
ASCENS AL PODER 

Després de l’assassinat de Juli Cèsar van haver com a conseqüència més lluites 

intestines. 

El Senat va intentar recuperar el poder i va declarar la guerra a Marc Antoni. El 

Senat va buscar complicitat d’Octavi, nebot i fill adoptiu de Cèsar. Però ell i Marc 

Antoni desitjaven el poder suprem i es van aliar per vèncer els seus enemics 

comuns (Tercera Guerra Civil Romana 43-42 aC) i van formar el Segon Triumvirat 

juntament amb Lèpid. 

Els senadors més importants com Ciceró van ser assassinats. Octavi i Antoni es van 

posar d’acord amb Lèpid en repartir-se el poder, però Octavi, havent consolidat el 

seu poder a les províncies occidentals amb unes maniobres hàbils, va aprofitar els 

errors que havia comès Mar Antoni a Orient per declarar-li la guerra (Quarta Guerra 

Civil Romana 32-30 aC). 

La guerra va ser curta i Marc Antoni va ser derrotat i es va suïcidar a Egipte, i més 

tard també ho va fer Cleòpatra per evitar que Octavi l’exhibís a Roma. Egipte va ser 

reduït a província romana.  

Després d’aquests fets Octavi va presentar-se davant el Senat dient que havia 

guanyat a Marc Antoni i va fer veure que volia tornar els seus poders al Senat i al 

poble romà. El senadors li van confirmar els poders i li van concedir el sobrenom 

d’August i va ser quan va néixer l’imperi Romà. 

 

PODERS D’OCTAVI 

Augustus (27 aC): títol que el fa sagrat, gairabé diví. 

Princeps (27 aC): El fa el ‘primus inter pares’. Li dona dret a parlar el primer al 

Senat. Se li donava aquest títol a aquells que havien servit bé a l’Estat. 

Potestat tribunícia (Tribunicia potestas) amb caràcter vitalici (23 aC): el permet 

convovar el Senat i les assemblees de la plebs, dret a veto a totes les decisions del 

Senat i dels comicis, presidir les eleccions i intervenir en primer lloc en qualsevol 

reunió. 

Poder militar (Imperium) dins els límits de la ciutat de Roma (17 aC): Control 

absolut sobre les forces armades.  

Pontífex suprem (Pontifex Maximus) (12 aC): Control sobre la religió oficial. 

Pare de la pàtria (Pater patriae) (10 aC): Com a “pare de la pàtria” tenia el deure i 

l’obligació d’intervenir en la vida de la societat romana: 

 

 

 



 

POLÍTICA 

Renovació cultural: Protecció a escriptors que afavorissin la seva visió de l’Imperi. 

Reforma de l’exèrcit: Consolidació d’un exèrcit professional.  

Reforma de l’administració: Diverses iniciatives per millorar la vida de les 

persones.  

Consolidació de les fronteres: Porta l’Imperi a les fronteres del Rin i del Danubi. 

Conquereix Astúries i Cantàbria.  

Poblament de l’Imperi: Donació de terres als veterans. 

Construcció de grans obres públiques: Per donar feina als aturats i embellir la 

ciutat.  

Enfortiment de la moral: Millora de la religió i de la família. 

 

RESULTAT 

Després de cent anys de conflictes interns amb el principat d’August s’inicia una 

època de pau i estabilitat política. Això potencia el creixement econòmic i la 

prosperitat general. L’estructura  republicana es manté però el poder absolut el té 

una sola persona, ‘l’imperator’, que controla l’exèrcit. Octavi August és el primer i 

decidirà qui el succeeix.  El càrrec de “imperator” es fa hereditari.  

 

 


