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PRESENTACIÓ 

El tema del treball és la Batalla de Lleida que tingué lloc l’any 49 aC durant  la Guerra Civil 

romana en època republicana. Durant aquesta guerra, Cèsar i Pompeu, que eren els dos 

capitostos de les dues faccions enemistades, populares (cesarians) i optimates 

(pompeians), van enfrontar els romans en una Guerra Civil.  El treball, per tant, s’inscriu 

en l’àmbit de la recerca històrica i consisteix en l’estudi precís de la batalla.  

La professora de clàssiques, la Montserrat Nogueras, va ser qui em va proposar de fer-lo. 

La idea em va meravellar: història i llatí fusionats en un Treball de Recerca!  

Un cop acceptada la proposta, els objectius que em vaig plantejar van ser molt clars: 

estudiar la batalla a fons, i com a repte personal, resseguir els passos de Cèsar i ubicar a 

dia d’avui els diferents escenaris de la batalla. 

Per estudiar la batalla, el primer que vaig haver de fer és llegir Cèsar. Cèsar és l’únic que 

proporciona una font de primera mà. En la seva magna obra De bello ciuili descriu els fets 

en tercera persona i a vegades se cita ell mateix perquè la seva figura cobri certa 

importància, en lloc de fer-ho en primera persona. Una qüestió gens anodina és la 

finalitat amb què va escriure aquesta obra. Tots els estudiosos creuen que probablement 

està escrita amb fins autopropagandístics, que responen a la seva estratègia política. 

També per voler contribuir (per què no) a escriure la història. En el treball també m’he 

servit d’una altra font primària com és el llibre IV de Farsàlia de Lucà. Tot i que Lucà no és 

coetani als fets succeïts, ja que va néixer en època imperial, l’he pres per contrastar-ne les 

dades que proporciona amb les de Cèsar. Això també ho podrà fer el lector mentre vagi 

llegint la “Descripció de la batalla” amb les notes al peu de pàgina. 

Per cercar més informació, vaig trucar al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida. D’allà em 

van aconsellar contactar amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). I així vaig fer-ho. Vaig 

trucar-hi i van derivar la meva telefonada al Departament d’Arqueologia. L’expert que em 

va atendre i que més endavant tindria la sort de conèixer personalment va ser en Juan 

Ramón González. A l’estiu vaig anar a visitar-lo.  
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Quan vaig haver triat el tema del treball, vaig sentir la necessitat de posar-me en contacte 

amb algun expert (historiador? arqueòleg?) de la ciutat de Lleida. Volia visitar els indrets 

on s’havia dut a terme la batalla, trepitjar el mateix terreny que Cèsar i les seves tropes. 

Aleshores vaig trucar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) per exposar el tema de la meva 

recerca i demanar si algú em podia proporcionar informació sobre la batalla de Cèsar. La 

persona que em va respondre la trucada em va passar amb el senyor Juan Ramon 

González, el director del Departament d’Arqueologia de l’IEI. Aquell mateix dia (30 de 

juny) vam quedar que jo el visitaria al seu despatx a finals de juliol (abans no podia ser, 

perquè ell tenia vacances). I així ho vaig fer.  

El dia 31 de juliol em va rebre al Departament d’Arqueologia de l’IEI. Com n’és de 

fascinant la cova d’un arqueòleg! Li vaig plantejar totes les preguntes que havia preparat 

prèviament. Les va respondre totes amb un rigor i una precisió que només està a l’abast 

de gent que porta molts anys exercint l’ofici. Em va ajudar a situar en un mapa actual els 

punts on es van establir els campaments dels dos bàndols romans en el decurs de la 

batalla d’ Ilerda, l’any 49 aC. A part dels campaments, també em va parlar dels ponts que 

va fer construir Fabi, lloctinent de Cèsar, i el lloc on Cèsar va aixecar el pont de naus, 

l’indret on va tenir lloc la batalla indirecta de Cèsar... 

Després de quasi dues hores enraonant, vaig sortir d’aquell despatx amb informació molt 

valuosa per al meu treball. Ja tenia per on començar una de les tasques que m’havia 

proposat: resseguir sobre el terreny els llocs on es va dur a terme la batalla.  Vaig passar-

me dues setmanes a Lleida i rodalies carregat amb la càmera, el meu quadern de notes i 

el llibre De bello ciuili de Cèsar. Alguns matins els vaig dedicar a consultar fonts 

bibliogràfiques que m’havia recomanat l’arqueòleg. A la biblioteca de l’IEI vaig haver de 

fer fotografies dels documents, perquè eren llibres o articles molt vells i no està permès 

fotocopiar-los per por que es malmetin. 

La distribució dels continguts del treball no és aleatòria. He seguit  el model estàndard 

dels llibres d’història que tracten campanyes militars, i més concretament l’estructura 

que segueixen les monografies de l’editorial d’història militar Osprey. 

El primer dels apartats del treball és la “Introducció històrica”. Els primers segles de 

l’època republicana de la història de Roma els passo molt per sobre, sense entrar en cap 
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mena de detall, perquè el moment que cal tenir present per entendre la batalla de Lleida 

es remet a l’època dels Gracs. Des de llavors, s’entén el quefer polític romà, les 

politiqueries, les juguesques... Roma entra en una espiral caòtica i simptomàtica en què 

es preveu la fi de la República tan estimada i lloada per l’elit senatorial. En la introducció 

històrica explico l’època convulsa que condemnà Roma i en què Cèsar va fer canviar la 

història i el futur de Roma. 

L’apartat de la “Cronologia” com el seu nom indica, és una ordenació dels fets rellevants 

precedents a la Guerra Civil, i al detall, dia a dia, hi ha descrits els esdeveniments polítics i 

militars de la batalla de Lleida. Val a dir que a partir de la referència en què Cèsar arriba a 

Ilerda, alguns analistes com Shepard, Mariner i Morató coincideixen que va ser el 22 de 

juny. A partir d’aleshores, seguint el text de Cèsar s’arriba a poder computar els dies fins 

la construcció del pont de barques. En aquest passatge, Cèsar no dóna cap referència 

temporal i s’ha consensuat que  segurament el 12 de juliol hauria estat acabat aquest 

pont. Aquesta tesis l’aportà Stoffel i fins avui ha estat acceptada.  

A partir de la digressió de la campanya de Massilia es fa difícil precisar en quins dies 

succeeixen els fets. No obstant, Morató no es deixa vèncer i proposa que el 22 de juliol 

Afrani i Petrei travessen el riu amb un pont de barques. Jo he seguit aquesta posició 

atrevida per part de Morató i és la que he inclòs en el treball tant en l’apartat de la 

cronologia com en la descripció de la batalla. 

Les “Biografies” són ressenyes dels personatges principals que motiven la guerra 

(Pompeu i Cèsar), i principalment els estrategs que intervenen en la batalla (Afrani, Petrei, 

Fabi i Cèsar). 

L’apartat ”L’exèrcit romà” aborda un tema d’una magnitud inabastable, molt difícil de 

resumir. Malgrat això, intento que serveixi per situar el lector sota tota la cuirassa que 

duia el legionari romà. Aquest apartat, de bon primer, no l’hauria inclòs perquè el trobava 

sobrer. Però després de molt de temps, i a mesura que anava realitzant el treball, trobava 

indispensable incloure’l, perquè, de fet, el treball s’articula entorn d’una batalla. Vull 

afegir que no s’ha fet amb la finalitat de donar amplis coneixements sobre l’exèrcit romà 

de finals d’època republicana, sinó per contextualitzar el lector neòfit en la matèria. 
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L’apartat “La campanya” explica els motius de la Guerra i narra de forma minuciosa els 

moviments militars precedents a la Batalla d’Ilerda. 

La “Descripció de la batalla” és l’ànima del treball. Tots els altres apartats giren entorn als 

fets succeïts a Ilerda. La descripció està dividida en blocs, gairebé per dies. Els subtítols no 

han estat posats arbitràriament, sinó que més o menys he seguit el que Morató planteja. 

A partir de l’apartat “ La marxa cap al sud”, els títols fins al final de la batalla estan escrits 

en minúscules perquè són un subapartat d’aquest. 

Els mapes inclosos al treball intenten fer una recreació històrica, segons les descripcions 

proporcionades per les fonts. He usat la llegenda estandaritzada en els llibres de 

campanyes bèl·liques. 

Després d’estudiar la batalla en profunditat, dedico el següent capítol a tractar els fets 

posteriors a la batalla, un breu resum sobre el desenllaç de la guerra i la mort del dictador 

que havia pres el poder. 

Osprey Publishing, una editorial que publica estudis de campanyes militars de manera 

rigorosa i que he seguit com a model, no sol dedicar espai a l’apartat del “The Battlefield 

today” ( El camp de batalla avui dia). Tanmateix, he volgut donar-li rellevància amb una 

aposta atrevida, si es té en compte que les fonts històriques no descriuen el terreny com 

és ara. No cal dir que l’orografia ha canviat considerablement en dos milennis!!! 

El “Glossari” ha estat incorporat al treball perquè el lector entengui amb claredat la 

descripció de la batalla. En el glossari s’han incorporat els tecnicismes o paraules poc 

comunes. La definició de cada mot és la que dóna el Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans.  

A la “Bibliografia”, hi ha referenciades totes les fonts consultades. Hi ha diverses edicions 

de l’obra De bello civile de Cèsar. La que he consultat i en la que he basat la meva 

investigació ha estat la de la col·lecció dels clàssics llatins de la Bernat Metge. I pel que fa 

a la versió dels fets que va escriure el poeta Lucà és l’edició bilingüe llatí-italià de 

l’editorial Utet.  
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1.  INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

Roma va ser fundada l’any 753 aC per Ròmul, que al mateix temps esdevingué el primer 

rei de la ciutat. Això passà 61 anys després de la fundació de Cartago, la ciutat amb la qual 

s’enfrontaria en tres llargues guerres durant els segles III i II  aC. Abans no s’instaurés la 

República romana l’any 509 aC, Roma va ser governada per set reis: Ròmul (753-716 aC), 

Numa Pompili (716-673 aC), Tul·lus Hostili (673-642 aC), Ancus Marci (641-617 aC), 

Tarquini l’Antic (616-578 aC), Servi Tul·li (578-534 aC) i l’últim rei amb qui va finalitzar 

l’etapa monàrquica de la ciutat, Tarquini el Superb (534-509 aC). Aquest període, els 

futurs romans el concebran com una nyafa negra en la història de la seva ciutat. El 509 aC 

s’instaurà un nou sistema polític que duraria fins que l’any 27 aC Octavi August es coronés  

amb el nom d’August Príncep.  

El 390 aC els gals, comandats per Brennus, per primera vegada en la història de Roma, 

entraren a la ciutat i la saquejaren. 

 El 343 aC Roma inicià una guerra amb els samnites, un poble que habitava a la regió de 

Samni (regió compresa entre els Apenins centrals i els meridionals). Hi hagueren tres 

guerres samnites.  

Començava així la imparable expansió territorial romana. Roma volia dominar el 

Mediterrani i es trobava amb què Cartago, la ciutat que s’havia fundat poc més de mig 

segle abans que Roma, també s’havia convertit en una força política molt potent. En 

aquest context per dominar la Mediterrània, es van veure enfrontades les dues potències 

econòmiques, polítiques i , sobretot, militars. Va haver-hi tres grans guerres: la Primera 

Guerra Púnica (264-241 aC), la Segona Guerra Púnica (218-201 aC) i la Tercera Guerra 

Púnica (149-146 aC). En la segona, intervingueren personatges històrics com Anníbal, 

Publi Corneli Escipió, el seu germà Gneu, el fill del primer Publi amb un nom homònim al 

del pare; va rebre el sobrenom de l’Africà, perquè guanyà els cartaginesos en la batalla 

deicisiva de Zama el 202 aC. La tercera posà fi a allò que havia estat una ciutat 

esplendorosa, rica i poderosa fins llavors. Sota el comandament de Publi Corneli Escipió 

Emilià, nét adoptiu de Publi Corneli Escipió l’Africà, Roma va destruir fins els jaciments la 

ciutat de Cartago.  
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Roma no només volia controlar la part Occidental del Mediterrani, sinó que també volgué 

annexionar la part Oriental. Hi hagueren  guerres entre les quals cal destacar les guerres 

macedònies: la Primera Guerra Macedònica (215-205 aC), la Segona Guerra Macedònica 

(200-196 aC), la Tercera Guerra Macedònica (172-168 aC) i la Quarta Guerra Macedònica 

(148-146aC), que va suposar l’annexió de Grècia com a nova província romana. 

1.1. ELS GRACS 

En aquesta escena política aparegueren els Gracs: Tiberi i Gai Semproni Grac. El 133 aC 

Tiberi fou elegit tribú de la plebs amb un programa polític reformista. Va proposar, i 

finalment es va aprovar per l’Assemblea de la Plebs, la llei agrària coneguda com Lex 

Sempronia. Aquesta llei promulgava el repartiment de l’ager publicus (terres públiques) 

entre els camperols que no en tenien, restringia la propietat de 125 hectàrees per 

terratinent i, a més a més, per tal que tot això s’acomplís, creà una comissió de tres 

persones que s’encarregaven de supervisar l’ager publicus.  

Aquell mateix any, mentre era tribú, va arribar l’esperançadora notícia que Àtal III, rei de 

Pèrgam, cedia el seu regne al poble romà. Aquest fet, Tiberi el considerà profitós perquè 

els diners del riquíssim regne podien ser utilitzats per dur a terme els seus fins polítics. Val 

a dir que la mateixa llei prohibia al Senat la intervenció en la gestió dels diners.  

La popularitat que guanyà en un tres i no res Tiberi deixava en evidència les polítiques 

conservadores de molts senadors. Tiberi va ser titllat de populista, i que l’únic propòsit 

que tenia era acaparar el poder absolut, cosa que pels romans no era gens ben vista. (Cal 

recordar que tenien certa repugnància, odi i al·lèrgia a la monarquia). 

L’any següent, el 132 aC, Tiberi es presentà a les eleccions com a tribú de la plebs. Això 

estava molt mal vist, ja que durant tota l’època republicana els càrrecs eren anuals i ningú 

no es presentava dos anys seguits. Malgrat que no hi havia cap llei que impedís presentar-

se com a candidat més d’un any consecutiu.  

Vist amb molt mals ulls, els enemics de Tiberi van irrompre durant l’assemblea electoral 

amb porres, pals i pedres. Nasica, enemic de Tiberi, i el seu acòlit van acabar amb la vida 

de Tiberi i tres-cents del seus partidaris a garrotades. Els cossos els varen tirar al riu Tíber.   
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Nou anys després de la mort del seu germà gran, Gai Grac es presentà com a tribú de la 

plebs. Va ser escollit quan proposava un programa polític més reformista que no pas el 

del seu germà Tiberi.  

Primerament, va fer aprovar una llei (lex frumentaria) sobre el repartiment de blat. La llei 

aprovava comprar gra estatal a preu fix, fet que afavoria la majoria de la població. Un 

altre paquet de projectes de llei que es va aprovar va ser: una llei que modificava el 

sistema de votació a Roma que donava molt més poder a les classes populars i una 

reforma del sistema de recaptació d’impostos de les províncies. Quant al treball, va 

impulsar obres públiques per donar ocupació als que no tenien feina. També va impulsar 

la recolonització de parts pobres d’Itàlia amb l’objectiu de donar una nova vida als nous 

colons. 

L’any següent del seu tribunat, es tornà a presentar i fou reelegit (el seu germà va fer el 

mateix i el van assassinar pel mateix fet). Famós i popular, tenia com a objectiu concedir 

la ciutadania romana als itàlics, per tal de reduir el poder aristocràtic romà. 

Va ser enviat a l’Àfrica a caçar oques salvatges, un afer que estava estretament relacionat 

amb el seu pla de recolonització. Durant la seva absència, es van convocar eleccions i no 

fou reescollit. Els senadors van intentar suprimir la llei de colonització i després totes les 

lleis que Gai Grac havia fet aprovar anteriorment. Aquests fets crearen disturbis i 

batibulls. Els reformadors, de nou, serien assassinats en mans de l’exèrcit sota les ordres 

de la facció conservadora del Senat.  

Deu anys després de la mort de Gai Grac, les lleis i reformes proposades van anar essent 

eliminades gradualment.  
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1.2. MÀRIUS I SUL·LA 

Màrius era un novus homo, és a dir, un home sense avantpassats senatorials. Màrius 

apareix en l’escena política quan Roma es veu obligada a intervenir en un afer del regne 

de Numídia (nord d’Àfrica). Iugurta, nebot de Massinissa, el rei de Numídia mort, mata un 

dels fills de Massinissa i l’altre l’envia a l’exili. Així es proclama ell rei de Numídia. Els 

cònsols que havien comandat la guerra fins aleshores ho havien fet pèssimament, i 

Màrius va ser enviat en qualitat de legat de Quint Cecili Metel. La guerra contra Iugurta 

havia servit com a propaganda electoral per Màrius, que es presentà al consolat l’any 107 

aC. Com que el tema era molt candent (ja que la guerra havia esclatat el 112 aC), fou 

escollit cònsol. 

No va tardar en anar a Numídia amb una expedició de soldats voluntaris. Tingué com a 

lloctinent un personatge que en el devenir de la història de Roma seria clau: Sul·la. Sul·la 

era més intel·ligent que Màrius i les seves tendències polítiques eren molt més 

conservadores que no pas les de Màrius. Sul·la, gràcies a la seva habilitat diplomàtica, va 

aconseguir que Iugurta, exilitat i resident en la cort de Boccos, rei de Mauritània (actual 

Marroc), fos lliurat pel rei maurità a ell mateix, no a Màrius. D’aquesta manera el 104 aC 

acabava la Guerra contra Iugurta. Aquest fou deportat a Roma on moriria en una presó.  

Els conservadors, però, van aprofitar l’avinentesa i van fer una campanya per enaltir la 

glòria de Sul·la, no la de Màrius. El triomf de Sul·la desencadenà tensió entre ell i Màrius, 

fet que més endavant resultaria transcendental. 

Els cimbris i els teutons, pobles habitants de l’Europa Central, van fer constants incursions 

en el territori romà, i això va atemorir els ciutadants romans. Aquest fet feia recordar la 

desfeta que havien patit els romans amb l’entrada de Brennus a Roma tres segles abans. 

Davant aquesta ofensiva bàrbara, els romans votaren i anomenaren Màrius com a cònsol 

l’any 104 aC, i així li donaven plena confiança pels resultats obtinguts en la Guerra contra 

Iugurta. Després del primer consolat que Màrius va aconseguir el 104 aC, va ser escollit 

cònsol cinc anys consecutius (104-101 aC), un fet sense precedents històrics. 

Sense gaires problemes, Màrius va esclafar els bàrbars a Vercellae l’any 101 aC. 

Aleshores, Màrius estava en el moment més gloriós de la seva carrera. 
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Màrius, cobert de fama i popularitat, havia de fer que s’aprovés la llei agrària a través del 

tribú Saturní que concediria repartir terres entre els seus soldats veterans. Tanmateix, 

Saturní no era l’home ideal per aquesta tasca, ja que era un pertorbador. En veure’s 

implicat en un assassinat, Màrius va preferir no comptar amb ell. 

L’any 91 aC, Marc Livi Drus, en qualitat de tribú de la plebs, va proposar un paquet de 

mesures que incloïa una reforma anticorrupció perquè la corrupció era un negoci i molts 

senadors estaven involucrats en trames (vaja, com avui!). Marc Livi Drus va crear una 

comissió especial que jutgés tots els jutges acusats de corrupció. Aprofitant l’avinentesa i 

la popularitat de la qual gaudia, va incloure en aquest conjunt de reformes la concessió de 

la ciutadania als aliats itàlics. 

Livi Drus va ser assassinat anònimament. Aquesta, però, fou la causa directa, l’espurna 

que atiava el graner. Els aliats itàlics, cansats que Roma s’oposés a la concessió de la 

ciutadania romana, van aliar-se, van donar-li l’esquena a la capital i van crear una 

confederació pròpia anomenada Itàlia que tenia com a capital Corfinium. Això suposava la 

guerra. Una guerra que va ser denominada Guerra Social (de la paraula socii, els aliats). 

El Senat es va veure obligat a cridar Màrius després de la desfeta que havia patit Luci Juli 

Cèsar. Màrius, tot i que no volia lluitar perquè estava a favor de cedir la ciutadania als 

pobles itàlics, va intervenir en la guerra però implicant-se en el mínim de batalles, per 

evitar que les baixes fossin nombroses. 

 Sul·la entra en joc en aquest moment, quan comandava els exèrcits romans cap al sud. 

Tenia un avantatge, i era que lluitava sense inhibicions, cosa que va fer que lluités amb 

més contundència que Màrius. En aquest moment, no quedaria eclipsat per Màrius com 

passà contra Iugurta, sinó que el Senat tindria un campió militar independent. Això era el 

que l’elit senatorial volia que es difongués. Finalment, Roma va concedir la ciutadania a 

tots els pobles que o bé no s’havien revoltat o bé havien deposat les armes a temps. 

Acabada la Guerra Social, Mitridates VI, rei del Pont, va envair la província d’Àsia i va 

matar una gran quantitat de la població civil d’origen romà i itàlic. Aquesta era una 

oportunitat d’or per als militars més ambiciosos, ja que prometia un sucós botí. Tant 

Màrius com Sul·la estaven interessats a comandar la guerra contra el reietó del Pont. 
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Sul·la, que comptava amb tot el suport del Senat, va obtenir el consolat l’any 88 aC i, per 

tant, el nomenament de la campanya d’Àsia. Però Màrius, que era un gat vell, va acudir a 

Publi Suplici Rufus, tribú de la plebs partidari del bàndol conservador. Quan Màrius va 

oferir-li que li pagaria tots els deutes que tenia, Rufus va fer aprovar una nova llei que 

aprovava que els vots dels nous ciutadans itàlics tenien més importància. Aquesta 

martingala afavoria Màrius perquè els aliats itàlics recordaven que Màrius havia lluitat 

contra ells però amb compassió i a contracor. Màrius, finalment, va ser escollit per 

comandar un exèrcit contra Mitridates. 

Aleshores hi havia dos generals elegits per comandar una sola guerra. Mentre s’esperava 

que la qüestió es dirimís, Sul·la va marxar de Roma per trobar-se amb el seu exèrcit que 

l’esperava a Nàpols. S’esperava que partís cap a Grècia, però girà cua i marxà cap a Roma. 

Per primera vegada en la història un general romà es dirigia contra Roma. Entrà a la ciutat 

sense trobar gaires obstacles. Mentrestant, Màrius havia aconseguit fugir, però el seu 

amic Rufus havia estat assassinat mentre fugia. 

Sul·la va guanyar en dos anys Mitridates, però va haver de tornar ràpidament a Roma, 

perquè era allí on hi havia realment problemes. Quan Sul·la va partir cap a Grècia per 

lliurar la guerra, en la seva absència, hi hagueren dos cònsols: Cinna, contrari a Sul·la, i 

Octavi, partidari de Sul·la. Cinna va proposar un seguit de reformes populars aprofitant 

que Sul·la no hi era, però l’altre cònsol s’hi oposà i feren fora de la ciutat Cinna. 

Expulsat de la ciutat on governava, va contactar amb Màrius a Àfrica i s’aliaren per marxar 

contra Roma i prendre-la. Entraren el 86 aC, provocant un bany de sang. Aquell mateix 

any van ser nomenats cònsols tots dos, Màrius i Cinna. Màrius morí al cap de divuit dies 

de consolat i Cinna morí més tard. Sul·la va aprofitar les morts per entrar a Roma com ho 

havia fet anteriorment, amb les seves tropes, propiciant noves massacres. 

L’any 81 aC, Sul·la s’autonomenà dictador amb l’excusa d’arreglar la República. Va ser una 

època fosca, sobretot perquè va condemnar a mort molts que no eren partidaris d’ell i va 

expropiar-ne les propietats. El 79 aC va rebutjar el càrrec de dictador i l’any següent morí. 
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1.3. POMPEU I LA CONJURACIÓ DE CATILINA 

Pompeu apareix per primera vegada en l’entorn polític a causa dels seus èxits militars.  

Primerament, va lluitar sota les ordres del seu pare durant la Guerra Social sense destacar 

gaire. L’èxit li va arribar quan Sul·la va tornar d’Orient i Pompeu s’hi va unir amb un 

exèrcit per ajudar a desfer l’oposició popular que resistia el pas del dictador. Aleshores, va 

despuntar en l’art de la guerra i va obtenir el reconeixement de Sul·la. Sota les ordres 

d’aquest, va ser enviat per lluitar contra la resistència popular a Sicília, i de tornada a 

Roma, va ser quan Sul·la el va batejar amb el nom de “Magnus”, en reconeixement del 

seus mèrits. 

Més tard derrotà Lèpid, cap visible de la facció popular (marianista) a Hispània. A la 

dècada dels 80 aC, combatí contra Quint Sertori, líder de la resistència contra el govern de 

Sul·la. Llavors, Sertori s’havia aliat amb tribus hispanes per fer front al govern romà, fins i 

tot havia declarat la independència d’Hispània (80 aC). No va ser fins el 72 aC amb el 

comandament de Pompeu que Sertori capitulà. En realitat, va ser assassinat. Malgrat 

això, Pompeu es va endur tots els honors. 

El 73 aC esclatà una rebel·lió de gladiadors capitanejats pel famós Espàrtac. El cap de la 

rebel·lió va derrotar tots els exèrcits que Roma enviava per i esclafar la revolta. Marc 

Licini Cras, fill d’una família aristocràtica i noble, es va enriquir durant el govern de Sul·la 

fent-se amb propietats dels proscripti1. Tanmateix, volia participar en la vida política a 

través de l’àmbit militar. Cras va fer-se amb el lideratge de la campanya per desmantellar 

la revolta popular. El 71 aC va guanyar l’exèrcit d’Espàrtac, i Espàrtac mateix morí. Però 

justament aleshores Pompeu retornava de la campanya contra Sertori i va intervenir en la 

fase final de la campanya. Pompeu novament obtenia molt més honor. Pompeu va ser 

acollit a Roma amb un triomf, mentre que a Cras només li van concedir una ovatio (un 

honor militar inferior al triomf). 

Nogensmenys, Cras no va recelar de Pompeu, sinó que s’uní amb ell forjant un acord per 

obtenir el consolat de manera conjunta. El van obtenir el 70 aC.  

                                                             
1 Els proscripti o “proscrits” van ser aquells que Sul·la va declarar enemics de la República, i amb aquesta 

excusa els executava i els expropiava els béns. 
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 Els pirates cilicis dominaven el Mediterrani i interceptaven gran part dels vaixells que 

abastien de cereals la ciutat de Roma. En resposta a aquesta ofensiva, el Senat va dotar 

Pompeu d’un mandat triennal per acabar amb els pirates. Pompeu ho va fer en temps 

rècord: només tardà tres mesos. 

A Orient encara coïa la guerra contra el rei Mitridates VI. La campanya la duia Lucul·le, 

però el 67 aC va ser reemplaçat per Pompeu, a qui se li presentava una oportunitat 

perfecta per acumular més glòria militar. Acabà la guerra en només dos anys. Reorganitzà 

la zona segons una clara lògica de conquesta. Va crear la província del Pont i la de Bitínia. 

Enderrocà Antíoc XIII i annexionà el territori siri en el territori romà. I per acabar, va fer 

que Judea esdevingués un estat tributari. 

El 63 aC ha passat a la història perquè va ser l’any en què Ciceró va destapar la conjuració 

de Catilina. Catilina era un aristòcrata arruïnat que, després de presentar-se com a elector 

pel consolat del 63 aC, va maquinar un pla per fer-se amb el poder de Roma. Aquesta 

conxorxa va ser descoberta quan Cras va entregar les cartes en què es descrivia el 

complot. Catilina volia prendre Roma amb les armes. Enfront d’aquesta situació, el cònsol 

Ciceró va ser oportú i va pronunciar els discursos que acusaven Catilina. Ciceró a més de 

fer els excel·lents parlaments, va prendre la decisió d’executar sense judici  previ cinc 

implicats en aquella conjuració. Catilina acabà morint en el camp de batalla oposant 

resistència. 
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1.4. EL TRIUMVIRAT 

Cras, Pompeu i Cèsar van fer un acord segons el qual els tres homes tindrien tot el poder 

de la República. L’aliança no era debades perquè tots tenien els seus interessos, però els 

uns sense els altres no els haurien pogut materialitzar. Pompeu demanava el repartiment 

de terres als seus veterans de guerra i que li reconeguessin tots els tractats de pau, les 

províncies incorporades i els reis que havia fet caure. Però el Senat li negà amb un no 

rotund. 

Mentrestant, Cèsar estava a Hispània comandant una campanya contra les tribus rebels. 

Va acabar la campanya amb grans resultats, cosa que li va donar reputació i diners. 

L’absència de Cèsar a la capital del món Occidental no significava que no pogués dur a 

terme els seus propòsits polítics. L’home que va escollir per realitzar tots els seus 

projectes polítics va ser Clodi Pulcher. 

Cèsar va ser elegit cònsol, el 59 aC i com a cònsol va defensar lleialment els drets i els  

interessos dels seus dos altres companys. Durant el seu consolat, doncs, va ratificar allò 

que el Senat havia negat a Pompeu. 

El Senat, descontent amb les mesures que Cèsar estava promulgant, va concedir-li el 

govern de la Gàl·lia Cisalpina i dels territoris d’Il·líria durant un període de cinc anys. Així, 

el Senat s’alliberava d’un governant que tenia molta popularitat entre la plebs. Encara 

que si patia alguna derrota militar, el Senat estava disposat a magnificar-la per tal de 

desprestigiar-lo. 

Tanmateix, el braç executor dels triumvirs no seria tan fàcil de controlar. Clodi va atacar 

Pompeu amb la seva banda armada organitzada. Pompeu en resposta a l’atac sofert, va 

respondre amb la mateixa moneda. Va enviar Miló, un altre cap de bandes organitzades, 

per combatre Clodi. 
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1.5. EL CONVENI DE LUCA 

El pacte de Luca conferia a Cras la província de Síria durant cinc anys; a Pompeu, Hispània 

també durant cinc anys; i a Cèsar se li perllongava el mandat de la Gàl·lia, amb un període 

anàleg als dels seus companys de govern. 

L’agenda política estava prevista de cara a cinc anys. El 49 aC, quan Cèsar tornés de la 

Gàl·lia seria escollit cònsol i així seguiria el poder del triumvirat en el govern de Roma. 

Malgrat tots els esdeveniments programats, les coses no van anar com s’esperava. Miló i 

Clodi van tenir una baralla als afores de Roma, davant la qual Clodi va ser assassinat. Miló 

va ser defensat per Ciceró davant del jutjat i va ser enviat a l’exili a Marsella. 

Val a dir que les relacions entre Pompeu i Cèsar es van acabar de tensar. Júlia, l’esposa de 

Pompeu i filla de Cèsar, va morir prematurament. Pompeu es va tornar a casar, però 

aquesta vegada amb un membre de la família dels Cecili Metel, família aristocràtica que 

defensava l’elit senatorial. Aquest fet va marcar un punt i final en les relacions entre Cèsar 

i Pompeu. 

 

1.6. CÈSAR TORNA DE LA GÀL·LIA. EL TRIUMVIRAT 

FINEIX 

Cras i Pompeu van repetir consolat l’any 55 aC. Cras governava Síria, on va morir poc 

després (53 aC) i Pompeu havia de desplaçar-se a Hispània per governa-la. No obstant, no 

hi va anar i va preferir governar-la des de la distància. Es va quedar a Roma.  

El fet que Cras morís va fer que l’acord tàcit entre els dos altres comandants (Pompeu i 

Cèsar) acabés desencadenant una lluita personal perquè el control de la República quedés 

només en mans d’un sol home. 

Cèsar havia fet una molt bona campanya a la Gàl·lia. Els fets els descriu en el llibre De 

bello Gallico. D’aquesta empresa cal remarcar que va fer front als germànics en el seu 
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territori, i no només això, sinó que els va sotmetre. L’any 52 aC els gals, encapçalats per 

Vercingetòrix, es van revoltar i Cèsar els va desfer amb una gran victòria a Alèsia. Els èxits 

militars a la Gàl·lia els va fer servir com a programa polític. 

L’any 52 aC el Senat va nomenar Pompeu com a únic cònsol (consul sine collega). D’una o 

altra manera Pompeu ja retenia tot el poder i es podia considerar que ja era dictador. El 

Senat pensava que Pompeu tenia molt més carisma i menys maldat per perjudicar la 

República. Cèsar, tanmateix no es va rendir i va seguir provant sort des de la Gàl·lia. Va 

preparar el seu retorn a Roma, però va haver d’esperar dos anys abans de tornar a la 

capital. Tenia previst ser cònsol el 49 aC, però Pompeu va promoure una mesura que 

impedia a qualsevol persona de presentar-se per al consolat en absència. L’olla política 

bullia i bullia més. El tribú de la plebs Escriboni Curió va proposar que tant Cèsar com 

Pompeu llicenciessin els seus exèrcits. Pompeu s’hi va negar i la proposta no va prosperar. 

Però els tribuns de la plebs, Marc Antoni i Cassi Longí, van presentar el veto. El Senat va 

declarar l’Estat d’excepció i els tribuns van marxar de Roma per unir-se amb Cèsar, que ja 

tenia les tropes preparades a la riba del Rubicó.  

 

1.7. GUERRA CIVIL 

El gest de Cèsar de travessar amb les tropes el Rubicó suposava una declaració oberta de 

guerra. El Senat ràpidament va enviar ambaixadors per pactar amb Cèsar. A priori Cèsar 

estava disposat a parlamentar, però en qüestió de poques hores va canviar d’opinió i va 

preferir passar a les armes per aconseguir allò que tant anhelava: el poder. 

El govern de la República va exiliar-se a Grècia. Abans, però, Cèsar va pensar que la millor 

manera d’adquirir poder després de controlar tot Itàlia era destruir les bases pompeianes 

a Hispània. En aquest teló de fons, és on s’emmarca la batalla d’Ilerda, en la qual 

s’enfronten Cèsar i els legats de Pompeu a Hispània, Petrei i Afrani. Després de controlar 

Hispània i Itàlia, Cèsar va pensar que era el millor moment per fer front a Pompeu. Es van 

trobar a Pharsalus (Farsàlia) el 48 aC, fet que va suposar la desfeta dels republicans. 
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Pompeu va fugir a Egipte on va ser assassinat pel rei Ptolemeu XIII. Cèsar es va enfrontar 

al faraó i el va enderrocar. En el seu lloc, va posar-hi la seva apreciada Cleòpatra. 

Cèsar va tornar a Roma i va aprovar un seguit de reformes populars.  Els republicans, no 

obstant, no es donaven per vençuts i mostraven resistència a Àfrica i a Hispània. Cató va 

escapar a Útica, al nord d’Àfrica, on en saber que Cèsar s’atansava per lluitar amb ell, es 

va suïcidar. Pompeu el Jove, fill de Pompeu, va ser derrotat a l’última batalla de la guerra 

civil, la batalla de Munda el 45 aC. 

El 44 aC Cèsar es va autoproclamar dictator perpetuus, és a dir, dictador vitalici. A les idus 

de març (dia 15) d’aquell mateix any va ser assassinat. 
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2. CRONOLOGIA 

ANTECEDENTS HISTÒRICS 

146 aC  Saqueig de Cartago i Corint; Roma és senyora del món. Roma 

domina el Mediterrani. 

133 aC  Tiberi Grac és escollit tribú de la plebs i inicia el seu programa de 

reformes. 

132 aC  Assassinat de Tiberi Grac. 

124 aC  Gai Grac és escollit tribú de la plebs. 

121  aC  Conflicte social i suïcidi de Gai Grac. 

110  aC  Esclata la guerra contra Iugurta. 

107  aC  Màrius s’estrena com a cònsol per primer cop. 

106  aC  Naixement de Pompeu i Ciceró. 

105  aC  Màrius du a terme la guerra contra Iugurta amb un resultat 

satisfactori. 

105-101  aC  Màrius és elegit cinc vegades consecutives per posar punt i final a 

l’amenaça dels cimbris (Aquae Sextae 102) i dels teutons 

(Vercellae 101). 

100  aC  Naixement de Juli Cèsar. 

91-89  aC  Guerra Social entre Roma i els seus aliats d’Itàlia. 

88  aC  L’ordre de dur la campanya contra Mitridates del Pont va ser 

atorgada a Sul·la, però Màrius la va invalidar. Sul·la fa un el cop 

d’Estat entrant amb les armes a Roma. Màrius toca el dos. Sul·la 

parteix cap a l’est. 

87  aC  Sul·la retorna a Roma derrotant i massacrant els partidaris de 

Màrius. 
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82-79  aC  Dictadura de Sul·la. 

78  aC  Mort de Sul·la. 

77-71  aC  Pompeu fa campanya a Hispània contra la resistència marianista 

sota Sertori. 

73  aC  Esclata la tercera guerra contra Mitridates. 

73-71  aC  Revolta d’Espartac. Hi posen punt i final Cras i Pompeu. 

70  aC  Primer consolat de Cras i Pompeu. 

67  aC  Són atorgats poders extraordinaris a Pompeu perquè lluiti contra 

els pirates cilicis. 

66  aC  Són atorgats poders extraordinaris a Pompeu perquè acabi la 

guerra amb Mitridates. 

64  aC  Pompeu sotmet el Pont, Armènia, Síria i Judea. Reorganitza les 

províncies.  

63  aC  Ciceró, cònsol de Roma, reprimeix la conspiració de Catilina. 

62  aC  Pompeu retorna a Roma; el Senat refusa rectificar el seu acord 

amb l’est i refusa concedir terres pels seus veterans. 

60  aC  Formació del primer triumvirat: Pompeu, Cras i Cèsar. 

59  aC  Cèsar és elegit cònsol; Pompeu es casa amb la filla de Cèsar, Júlia. 

Cèsar rep les províncies de la Gàl·lia Cisalpina, Il·líria i la Gàl·lia 

Narbonensis durant cinc anys . 

58-51  aC  Cèsar conquereix la Gàl·lia, travessa el Rin i travessa el Canal de la 

Mànega. 

56  aC  El triumvirat es prorroga. La conferència té lloc a Luca . 

55  aC  Segon consolat de Cras i Pompeu. Cèsar rep la Gàl·lia per cinc  

anys més. Pompeu, Hispània; i Cras, Síria. 

 

54  aC  Mor Júlia. Cras envaeix Pàrtia. 

53  aC  Mor Cras a Carrae.  
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50 aC 

 

49 aC 

2 de gener  El Senat aprova el decret que obliga Cèsar a deixar les armes l’1 

de març, o serà tractat com a enemic de la República. La 

proposta és vetada pels tribuns Antoni i Cassi Longí. 

7 de gener  El Senat aprova un decret que obliga a fugir de la ciutat a 

Antoni i Longí.  

11 de gener  Cèsar marxa de Ravenna i travessa el Rubicó aquella mateixa 

nit. 

12 de gener  Cèsar es fa amb Ariminum. 

13 de gener  Cèsar es fa amb Fanum. 

14 de gener  Cèsar es fa amb Ancona. 

15 de gener  Antoni s’apodera d’Arretium. 

17 de gener  Pompeu marxa de Roma. 

21 de gener  Curió ocupa Iguvium. 

52  aC  La política entre bandes al carrer crea l’anarquia a Roma. Pompeu 

és escollit com a cònsol únic i li és donat el comandament d’una 

campanya a Hispània durant cinc anys. 

51  aC  Pompeu aprova la llei proposada pels enemics de Cèsar al Senat. 

La llei proposa que passin cinc anys entre l’exercici d’una 

magistratura i l’assignació del govern d’una província. 

1 de 

desembre 

 El senat vota 370-22 a favor de la moció de Curió que obliga a 

Cèsar i a Pompeu deposar les armes. 

La crisi sobre la futura política de Cèsar s’intensifica. 
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3 de febrer  Cèsar pren Firmum. 

6 de febrer  Cèsar pren Castrum Truentium. 

15 de 

febrer 

 Cèsar arriba a Corfinium. 

19 de 

febrer 

 Pompeu deixa Lucèria per Brundisium. 

21 de 

febrer 

 Corfinium es rendeix. 

4 de març  Els cònsols naveguen cap a Brundisium. 

9 de març  Cèsar arriba a Brundisium. 

17 de març  Pompeu evacua Brundisium. Cèsar hi entra el dia següent. 

1 d’abril  Cèsar torna a Roma. 

19 d’abril  Cèsar arriba a Massilia. El setge comença. 

23 d’abril  Cató fuig a Sicília per trobar-se amb Pompeu. 

5 de juny  Cèsar parteix de Massilia cap a Hispània. 

 

CAMPANYA D’ILERDA 

20 de juny  Escaramussa d’Alcoletge 

22 de juny  Cèsar arriba a Ilerda provinent de Massilia. 

23 de juny  Cèsar desplega l’exèrcit en triple fila sota el campament 

d’Afrani. Afrani mou fitxa de la mateixa manera: treu l’exèrcit i 

el fa formar. Finalment, no hi ha combat. Cèsar mana construir 

una rasa on hi traslladaria més tard el campament. 

24 de juny  Tot l’exèrcit de Cèsar segueix amb la missió de finalitzar el 

fossat. Tanmateix, Afrani respon amb violència plantant les 

seves legions i burxant els soldats per tal d’impedir que les 

obres avancin. 

25 de juny  Cèsar acaba la rasa amb una estacada i mana que s’incorporin 

les cohorts restants i que es traslladi la impedimenta que havia 
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deixat al campament primitiu. 

26 de juny  Tot apunta que aquest dia tingué lloc el combat del Puig 

Bordell. 

28 de juny  Hi va haver un aiguat tan fort que va trencar els dos ponts 

construïts per Fabi. El campament cesarià queda desproveït de 

queviures. Arriba un comboi en ajut del cesarians, segons 

Stoffel. 

11-12 de 

juliol 

 Queda finalitzat el pont de barques. 

22 de juliol  Els pompeians travessen el Segre després de deixar dues 

cohorts de guarnició a la ciutat d’Ilerda. 

26 de juliol  La cavalleria escomet la rereguarda pompeiana mentre la 

persegueix. Cèsar creua el riu amb tot el gruix de l’exèrcit. 

S’acosten als afranians. Juguen a l’estira i arronsa fins que cau 

la nit i planten el campament. 

27 de juliol  Els dos bàndols investiguen el terreny. Reunió en el bàndol 

republicà sobre l’empresa del dia següent. 

28 de juliol  Cèsar treu tota la tropa del campament per intentar avançar-se 

a l’enemic. Afrani i Petrei s’alarmen en veure que Cèsar 

pretenia bloquejar-los el pas cap a l’Ebre. Afrani, en una 

maniobra tàctica de Cèsar, és envoltat i aculat en un turó. 

29 de juliol  Els republicans debaten què fer. Mentrestant, Cèsar intercepta 

els aiguaders enemics i controla el pas. Els dos exèrcits 

confraternitzen, però els pompeians prenen mesures 

repressores matant molts cesarians. Els pompeians decideixen 

retornar cap a Ilerda, però són escomesos per la rereguarda i, 

conseqüentment, encerclats i impedits de qualsevol accés a 

l’aigua. 

30 de juliol  La situació és la mateixa que el dia anterior. 

31 de juliol  Desproveïts d’aigua i aliments, els republicans sacrifiquen les 

bèsties de càrrega.  

1 d’agost  Cèsar treu les legions al peu del campament. Després ho fan 

Afrani i Petrei, però finalment no hi ha lluita. 
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FETS POSTERIORS A LA CAMPANYA D’ILERDA 

 

2 d’agost  Cèsar segueix amb delit les obres començades dies abans per 

realitzar un gual en el Segre per poder travessar-lo. Aquell 

mateix dia les tropes de Pompeu capitulen. 

Mitjan 

agost 

 Fent campanya militar a Àfrica, Curió és anihilat pel rei Juba I 

del regne Numídic. 

Finals 

d’octubre 

 Cèsar arriba a Massilia per supervisar i capitanejar la rendició 

de la ciutat. 

Principis de 

desembre 

 Cèsar retorna a Roma. Pompeu és declarat primer comandant 

de la república a Borea. Comença a marxar cap a l’Epir.  
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48 aC 

 

 

4 de gener  Cèsar parteix de Brundisium cap a Grècia. 

5 de gener  Cèsar desembarca a Palaeste. 

Principis de gener  Cèsar s’apodera d’Oricum i Apol·lònia. 

Mitjans de gener  Cèsar i Pompeu s’enfronten a la vessant d’Apsus. 

10 d’abril  Antoni desembarca amb reforços a Nymphaeum. 

Mitjans d’abril  Cèsar i Pompeu van cap a Dyrrhachium. El setge comença 

1 de juliol  Cèsar ataca a Dyrrhachium. Pompeu fracassa en intentar 

fugir. 

9 de juliol  Cèsar venç la batalla.  

13 de juliol  Cèsar es fa amb Apol·lònia 

21 de juliol  Domici marxa des d’un veïnat d’Heràclia per trobar-se 

amb Cèsar. 

27 de juliol  Cèsar i Domici es troben a Aeginium. 

29 de juliol  Cèsar saqueja i es fa amb Gomphi. 

30 de juliol  Cèsar s’apodera de Metròpolis. 

1 d’agost  Cèsar acampa a l’esplanada de Farsàlia. 

5 d’agost  Pompeu també posa el campament a Farsàlia.  

9 d’agost  Batalla de Farsàlia 

28 de setembre  Pompeu és assassinat. 

2 d’octubre  Cèsar desembarca a Alexandria. Comença la Guerra 

d’Alexandria. 

Novembre/desembre  Fugida i mort de Longí. La posició de Cèsar a Hispània 

defalleix. 
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47 aC  

 

46 aC 

2 de gener  Batalla de Ruspina 

4 d’abril  Cèsar comença el setge de Thapsus. 

6 d’abril  Batalla de Thapsus. 

13 de juny  Cèsar marxa navegant des d’Útica. 

25 de juliol  Cèsar torna a Roma. 

21 de 

setembre 

 Cèsar celebra durant dotze dies de triomfs i jocs a Roma. 

5 de 

novembre 

 Cèsar marxa de Roma. 

2 de 

desembre 

 Cèsar arriba a Hispània. 

27 de març  Cèsar torna el tron d’Egipte a Cleòpatra. 

7 de juny  Cèsar parteix d’Alexandria. 

2 d’agost  Batalla de Zela. En aquesta batalla és quan Cèsar va dir una de 

les frases militars més famoses que ha passat a la història: veni, 

vidi, vici. 

24 de 

setembre 

 Cèsar arriba a Tarentum en la seva tornada a Roma. 

17 de 

desembre 

 La campanya africana comença. Cèsar arriba a Lilybaeum. 

25 de 

desembre 

 Cèsar navega cap a Àfrica. 

28 de 

desembre 

 Cèsar atraca Hadrumentum. 
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 45 aC 

17 de març  Batalla de Munda. Aquesta batalla marca el final de la Guerra 

Civil. 
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3. BÀNDOLS 

3.1.BÀNDOL POPULAR 

CÈSAR 

Cèsar va ser l’últim polític i general de la 

República romana. Va estendre el domini 

territorial de la República abans de pujar al 

poder. 

Gai Juli Cèsar (100- 44 aC) va néixer a Roma el 

12 o el 13 de juliol del 100 aC. Pertanyia al 

prestigiós clan dels Julis. La seva família estava 

estretament relacionada amb la facció de 

Màrius en la política romana. El mateix Cèsar 

va ascendir dins del sistema polític romà 

convertint-se en qüestor l’any 69 aC, edil el 65 

i pretor el 62. El 61-60 aC va ocupar el càrrec 

de governador de la província romana d'Hispània. De tornada a Roma l'any 60 aC, Cèsar 

va fer un pacte amb Pompeu i Cras (conegut amb el nom de primer triumvirat). Cras el va 

ajudar a ser elegit cònsol el 59 aC, i l'any següent li va ser entregada la província romana 

de la Gàl·lia, on va estar lluitant durant vuit anys. Va annexionar tot el territori que es 

correspon actualment a França i Bèlgica, i va dissuadir els gals d’intentar envair el territori 

itàlic. Cal afegir que també va fer dues expedicions a la Gran Bretanya, l'any 55 aC i el 54 

aC. Durant aquesta estada a la Gàl·lia va escriure els famosos Comentaris de les Guerres 

de les Gàl·lies (Comentarii de bello Gallico).  

Cèsar va tornar a Itàlia, sense tenir en compte l'autoritat del Senat i va creuar el famós riu 

Rubicó sense dissoldre el seu exèrcit. Cèsar també provocà la Guerra Civil que esclatà el 

49 aC. Pompeu, el líder republicà, va fugir a Egipte, on va ser assassinat per Ptolemeu. 

Cèsar el va perseguir, i allí va mantenir una relació sentimental amb la reina egípcia 

Cleòpatra. 

 

Bust Gai Juli Cèsar 
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Va utilitzar el seu poder per dur a terme la reforma que Roma tant necessitava alleugerint 

el deute, ampliant el Senat, construint el Forum Iulium i remodelant el calendari que 

havien seguit fins aleshores. Cèsar ja era amo i el senyor de Roma i el 44 aC es va fer 

proclamar cònsol i dictador perpetu (dictator perpetuus). El seu èxit i la seva ambició el 

van enfrontar amb senadors republicans als quals anteriorment havia perdonat la vida. 

Un grup d'ells, encapçalats per Cassi i Brutus, van assassinar-lo durant les idus de març del 

44 aC, (el  dia 15). Això provocà un seguit de guerres civils amb les quals s’acabava una 

etapa, la República Romana, per començar-ne una de nova, l’Imperi Romà, en mans del 

seu fill adoptiu, Octavi.  

FABI 

De Gai Fabi se’n coneix ben poca cosa. Només se sap que va ser legat de Cèsar d’ençà de 

les campanyes de les Gàl·lies. Va dirigir les tropes de Cèsar a Ilerda abans que aquest no 

arribés des de Massilia. 
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3.2. BÀNDOL REPUBLICÀ 

POMPEU 

Gneu Pompeu (Cneus Pompieus Magnus 106- 

48 aC) va començar la seva carrera militar 

lluitant amb el seu pare en contra dels 

marianistes, que llavors tenien el control de 

Roma.  Amb només 23 anys, es va aixecar amb 

un exèrcit de 17.000 soldats i va anar a reunir-

se amb Sul·la, que, immediatament,  quedà 

impressionat del jove. Més tard, sota el 

govern de Sul·la, va lluitar a Sicília i a Àfrica. 

Aquestes guerres li van donar el seu primer 

triomf i el títol  amb el qual també se’l 

coneixia: “Magnus” (el Gran). Va ser enviat a Espanya per lluitar contra Sertori i va ajudar 

a posar fi a la rebel·lió d'esclaus dirigida per Espàrtac. Les victòries el van establir com el 

general més important de la seva època, i van ajudar que guanyés el consolat l'any 70 aC, 

compartint el consolat amb el seu col·lega Cras. 

El major èxit de Pompeu, però, va ser posar fi a la pirateria cilícia que sofria la 

Mediterrània. En un sol any va reclutar una flota de 300 vaixells, i en només quatre mesos 

va posar punt i final al tema dels pirates. En lloc de matar els pirates, va mostrar-se 

misericordiós, i va permetre que s'assentessin a les províncies poc poblades de Roma. 

Immediatament després d'això, va ser enviat a Orient per reemplaçar Lucul·le, rival en el 

comandament de la Tercera Guerra contra Mitridates. Encara que Lucul·le havia fet la 

major part dels combats, Mitridates es va suïcidar poc després que Pompeu es fes càrrec 

de la guerra,  fet pel qual Pompeu va rebre un tercer triomf. 

Encara que Sul·la, de manera molt eficaç, havia apaivagat la tendència popular a Roma 

vint anys enrere, es començava a reviure l’esperit marianista en mans de Cèsar. 

Primerament Pompeu simpatitzà amb el partit popular i s’alià amb Cèsar. Es casà amb la 

filla de Cèsar, Júlia, i va formar el primer triumvirat amb Cras i Cèsar. Però amb el pas dels 

anys va començar a simpatitzar amb el partit aristocràtic o republicà, encapçalat per 

 

Bust  de Gneu Pompeu 
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Ciceró i Cató el Jove. La seva dona Júlia morí i les relacions amb Cèsar esdevingueren 

extremadament tenses. A partir d’aquest moment, es convertiren en rivals oberts. 

Quan Cèsar va creuar el Rubicó, sabia que això provocaria una guerra civil. També sabia 

que el seu principal rival seria Pompeu. Però l’estratègia que va seguir  sempre Cèsar va 

ser la de portar els seus enemics al seu costat en comptes d’executar-los. Pompeu sabia 

que Cèsar era molt popular a Roma, i que la major fortalesa de la República estava a l'est, 

per la qual cosa va fugir a Grècia, on va preparar la guerra. Mentre Cèsar controlava 

moltes legions i gaudia de gran popularitat, Pompeu controlava la marina. Quan Cèsar va 

seguir a Pompeu a Tessàlia, malgrat que va tenir grans dificultats per obtenir provisions 

per les seves tropes, les aconseguí. Encara que ni Cèsar ni Pompeu desitgessin enfrontar-

se, es van veure obligats a lluitar a Pharsalus. Les tropes de Cèsar en sortiren victorioses, i 

Pompeu es veié obligat a fugir. Fugí a Egipte on va demanar ajuda a Ptolemeu, però 

aquest, en comptes de donar-li asil, va enviar soldats per matar-lo. Cèsar estava 

consternat pel crim, i va enterrar el seu rival amb els més alts honors. Aquest últim fet 

mostrava la misericòrdia amb què Cèsar volia que se l’identifiqués. 

 

PETREI 

Marc Petrei fou lloctinent de Pompeu a Hispània durant la Guerra Civil. Va ser derrotat a 

Ilerda, en el primer any de la guerra, però Cèsar li perdonà la vida. Tanmateix, Petrei no es 

donà per vençut i va participar en les batalles de Pharsalus i de Thapsus en el bàndol 

republicà. Després de la batalla de Thapsus es va suïcidar.  

El nom de Petrei s’esmenta per primera vegada el 62 aC, durant la campanya contra 

Catilina, líder d'una conspiració per fer-se amb el poder a Roma. Aquest complot havia 

estat desemmascarat per Ciceró,  i Catilina va haver de fugir a Etrúria, on tenia un exèrcit 

a les seves mans. El cònsol Gai Antoni va liderar l'exèrcit  que va ser enviat per lluitar 

contra Catilina, però Antoni es va posar malalt just el dia de la batalla (o bé va fingir-ho 

per evitar una confrontació contra Catilina). Automàticament se li va concedir a Petrei el 

lideratge de l’exèrcit. Petrei obtingué bons resultats guanyant la batalla final de la 

campanya, prop de Pistoia. 
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L’any 59 aC, Petrei va ser senador. César, que va ser un dels cònsols d’aquell mateix any, 

es va enfrontar amb Cató sobre la reforma agrària, i el va amenaçar amb arrestar-lo. Un 

gran nombre de senadors van acompanyar Cató, però va ser Petrei qui va fer la declaració 

més punyent, en resposta a una reprimenda del propi César, dient: “ Jo prefereixo estar 

amb Cató abans que amb tu”. 

L'any 55 aC,  li van ser donades les dues províncies d’Hispània a Pompeu, però ell no tenia  

pas intenció d’anar a Hispània. Per fer això, va enviar-hi Petrei i Afrani. Tots dos homes 

estaven encara a Hispània, quan la Guerra Civil esclatà l'any 49 aC. Aleshores, els van 

assignar cinc legions i un gran nombre d'auxiliars, esdevenint així el més poderós dels 

exèrcits que tenia Pompeu. César va decidir no fer cas a Pompeu, i en lloc de dirigir-se cap 

a Grècia, que va ser on es va exiliar el govern republicà, va optar per fer front a l'amenaça 

d’Hispània. Petrei i Afrani van resistir a Ilerda, on després d'alguns èxits inicials, es van 

veure obligats a rendir-se. El seu exèrcit va ser dissolt, i Cèsar, mostant-se misericordiós, 

va perdonar la vida als dos comandants. 

Tots dos homes, malgrat la derrota a Hispània, es van reunir amb Pompeu. Petrei va 

lluitar en la batalla de Pharsalus (48 aC). Va tenir la sort de poder-se escapar i es va unir 

amb Cató a Patras i es va quedar amb ell quan Cató va decidir continuar la lluita d'Àfrica. 

Va lluitar a la batalla de Ruspina, on va ser ferit, i a Thapsus (46 aC), on Pompeu va ser 

finalment derrotat. Arran d'aquesta batalla, Petrei va acompanyar el rei Juba I de Numídia 

i va tractar de trobar-hi un refugi segur. Com que no el van trobar, els dos homes es van 

suïcidar. 
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AFRANI 
Luci Afrani va ser partidari de Pompeu, va ser derrotat per César en la primera gran 

batalla de la Guerra Civil, a Ilerda (49 aC). Va sobreviure en les batalles de Dyrrhachium i 

Pharsalus, i  poc després de l'última batalla,  a Thapsus, va ser assassinat. 

Probablement Afrani era un novus homo, algú que va saltar a la fama tot i no provenir 

d'una família aristocràtica. Devia el seu ascens a Pompeu, a qui va servir com un dels seus 

legats durant la guerra contra Sertori a Hispània (el 77 aC). Encarregat del comandament 

de l'ala esquerra de l'exèrcit de Pompeu durant un enfrontament amb Sertori al riu Sucro 

(Xúquer), va derrotar les forces que s'enfrontaven amb ell, mentre que Pompeu estava 

patint la derrota a l'altra ala. 

Afrani va continuar servint com un dels llegats de Pompeu durant la tercera guerra contra 

Mitridates (75-76 aC). Llavors Pompeu va arribar a l'escena de la batalla quan ja havia 

estat pràcticament rematada per Lucul·le. Pompeu, una altra vegada, es va endur gran 

part del prestigi de la guerra. Afrani va fer-se càrrec d'Armènia, mentre que Pompeu va 

envair el Pont derrotant les forces d'assalt liderades pel rei part. 

Aquest èxit militar va anar seguit d’un triomf polític: Pompeu va subornar l'electorat romà 

per elegir Afrani com un dels cònsols el 60 aC. Ell no tenia gaire afany per guanyar el 

consolat. El 59 aC va exercir com a governador de la Gàl·lia Cisalpina. Durant aquest any, 

va rebre un triomf sobre els gals, però Ciceró només una ovatio (un honor inferior al 

triomf). 

L'any 55 aC, a Pompeu li van ser concedides les dues Hispànies després del seu segon 

consolat, però no tenia cap intenció de marxar de Roma. Quan va esclatar la Guerra Civil,  

Afrani estava en qualitat de lloctinent de Pompeu a Hispània. No va ser capaç d'impedir 

que els homes de Cèsar creuessin els Pirineus. En la campanya d'Ilerda, ell i Petrei van ser 

incapaços de controlar tota la regió, tot i la superioritat numèrica, el suport local i de les 

tribus del voltant i de disposar del factor terreny a favor. En conseqüència, el 49 aC es van 

veure obligats a rendir-se. Cèsar va ordenar dissoldre els seus exèrcits, i després els va 

deixar anar en pau. 
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Afrani es va obrir pas a través de la Mediterrània i es va unir a Pompeu a Dyrrhachium, a 

l'Adriàtic. Arran de la victòria de Pompeu a Dyrrhachium, Afrani va defensar que l'exèrcit 

havia de creuar de nou a Itàlia, capturar Roma i deixar Cèsar com el general de les 

províncies aïllades. Aquesta opinió va ser ignorada, i Pompeu va optar per seguir Cèsar a 

Tessàlia, on va patir la derrota a Pharsalus el 9 d'agost del 48 aC. Afrani va liderar el 

campament pompeià durant la batalla, i després de la derrota, va poder escapar-se a 

Àfrica, on es va unir al gruix de l'exèrcit pompeià, que quedà sota les ordres de Cató. 

Afrani va estar a la batalla de Thapsus (46 aC), que sentenciava la derrota final. 

Tanmateix, Afrani va intentar escapar a Mauritània. Va ser capturat per Sittius, un general 

mercenari contractat per la facció popular, que havia fet la seva fortuna al nord d'Àfrica 

abans de mostrar el seu suport a César. Afrani va ser assassinat pocs dies després de ser 

capturat, possiblement sense que Cèsar tingués constància d’aquest fet. 
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4. L’EXÈRCIT ROMÀ AL FINAL DE L’ÈPOCA 

REPUBLICANA 

L’exèrcit, és important no oblidar-ho, va ser l’eina de la qual tots els militars ambiciosos 

es van servir per acumular diners i poder. L’exèrcit va estar en mans de gent cobdiciosa i 

àvida de poder com ho van ser Sul·la, Màrius, Cèsar, Pompeu, i més tard Marc Antoni i 

Octavi. Això va fer que canviés el sistema polític. 

Com que la Batalla de Lleida forma part d’una Guerra Civil, cal tenir en compte que els 

exèrcits estaven entrenats, formats i armats amb les mateixes tècniques, els mateixos 

generals i les mateixes armes. Per tant la qüestió no era qui disposava de millor 

armament o millors exèrcits, sinó qui duia a terme millor l’estratègia. 

L’exèrcit no ha estat en totes les èpoques armat, administrat i jerarquitzat de la mateixa 

manera. Màrius va introduir diverses reformes pel que fa a l’organització militar, a 

l’administració de les províncies... No em dedicaré a explicar totes les mesures que 

Màrius va introduir, però sí algunes. Màrius va professionalitzar l’exèrcit, quan abans 

estava format per ciutadans de Roma i es jerarquitzava segons la seva riquesa (triarii, els 

més rics i millor equipats, els principes i hastati de categoria benestant i els velites, els 

més pobres de tots i que ocupaven la primera línea en el camp de batalla). Com gairebé 

tots els exèrcits moderns, tenia una jerarquia instaurada. Els centurions d’infanteria i els 

decurions de cavalleria constituïen una línea de comandament subalterna, distinta del 

grup d’oficials. Es tracta de militars de carrera.  

L’organització més coneguda és la de la legió. Està formada per deu cohorts que es 

divideixen cadascuna en tres manípuls o maniples, és a dir, en sis centúries, tret de la I, 

que compta amb cinc, però amb el doble d’efectius. A cada cohort hi ha els següents 

càrrecs de major a menor grau: el pilus prior, el princeps prior, l’hastatus prior, el pilus 

posterior, el princeps posterior i l’hastatus posterior. Si en la I cohort no hi ha un pilus 

posterior, es troba el primus pilus o primipiler, primer suboficial d’aquell rang per a tota la 

legió. El primipiler intervé en les reunions d’Estat amb el legat. 

Una legió tenia aproximadament uns 300 membres de cavalleria dividits en deu 

esquadrons de 30 dispositius. Cada esquadró estava capitanejat per un decurió. L’exèrcit 
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de Cèsar comptava amb tropes auxiliars, que solien ser gals, celtes o de les contrades on 

estava lluitat. Tot i que formaven diferent, les topes auxiliars lluitaven sota les ordres dels 

generals romans. 

Cada legió constava d’especialistes en enginyeria i en construcció per si era necessari 

aixecar un pont, fer màquines i  paranys per preparar un assalt o, fins i tot, embarcacions. 

Una reforma que Màrius va introduir en l’exèrcit va ser la reducció de la impedimenta. El 

legionari a partir de la mesura marianista havia de carregar les seves pròpies armes, 

l’armadura, l’escut, un sac de dormir, dues estaques, una pala, una falç i l’olla on cuinar.  

El pes total de tot el bagatge oscil·la entre els 34 i els 45 kilograms. Cada esquadró de vuit 

persones (contubernium) tenia una mula perquè transportés els aparells més pesants com 

la tenda de campanya, el molí de pedra per moldre el gra, probablement les estaques, 

torba i cistells de vímet per remoure la terra. 

Quant a l’armament de què disposaven a final de l’època republicana, consta que duien 

un escut (scutum) de forma ovalada, d’uns 60 cm d’amplada per uns 110 d’allargada. 

Estava construït per plaques de fusta enganxades una sobre l’altra envoltat per una llanda 

de metall fos a la cantonada. Al centre hi havia una protecció central que sobresortia i 

servia per atacar l’oponent. 

En temps de Cèsar, els legionaris vestien una cota de malla damunt de la túnica 

estàndard. Les  principals armes ofensives del legionari eren: la javelina (pilum) i l’espasa 

(gladius). Segons sembla, el pilum es devia llançar des de la llunyania per inhabilitar algun 

enemic. L’espasa no estava feta per tallar, sinó que era per punxar. La tècnica que 

empraven els legionaris a l’hora d’atacar era empunyar el gladius amb la dreta i amb 

l’esquerra es protegien amb l’scutum. Amb l’escut no només es protegien. També els 

servia per clavar la protuberància central a la cara de l’enemic mentre li clavaven l’espasa 

al tors. Els soldats duien calçat: sandàlies de cuir (caliga). A la sola de sabata hi havia uns 

claus (clavii caligae) que ajudaven a arrapar-se millor al terreny. Tanmateix, les caligae 

havien de ser resistents i fermes per suportar tot tipus de condicions mediambientals i 

orogràfiques. 
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En la batalla d’Ilerda es narra que hi va haver la construcció de dos ponts de barques. 

Segurament, com apunta Cèsar les barques estaven construïdes de fusta, vímet i cuir. El 

costellam i la quilla o carena eren de fusta, el buc de vímets entreteixits i l’embarcació era 

coberta de cuirs 1. Es devien col·locar en línia perquè la infanteria pogués passar a l’altra 

llera del riu, i  com que la cavalleria també travessava la riba, devia disposar d’una 

plataforma plana per habilitar el pas dels cavalls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Caes. BC I 54, 2-3 
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5. LA CAMPANYA 

Any 49 aC. Cèsar espera resposta del Senat a la petició que havia plantejat sobre la seva 

elecció per a la candidatura del consolat de l’any següent, 48 aC. El Senat havia promulgat 

un decret llei que invalidava qualsevol candidat, si no es trobava presencialment a Roma. 

Això, evidentment, estava aprovat per desfavorir Cèsar, perquè ell havia de restar a la 

Gàl·lia fins a finals d’any (49 aC), atès que així ho determinava la Lex Pompeia Licinia. 

El Senat delibera sobre la situació. La facció senatorial republicana, és a dir, els 

pompeians, decanten la balança a favor de Pompeu i exigeixen que Cèsar hagi de 

llicenciar les seves tropes, fet que suposa prendre-li tot el poder militar si vol presentar-se 

com a cònsol. Finalment, el Senat decreta la suspensió del proconsolat de Cèsar a la 

Gàl·lia i li ho fa saber a través d’emissari. El Senat prohibeix  el veto1 al tribunat de la plebs 

perquè estava en mans de populars. D’aquesta manera el Senat s’assegurava que es 

promulgaria tot el que ell mateix aprovés.  

El Senat acusa Cèsar i fa tot el possible a través del senatus consultum ultimum2  o 

senatconsult per fer front a la causa cesariana. Es fa el repartiment de les províncies als 

magistrats i a cap cesarià li cedeixen una provincia.  

Es fan lleves per tot Itàlia, es requisen armes, s’exigeixen diners dels municipis i es prenen 

els temples; tots els drets divins i humans són trasbalsats (tota Italia dilectus habentur, 

arma imperantur, pecuniae a municipiis exiguntur, e fanis tolluntur, omnia diuina 

humanaque iura permiscentur3). 

Cèsar es troba amb els tribuns de la plebs que havien hagut de marxar de la ciutat a causa 

del decret del Senat que invalidava el veto. 

Els pompeians, per altra banda, trameten ambaixadors a Cèsar per exposar-li el que el 

Senat havia cregut adient fer: llicenciar les tropes. Cèsar també els explica què vol i 

                                                             
1
 El veto és l’instrument polític que poden usar els tribuns de la plebs per oposar-se a qualsevol decisió 

proposada pels magistrats o pel Senat. El veto no invalidava la decisió, sinó que impedia el seu compliment.  
2
 El senatus consultum ultimum és un decret de llei que només s’aprovava quan la República estava en 

perill. D’aquesta manera, Cèsar és declarat enemic de la República. 
3 Caes. BC I 6, 7 
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afegeix que desitja que li ho facin saber a Pompeu. Mentrestant, Cèsar creu més 

convenient creuar el Rubicó que no pas parlamentar. 

Cèsar roman a Ariminum, actual Rímini, mentre que envia Marc Antoni, el famós Marc 

Antoni, a Arretium amb cinc cohorts. Cèsar ocupa Pisaurum, Fanum i Ancona amb una 

cohort. 

El pretor Termus, que havia estat enviat per Pompeu amb la missió de reclutar homes, 

ocupa Iguvium, actual Gubbio, amb cinc cohorts i hi fortifica la ciutadella. Per preparar el 

setge, Cèsar envia Curió amb tres cohorts. En saber-ho, Termus aixeca el campament i 

fuig. Curió es fa amb Iguium sense problemes. Els cesarians es van fent, a poc a poc, amb 

totes les poblacions veïnes i controlant el territori. 

Cèsar decideix anar cap a Auximum, actual Osimo, però es troba que l’havia ocupat Ati 

Varus, un partidari de Pompeu. Finalment, Cèsar el convida a fugir de la ciutat. Ati el creu 

i Cèsar es fa amb el control d’Auximum. 

La facció aristocràtica, mentrestant, fa lleves a l’Apúlia i a Càpua. Cèsar segueix avançant i 

arriba a Picè. Cingulum, actual Cingoli, es passa a la seva causa. 

Cèsar segueix  fins Asculum i la pren. Recupera Firmum, actual Fermo, i fa camí cap a 

Corfinium, on s’hi estarà uns dies. Mentre passa això, Marc Antoni fa que Sulmona es 

passi al bàndol cesarià. 

Cèsar rebé ajuda militar per preparar el setge a Corfinium amb vint-i-dues cohorts 

procedents de la Gàl·lia i amb tres-cents genets.  

Domici Ahenobarb4, que liderava la resistència pompeiana a Corfinium, s’assabentà a 

través d’una carta que Pompeu no tenia cap intenció d’ajudar-lo. És més, Pompeu li digué 

que s’unís a ell al més aviat possible. Tanmateix, Domici no avisà els seus soldats i els 

arengà per la batalla mentre ell ideava un pla de fugida. Els soldats, en saber que ideava 

deixar-los palplantats, l’agafaren i el lliuraren viu a Cèsar a canvi de no assetjar la ciutat i 

perdonar-los la vida. Cèsar respongué amb clemència i els ordenà que prenguessin una 

                                                             
4 Va ser cònsol el 54 aC. A Corfinium, va caure en poder de Cèsar, que el deixà en llibertat. Després dirigí la 

defensa de Massilia contra l’exèrcit de Cèsar. Va morir a Farsàlia. 
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decisió conjunta, mentrestant ell esperaria. Al quart dia, un dels alts càrrecs militars va 

voler parlamentar amb Cèsar. Cèsar va decidir deixar-los anar i que els soldats es 

passessin al seu bàndol fent un jurament. Fet això, aixeca el campament i marxa després 

de set dies. 

Pompeu, paral·lelament, marxa de Luceria, Canusium i d’aquí a Brundisium, actual Brindis. 

A Brundisium Pompeu es prepara, lleva la població, els arma i recluta a totes les cohorts 

de les contrades partidàries d’ell. Cèsar insisteix a parlar directament amb Pompeu i no 

amb mitjancers o intermediaris. 

Cèsar es plantà a Brundisium amb sis legions i s’adonà que gran part del govern havia 

marxat a l’exili cap a Dyrrhachium, on avui dia hi ha Durazzo a Albània. També havia partit 

gran part de l’exèrcit i només s’havien quedat vint cohorts a Brundissium. 

Cèsar es prepara per atacar el port de la ciutat, que es on estava aculat Pompeu. A més, 

ell comptava amb vaixells de càrrega que havia requisat. Preparats els dos bàndols per a 

la batalla, Cèsar envià el seu legat Canini Rebil5 per negociar (com anteriorment havia 

proposat) i signar la pau amb Pompeu. 

Canini va ser rebut per Escriboni Libó6 i li digué que sense la paraula dels cònsols, que ara 

eren a l’exili, no podien prendre decisions. Aquest subterfugi va servir per sortejar de 

pactar amb Cèsar. 

Pompeu s’endugué una sorpresa quan tornaren de Dyrrhachium les naus que havien estat 

utilitzades per transportar la primera part de l’exèrcit. 

A més, Pompeu, per tal d’evitar l’escomesa de Cèsar, prengué mesures de defensa tot 

bloquejant les portes de la ciutat. Aixecà barricades a les cruïlles i a les places, clavant 

bastons i estaques punxegudes als carrers (portas obstruit, uicos plateasque inaedificat ac 

fossas transuersas uiis praeducit atque ibi sudes stipitesque praeactuos defigit7). Pompeu 

tenia planejat partir la nit del 17 de març segons Mariner i Morató, amb tot l’exèrcit que 

restava a Brundisium. Gràcies als veïns del municipi, Cèsar sap què preparen i ordena 

                                                             
5 Gai Canini Rebil havia estat legat de Cèsar a la campanya de les Gàl·lies des del 52 aC. 
6
 Va ser partidari de Pompeu, i més tard va ser el seu consogre en casar-se la seva filla amb Sext Pompeu, fill 

de Pompeu. 
7 Caes. BC I 27, 3 
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atacar, però els mateixos veïns adverteixen dels ginys disposats a tota la ciutat i al recinte. 

Els soldats cesarians, amb la direcció de la població, aconsegueix en arribar al port fent 

una gran marrada i arriben just a temps per interceptar dues naus plenes de soldats 

pompeians. 

En aquest punt, Cèsar, veient que Pompeu havia fugit d’Itàlia cap a l’est amb el suport de 

gran part del Senat, decideix de no perseguir-lo per dos motius: el primer és que no té 

naus per travessar l’Adriàtic, i l’altre és que prefereix debilitar les bases on els pompeians 

tenen presència. Per tant, envia Valeri8 amb una legió a Sardenya i a Curió9 a Sicília amb 

tres legions. I ell es proposa d’atacar les bases pompeianes a Hispània. 

Cèsar, abans de partir cap a l’oest, passa per Roma i reuneix el que queda del Senat per 

denunciar tots els maltractaments soferts per part dels pompeians i les traïcions que ha 

hagut de patir. Després del parlament, sense perdre més temps, marxa cap a la Gàl·lia 

ulterior sense haver pogut executar cap dels seus projectes. A Massilia, Marsella, s’hi 

aquartera Domici Ahenobarb. Cèsar hi deixa en el seu lloc Dècim Brutus10 i el legat Gai 

Treboni11 mentre ell marxa cap a Ilerda on Afrani i Petrei tenen presa i fortificada la 

ciutadella de la ciutat. 

 

 

 

 

 
                                                             
8
 Legat de Cèsar. 

9Tribú de la plebs el 50 aC; íntimament unit a Cèsar, a qui serví lleialment. Morí a Àfrica derrotat pel rei 

Juba. 
10

 Va ser legat de Cèsar. Es distingí a la Guerra de les Gàl·lies per la seva tasca excel·lent. Durant Guerra civil 

obtingué dues victòries navals a Massilia. El 48 aC, Cèsar li va concedir el govern de la Gàl·lia Transalpina. 

No cal oblidar, però, que fou un dels assassins de Cèsar. 
11

 Va ser legat de Cèsar a Massilia. Havia estat qüestor l’any 60 i tribú de la plebs el 55 aC.  El 48 aC va ser 

elegit pretor urbà. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LA BATALLA 

L’any 49 aC, es va lliurar a Ilerda (Lleida) una batalla entre les dues faccions del Senat que 

es trobaven enfrontades en una Guerra Civil (49-45aC): cesarians i pompeians. És 

important remarcar que la batalla d’Ilerda no va ser un combat cos a cos, fit a fit, sinó que 

hi hagueren petites escaramusses. I que, a la part final de la batalla, Cèsar va dur a la 

pràctica la tècnica que ara es coneix com a estratègia d’atac indirecte, que li va donar la 

victòria. 

Abans de passar a la descripció de la batalla, cal situar on es trobaven els ponts, que són un 

element molt present i important en el transcurs del conflicte bèl·lic i els campaments de 

cadascun dels bàndols.  

Primerament, Fabi, legat de Cèsar a Hispània, va ordenar construir dos ponts1. El primer 

devia estar ubicat lluny d’Ilerda, aproximadament on avui hi ha el que comunica les 

localitats de Menàrguens i Tèrmens. I l’altre, el pons propior, més a la vora de la ciutat. 

Pons propior vol dir “pont proper” o “pont més proper”; aquest pont devia estar edificat 

entre l’actual Corbins i devia connectar amb l’altra banda del Segre (Sicoris) on hi ha 

l’actual localitat d’Alcoletge. 

Cal afegir que abans que arribessin tant els cesarians com els pompeians a Ilerda2, ja n’hi 

havia construït un de pedra3. 

Els pompeians, capitanejats per Afrani i Petrei, munten el campament al turó més elevat de 

la ciutat i al pla que hi ha just darrere. Tot apunta que el campament dels pompeians 

estava situat al turó de Gardeny i a la planícia que hi ha al sud-est d’aquest. També és 

important dir que els pompeians tenen guarnicions a la ciutadella i tenen sota el seu 

control el pont de pedra. 

En un primer moment, el campament dels fabians devia estar situat relativament lluny de 

la ciutat. El campament o castra que Fabi va instal·lar als afores d’Ilerda està situat on avui 

                                                             
1 Caes. BC I 40, 1. 
2
Luc. IV, 11-14: “Colle tumet modico lenique excrevit in altum/ pingue solum tumulo: super hunc fundata 

vetusta/ surgit Ilerda manu; placidis praelabitur undis/ Hesperios inter Sicoris non ultimus amnis”. 
3 Luc. IV, 15-16: “saxeus ingenti quem pons amplectitur arcu/ hibernas passurus aquas”. 
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es troba el veïnat del Secà de Sant Pere. En el moment en què Cèsar agafa les regnes de la 

batalla trasllada el campament a un petit monticle una mica més a prop del dels 

pompeians, és a dir, en una elevació prop de Gardeny, que deu correspondre on ara està el 

camp de la Unió Lleida Futbol i la presó4.  

La primera escaramussa tingué com a escenari els voltants de l’actual Alcoletge. Sembla 

que va tenir lloc el 20 de juny. Tots els estudiosos convergeixen en aquesta data. Dues 

legions de Fabi varen travessar el pont, escortant els farratjadors i els animals de la 

cavalleria perquè poguessin pasturar (fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Luc. IV, 16-18: “At proxima rupes/ signa tenet Magni nec Caesar colle minore/ castra levat: medius dirimit 

tentoria gurges.”  

 

Figura 1 
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Una vegada a la banda oriental del riu, es van trobar que el pont s’havia derruït a causa 

dels forts vents i el cabalós corrent del riu (uuentorum et aquae magnitudine)5. Afrani i 

Petrei, en veure la terra i les feixines que el riu arrossegava (ex aggere atque cratibus quae 

flumine ferebantur)6, ràpidament van fer passar pel pont de pedra quatre legions i tota la 

cavalleria per aprofitar l’avinentesa per escometre’ls (fig. 2).  

                                                             
5
 Caes. BC I 40, 3. 

6 Caes. BC I 40, 4. 

 

Figura 2 
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Luci Planc, legat de l’exèrcit de Cèsar, pressionat per les circumstàncies  en què es trobava, 

va ocupar una posició més alta i va ordenar a les seves legions que formessin en dues 

fileres situades en doble front en previsió d’un atac de la cavalleria per la rereguarda (fig. 

3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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En ple combat, Gai Fabi va enviar dues legions pel pons ulterior7 perquè temia el que 

realment estava succeint. Un cop van arribar les dues legions fabianes, l’enemic es va 

retirar del combat per retornar al campament8 (fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Així és com es refereix Cèsar al pont situat més lluny d’Ilerda. 

8 Caes. BC I 40, 7. 

 

Figura 4 
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Al cap de dos dies, el 22 de juny, Cèsar arriba als castra, procedent de Massilia (Marsella) 

amb nou-cents soldats de cavalleria. A partir d’aquest moment, Fabi queda en segon pla i 

Cèsar assumeix el lideratge. Ordena d’acabar aquella mateixa nit la reparació del pont que 

havia caigut i va deixar a la vora est sis cohorts9. Després d’inspeccionar el terreny, decideix 

traslladar el campament més a prop del de l’enemic. L’endemà, és a dir, el 23 de juny, 

desplegant l’exèrcit en triple filera (triplici instructa acie)10, Cèsar proposa a Afrani de lliurar 

la batalla en un terreny planer, però Afrani, sense intencions de lluitar, es retira al 

campament. Cèsar enretira els seus soldats per situar-se al campament a 400 peus11 al peu 

de la muntanya12. Mana cavar una rasa de quinze peus d’amplària, uns quatre metres i 

mig13. La construcció d’aquesta rasa va ser feta durant la nit: mentre dues fileres de soldats 

estaven en estat d’alerta, la tercera filera realitzava les obres d’amagat14. 

L’endemà, 24 de juny, Cèsar va assignar a una legió la fortificació de cadascun dels costats 

del campament, mentre cavava una rasa de la mateixa profunditat i amplària que la 

construïda el dia anterior. Les legions restants, les va desplegar en ordre de batalla contra 

l’enemic. Afrani i Petrei, caps de l’exèrcit de Pompeu, amb la finalitat de destorbar les 

obres i mostrar-se temibles davant l’enemic, baixaren amb les seves legions fins al peu del 

turó. En aquest punt, l’exèrcit de Cèsar i el d’Afrani i Petrei es trobaren cara a cara15. 

Malgrat això no hi hagué un combat frontal, sinó petites escaramusses16. Segons Lucà, el 

primer dia en què hi ha una escaramussa fou el segon dia de la campanya comptant des 

que Cèsar havia arribat a Ilerda. Tanmateix, l’enemic no deturà la construcció de les obres. 

Després, es retiraren els dos bàndols, cadascú al seu campament17.   

Al tercer dia d’ençà que Cèsar havia posat els peus en terreny ilerdenc, el seu campament 

ja tenia una estacada que, mínimament, el protegia18.  

                                                             
9 Caes. BC I 41, 2. 
10

 Caes. BC I 41, 2. 
11

 Uns 118 metres aproximadament. 
12

 Caes. BC I 41, 3. 
13

 Luc. IV, 28-31: “prono cum Caesar Olympo/ in noctem subita circumdedit agmina fossa,/ dum primae 
perstant acies, hostemque fefellit/ et prope consertis obduxit castra maniplis”. 
14

 Caes. BC I 41, 4-5. 
15

 Caes. BC I 42, 1. 
16 Luc. IV, 24-26: “Prima dies belli cessavit Marte cruento/ spectandasque ducum vires numerosaque signa/ 
exposuit”. 
17

 Caes. BC I 42, 2-3. 
18 Caes. BC I 42, 4. 
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6.1. COMBAT AL PUIG BORDELL 

El Puig Bordell19 es troba a 450 metres entre el cim  de l’actual Seu vella i el turó de 

Gardeny, on era situat el camp d’Afrani. Aquest combat, com el seu nom indica, va ser 

lliurat al Puig Bordell20.  

Cèsar va voler fer-se amb aquest petit pujol perquè d’aquesta manera podria interceptar el 

camí que connectava la ciutadella, que correspon on hi ha la Seu Vella avui dia21 i el 

campament dels optimates. En aquest passatge es manifesta la divergència entre els textos 

de Lucà i de Cèsar. Lucà 

no compta de manera 

igual els dies com ho fa 

Cèsar22. Lucà narra els 

fets dient que el combat 

al Puig Bordell succeeix 

en el primer dia de la 

campanya, quan en 

realitat és fals. Àdhuc 

Cèsar podria tallar i fer-se 

amb el pont de pedra de 

la ciutat23. Amb aquestes 

previsions, Cèsar desplega 

tres legions del 

campament, i una vegada formades en un lloc idoni, ordena que les tropes de xoc 

(antesignani) avancin de pressa per ocupar el puig (fig. 5).  

                                                             
19

 En el mateix lloc on hi havia el Puig Bordell actualmente hi ha uns jardins públics que duen el nom de La 

Serreta. 
20 Caes.BC I 43, 1: “Erat inter oppidum Ilerdam et proximum collem ubi castra Petreius atque Afranius 
habebant, planities circiter passuum CCC, atque in hoc fere medio spatio tumulus erat paulo editior”. 
21

 Caes. BC I 43, 2: “quem si occupauisset Caesar et communiuisset, ab oppido et ponte et commeatu omni 
quem in oppidum contulerant se interclusurum aduersarios confidebat”. 
22

 Luc. IV, 32-34: “Luce nova collem subito conscendere cursu,/ qui medius tutam castris dirimebat Ilerdam,/ 

imperati”. 
23 Vegeu notes 2 i 3. 

 

Figura 5 
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Les cohorts d’Afrani que 

muntaven guàrdia als peus 

del turó del campament s’hi 

adrecen tan ràpidament 

com poden per una drecera 

de manera que hi arriben 

primer. Prenen la posició i 

pal·lien l’atac dels cesarians 

(fig. 6).  

 

 

 

No només això, sinó que 

amb els reforços que 

arriben, els enemics 

repel·leixen els cesarians i 

els obliguen a girar cua i 

retirar-se cap a les ensenyes 

de les legions24 (fig. 7).  

 

 

 

                                                             
24 Caes. BC I 43, 3-5. 

 

Figura 6 

 

 

Figura 7 
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Aquest passatge també el descriu Lucà, tot i que de manera molt diferent. Lucà diu que 

intervé la cavalleria cesariana, mentre que Cèsar en els seus Comentarii no parla en cap 

moment de la cavalleria25. 

A Cèsar el va sobtar molt la tàctica que van seguir els enemics, fet que va trastocar els seus 

i els va obligar a retirar-se: 

La manera de lluitar d’aquells soldats era que, de primer, corrien amb gran empenta, 

prenien la posició amb audàcia, no mantenien gaire llur formació i combatien separats 

i esparsos; si es veien atacats durament, no consideraven vergonyós de fer-se enrere i 

abandonar la posició, acostumats com estaven amb els lusitans i altres bàrbars a una 

forma estrangera de combatre; perquè succeeix sovint que el soldat, allà on s’ha fet 

veterà, es deixa influir molt pel costum d’aquelles contrades. Aquesta tàctica 

desconcertà aleshores els nostre, no avesats a aquesta mena de lluita; pensava que els 

envoltaven pel flanc descobert, en 

veure’ls córrer d’un a un; ells 

entenien, però, que els calia 

conservar els rengs i no allunyar-

se de les ensenyes ni tampoc 

abandonar sense causa greu la 

posició que havien ocupat. Per 

això, veient desbandades les 

tropes de xoc, la legió que havia 

format en aquella ala no conservà 

el terreny, i es retirà al turó de 

més a prop
26 (fig. 8). 

                                                             
25

 Luc. IV, 34-47: “: Hoc hostem pariter terrorque pudorque/ inpuluit et rapto tumulum prior agmine cepit./ 

His virtus ferrumque locum promittit, at illis/ ipse locus. Miles rupes oneratus in altas/ nititur adversoque 

acies in monte supina/ haeret et in tergum casura umbone sequentis/ erigitur. Nulli telum vibrare vacavit,/ 

dum labat et fixo firmat vestigi apilo,/ dum scopulos stirpesque tenent atque hoste relicto/ caedunt ense 

viam. Vidit lapsura ruina/ agmina dux equitemque iubet succedere bello/ munitumque latus laevo 

praeducere gyro./ Sic pedes ex facili nulloque urguente receptus/ inritus et victor subducto Marte pependit.” 
26

 Caes. BC I 44: “Genus erat pugnae militum illorum ut magno impetu procurrerent, audacter locum 
caperent, ordines suos non magnopere seruarent, rari dispersique pugnarent; si premerentur, pedem referre 
et loco excedere non turpe existimarent, cum Lusitanis relisquisque barbaris genere quodam <peregrino> 
pugnae adsuefacti; quod fere fit, quibus quisque in locis miles inueterauerit, ut multum earum regionum 
consuetudine moueatur. Haec tum ratio nostros perturbauit insuetos huius generis pugnae; circumiri enim 
sese ab aperto latere procurrentibus singulis arbitrabantur; ipsi autem suo sordines seruare neque ab signis 
discedere neque sine graui causa eum locum quem ceperant dimiti censuerant oportere. Itaque pertubatis 
antesignanis, legio quae in eo cornu constiterat locum non tenuit atque in proximum collen sese recepit”. 

 

Figura 8 
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Cèsar, en veure que fins al moment tot no li sortia tal i com havia previst, envia en 

ajut la novena legió per aturar l’enemic que perseguien delerosament els cesarians27. 

Aconsegueix de fer girar cua els enemics i els obliga a replegar-se cap a la fortalesa de 

la ciutat, sota la muralla. La novena legió, perseguint l’enemic, avança fins als peus 

del turó on es troba Ilerda, un lloc desfavorable. Quan intenta retirar-se, l’ataquen els 

enemics des d’una posició més elevada (fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Caes. BC I 44, 1. 
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L’indret no era gens propici per a l’exèrcit de Cèsar perquè era abrupte i espadat a banda i 

banda (praeruptus locus erat, utraque ex parte derectus28). Amb prou feines hi cabien tres 

cohorts29  i la cavalleria no els hauria servit de res. En canvi, des de la fortalesa hi havia un 

pendent més lleu, i era allí on estaven replegats els cesarians ocupant un lloc de quatre-

centes passes30. Lluitaven sense compassió, resisistint tots amb valentia, i suportant totes 

les ferides (atque omnia vulnera sustinebant31). 

A mesura que avançava el combat, els reforços dels pompeians arribaven continuadament 

per suplir els homes 

fatigats. Aquesta mateixa 

estratègia també la va 

utilitzar Cèsar. 

Portaven ja cinc hores 

lluitant arraconats pels 

afranians, que eren 

majoria, però tot i això els 

soldats no es retiraven. 

Tanmateix com que ja 

havien exhaurit els 

projectils i estaven cansats 

de resistir, van emprendre 

de cop i volta un atac 

muntanya amunt32. Això 

provocà la retirada 

immediata dels pompeians 

(fig. 10). 

                                                             
28

 Caes. BC I 45. 
29

 Aproximadament uns 1800 homes. 
30

 Uns 600 metres. 
31

 Caes. BC I 45. 
32 Caes. BC I 46, 1. 
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Els afranians es van refugiar dins la muralla de la ciutat, fet que va afavorir que els 

cesarians tinguessin via lliure per retirar-se (fig. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el combat, hi hagué baixes per tots dos bàndols: pel que fa  als cesarians, van 

resultar ferits més de sis-cents homes i en caigueren setanta, entre els quals Quint Fulgini, 

centurió del primer manípul de llancers de la legió catorzena. I pel que fa als afranians, 

moriren més de dos-cents soldats i cinc centurions, entre ells Titus Cecili, centurió 

primipiler. 

D’ençà que va finalitzar la lluita, es dóna la circumstància que cada bàndol pensava que 

n’havia estat el guanyador. Els pompeians, perquè havien actuat de manera ràpida als 

 

Figura 11 
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moviments a l’atac sorpresa de l’enemic i perquè havien mantingut la posició en el turó 

que havia estat el desencadenant d’aquell combat acarnissat. 

Els cesarians defensaven que, malgrat la inferioritat numèrica i el lloc desfavorable on es va 

batallar, no s’havien rendit, sinó que havien suportat l’atac durant 5 hores. No només això, 

sinó que havien fet recular l’enemic fins a tancar-lo dins la muralla escalant el turó espasa 

en mà. 

Els enemics de Cèsar van fortificar el turó amb grans defenses i hi destacaren una 

guarnició. 

 

6.2. AIGUAT. CÈSAR DESPROVEÏT DE QUEVIURES. 

ARRIBADA D’UN COMBOI 

Al cap de dos dies, 28 de juny, s’esdevingué un contratemps que perjudicaria Cèsar gran 

part de l’estada a Ilerda. Va haver-hi uns aiguats estivals que s’ajuntaren amb les neus que 

es fonien de totes les muntanyes33 (ex omnibus montibus nives proluit34). Lucà conta això 

diferent35. Això va provocar que el nivell de l’aigua del Segre augmentés el seu cabal i 

destrossés els dos ponts que havia construït Fabi. La caiguda dels ponts suposava un 

gravíssim problema per a l’exèrcit cesarià perquè ara es trobava sense poder creuar el riu, 

per dur a pasturar les bèsties. 

Al riu Cinca, a uns 45 km del Segre, tampoc s’hi podien dirigir perquè també s’havia 

desbordat. Per tant, es trobaven reclosos a l’espai entre el Sicoris (Segre) i el Cinca. Cèsar 

va demanar ajut d’abastiment a Itàlia i a la Gàl·lia, però els reforços tampoc podien creuar 

el riu. A més, els pobles en aliança amb Cèsar estaven desproveïts de blat i els farratjadors 

                                                             
33 Cèsar, en el text en llatí, escriu el plural nives. L’ús del plural poètic vol magnificar la quantitat d’aigua que 
baixava fosa. 
34 Caes. BC I 48, 2. 
35 Luc. IV, 83-89: “Iamque Pyrenaeae, quas numquam solvere Titan/ evaluit, fluxere nives fractoque 

madescunt/ saxa gelu; tum, quae solitis e fontibus exit,/ non habet unda vias: tam largas alveus omnis/ a ripis 

accepit aquas. Iam naufraga campo/ Caesaris arma natant inpulsaque gurgite multo/ castra labant: alto 

restagnant flumina vallo”. 
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que havien marxat lluny no podien retornar, perquè el riu els bloquejava el pas36. Segons 

Lucà, es trobaven mancats d’avituallament i bestiar i la fam assetjava els soldats37. 

Els farratjadors eren fustigats per lusitans proveïts d’armament lleuger i els cetrati 

d’Hispània citerior, coneixedors d’aquelles contrades. Els lusitans tenien facilitat per 

travessar el riu perquè ho feien mitjançant odres com a flotadors38. 

Afrani havia fet portar tot el blat dels voltants d’Ilerda a la ciutat per abastir-se, mentre que 

els cesarians havien exhaurit les seves existències. Com que es trobaven en guerra, Cèsar 

va manar que s’enduguessin als pobles veïns el bestiar, que era l’altra font alimentària. 

Afrani, per altra banda, tenia abundància de tot. La sort li era favorable, perquè el pont de 

pedra no va caure durant la riuada i, per tant, tenia accés a la vora oriental del riu on Cèsar 

no podia anar de cap de les maneres. 

Cèsar, però, va intentar refer els ponts caiguts. Tanmateix, ni la inundació, ni l’enemic ho 

permetien. L’aigua baixava en un corrent molt ràpid, i l’enemic esperava Cèsar a la vora est 

del riu. Els pompeians destorbaven els seus enemics disparant sagetes per impedir que 

aixequessin un pont39. 

Sagitaris rutens40 i cavalleria gal·la, amb molts carros i gran quantitat d’impedimenta, que 

venien a petició de Cèsar, es van deturar a la vora est del riu. Entre ells hi havia 

ambaixadors dels pobles, joves de bona casa, fills de senadors, i  d’equites41 i legats de 

Cèsar. Tots estaven aturats a la riba contrària del riu d’on Cèsar estava instal·lat42. 

Afrani s’assabentà d’aquesta nova situació, i, de nit, sortí amb tota la cavalleria i tres 

legions. Els atacà per sorpresa copant-los primer amb la cavalleria. Els gals presentaren 

                                                             
36 Caes. BC I 48, 3-4. 
37 Luc. IV, 90-96: “Non pecorum reptus faciles, non pabula mersi/ ulla ferunt sulci: tectarum errore viarum/ 

fallitur occultis sparsus populator in agris./ Iamque comes semper magnorum prima malorum saeva fames 

aderat nulloque obsessus ab hoste/ miles eget: toto censu non prodigus emit/ exiguam Cererem.” 

38
 Caes. BC I 48, 7. 

39
 Caes. BC I 50, 1-3. 

40
  Els rutens habitaven els actuals departaments francesos d’Aveyron i Tarn, aproximadament. 

41 Els equites eren una classe d’homes apareguts a finals del segle III aC.  Els equites o cavallers havien fer 
fortuna gràcies al comerç i a les finances, i és important dir que no solien tenir càrrecs polítics. Ara bé, no 
volia dir que no s’interessessin pas per la política. 
42 Caes. BC I 51, 1-3. 
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combat i resistiren l’atac de la cavalleria, però quan arribaren les ensenyes de les legions 

decidiren enretirar-se a les muntanyes veïnes sense gaires baixes. Probablement aquest 

conjunt de muntanyes baixes es devia tractar de la serra d’Almenara. Mentre la cavalleria 

gal·la guerrejava, els que anaven a peu van tenir temps de refugiar-se en indrets elevats. 

Les pèrdues no foren gaire considerables: només dos-cents arquers, alguns genets i no 

gaires atzemblers i poca impedimenta (desiderati sunt eo die sagitarii circiter CC, equites 

pauci, colonum atque impedimentorum non magnus numerus43). 

Tots els fets anteriors van provocar un augment exorbitant del preu del modi de blat44 (Pro 

lucri pallida tabes: non dest prolato ieiunus venditor auro!45). La carestia del blat havia fet 

disminuir les forces als soldats, mentre els atzucacs creixien dia a dia. En poc temps, la 

situació s’havia capgirat tant que els soldats cesarians es trobaven mancats del més 

necessari: el menjar. 

Per solucionar la qüestió dels aliments, Cèsar va manar als atzemblers d’anar a les 

poblacions de la zona amb la finalitat de portar bèsties per nodrir els soldats46. 

Mentrestant, els pompeians gaudien de blat i no els escassejava res. Aquests eren tinguts 

com a vencedors. 

Afrani i Petrei enviaren missives a Roma farcint el text de llurs gestes. Àdhuc deien que la 

guerra semblava ja acabada. Una vegada arribades aquestes noves a Roma, hi va haver 

gent que es va apropar a la casa d’Afrani per fer arribar a la seva família les felicitacions. 

Molts també anaven a trobar Pompeu per dur-li aquestes notícies favorables47.  

 

 

 
                                                             
43 Caes. BC I 51,6. 
44 Un modi equivalia a 8,75 litres. Un denari, era una moneda d’argent que valia quatre sestercis. El preu 
corrent del blat era d’un denari el modi, però ara valia cinquanta denaris el modi. Per tant, havia pujat 
cinquanta vegades el preu habitual. 
45

 Luc. IV, 96-97. 
46

 Caes. BC I 52, 4. 
47 Caes. BC I 54, 4-5. 
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6.3. CONSTRUCCIÓ D’UN PONT NOU 

Sense poder construir un pont, perquè Afrani els vigilava de ben a prop, Cèsar decidí de 

construir un pont de barques48. Lucà coincideix amb Cèsar en aquest passatge49. Les 

barques estaven construïdes de fusta, vímet i cuir. El costellam i la quilla o carena eren de 

fusta, el buc de vímets entreteixits i l’embarcació era coberta de cuirs. 

De nit, les porta en carros enganxades de dues en dues a vint-i-dues milles del campament, 

prop de Sant Llorenç de Montgai, a més de trenta quilòmetres del campament. El pont 

queda enllestit el 12 de juliol. El que no queda clar és com va creuar el Noguera 

Ribagorçana, ni per què va determinar de fer-ho tan lluny. Cèsar passa a l’altra riba  i hi 

mana de fortificar el pendent abans que siguin descoberts per l’enemic. Ordena creuar una 

legió perquè s’encarregui d’aquesta feina. En dos dies ja han acabat de construir un pont 

començat des de les dues bandes. Això fa que el comboi gàl·lic i els atzemblers creuin i 

proveeixin de blat els soldats cesarians50. 

Aquell mateix dia torna a haver-hi una escaramussa que acabarà bé pel bàndol de Cèsar. 

Els cesarians creuen el pont amb un gran nombre de cavallers. La cavalleria cesariana ataca 

els farratjadors enemics i capturen gran quantitat d’animals i presoners. Unes cohorts de 

cetrati, enviades per ajudar els farratjadors, es distribueixen tàcticament en dues parts: 

una, per custodiar el botí, i l’altre per defensar els farratjadors de l’atac. Una cohort 

enemiga  disseminada que estava en una posició avançada respecte de les altres és 

encerclada i exterminada. Els cavallers cesarians, sans i estalvis, van retornar al campament 

pel mateix pont per on havien creuat i amb un gran botí51. 

 Arribats en aquest punt de la batalla, si es continua llegint la font principal, és a dir, els 

Comentaris de la Guerra Civil de Cèsar hi ha una digressió de l’autor. Cèsar trasllada l’acció, 

de sobte, a Massilia (Marsella). Els estudiosos han plantejat diverses hipòtesis per justificar 

aquest excurs. Mariner és qui proposa que és només una qüestió d’estil, d’estètica literària 

no mancada de raons psicològiques: en descriure totes les penúries que van haver de 

                                                             
48

 Caes. BC I 54, 1-2. 
49

 Luc. IV, 138-140: “His ratibus traiecta manus festinat ultrimque/ succisum curvare nemus fluviique ferocis/ 

incrementa timens non primis robora ripis/ inposuit, medios pontem distendit in agros”. 
50

 Caes. BC I 54, 4-5. 
51 Caes. BC I 55, 1-2. 
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suportar a Ilerda, intercala el capítol de la batalla naval a Massilia perquè li és agradable de 

parlar i exposar les bones notícies provinents de la Gàl·lia. En qualsevol cas, és molt 

possible que l’alteració de l’ordre lògic dels esdeveniments respongui a fins 

propagandístics. 

 

6.4. CONTINUA LA CAMPANYA. DESERCIONS DE 

POBLES AFINS A AFRANI 

Després, havent enllestit la construcció del pont, la sort (Fortuna), segons Cèsar, els ve de 

cara52. L’enemic, atemorit per la força de la cavalleria cesariana, no gosa apropar-se tant al 

campament contrari, per poder retirar-se’n ràpid. I com a conseqüència, els farratjadors 

recollien l’aliment en un espai més reduït. Es donava el cas que quan veien de lluny la 

cavalleria cesariana, llançaven els feixos recollits i fugien cames ajudeu-me. Finalment, van 

optar per farratjar de nit53. 

Oscenses i calagurritans, cotributaris dels oscenses54 envien a Cèsar una ambaixada per 

aliar-se amb ell. Darrere d’aquests, s’hi sumen els tarraconenses, els jacetans, els ausetans i 

els il·lurgavonenses, tribu situada prop de l’Ebre55. Cèsar demana que contribueixin amb el 

proveïment de blat als seus i que cedeixin animals de bast. Es passa al bàndol de Cèsar fins 

una cohort d’il·lurgavonenses. Tot això va propiciar un gir al decurs de la batalla. 

Consumada l’adhesió de les tribus a l’exèrcit cesarià, finalitzada la construcció del pont i 

solucionat el problema de proveïment, el vent bufava a favor de Cèsar. 

                                                             
52

 Caes. BC I 59, 1. 
53

 Caes. BC I 59, 2-3. 
54

 El territori dels calagurritans, tenia com a centre Calagurris Fibularensis (avui Loarre) que no s’ha de 
confondre amb Calagurris Nassica (avui Calahorra), i havia estat posat pels romans sota els domini dels 
oscenses (d’Osca). 
55

  Els tarraconenses són els de la regió de Tarraco (Tarragona), capital del cosetans. Els jacetans ocupaven el 
territori de Jaca (Osca). Alguns editors han cregut que caldria llegir lacetans, tribu que vivia al litoral català, 
perquè tot seguit parla del ausetans, habitants d’Osona. Els il·lurgavonenses tenien com a capital Dertosa 
(Tortosa) i ocupaven el territori del Delta de l’Ebre, part de l’actual província de Castelló (del Montsià a les 
serres del Maestrat) i riu amunt fins a l’aiguabarreig amb el Cinca. 
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La dissipació dels rumors de l’arribada de Pompeu amb legions auxiliars per Mauritània 

també va fer que altres tribus llunyanes deixessin de ser partidaris d’Afrani i es posessin al 

costat de Cèsar. 

 

6.5. DESVIACIÓ DEL SEGRE. ELS AFRANIANS 

DECIDEIXEN DE REFUGIAR-SE A LA CELTIBÈRIA 

Cèsar, per tal que la cavalleria no fes sempre una gran marrada per accedir al pont, va 

aprofitar per excavar diversos canals de trenta peus d’amplària56 pels quals va desviar una 

part del Segre i va provocar-hi un gual57 (Ac, ne quid Sicoris repetitis audeat undis,/ 

spargitur in sulcos et scisso gurgite rivis/ dat poenas maioris aquae58).  A tres milles al nord, 

a 4,5 km del campament, Segre amunt, el riu és més fàcil de travessar a gual59. El gual era 

d’uns nou metres. 

Afrani i Petrei, en veure que Cèsar podria travessar el Segre amb tot l’exèrcit, van creure 

que això podia provocar que els interceptés el proveïment de blat i, van decidir traslladar la 

guerra a la Celtibèria60. Allí esperaven trobar ajut de les tribus que s’havien aliat amb 

Pompeu a la guerra contra Quint Sertori. Aquestes tribus eren estimades pels pompeians i 

rebien grans beneficis. 

A la Celtibèria, esperaven disposar de grans efectius de cavalleria i tropes auxiliars 61. 

També tenien previst allargar la guerra fins l’hivern i lliurar-la en llocs més coneguts per 

ells. Decidit això, van requisar ple de barques per tot l’Ebre i les van dur a Otobesa62. La 

                                                             
56 Uns 9 metres, més o menys. 
57 Caes. BC I 61, 1. 
58

 Luc. BC IV, 141-144. 
59

 Segons Prieto devia ser vora el molí de Cervià. 
60  La Celtibèria, al centre de la Península, comprenia la part muntanyenca d’Aragó, Castella fins a Conca i 
Sòria i el Maestrat, inclòs Terol. 
61 Luc. BC IV, 144-147: “Postquam omnia fatis/ Caesaris ire videt, celsam Petreius Ilerdam/ deserit et, noti 

diffisus viribus orbis,/ indomitos quaerit populos et semper in arma/ mortis amore feros et tendit in ultima 

mundi”. 
62

 La distància entre Lleida i l’Ebre és de més de 30 km en línia recta, i més si se segueix el Segre riu avall. 
Possiblement Cèsar no estava ben informat a propòsit de l’Ebre. Otobesa o Octogesa, els diferents 
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ciutat d’Otobesa estava situada a vint milles del campament63. En aquest lloc del riu, 

decidiren de fer un pont de barques i van fer passar pel Segre dues legions64. Després 

construïren un campament i el fortificaren amb una palissada de dotze peus d’alçada 65. 

Quan aquesta notícia arribà a Cèsar per mitjà dels exploradors, Cèsar seguí amb l’obra dia i 

nit de desviar el riu Segre. Aconseguí fer un gual, i no sense dificultats féu passar la 

cavalleria, però a la infanteria, en canvi, l’aigua els arribava per la part superior del pit i les 

espatlles, per la qual cosa es trobaven impedits de travessar, tant per la fondària de l’aigua 

com per l’empenta del riu 66. 

Amb la cavalleria a l’altra banda del riu i construït el pont, a Cèsar li anunciaren que ja 

estava llest el pont sobre l’Ebre i, simultàniament, aconseguia el gual al Segre67. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            
comentaristes han proposat diversos llocs on es podria situar. Segons Schneider, Flix; Schulten, Ribarroja; 
Söfel, Mequinença i von Göler, Almatret. Cèsar mai parla de travessar l’Ebre, així que Flix, Mequinença i 
Ribarroja quedarien descartats. Cèsar diu d’arribar-hi “carenant” per la serralada, la qual cosa suposa la seva 
situació entre Maials, el Segre, i l’Ebre. El pont que basteix sobre l’Ebre devia ser en direcció sud des d’on es 
trobava el campament i corrent avall de l’aiguabarreig amb el Cinca a Mequinença.  MARINER (1959), p. 56 n. 
1. 
63 Uns 30 quilòmetres aproximadament. 
64

 El 22 de juliol. 
65

 Caes BC I 61, 6. Uns 3 metres i mig. 
66

 Luc. IV, 148-150: “Nudatos Caesar colles desertaque castra/ conspicens capere arma iubet nec quaerere 

pontem/ nec vada, sed duris fluvium superare lacertis”. 
67 Caes. BC I 62, 3. 
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6.6. MARXA CAP AL SUD 

Els pompeians, Afrani i Petrei en cap, posen rumb cap al sud en adonar-se que Cèsar els 

podria atacar. Deixen dues cohorts de guarnició a Ilerda i travessen el Segre. Allí acampen 

amb les dues legions que havien passat feia uns dies. Cèsar només podia escometre 

l’enemic amb la cavalleria perquè el pas pel seu pont exigia una gran marrada, de manera 

que els altres podrien arribar per un sender més curt a l’Ebre68. 

A la tercera vetlla, després de mitjanit del 26 de juliol, Petrei i Afrani havien aixecat el 

campament, i malgrat això, Cèsar va enviar la cavalleria. Tot d’una, arribà la cavalleria 

cesariana i atacà la rereguarda pompeiana. La cavalleria, impedint la marxa, feia que la 

rereguarda es retardés. 

A trenc d’alba,  el 27 de juliol, des del camp de Cèsar69, es podia veure com la cavalleria 

cesariana escometia l’enemic mentre el perseguia (carpit eques dubiique fugae pugnaeque 

tenentur70). La rereguarda dels afranians s’organitzava per rebutjar els atacs reiterats de la 

cavalleria que els feia la guitza. 

Els soldats de Cèsar, però, es planyien en veure que se’ls escapava l’enemic, ja que enfilava 

cap al sud71. Els soldats s’adreçaven als centurions i als tribuns militars, encarregats de fer 

saber a Cèsar que estaven disposats a travessar el riu per allà on ho havia fer la cavalleria. 

Cèsar, pressionat pel coratge que sentia entre els seus, es veu amb cor de provar-ho, tot i 

que el cabal que duia el riu era considerable. Als ferits i als que es veien sense forces per 

poder realitzar el creuament del riu els mana de restar custodiant el campament, on deixà 

una legió com a guarnició de defensa. La resta creuà sense bagatges i col·locà una gran 

quantitat d’animals riu amunt, i féu passar l’exèrcit riu avall. La travessa resultà un èxit 

perquè no hi hagué ferits ni morts, només a alguns soldats se’ls havia endut les armes el 

corrent del riu, però la cavalleria que estava aigües avall amb la munió d’animals les van 

                                                             
68 Caes. BC I 63, 1-2. 
69 Malpàs, Gardeny, segons Schulten. MARINER (1959), p. 58 n. 1. 
70 Luc. IV, 156. 
71

 Luc. IV, 157-162: “Atollunt campo geminae iuga saxea rupes/ valle cava media; tullus hinc ardua celsos/ 

continuat colles, tutae quos inter opaco/ anfractu latuere viae. Quibus hoste potito/ faucibus emitti terrarum 

in devia Martem/ inque feras gentes Caesar videt”. 
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recollir. Amb tot el gruix de l’exèrcit a l’altra riba del riu, Cèsar ordenà de formar en triple 

línia72. 

Cèsar parla de la gran ardència dels seus soldats que, tot i haver fet una gran marrada pel 

gual,  i l’alentiment obligat de la marxa pel riu, van assolir els afranians que feia quinze 

hores que havien aixecat el campament. 

Afrani i Petrei, els generals pompeians, en veure la posició desafiant i ofensiva, que, Cèsar 

ara havia pres al seguir-los la pista tan de pressa, decideixen de deturar-se en indrets 

enlairats i arrenglerar les fileres. 

Cèsar deixa que els seus homes es recuperin a camp obert. Els enemics de Cèsar intenten 

reprendre la marxa, però els cesarians els persegueixen i els retarden. En veure’s forçats 

per la situació en què es trobaven, munten les tendes més d’hora del que tenien previst73. 

Al davant, tenien unes muntanyes; i a cinc milles hi havia una etapa difícil i de mal passar 

(suberant enim montes atque a milibus passum V intinera difficilia atque angusta 

excipiebant74). En aquestes muntanyes els enemics de Cèsar s’esforçaven a fugir de la 

cavalleria cesariana i hi posaven destacaments als engorjats per impedir que Cèsar avancés. 

Volien fer passar les tropes a l’altra banda de l’Ebre (Hiberum). 

Això és el que tenien com a objectiu, però desllomats per la lluita de tot el dia i per la 

marxa empresa, ho va ajornar fins l’endemà. Pel que fa a Cèsar, va acampar en un turó 

proper on tenien els castra els pompeians75. 

 

 

 

                                                             
72

 Caes. BC I 64. 
73

 Atenden a 7 km de Maials, a les runes d’Adar al cor de la Serra Grossa. MARINER (1959), p. 59 n. 2. 
74

 Caes .BC I 65, 3. 
75

 Luc. IV, 167-169: “Dixit et ad montis tendentem praevenit hostem./ Illic exiguo paulum distantia vallo 

castra locant”. 
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Segon dia. Alarma nocturna i exploració del terreny. 

Deliberacions 

Cap a mitja nit, uns soldats pompeians que s’havien allunyat de llur campament per anar a 

buscar aprovisionament d’aigua, van ser copats per la cavalleria cesariana. Cèsar, gràcies a 

aquests soldats, va saber que els generals enemics feien sortir les tropes del campament en 

silenci. En assabentar-se’n, manà donar l’alarma i aplegar bagatges per tal que no els fessin 

presos. 

Els pompeians, en sentir la cridòria, se sentiren temorencs perquè es podien veure obligats 

a lluitar de nit amb els farcells en mà o ésser copats per la cavalleria cesariana en els 

engorjats. Aturaren la marxa i decidiren de retenir l’exèrcit dins el campament. L’endemà76, 

Petrei sortí d’amagat amb alguns genets per explorar el terreny. El mateix van fer des del 

campament de Cèsar. Luci Decidi Saxa77 fou enviat amb altres homes a inspeccionar els 

voltants. 

Els exploradors retornaren als respectius campaments i anunciaren que quedaren cinc 

milles de camí planer abans no s’arribava a una zona de penya-segats i congosts. També 

afegiren que el primer que es fes amb els engorjats ho tindria fàcil per impedir l’accés a 

l’enemic78. 

Petrei i Afrani ho discutiren en una reunió del consell per estudiar el moviment de la 

partida. Molts proposaren de fer camí de nit perquè els permetria arribar als engorjats 

abans que ningú se n’adonés. D’altres, advertien que com que la nit anterior Cèsar havia 

donat l’alarma, estaria en estat d’alerta. De nit, la cavalleria cesariana es disseminava i 

assetjava l’enemic arreu. Calia, per tant, evitar combats nocturns perquè en una guerra civil 

el soldat espaordit sol deixar-se portar més per la pau que pel jurament prestat. La 

presència dels tribuns militars i centurions és el que sol fer que els soldats es trobin lligats i 

es mantinguin en el compliment del deure promès. Calia sortir de dia, encara que hi 

haguessin contratemps, perquè d’aquesta manera amb el gros de l’exèrcit podria emparar-

                                                             
76 La nit sobre la que parlen és la del 26 de juliol. L’endemà és ,per tant, el 27 de juliol. 
77 Luci Decidi Saxa era d’origen celtibèric i havia obtingut la ciutadania romana. Amb l’ajut de Cèsar va 
ascendir fins al tribunat de la plebs. L’any 40 va ser anomenat governador de Síria. 
78 Caes. BC I 66, 4. 
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se del lloc al qual s’adreçava. Aquesta última proposta preval en el consell, i decideixen 

d’emprendre la marxa l’endemà de bon matí79. 

 

Tercer dia. maniobra de Cèsar per negar el pas dels 

enemics cap a l’Ebre 

Una vegada havia fet una volta de reconeixement pels voltants, Cèsar treu tota la tropa del 

campament a trenc d’alba i condueix el gruix de l’exèrcit fent una gran marrada i sense 

seguir cap camí marcat80. Els camins que duien cap a Otobesa i a l’Ebre eren custodiats pel 

campament enemic, situat enfront dels cesarians.  

Als cesarians els calia travessar unes fondalades grans i de molt mal pas en molts llocs i 

roquissars espadats que no deixaven prosseguir la marxa. De manera que els soldats havien 

de passar les armes de mà en mà. Sense el bagatge ofensiu (armes) i amb l’ajuda dels uns 

amb els altres feien gran part del camí. Ningú, però, eludia els treballs perquè pensaven 

que podrien posar fi a la guerra, si podien interceptar a l’enemic cap a l’Ebre i impedir-li el 

proveïment. Si ho aconseguien, tindrien part de la batalla guanyada. 

Primerament, els soldats d’Afrani sortien corrents del campament, alegres, per veure 

l’enemic. Es burlaven dels cesarians com si “forçats per la manca d’avituallament necessari, 

fugissin i se’n tornessin a Ilerda” (necessarii uictus inopia coactos fugere atque ad Ilerdam 

revuerti)81. 

Deien això perquè el camí era en direcció contrària a la prevista. Llurs generals lloaven la 

decisió que havien pres de restar al campament, i corroborava l’opinió el fet que els 

cesarians s’havien posat en marxa sense atzembles ni impedimenta, cosa que els feia 

pensar que no podrien resistir més temps mancats de queviures. Però en veure que la 

columna dels cesarians es decantava cap al sud, sud-est, al campament dels afranians es va 

                                                             
79 Caes. BC I 67. 
80

 Caes. BC I 68, 1. 
81 Caes. BC I 69, 1. 
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donar l’alarma, i tota la tropa, menys unes quantes cohorts que es van quedar al 

campament com a guarnició, van sortir i en direcció a l’Ebre pel camí més dret82.  

Semblava una competició de velocitat per veure qui arribava abans a ocupar els engorjats i 

les altures. L’exèrcit de Cèsar, amb tot, era retardat per les dificultats del sender, mentre 

que les tropes d’Afrani eren deturades per la cavalleria de Cèsar, que les perseguia. 

Tanmateix, els afranians van arribar a un punt en què havien de prendre una decisió 

important: si arribaven a les altures on es dirigien, evitarien llur propi perill, però la 

impedimenta i les guarnicions que havien deixat al campament no les podrien salvar 

perquè de ben segur que les coparia Cèsar i els seria impossible d’enviar qualsevol tipus 

d’ajuda sense que fos interceptada. Cèsar va ser el primer en acabar el trajecte, i havent 

trobat una plana, segurament l’alt planell de Maials, després d’uns grans roquissars, va 

manar formar l’exèrcit cara els enemics. Afrani, com que la seva rereguarda era atacada 

contínuament per la cavalleria enemiga i veia com l’enemic s’establia en un turó davant 

seu, va enviar quatre cetrati al cim més enlairat de la zona83. Ordenà que l’ocupessin amb 

certa celeritat per tal de dur-hi totes les tropes i, canviant de ruta, arribar a Otobesa 

enfilant per la carena. Mentre els cetrati s’hi adreçaven esbiaixant el camí, en ser vistos per 

la cavalleria cesariana, foren fustigats. En cap moment els cetrati van poder resistir 

l’envestida i van ser morts a la vista dels dos exèrcits (in conspectu utriusque exercitus 

interfeciuntur84). 

Reflexions per part de Cèsar sobre la situació 

La situació per a Cèsar era favorable. Es podria dir que li bufava vent en popa per encarar la 

victòria. Tant els legats com els centurions i els tribuns militars encoratjaven Cèsar 

d’entaular combat, ja que els ànims dels seus partidaris eren molt bons. Pel que fa als 

afranians, semblaven estar temorosos perquè no havien ajudat els seus camarades, no 

havien baixat del turó i amb prou feines havien resistit l’atac de la cavalleria. Afrani no 

podia restar allà dalt sense aigua, així que li calia buscar un lloc on lliurar batalla. 
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 Caes. BC I 69, 4. 
83 Tots els comentaristes diuen que hauria de ser el Mont Meneu, però aquest mont està situat en una altra 
direcció. Sembla, doncs, que la seva intenció hauria estat anar cap a Almatret o als seus voltats, o bé a la 
Serra de Campells. MARINER (1959), p. 63 n. 2. 
84 Caes. BC I 70, 5. 
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Cèsar havia arribat a creure que podria acabar la batalla sense lluita i sense vessar sang pel 

fet d’haver interceptat l’avituallament als enemics. Cèsar va raonar que no era menys propi 

d’un general vèncer amb el seny i l’estratègia que amb l’espasa. Va sentir, també, pena pels 

ciutadans romans que veia que moririen en la lluita i preferia arribar al final d’aquella 

guerra que qui sabia fins quan duraria. 

Els cesarians ho tenien clar: no lluitarien encara que Cèsar ho volgués. Cèsar perseverà en 

el seu determini i decidí d’allunyar-se una mica del lloc on eren, per tal que minvés la por 

dels adversaris. Petrei i Afrani, en presentar-se’ls l’ocasió, es retiraren al campament. Cèsar 

va manar tallar el pas cap a l’Ebre, amb destacaments a les muntanyes, i va ordenar 

acampar al més a prop possible de l’enemic. 

 

Quart dia. Dubtes en el camp afranià. Els dos exèrcits 

confraternitzen. Hi ha repressions 

L’endemà, exhausts els generals enemics, perquè havien perdut l’esperança de proveïment 

i d’atansar-se a l’Ebre, deliberaren sobre el futur de la campanya, i decidiren sobre la resta 

de soldats. Hi havia dos camins: un per tornar a Ilerda, i un altre que conduïa a Tarraco. 

Mentre discutien sobre aquest punt, els fou anunciat que els aiguaders eren escomesos per 

la cavalleria cesariana. En saber-ho, ordenaren d’intercalar destacaments de cavalleria i 

cohorts aliades a les cohorts de legionaris, mentre els altres aixecaven una estacada des del 

campament fins a l’aigua per obtenir-ne sense necessitat de muntar posts de guàrdia i 

evitar quedar al descobert, i poder ésser copats per la cavalleria cesariana85. 

Petrei i Afrani dugueren a terme aquesta tasca, i per fer-ho, s’allunyaren del campament86. 

Trobant-se absents els dos generals, els soldats, s’aproparen al campament cesarià, i 

donaren les gràcies amb total llibertat als cesarians per no haver entaulat combat el dia 

anterior. Preguntaren sobre si el seu general els mereixia confiança i si li tributarien 
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obediència. S’adonaren que potser s’havien equivocat de bàndol per haver lluitat contra 

conciutadans, parents i amics molts d’ells. 

Els soldats pompeians volien l’assegurança que Petrei i Afrani no patien cap suplici, perquè 

no volien ser acusats de traïció. Dit això, asseguraren que traslladaran de camp les 

ensenyes i enviarien com a emissaris de pau a Cèsar els centurions de primer grau. 

Mentrestant, uns foren convidats al campament, d’altres van anar a passejar junts, de 

manera que no semblava que hi hagués dos campaments, sinó només un. 

Els tribuns militars i centurions es van presentar davant de Cèsar i es van rendir. Això 

també van fer els capitosts d’Hispania que ells havien fet venir i retenien al campament a 

tall d’ostatges. Es va donar el cas que un fill d’Afrani va negociar amb Cèsar, mitjançant el 

legat Sulpici87, la seva seguretat i la del seu pare88. 

L’ambient era feliç i ple d’alegria perquè uns havien evitat grans perills i els altres, s’havien 

imposat sense vessar ni una gota de sang. Segons Cèsar, la seva clemència mostrada 

anteriorment era molt lloada i la seva decisió era aprovada per tothom89. 

Anunciats els fets a Afrani, es retirà tranquil al campament i Petrei, en canvi, no s’ho 

prengué gaire bé i optà per armar els seus esclaus, la cohort pretoriana de cetrati i alguns 

genets bàrbars, que solien protegir-lo com a guàrdia personal. Ràpidament ataca per 

sorpresa els cesarians i en matà uns quants. La resta, posseïts per la por que els havia 

agafat del moment, es posaren l’escut al braç esquerre i desembeinaren les espases.  

D’aquesta manera es defensaren dels cetrati i la cavalleria, i es retiraren corrents al 

campament, rebent ajut de les cohorts que hi havia custodiant a les portes90. 

Després, Petrei plorant va pregar als soldats que no alliberessin els adversaris. Els demanà 

a tots un jurament de fidelitat. Juraven no abandonar l’exèrcit ni els duces, ni trair-los i 

tampoc fer res separament dels altres. El primer en jurar va ser Petrei, seguidament ho va 

fer Afrani; els seguiren els tribuns militars i els centurions i la resta de soldats. Obligaren a 

tots els que tenien amb ell un soldat cesarià a presentar-lo al pretori. Petrei, davant la 
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 Publi Sulpici Rufus fou legat de Cèsar davant la campanya de les Gàl·lies. Després, com a pretor, va 
comandar un dels estols de Cèsar.  
88 Caes. BC I 74, 6. 
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 Caes. BC I 74, 7. 
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mirada de tot l’exèrcit, els matà. Però molts foren amagats pels soldats pompeians i, de nit, 

els deixaren travessar l’estacada i fugir. La guerra tornava al seu estat inicial. 

Cèsar, en canvi, mostrant-se bondadós amb els soldats enemics que s’havien acostat al seu 

campament per confraternitzar, els deixà anar en llibertat. Tot i això alguns tribuns i 

centurions es van quedar per voluntat pròpia. Cèsar va restituir els centurions a llurs graus 

anteriors, i els cavallers al seu rang de tribuns91. 

Tornada cap a Ilerda. Escaramusses  

Els afranians patien dificultats per farratjar i gairebé no es proveïen d’aigua. De blat, encara 

en tenien els soldats perquè havien ordenat als legionaris que en traiessin, durant l’estada 

a Ilerda, per a vint-i-dues jornades. Però els cetrati i els auxiliars no en tenien. Això va ser 

una de les causes del gran nombre de desercions per part del bàndol pompeià. Els que ho 

deixaven, es posaven a les ordres de Cèsar. Es presentaven dues opcions: la primera era 

tornar a Ilerda, ja que hi havia deixat part del blat. Allà, esperaven prendre decisions més 

detalladament. La segona era anar a Tarraco, però la ciutat quedava massa lluny i creien 

que era massa arriscat. Per tant, van optar per la primera solució. Aprovat el pla, van sortir 

del campament cap a Ilerda92. Cèsar, enviant la cavalleria perquè ataqués la rereguarda i 

els dificultés marxar, els seguí  amb les legions. Els ressaguers no paraven de lluitar amb la 

cavalleria cesariana que tant de mals els causava93. 

Mentre es lluitava així, l’avanç era lent i molt sovint s’aturaven per ajudar els companys. 

Havent avançat quatre milles i havent estat durament escomesos per la cavalleria, van 

ocupar una muntanya elevada. Segurament devia ser la Serra Grossa una altra vegada, on 

van atendar-se fortificant només el costat que estava encarat a l’enemic. Quan Petrei i 

Afrani van saber que Cèsar havia acampat, van decidir marxar cap a l’hora sisena (hora 

circiter sexta94) d’aquell mateix dia, perquè es refiaven que trigarien a posar-se en marxa, 

ja que la cavalleria s’havia distanciat. En adonar-se’n Cèsar, deixant els bagatges i unes 

cohorts amb la impedimenta, els manà avisar els farratjadors i la cavalleria que 

                                                             
91 Caes. BC I 77, 2. 
92 Luc. IV, 259-262: “Polluta nefanda/ agmina caede duces iunctis committere castris/ non audent altaeque ad 

moenia rursus Ilerdae/ intendere fugam”. 
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 Caes. BC I 78, 4. 
94 Caes. BC I 80, 3. 



 Batalla de Lleida 

 

 76 

 

emprenguessin camí a l’hora desena. Mentrestant, Cèsar perseguí els seus enemics amb les 

legions. 

Tot seguit, la cavalleria tornà a realitzar la mateixa estratègia emprada fins al moment. Es 

va combatre amb duresa a la rereguarda fins al punt que molts soldats afranians foren 

occits. La columna de Cèsar ja estava a punt d’assolir-los95. 

Els pompeians s’aturen i són immobilitzats per Cèsar 

Als afranians, en no tenir possibilitats de trobar un lloc propici on acampar ni de seguir 

endavant, no els quedà una altra opció que deturar-se i atendar-se lluny d’aigua i en un lloc 

desfavorable96. Malgrat això, Cèsar no oferí combat, però ordenà no muntar les tendes, 

amb l’objectiu de sortir a perseguir l’enemic tant si sortia de nit com de dia. Els enemics de 

Cèsar, en saber que estaven afeblits per la situació en què es trobaven, es passaren tota la 

nit allargant les fortificacions i també canviaren de lloc el campament97. 

Cinquè i sisè dia/jornada 

L’endemà, el 30 de juliol, els pompeians van continuar fent el mateix: prolongar les 

fortificacions. Però com més anava avançant la fortalesa, més s’allunyaven de l’aigua. La 

primera nit no va sortir ningú del campament per anar a buscar aigua. L’endemà, 31 de 

juliol del 49 aC, deixant una guarnició al campament, van conduir tota la tropa cap a 

l’aigua, però no fou enviat ningú a cercar farratge. Cèsar preferia que patissin amb aquelles 

desgràcies i es veiessin obligats a rendir-se, més que no pas entaular combat. Tanmateix, 

provà d’envoltar-los amb una estacada i una fossa intentant espiar les sortides que haurien 

de fer per força. Els pompeians es van veure obligats a sacrificar tots els animals de bast a 

causa de la manca de farratge98. Lucà ho narra de la mateixa manera que Cèsar99. 
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 Caes. BC I 80, 5. 
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 Luc. IV, 262-266: “Campos eques obvius omnis/ abstulit et siccis inclusit collibus hostem./ Tunc inopes 

undae praerupta cingere fossa/ Caesar avet nec castra pati contingere ripas/ aut circum largos curvati 

bracchia fontes”. 
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 Caes. BC I 81, 3. 
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 Luc. IV, 268-271: “Miles non utile clausis/ auxilium mactavit equos tandemque coactus/ spe posita damnare 

fugam casurus in hostis/ fertur”. 
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Setè dia/jornada 

Passaren dos dies en aquesta situació. El tercer, que era l’1 d’agost, ja estava enllestida 

gran part de l’obra de Cèsar. Els pompeians, intentant evitar la finalització de la resta, a 

l’hora novena, donat el senyal, van fer sortir les legions i van formar línies a peu del 

campament. Cèsar ordenà d’abandonar l’obra i reunir-se a tota la cavalleria i formar línies. 

Tanmateix, Cèsar no tenia la intenció d’entaular combat. La raó és que els campaments 

dels dos bàndols enfrontats no distaven l’un de l’altre més de dues milles100. Per tant, una 

tercera part l’ocuparien els dos exèrcits formats, i l’altre part restant quedava lliure per 

l’enfrontament. Si s’hagués lluitat, la proximitat dels campaments oferia una ràpida fugida 

als vençuts. Per això, Cèsar havia decidit de resistir l’envestida, en cas que ho fessin, però 

no mouria fitxa per atacar primer101. 

 

Vuitè dia/jornada 

El front d’Afrani era de cinc legions formades en dues línies, una tercera la formaven les 

cohorts aliades. La formació de les tropes de Cèsar era de tres línies, la primera de les quals 

estava constituïda per quatre cohorts de cadascuna de les cinc legions. Darrere les cinc 

legions hi havia tres cohorts de reserva i després tres més, cadascuna de la respectiva legió. 

A la línia central, hi havia els sagitaris i els mandroners, mentre que la cavalleria cenyia els 

flancs. Amb els dos exèrcits formats, es veia com Cèsar seguia ferm al seu propòsit de no 

entaular combat, tot i que en cas que s’hagués vist forçat, ho hauria fet. I Afrani i Petrei, 

mentrestant, impedien la creació de l’obra de fortificació de Cèsar. Els dos bàndols, 

formats, aguantaren fins la posta de sol i llavors cadascú se’n tornà al campament. 

L’endemà, 3 d’agost, Cèsar es disposava a finalitzar l’obra projectada i a intentar fer un gual 

en el riu Segre per poder travessar-lo. El gual es devia realitzar pels voltants d’Aitona. En 
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estar enllestit el gual, fa que primer creuin el riu els germànics d’armament lleuger i part de 

la cavalleria, i col·loca a les ribes del gual densos punts de guàrdia102.  

Parlaments per la capitulació. Rendició i llicenciament de 

les tropes 

Finalment, Cèsar tenia els pompeians bloquejats de tot proveïment. A més, va fer que 

retinguessin el bestiar durant tres dies sense farratjar perquè estaven desproveïts d’aigua, 

de llenya i de blat103. La facció aristocràtica va demanar de parlamentar en un lloc apartat 

dels soldats104. Cèsar, però, es va oposar a la petició i va voler pactar davant de tothom. 

Com a ostatge de Cèsar, van donar el fill d’Afrani. 

Els soldats republicans van alegrar-se pel tracte que van rebre, perquè no serien represos, 

sinó que gaudirien de llibertat. Això sí, allistant-se a l’exèrcit i servint com a militars. 

Probablement Cèsar exagera quan diu als Comentaris de la Guerra Civil que en acabar de 

pronunciar el discurs del tractat de pau, els soldats enemics sense esperar ni un moment, 

cridant des de l’estacada de llur campament, demanaven ser llicenciats immediatament. 

Cèsar va afegir que qui tingués una propietat a Hispània, ja fos una casa o un tros de terra, 

seria enviat a la ribera del Var. El riu Var està a prop de Niça, limitant amb la Gàl·lia 

Cisalpina i la Transalpina. 

Cèsar garantí, però, que ningú no es veuria perjudicat en res ni obligat a jurar per força. 

Una vegada més, Cèsar es mostrà clement i d’aquesta manera reclutà adeptes i militars 

que el defensarian políticament. 

Cèsar prometé de proveir de blat a tots els soldats fins que arribessin al Var. En relació a la 

pèrdua de possessions en terres hispàniques, Cèsar digué que compensaria monetàriament 

el valor d’expropiació. Llicenciada la tercera part de l’exèrcit afranià, l’imperator manà 

formar dues de les seves legions davant de tot, mentre la resta de la tropa seguí al cap de 

                                                             
102

 Caes. BC I 83, 5. 
103

 Luc. IV, 332-336: “Quoque magis miseros undae ieiunia solvant,/ non supera rentem Meroen Cancrique 

sub axe,/ qua nudi Garamantes arant, sedere, sed inter/ stagnantem Sicorim et rapidum deprensus Hiberum/ 

spectat vicinos sitiens exercitus amnis”. 
104

 Luc. IV, 337-340: “Iam domiti cessere duces pacisque petendae/ auctor damnatis supplex Afranius armis/ 

semianimes in castra trahens hostilia turmas/ victoris stetit ante pedes”. 
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la marxa, i els manà que no atendessin lluny els uns amb els altres. Aquesta feina la va 

encomanar a Fulfi Calè105. Seguint el que havia dit Cèsar, va marxar des d’Hispània fins al 

riu Var, on va ser llicenciada la resta de l’exèrcit. 

 

                                                             
105 Quint Fulfi Calè va ser pretor l’any 59 aC i va ser legat de Cèsar a les Gàl·lies. L’any 47 aC va obtenir el 

consolat. 
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7. DESPRÉS DE LA BATALLA D’ILERDA 

Després de la batalla d’Ilerda, Cèsar va decidir marxar cap a Roma, però abans va passar 

per Massilia per acceptar la rendició de la ciutat, fet que suposava que tenia la clau 

occidental del Mediterrani. Cèsar volia arribar a Roma per autoproclamar-se cònsol i 

encarregar-se de finir els comptes pendents amb Pompeu. I així ho va fer el 48 aC quan es 

va autonomenar cònsol i va marxar ràpidament des d’Itàlia cap a Dyrrhachium, on va 

atracar. El port estava custodiat per forces pompeianes, de manera que va haver 

d’assetjar-lo. Els pompeians no van rendir-se, i Cèsar es va veure obligat a renunciar al 

setge per marxar cames ajudeu-me cap a Grècia. Ara era Cèsar que era perseguit i, a més, 

comptava amb un exèrcit inferior al de Pompeu. La proporció era de quasi dos a un 

favorable a Pompeu. Hi ha historiadors que creuen que va ser un error deixar escapar 

Cèsar perquè si Pompeu hagués volgut, hauria enllestit la guerra en un tres i no res, però 

l’honor d’enfrontar-se cara a cara al camp de batalla amb Cèsar i demostrar qui era més 

ardit, va poder amb el seu orgull, i al seu torn amb l’exèrcit republicà. 

Finalment, Pompeu i Cèsar es van enfrontar a Farsàlia, a Tessàlia, Grècia. La batalla es va 

presentar amb una superioritat numèrica evident pel bàndol pompeià. Tanmateix, 

Pompeu podia actuar de la mateixa manera que Cèsar havia fet a Ilerda: tallar el 

subministrament i el proveïment d’aliments i aigua. Només seria qüestió de temps i al cap 

i a la fi es rendirien. Però la valentia de Pompeu va passar per davant de les seves dots 

d’estrateg i va entaular combat. Malgrat que Pompeu comptava amb més nombre de 

tropes, Cèsar va demostrar que realment era millor. L’exèrcit republicà es va dissoldre i va 

fugir. 

Pompeu va exiliar-se, per segona vegada, a Egipte, on havia tingut molt bones relacions 

anteriorment. Tanmateix, Ptolemeu XIII va decidir matar-lo per tenir una bona relació 

amb el que llavors era el senyor de gairebé tot el Mediterrani: Cèsar.   

Cèsar va perseguir Pompeu, però quan va arribar, va assabentar-se de la seva mort. Va 

atracar a Egipte en un moment convuls. La casa reial tenia un greu problema intern sobre 

l’herència del tron. Cleòpatra VII, la famosa Cleòpatra, i el seu germà Ptolemeu XIII 

pugnaven per un únic tron. Cèsar va decidir posicionar-se a favor de la bella faraona, cosa 
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que li va passar factura quan l’octubre del 48 aC es va veure assetjat a la cort egípcia per 

l’exèrcit de Ptolemeu XIII. A principis del 47 aC, el setge havia finalitzat i Ptolemeu havia 

mort, fet que proclamava directament Cleòpatra com a legítima al soli.  

Per celebrar la victòria a Egipte, Cèsar i Cleòpatra van anar de creuer pel Nil durant la 

primavera.  

Mentre Cèsar es trobava a Alexandria, Farnaces II del Pont, fill de Mitridates VI, va 

aprofitar la confusió creada per les guerres intestines romanes per formar un exèrcit i així 

ampliar el terreny del seu Imperi. Farnaces anava engrandint els seus dominis i Cèsar no 

feia res, però amb l’ocupació de Bitínia Cèsar va dir prou. Va anar-hi personalment per 

acabar amb l’amenaça, i tant bon punt va arribar a Àsia Menor, va derrotar a Zela 

Farnaces. Així finalitzava la campanya. És en aquest context, que Cèsar va pronunciar la 

famosa frase: “Veni, vidi, vici”. 

Mentre Cèsar estava encara a Orient, el 48 aC va ser proclamat dictador sense data límit 

per la victòria aconseguida a Pharsalus. De tornada a Roma, Cèsar va haver de calmar els 

ànims crispats pel populatxo aprovant unes mesures proposades per un tribú republicà i 

que perdonaven els deutes . D’aquesta manera s’assegurava la pau a la capital i a tota 

Itàlia. Abans d’estar tranquil volia acabar amb tota la resistència pompeiana que 

s’aglutinava a la cort del rei de Numídia, Juba I. L’enfrontament de Thapsus suposava la 

desfeta de l’exèrcit republicà. Durant la batalla van morir personatges il·lustres com Marc 

Porci Cató1 i el propi rei Juba I2. 

Tanmateix, la resistència republicana no cessava. L’últim reducte al qual va fer front Cèsar 

va ser al sud d’Hispània, comandat pel fill petit de Pompeu, Sext Pompeu. Encara que 

comptava amb tretze legions, Cèsar va derrotar les seves tropes en una batalla el 17 de 

març del 45 aC a Munda. 

Després de molts anys de lluita sense pausa, Cèsar es podia retirar amb tranquil·litat a la 

seva estimada ciutat: Roma. Totes les victòries militars li van servir per ser l’heroi del 

                                                             
1 Cató d’Útica, enemic de Cèsar i defensor de l’aristocràcia. Es va suïcidar a Útica, després de la derrota de 

Thapsus. 
2
 Rei de Numídia, fill de Hièmpsal II. Devia la seva posició reial a Pompeu. Es va enfrontar a l’exèrcit cesarià i 

va  morir després de la batalla de Thapsus. El seu regne va ser convertit per Cèsar en província romana. 
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poble romà i concedir-se poders absoluts. Es va proclamar Pontifex Maximus, el càrrec 

més important dins la religió romana i dictator perpetuus el 44 aC.  

No obstant, a les idus (dia 15) de març del 44 aC va ser assassinat sota la conspiració 

d’antics partidaris seus. Darrera del complot s’hi amagaven alguns noms que 

probablement han passat a la història només per aquest fet com Marcus Juni Brutus3 i Gai 

Cassi Longí. Del primer, segurament el que l’ha fet famós ha estat la frase que va 

balbucejar Cèsar abans de morir: “Tu quoque, fili?” (Tu també, fill?). Cèsar va rebre vint-i-

tres apunyalades. 

Cèsar havia mort, però irremissiblement els magnicides no van poder enderrocar el 

sistema implantat. El nou sistema instaurat abolia la República. Octavi August, l’hereu 

oficial, no estava disposat a destruir el sistema polític, sinó al contrari, estava disposat a 

refermar-lo. D’aquesta manera es passà a una nova etapa política que duraria molts 

segles: l’Imperi romà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Es diu que Juni Brutus va ser un fill bastard de Cèsar, però probablement això no sigui del tot cert. 



 Batalla de Lleida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CAMP DE BATALLA AVUI DIA 
 



 Batalla de Lleida 

 

 85 

 

8. CAMP DE BATALLA AVUI DIA 

Durant l’estiu vaig fer una estada de dues setmanes a Lleida, per tal de conèixer la 

geografia de la batalla i recollir documentació gràfica dels indrets. 

El primer lloc que vaig visitar va ser el turó de Gardeny (situat a la banda est del riu Segre) 

per fotografiar l’esplanada on suposadament es va assentar el campament d’Afrani i 

Petrei. Actualment el turó de Gardeny té una castell templer del segle XII. Vaig poder 

accedir a la part alta del castell i gaudir de les millors vistes per poder obtenir una imatge 

de la planícia que hi ha darrere (sud-est del Segre). 
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Des de dalt de la torre, com que les vistes són excepcionals, vaig poder capturar una 

imatge que permet fer-se una idea de quina distància hi ha entre Gardeny i la ciutadella 

de l’antiga Ilerda. En la fotografia la ciutadella o plaça fortificada correspon al monticle on 

hi ha actualment la Seu Vella. 
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El següent lloc emblemàtic de la campanya d’Ilerda que vaig retratar va ser el Puig 

Bordell. Recordem que en el Puig es on hi va haver el combat principal. A l’actualitat, no 

es diu Puig Bordell, sinó que es coneix amb el nom de La Serreta. A dia d’avui el pujol és 

un recinte on hi ha uns jardins públics per on es pot passejar tranquil·lament. En la foto 

de sota es pot veure el desnivell que hi ha des del cim del monticle (tot i que segurament 

no es correspon a la mateixa altura que en temps de Cèsar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Batalla de Lleida 

 

 88 

 

El lloc on Cèsar va instal·lar el campament, una vegada va arribar procedent de Massilia, 

va ser darrere l’actual camp de l’Unió Esportiva Lleida i la presó. Cèsar va fortificar-ne el 

perímetre per impedir que l’enemic pogués escometre’l sense dificultats. 
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Lo Secà de Sant Pere, segons sembla, va ser on Fabi, el legat de Cèsar, va muntar el 

campament abans que Cèsar arribés. Com es pot contemplar en la imatge, actualment és 

un barri enlairat dalt d’un pujolet. Segurament el campament el va assentar dalt del 

turonet.  En la foto inferior es pot observar la distància que hi havia entre la Seu Vella i Lo 

Secà. Probablement Cèsar va manar canviar la ubicació del campament perquè des del 

que Fabi havia muntat no veia Gardeny, i per tant, tampoc els moviments de l’enemic. 
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La següent fotografia és una escultura per recordar que Cèsar va ser a Lleida l’any 49 aC. 

Aquesta està situada al carrer Jaume II, al Cappont (barri est del riu Segre). Tot i que 

sembla que la intenció de construir una escultura per commemorar l’estada de Cèsar a 

Lleida és bona, no tothom està gaire content amb l’escultura que li van dedicar. 
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En la fotografia s’observa un dels cinc ponts que actualment té la ciutat de Lleida. El 49 

aC, Ilerda  només estava dotada d’un pont de pedra, que estava sota el control dels 

pompeians.  En la fotografia es pot veure el pont que es correspon a l’antic pont de 

pedra. També es pot veure com connectava la part oest de la riba (part on es troba la Seu 

Vella) i la part est (on anaven a farratjar els dos bàndols). 
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Des de la Torre del Rei, el punt més elevat de la ciutat, vaig aconseguir fotografiar 

Gardeny. D’aquesta manera es pot presenciar la distància que hi havia entre la Seu Vella, 

d’es de on està presa la fotografia, que era la ciutadella controlada pels pompeians i on 

tenien el seu campament, Gardeny. 
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Les imatges que presento a continuació escenifiquen on presumptament Cèsar va manar 

construir el pont de barques. L’aigua, com es pot observar en la imatge superior, està 

plana i no hi ha corrent, el que suposava un lloc propici per aixecar el pont. En la imatge 

de baix es pot veure com l’amplada del riu no és gaire significativa, fet pel qual Cèsar 

també va triar aquest lloc per fer passar les seves tropes. 
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El pont que apareix en la imatge és el pont que actualment connecta els municipis de  

Tèrmens i Menàrguens. Probablement el pont que Fabi va manar construir correspondria 

on avui dia hi ha aquest. 

La  imatge inferior mostra el cabal que duu el Segre en el punt on s’erigeix el pont. Es pot 

apreciar com no hi ha gaire aigua, però recordem que el pont que Fabi va manar construir 

va caure a causa dels forts aiguats. 
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Aquesta imatge, tot i que costa molt d’observar-ho a causa de la llunyania, escenifica on 

hi hauria el pons propior. Segurament el pont que Fabi va construir connectaria Corbins 

(banda oest del riu, a la llunyania de la imatge) amb la banda est, des d’on està capturada 

la fotografia. 
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Tot apunta que en La Serra d’Almenara és on el comboi provinent de la Gàl·lia es va 

refugiar després d’haver estat escomès per les tropes afranianes. El turó de la imatge és 

La Serra d’Almenara, prop d’Agramunt. 
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En la imatge es pot percebre una elevació considerable, la Serra Grossa. Mariner 

considera que va ser on els afranians van muntar el campament la primera nit de la 

Marxa cap al sud. 
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En la imatge s’observa el Mont Meneu, que té una altura d’uns 400 metres. Segons 

sembla, va ser on Afrani va manar d’acampar en el tercer dia de la Marxa cap al sud. Es va 

veure cercat per Cèsar que l’esperava als peus del mont. 
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La imatge correspon als voltants d’Aitona, on els afranians pretenien fer-ne un gual per 

escapar de Cèsar, que els tenia aculats. 

En la imatge de sota es mostra  el pantà d’Utxesa, situat al costat de la imatge superior. 

Aquest pantà natural segurament no existia en temps de Cèsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Batalla de Lleida 

 

 100 

 

Les dues últimes imatges següents es corresponen on abans hi havia la Vall de Burgebut, 

actualment inexistent. Ja no hi és perquè el pagès que va comprar les terres va anivellar el 

terreny per poder-hi conrear. Tanmateix, aquí és on Afrani i Petrei van rendir-se després 

de seguir els passos que Cèsar els havia obligat a fer. Cèsar, com si es tractés d’una 

ballarina, va dur-los dansant cap a on a ell li venia de gust, sempre amb la intenció de no 

entaular batalla per evitar-se el màxim possibles de baixes. 
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CONCLUSIONS 

La batalla de Lleida no va ser gens espectacular. Cèsar va decidir no combatre a camp 

obert, evitar tot enfrontament directe i, si era possible parlar i arribar a un acord. Si més 

no, això és el que explica en els seus Comentarii. El que és clar, doncs, és que no hi va 

haver un enfrontament directe a gran escala, ni un nombre de baixes quantiós, sinó que 

Cèsar optà per desgastar l’enemic, tallar les seves línies de comerç, de proveïment, 

barrar-los el pas, encerclar-los i privar-los d’aigua, escometre’ls, però sempre evitant un 

xoc frontal. Sembla, doncs, que Cèsar, amb la tàctica que emprà, va fer fortuna i va 

acabar desgastant els seus enemics tant psicològicament, perquè en el tram final de la 

batalla els afranians sempre el tenien als talons, com físicament, encerclant-los i 

interceptant totes les seves vies de proveïment. Gràcies a la paciència i a l’estratègia 

d’atac indirecta va aconseguir una victòria que esdevindria crucial per a futures 

campanyes de la Guerra Civil. El fet de guanyar la Batalla de Lleida va fer que Cèsar 

controlés tota Hispània, fins a la sublevació final a Munda. 

Hi ha dos aspectes de la batalla que creen divergència d’opinions. El primer aspecte és el 

còmput dels dies. Cèsar en la seva obra no dóna referències temporals exactes, només 

parla de “demà” i “al cap de...”, però tots els estudiosos de renom com Mariner i Stoffel 

proposen dates. A l’hora d’assenyalar una data en el calendari, segurament es guien pel 

temps de sega del blat. El segon punt controvertit i delicat és la ubicació geogràfica 

d’Otobesa o Octogesa. Si se sabés on es troba aquesta antiga ciutat, que és el punt clau 

de tota la segona part de la batalla a partir de la Marxa cap al sud, es podrien situar molt 

millor els escenaris de la batalla (encara que n’hi ha alguns que sí que són segurs). La 

manca de restes arqueològiques fa que sigui complicat indicar el lloc exacte d’aquesta 

població. 

La realització del treball m’ha empès a fer una lectura acurada, precisa i minuciosa de tota 

la bibliografia de què disposava a propòsit de Roma, no només de Cèsar: obres generals 

d’història de Roma, estudis de l’exèrcit romà, estudis i interpretacions sobre la batalla... 

Sobretot, el que destaco és l’experiència d’haver après a contrastar les fonts. En aquest 

punt hi he dedicat molt de temps, ja que comparar textos i estudis és una tasca complexa 

i que per definició vol molta dedicació.  
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El que no m’imaginava que fos tan treballós és l’apartat de notes. Normalment, quan 

llegia un llibre amb apartat crític, hi solia passar per sobre perquè el trobava superflu i 

molts cops creia que era una manera de mostrar l’erudició del comentarista. Però trobo 

que, encara que sí que n’hi ha que volen mostrar-se lletrats i doctes, en el cas de les 

campanyes militars, si es vol analitzar la batalla, és molt important llegir l’apartat crític 

perquè ofereix detalls que no es poden passar per alt. D’aquí ve que en el meu treball 

hagi hagut d’introduir moltes notes, i que hagi après totes les convencions que fan 

referència a la citació de fonts i a la redacció de notes al peu de pàgina. Concretament he 

optat per seguir el mètode de citació de les obres llatines del Latin Dictionay Lewis & 

Short.  

Per tot això, haig de dir que el treball m’ha servit per adonar-me’n que la recerca històrica 

té punts de difícil resolució que fan que l‘historiador s’hagi d’arriscar i apostar per una 

posició o una altra. Això és el que he hagut de fer jo mateix: interpretar. 

He de confessar que encara que el treball m’ha exigit molta feina, constància i sacrifici, la 

compensació que m’enduc havent-lo finit és molt més gran que no pas el records i les 

sensacions que he patit en els traumàtics moments de la lectura de Cèsar (a vegades es fa 

dura i feixuga).  Finalment, he de dir que com que havia de passar moltes hores amb 

Cèsar, hem acabat amistant-nos i algun dia el convidaré a sopar. 
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GLOSSARI 

AIGUABARREIG. Indret en què dos o més corrents d’aigua s’ajunten i en formen un de 

sol. 

AIGUADER. Persona que tragina o ven aigua.  

ANIMAL DE BAST. Animal de càrrega.  

ATENDAR-SE.  Acampar armant tendes de campanya. 

ATZEMBLA. Bèstia de càrrega. 

ATZEMBLER. El qui té cura de les atzembles. 

BAGATGE: Allò que porta la persona que va de viatge, d’expedició, especialment un 

exèrcit o una tropa en marxa. 

CETRATI. Rodella, és a dir, un escut de cuir o ovalat rodó. Els caetra, són, per tant els que 

van armats amb armament lleuger. 

ENGORJAT. Pas estret entre penyals. 

ENSENYA. Insígnia, estendard. 

FARRATJADOR. Collidor de farratge. 

FEIXINA. Feix de branques primes lligades ben estretes que servia per a fer parapets i 

altres obres de fortificació de campanya. 

FONDAL. Tros de terreny entre d’altres de més elevats. 

FONDALADA. Tros de terreny entre d’altres de més elevats. 

GUAL. Indret d’un riu en què l’aigua és prou baixa i el fons prou bo perquè s’hi pugui 

passar caminant. 

GUARNICIÓ. Conjunt de soldats que ocupen una plaça forta per defensar-la. 

IMPEDIMENTA. Bagatge que porta la tropa i que dificulta la celeritat de les marxes i les 

operacions. 

LEGAT. Delegat dels emperadors romans encarregat de representar-los en una província. 

MANDRONER. El qui usava la fona com a arma. 

MARRADA. Volta que es fa desviant-se del camí que va més dretament d’un punt a un 

altre. 

MARXAR. La tropa, caminar amb un cert pas, en un cert ordre. 

MODI. Mesura per a grans que usaven els romans, aproximadament equivalent a 8,6 

litres. 
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PALISSADA. Construcció de tanca espessa amb troncs o taulons. 

PENDÍS. Pendent. 

RASA. Excavació llarga i estreta com la que es fa per a posar-hi els fonaments d’un edifici. 

RESSAGUER. Soldat armat d’arc i sagetes.  

ROQUISSAR. Lloc abundant en roques. 

SAGITARI. Soldat armat d’arc i sagetes.  

SENDER. Camí estret per a vianants. 
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LA BATALLA D’ILERDA, 

MOVIMENTS TÀCTICS 

 

Grup de farratjadors 

Direcció dels reforços 

Tropes de xoc 

(antesignani) 

Cohort Bàndol cesarià Bàndol pompeià 

Cavalleria 

Campament Batalla Legió 

Retirada Direcció de les tropes 

Resta de la legió 
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FIGURA 1. Escaramussa d’Alcoletge. El dia 20 de juny Fabi mana que dues legions  

escortant farratjadors travessin a l’altra llera del riu Segre pel pons propior per farratjar. 
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Figura 2. Mentre la cavalleria està passant, el pont és parteix  per la meitat a causa del 

violent corrent del riu. Instantàniament, Afrani envia quatre legions i la cavalleria per 

escometre l’enemic. 
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Figura 3. Luci Planc, legat de Cèsar, es troba pressionat per la situació. Ordena ocupar un 

pujolet i forma l’exèrcit en doble front per intentar evitar que la cavalleria enemiga 

l’encerclés. S’entaula combat. 
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Figura 4. Fabi, tement el que estava succeint, tramet dues legions pel pons ulterior. En el 

moment en què els pompeians veieren les ensenyes de les legions fabianes, es retiraren. 
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Figura 5. Cèsar treu tres legions del campament. 
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Figura 6. Cèsar mana que les tropes de xoc (antesignani) d’una de les legions emprenguin 

una carrera per interceptar i prendre el Puig Bordell. Les cohorts que custodiaven el 

campament pompeià marxen per evitar que els homes de Cèsar es facin amb el cim del 

Puig Bordell. 
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Figura 7. Les cohorts afranianes hi arriben abans. Reben reforços enviats des del 

campament. S’entaula combat. 
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Figura 8. Les tropes de xoc cesarianes es retiren en veure que han defallit en la missió. 

Cèsar fa sortir del campament la legió IX. 
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Figura 9. La legió IX corre fins als peus de la ciutadella d’ Ilerda. Arriba en un lloc 

desavinent i gens propici, amb la qual cosa les cohorts que estaven al Puig Bordell i les 

guarnicions de ciutadella l’ataquen. 
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Figura 10. Els dos bàndols envien reforços al camp de batalla. Després de 5 hores lluitant, 

els soldats de la novena legió decideixen atacar els pompeians muntanya amunt des del 

peu fins la plaça fortificada.  
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Figura 11. La legió IX es retira després d’haver emprès una carrera espasa en mà 

muntanya amunt.  
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Font: SHEPPARD, Si. Pharsalus 48 BC. Caesar and Pompey- Clash of the Titans. Oxford: Osprey Publishing, 2008. 
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Vista parcial de la Seu Vella i del Castell de Gardeny 
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