i la instauració de l’Imperi

Octavi va tornar a Roma l’any 29 aC. Es va
fer concedir les més altes magistratures de
l’Estat. Sense adoptar cap títol nou, sense re-
vestir-se de cap poder excepcional, sinó sim-
plement reunint en ell les principals
atribucions dels magistrats ordinaris de
Roma, va instaurar un nou règim polític, l’Im-
peri. Deu anys més tard, el senat i el poble
li van donar el nom d’August, que va con-
servar fins a la mort.

Marc Antoni La mort de Marc Antoni

Batalla de Filipos La mort de Cleòpatra

Batalla d’Acci                                         

Camafeu que representa August portant un gor-
goneion i un baldric. 14-20 dC. 

Pompeu va convèncer el senat perquè obligués Cèsar a deixar tots els seus poders.
Com que Cèsar ho va refusar, el van declarar desproveït de comandament i d’autori-
tat. Cèsar, llavors, va creuar el Rubicó el 12 de gener de l’any 49 aC. Al capdavant de
les seves legions, amb les quals havia conquerit la Gàl·lia, va marxar sobre Roma. Co-
mençava la guerra civil.

Cèsar, amo de Roma, va prendre possessió de tota Itàlia sense necessitat de combat,
i Pompeu no es va atrevir a quedar-s’hi i marxà a Grècia. Cèsar s’adreçà llavors a His-
pània, on desféu l’exèrcit de Pompeu, i després es dirigí a Grècia per encalçar-lo, i el
derrotà completament a la batalla de Farsàlia (48 aC). Pompeu va voler-se refu-
giar a Egipte, però hi va ser assassinat per ordre del rei Ptolemeu. 

Després de la mort de Pompeu, els seus partidaris i els seus aliats van continuar la guer-
ra durant diversos anys. Cèsar va vèncer el rei del Pont, Farnaces, que havia revoltat
l’Àsia Menor; a l’Àfrica, va guanyar la batalla de Tapsus contra els caps pompeians i
contra el rei de Numídia, Juba. Finalment, va esclafar les darreres tropes dels fills de
Pompeu al sud d’Hispània, a Munda. 

6. El segon triumvirat

Davant d’aquesta situació tan convulsa, la majoria de ciutadans de Roma desitjava so-
bretot la pau i un govern prou fort per imposar les seves decisions. Tanmateix, l’assas-
sinat de Juli Cèsar va tenir com a conseqüència el començament d’un nou període de
lluites intestines. 

El senat, guiat per Ciceró, que hi pronuncià llavors les seves famoses Filípiques, va in-
tentar recuperar el poder, i va declarar la guerra al principal lloctinent de Cèsar, Marc
Antoni. El senat també va buscar la complicitat d’Octavi, nebot i fill adoptiu de Cèsar.
Però Octavi i Marc Antoni, que desitjaven tots dos el poder suprem, es van aliar
per vèncer els seus enemics comuns i van formar, l’any 43 aC, juntament amb Lèpid,
un segon triumvirat. 

Els senadors més il·lustres, com ara Ciceró, van ser proscrits i massacrats. Brutus i Cassi,
que s’havien refugiat a Orient i que havien aplegat un exèrcit nombrós, van ser ven-
çuts a Filipos (42 aC). Amos del món romà, Octavi i Antoni es van posar d’acord, en
un primer moment, a repartir-se el poder, juntament amb Lèpid. Però Octavi, havent
consolidat el seu poder a les províncies occidentals amb unes maniobres hàbils, va
aprofitar els errors que havia comès Marc Antoni a Orient –i especialment la seva fe-
blesa davant de la reina d’Egipte, Cleòpatra– per declarar-li la guerra. 

La lluita fou curta.  Marc Antoni, vençut a la batalla d’Acci (31 aC), es va suïcidar
a Egipte. Aquest territori, que fins llavors havia estat nominalment independent, va
ser reduït a província romana. Lèpid ja havia estat desproveït dels seus poders alguns
anys abans.
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ACTIVITATS

1. Completa aquest esquema sobre les guerres púniques:

2. En relació amb la intervenció romana al món oriental, completa aquest esquema:

3. Explica en què consistien les propostes de reforma dels germans Grac: con-
tingut de la proposta, estratègia del senat per tombar-la i desenllaç.

4. Completa aquesta taula sobre els triumvirats:

5. Llegeix aquest text i identifica el personatge que s’hi descriu. 

6. Arran de la mort de Juli Cèsar, el senat va intentar recuperar el poder. A la
vista dels esdeveniments posteriors, creus que ho va aconseguir? Explica-ho. 

CS

CC

CI

Però a més de tantes morts, ofenia, en moltes altres coses, amb
la seva conducta, perquè es va nomenar dictador a si mateix, i
va recuperar aquesta magistratura al cap de cent vint anys; es va
decretar igualment a si mateix la immunitat per tot allò que havia
fet, i en endavant el dret de mort, de confiscació, d'enviar colò-
nies, d’anorrear ciutats i de donar i treure regnes a qui volgués.
En les subhastes de les cases confiscades es va comportar amb
tal insolència i despotisme, fins i tot despatxant en els tribunals,
que més i tot que les despulles incomodaven les donacions que
feia dels béns, donant a dones belles, a tocadors de lira, a his-
trions i al més immund de la gent de condició llibertina els camps
dels pobles sencers, les rendes de les ciutats i fins i tot a alguns
el matrimoni violent de dones casades. 

Plutarc, Sul·la, XXXIII 

Primera guerra púnica

Segona guerra púnica

Tercera guerra púnica

Lloc on es desenvolupa Batalles més importants Conseqüències per a Roma

Filip V

Antíoc

Mitridates

Lloc on governava On va ser vençut Resultat que va tenir per a
Roma

Primer triumvirat

Segon triumvirat

Tercer triumvirat

Any de constitució Membres que el formaven Acabament del triumvirat
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ACTIVITATS

7. Observa aquestes imatges i digues a quins episodis de la història de Roma fan
referència:

CC

Imatge Episodi de la història de Roma
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Les causes d’esclavitud

Des del final de la República i durant l’Imperi
les causes d’esclavitud eren les següents: 

• La presó de guerra o captivitas. Tot
enemic vençut per la força de les armes
esdevenia a Roma i en altres pobles de
l’antiguitat part del botí de guerra i, per
tant, esclau del vencedor. Aquests esclaus
eren venuts en subhasta pública i assig-
nats als compradors. 

• El naixement de mare esclava. La
condició d’esclau es transmetia de ma-
nera hereditària. Tanmateix, es conside-
rava que naixia lliure el fill de l’esclava que
hagués estat lliure en algun moment si-
tuat entre la concepció i el part. 

• La condemna a pena d’esclavitud.
Aquesta pena no es podia imposar a ciu-
tadans romans dintre de la ciutat de
Roma. En canvi, sí que es podia imposar a
desertors, pròfugs o ciutadans que no es
presentessin al cens. Igualment, es lliurava
com a esclau el ciudatà que havia fet trac-
tes amb un poble enemic i després no
rebia el suport del senat. 

Relleu de l’arc de Septimi Sever (203 dC), en què
es veu com els romans esclavitzen els parts, que
han vençut. Els esclaus va treballar en dos àmbits, el
camp i la ciutat. Les condicions de vida d’aquests
dos tipus d’esclau eren força diferents.

1. Els esclaus

Originàriament, els esclaus que hi havia a Roma procedien de les captures de preso-
ners de poblacions itàliques veïnes. Com que n’hi havia molt pocs, eren molt preuats
i estaven protegits legalment: lesionar un esclau era castigat amb una pena de 150
asos, que era la meitat de la que s’imposava a qui lesionava un home lliure. Aquests pri-
mers esclaus es dedicaven a tasques domèstiques (tenir cura de la domus) i agrí-
coles (conreu de les terres, vetllar pels animals del camp).

Aquesta situació va canviar radicalment al final de la República i durant el primer
Imperi, quan Roma es va començar a ensenyorir del món. Els territoris sotmesos, de
vegades molt allunyats, van començar a proporcionar a Roma centenars d’esclaus, amb
la qual cosa la seva situació va empitjorar notablement i en més d’una ocasió van co-
mençar a ser tractats cruelment. L’any 10 dC, per exemple, el senatconsult silanià
prescrivia que si un amo era assassinat per un esclau i no se sabia qui havia estat,
s’havia de sotmetre a tortura o condemnar a mort tots els esclaus del senyor. 

1.1. La vida quotidiana de l’esclau

Per entendre la condició jurídica de l’esclau, cal tenir en compte una sèrie de dades:

• Formava part de la família i de les coses en propietat, i estava sotmès a la potestat
(domenica potestas) del paterfamilias. 

• No podia ser titular de drets, però feia negocis i actes que repercutien en el patri-
moni de l’amo. A més, l’esclau podia posseir un peculium, amb el qual de vegades
comprava la seva llibertat. 

• Tenia els seus propis cultes i venerava els seus déus. La seva sepultura tenia la con-
sideració de locus religiosus. 

• La seva unió matrimonial es considerava un contubernium, però es prenia en con-
sideració per tal d’evitar unions incestuoses.  

• L’amo de l’esclau responia dels delictes i danys que aquest cometia, encara que els
magistrats tenien força discrecionalitat a l’hora de valorar la pena que s’havia d’im-
posar. 

1.2. L’esclau de camp (servus rusticus)

Les condicions de l’esclau de camp eren molt dures, especialment si estava adscrit a una
gran explotació (règim econòmic imposat a partir de la fi de la República). L’amo no es-
tava obligat a retribuir-li la feina i es limitava a proporcionar-li una alimentació minsa
i de mala qualitat, l’abillament, reduït al mínim indispensable, i l’allotjament, sovint
un catau insalubre, on de vegades se l’encadenava de nit amb els seus companys. 

Els esclaus sovint reaccionaven mostrant desassossec o indolència a l’hora de treballar,
actitud que era castigada severament i de vegades amb violència. Els intents de fugida
també eren castigats severament, per bé que els amos difícilment arribaven a matar els
esclaus, cosa que hauria representat per a ells una pèrdua econòmica. Quan eren vells
i improductius, en no poder ser venuts, els esclaus eren normalment expulsats de l’he-
retat. L’emperador Claudi va reaccionar contra aquesta crueltat, i va privar de la pro-
pietat d’un esclau l’amo que l’abandonés vell i malalt. 
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La venda d’esclaus

Els esclaus es podien adquirir a la plaça pú-
blica o en botigues especialitzades, algunes
de les quals, freqüentades per la bona so-
cietat, només presentaven productes de
qualitat superior. El venedor proporcionava
el pedigrí dels esclaus que oferia (origen,
qualitats i defectes, aptituds professionals,
etc.). Els venedors d’esclaus tenien mala
fama, ja que se’ls considerava enredaires
sobre la qualitat de la mercaderia. També es
podien llogar esclaus a un empresari que en
tingués estocs a la seva parceria.

Collaret de ferro amb làmina de bronze. La ins-
cripció demana a qui trobi l’esclau fugitiu que el
torni a l’amo. Segle IV-VI dC. 

Les feines a les quals es dedicaven els esclaus eren totes les necessàries per a l’explo-
tació d’un domini agrícola: el conreu dels cereals, de la vinya i de l’olivera, la criança del
ramat, i el manteniment de les terres, dels béns i de les eines. Cal tenir en compte que
els propietaris dels dominis no explotaven directament les seves heretats, especialment
si eren personatges públics amb algun càrrec important, que l’allunyava de la finca. Per
això, se n’encarregava un intendent, que havia de retre comptes a l’amo. L’intendent
també era un esclau i es mostrava tant o més sever que l’amo.

Aquesta tendència de convertir l’heretat en una entitat productiva autònoma, no
controlada directament per l’amo, es va agreujar a partir de començament del segle II

aC. Els rics i els poderosos van anar acaparant cada cop més les terres de l’ager publi-
cus, en detriment dels propietaris petits i mitjans, molts dels quals s’havien arruïnat per
les guerres púniques. 

En els grans dominis els esclaus visqueren sovint en condicions miserables, amb dificul-
tats per menjar i vestir-se. Aquesta misèria extrema tindrà un paper determinant en les
revoltes d’esclaus de Sicília i de la Itàlia del sud en els segles II i I aC. 

1.3. L’esclau urbà (servus urbanus)

En general, la sort dels esclaus que vivien a Roma o a la ciutat era millor que la dels que
vivien al camp. La prova és que un amo que tingués dues familiae d’esclaus (la familia
era el conjunt d’esclaus d’una casa), si estava descontent amb l’esclau de la família ur-
bana, per intimidar-lo i abans de castigar-lo, el solia portar a la família rústica.  

Els esclaus feien feines desagradables i pesades, però la varietat de les feines era im-
mensa i alguns, en funció de les seves aptituds físiques o intel·lectuals, duien a terme
tasques més nobles. Eren tasques reservades als esclaus, que es distribuïen en es-
quadres sota la direcció d’un vigilant, la cura de la casa, la cuina, el rentat de la roba
i la conservació dels teixits. Alguns també s’encarregaven de la cura personal dels
seus amos: l’acompanyaven al bany, el pentinaven, l’afaitaven i el servien a taula. Igual-
ment, la mestressa de la casa estava envoltada per una munió
de serventes que s’encarregaven d’agençar-la i d’ajudar-la a
vestir-se o, si sortia de la ciutat, de portar-la amb llitera. 

L’administració i la gestió de la casa estaven assegurades per es-
claus instruïts i especialitzats a la tenidoria de llibres, la treso-
reria, la comptabilitat i tasques diverses de secretariat. Alguns
s’encarregaven dels nens: els cuidaven, els acompanyaven en
les seves sortides, participaven en la seva instrucció. Altres, els
més cars, eren gramàtics o metges. Per a la distracció, al-
guns romans reclutaven músics, dansaires o saltimbanquis, o
fins i tot persones que es distingien per algun tret particular
(nans, éssers deformes, etc.). 

Tot això passava especialment entre els rics. Els ciutadans amb
ingressos més modestos només tenien un petit nombre d’es-
claus, per bé que era convenient tenir-ne almenys un si no es
volia ser considerat un ciutadà de segona classe. 
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La condició del llibert

L’esclau, quan havia estat manumès, continuava vinculat al seu amo en
virtut del dret de patronat, que l’obligava a reverenciar-lo i assistir-lo
(obsequium). El deure d’assistència comprenia una sèrie d’obligacions,
com ara: prestació de determinades jornades de treball (operae), i
assistència al patró en cas de malaltia i cura del sepulcre familiar, en
el qual podien ser enterrats els lliberts.

Els lliberts formaven part de la classe social dels libertini, diferent
dels ingenuii, que eren els qui havien nascut lliures. Tot i que eren ciu-
tadans i fins i tot moltes vegades, com en època de l’emperador
Claudi, van ocupar importants càrrecs burocràtics, tenien certes li-
mitacions en l’exercici dels drets:

• No podien ser elegits magistrats. 

• El seu vot tenia menys valor, ja que eren assignats a les tribus més
nombroses.

• De vegades, es van promulgar prohibicions de matrimoni amb lli-
berts.  

1. Identifica la feina que està fent cada esclau en aquestes imatges:

ACTIVITATS

La manumissió

És el procés per mitjà del qual l’amo concedeix la llibertat al seu
esclau, que esdevé llibert. Segons el dret civil romà, hi havia tres for-
mes de concedir la llibertat a un esclau, el resultat de les quals era
l’atribució a aquests de la condició de ciutadans:

• Manumissio vindicta. Era una cerimònia en la qual intervenien
quatre persones: l’esclau, el seu amo, un ciutadà romà i un magis-
trat. Un ciutadà romà, amb una vindicta (espècie d’espasa) a la mà
com a símbol de potestat, feia una declaració de llibertat en favor
de l’esclau. L’amo, llavors, no s’hi oposava, i el magistrat li concedia
la llibertat. Aquest ritual es va simplificar amb el temps. 

• Manumissio censu. Consistia a inscriure un esclau en el cens del
poble romà, amb la qual cosa passava immediatament a ser ciutadà. 

• Manumissio testamento. Es produïa quan l’amo disposava en el
testament que l’esclau fos lliure quan ell morís. L’esclau adquiria la
condició de lliure quan l’hereu del testador acceptava l’herència.

Història III
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2. Completa l’esquema sobre els esclaus a Roma:

3. Classifica aquestes afirmacions segons que facin referència a
esclaus, a lliberts o a tots dos: 

a No pot ser elegit magistrat.
b El seu vot té poc valor.
c No té drets jurídics ni polítics. 
d La seva unió matrimonial es considera contuberni. 
e Si el patró està malalt, l’ha d’assistir. Si no, no.
f Està sotmès a la potestat absoluta del paterfamilias. 
g Ha de fer determinades jornades de treball per al patró.
h El seu amo respon dels delictes que pugui cometre.
i Ha de treballar per a l’amo i l’ha d’assistir en totes les

seves activitats.

4. Llegeix aquest text i contesta les preguntes.

a Com viuen els esclaus que descriu Apuleu? Era habitual
aquest tracte?

b Quina activitat deuen fer els esclaus? Eren esclaus de
camp o urbans?

c Tenen algun instrument de tortura o que els limiti la lli-
bertat? Era habitual?

5. Llegeix aquests textos. Digues què reflecteixen sobre la
concepció romana de l’esclavitud.

CS

ACTIVITATS

Déus celestials! Quins homes tan miserables que hi havia en aquell indret! Homes que tenien la pell empastifada dels blaus moradencs de les fuetades, l'es-

quena coberta de nafres, més tapada que no pas protegida per uns parracs fets miques. Alguns es cobrien el baix ventre amb un exigu tapall i prou. Tots els

altres anaven vestits amb túniques tan destrossades que, pels seus esquinçalls, deixaven veure totalment els cossos; tenien el cabell rapat per un dels costats;

i els peus, agafats amb grillons. Tenien la pell terrosa i les parpelles deformes, corroïdes per les tenebres fumejants d’un forn tenebrós i ardent, fins al punt que

estaven gairebé cecs. Els seus membres mostraven una blancor repulsiva, ja que estaven coberts d'una cendra de farina, a la manera dels púgils, que lluiten

després de tirar-se pols.

Apuleu, Metamorfosis, IX, 12

Esclaus romans amb collaret. Ashmolean Museum, Oxford. El relleu procedeix
d’Esmirna (Turquia), 200 dC. 

adquisició
de la condició

presó de guerra

condemna a pena d’esclavitud

al camp

a la ciutat

vindicta

censu

testamento

naixement d’esclava

condició
jurídica

formes
de manumissió

feines
pròpies

Exclusivament
de lliberts

Exclusivament
d’esclaus

Esclaus
i lliberts

Hi ha tres tipus d'instruments per al treball agrícola. El que parla (per exem-

ple, els esclaus), el que no pot parlar (per exemple, el ramat) i el mut (per

exemple, els apers de conreu). 

Varró, Sobre l'agricultura, I, 17

Sempre em preocupa que els meus esclaus caiguin malalts i morin, sobre-

tot els més joves. Però puc donar-los la llibertat abans que morin. I també

els permeto fer testament.

Plini el Jove

Història III
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L’epigrafia

L’estudi de les inscripcions, anomenat epigrafia, proporciona una font impres-
sionant d’informació sobre l’antiga Roma, tant en l’aspecte públic com en el privat.
Fins ara, s’han trobat unes 300.000 inscripcions en llatí. 

Les inscripcions es poden presentar escrites, pintades o gravades (en aquest cas,
de vegades amb restes de pintura dins de les lletres) en una gran varietat de mate-
rials, com ara pedra, marbre, metall o fang, i amb diverses finalitats.

Solen estar escrites amb un llenguatge senzill, de vegades amb errors o vulgarismes. 

Una de les dificultats més grans que presenten és que són plenes d’abreviatures.
A més, normalment tenen un puntet entre paraula i paraula.

El tipus d’inscripció més freqüent és l’epitafi, que recorre a aquesta estructura tí-
pica: 

1. Invocació dels esperits del mort, Dis Manibus, sovint abreujat D M o D M S (Dis Ma-
nibus Sacrum).

2. Informació personal sobre el difunt. La descripció inclou el nom del difunt (en datiu).
L’edat del difunt normalment s’indica amb l’expressió qui vixit annos. El mort és lloat amb
adjectius positius (bonus, bene merens, incomparabilis). Una altra fórmula que també apareix
sovint és H S E (hic situs est).

3. Indicació de les persones que han dedicat l’epitafi, que normalment són membres
de la família (en aquest cas, se n’indica el parentiu), però també poden ser amics o com-
panys de feina. També apareixen verbs que indiquen la dedicatòria: fecit, dedit o dedicavit.

En els casos dels epitafis de les classes més altes, també s’indica la carrera que ha
fet el personatge. Aquesta carrera també es pot fer constar en estàtues o edificis de-
dicats al personatge honorat (inscripcions honorífiques). L’estructura típica per a la
presentació de la carrera d’un personatge és:
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El nom

Les inscripcions són molt riques en noms, de manera que cal saber desxifrar-los.

En el cas dels homes, se sol indicar el praenomen (abreujat), el nomen i el cog-
nomen. També es pot indicar la filiació, en fórmules com F, FIL (filia, filius) o N, NEP
(nepos). 

L(ucius) Manlius L(uci) f(ilius) Severus

Les dones solen tenir un sol nom, que és la versió en femení del nomen del seu
marit (Clàudia, Cornèlia, etc.). També es poden dir amb una combinació del nomen
i cognomen del seu marit.

Crispina               Terentina Selicia

Els no ciutadans (esclaus, provincials o estrangers) només tenen un nom (sovint
d’origen no llatí) mentre no adquireixin la ciutadania.

Zethus                Psamate

1. El nom de la persona honorada, generalment en datiu, si no és que la persona s’honori a
ella mateixa. 

2. La carrera de la persona honorada, ordenada cronològicament, en ordre ascendent o
descendent. Amb independència d’això, el càrrec més prestigiós (per exemple, cònsol) es
col·loca en primer lloc.

3. També s’indica el nom de la persona o corporació que ha dedicat la inscripció,
en el cas de dedicatòries honorífiques o de bases d’estàtua, com també qui l’ha pagada. Es
pot fer constar que el govern ha donat permís per instal·lar l’estàtua. Són fórmules habi-
tuals: publice, de suo, decreto decurionum, etc.

Inscripció bilingüe (llatí i púnic) del teatre de Leptis Magna (Líbia) IRT 321. Any 1-2 dC.

Imp(eratore) Caesare Divi f(ilio) Aug(usto) pont(ifice) max(imo) tr(ibunicia) pot(estate) XXIV co(n)s(ule) XIII
patre patr(iae) / Annobal Rufus ornator patriae amator concordiae / flamen sufes praef(ectus) sacr(orum) Hi-
milchonis Tapapi f(ilius) d(e) s(ua) p(ecunia) fac(iendum) coer(avit)/ idemq(ue) dedicavit
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