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Una dinastia maleïda 



La dinastia júlia-clàudia va generar una 
estirp de governants, però cap d’ells va 

morir per causes naturals 



Què? 

Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Víctima 

Autor 

Arma 

Cronologia 

Escenari 

Mòbil 



La genealogia 

August 63 aC-14 dC Lívia 58 aC-29 dC 

Tiberi 42 aC-37 dC Drus el vell 38 aC-9  dC Antònia Menor 36 aC-37  dC 

Claudi 10 aC-54  dC 

Drus el jove 14 aC-23 dC 

Germànic 15 aC-19  dC Agripina Major 14 aC-33  dC 

Drusil·la 19 aC-38  dC Calígula 12-41  dC Agripina Menor 15 aC-59 dC 

Neró 37-68 dC 

Tiberi bessó 19 aC-38 dC 



La línia successòria 

August 63 aC-14 dC Lívia 58 aC-29 dC 

Tiberi 42 aC-37 dC Drus el vell 38 aC-9  dC Antònia Menor 36 aC-37  dC 

Claudi 10 aC-54  dC 

Drus el jove 14 aC-23 dC 

Germànic 15 aC-19  dC Agripina Major 14 aC-33  dC 

Drusil·la 19 aC-38  dC Calígula 12-41  dC Agripina Menor 15 aC-59 dC 

Neró 37-68 dC 

Tiberi bessó 19 aC-38 dC 



La genealogia 

De l’arbre genealògic anterior l’única que va 
morir per causes naturals va ser Lívia 



La genealogia 

Jo Claudi exposa els magnicidis de la nissaga Júlia-Clàudia de forma immillorable. Va 
ser considerada en el seu moment com la millor sèrie televisiva. Produïda per 
London Films i la BBC i basada en les novel·les de Roberts Graves, Jo Claudi i Claudi 
el Déu, publicades el 1934. 



Què? Víctima 

Un dels generals preferits d’August. Va 
contribuir a la pacificació de la Gal·lia. 
Drus era un Claudi perquè August 
només va adoptar el seu germà Tiberi. 
Per emparentar amb la família Júlia es 
va casar amb Antònia Menor. 
Va morir l’any 9 dC, en caure d’un 
cavall a la Germània. Li van atorgar el 
títol de Germànic i August va escriure la 
seva biografia. 

Drus el vell 

file://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drusus_the_elder_bust.jpg


Què? Víctima 

Després de l’assassinat del seu pare 
adoptiu, Juli César, August va apagar els 
focus de conspiració i va estabilitzar la 
república. El senat li va confiar diferents 
càrrecs entre els que figurava el d’August 
(augustus) que li donava el control 
absolut del govern. 
Només va tenir una filla natural, Júlia. Va 
proposar successors però mai va 
especificar si el seu càrrec seria 
hereditari. 

August 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6EyPjgjcN85Z0M&tbnid=iqNB8jPwTiG3gM:&ved=&url=http%3A%2F%2Factium31.wordpress.com%2Fcategory%2Fseccions%2Fa-fons%2F&ei=eul3UtvyD4mX0QWa5oCgDA&psig=AFQjCNHiK1Jyokd16EF-dWtNj2hhCRCBjw&ust=1383676666352020


Pertanyia a la família dels claudis. 
Es va casar en primeres núpcies 
amb Tiberi Claudi i van tenir dos 
fills: Tiberi i Drus el vell. 
Quan estava embarassada de Drus 
es va casar amb August, no van 
tenir fills. 
Va morir de mort natural l’any 29 
dC. 

Lívia 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cVpk7Zg2PE-wzM&tbnid=Ry_G_AliKAehtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flluisalatorre.com%2Fdones_invisibles_28_53.htm&ei=HeF3Us6qH6m20wW8rIDgAg&bvm=bv.55819444,d.d2k&psig=AFQjCNGa931E4q5brrd9aBXtxILj6CfQpA&ust=1383674452674879
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ykoQpC7wCeP8_M&tbnid=zr1J1jIAluAiiM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLivia_Drusila&ei=NOt3UqqiIcqi0QXS_ICoDQ&psig=AFQjCNHiZgAplr_QonDmwNMm0trqZmTe1A&ust=1383677108615155


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Lívia 

Figues enverinades 

August mor el 14 dC 

Al triclini? 

August va proposar 
Tiberi com a successor i 
Lívia el va enverinar per 
a evitar canvis d’opinió 



Què? Víctima 

August va voler que fos emperador 
després de Tiberi. 
Era el general més popular de Roma i els 
soldats volien que ell fos el cèsar per 
comptes de Tiberi, però Germànic va 
demanar que la voluntat d’August fos 
respectada. 
Va morir a Antioquia. 

Germànic 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Germanicus.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Sospiten de Tiberi 

Enverinament 

19 dC 

Antioquia 

Excés de popularitat 



Què? Víctima 

Fill de Tiberi, es va casar amb la seva 
cosina Livil·la, germana de Germànic. 
Livil·la li era infidel amb Sejà, home de 
confiança de Tiberi. 
Sejà volia succeir Tiberi però com que 
Drus semblava el successor lògic i tenia 
bona relació amb son pare va instigar 
Livil·la per tal que l’assassinés. 

Drus el jove 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Drusus_minor_(Museo_del_Prado)_01.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Sejà i Livil·la 

Enverinament 

23 dC 

? 

Drets de successió 



Què? Víctima 

Era un Júlia, neta carnal d’August. Va 
acompanyar el seu marit a totes les 
expedicions. 
Va tenir una relació molt tensa amb 
Tiberi i sempre li va atribuir la mort del 
seu marit. 
Tiberi la va desterrar a l’illa de 
Pandatoria per difamar l’emperador. 
 

Agripina major 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Agrippina_Maior_version_2.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Tiberi 

Inanició (Suïcidi forçat) 

33 dC 

Pandatòria 

Difamació? 



Què? Víctima 

Va ser un general d’èxit a Armènia i 
Germània. 
August el va adoptar com a fill i Tiberi va 
esdevenir emperador. Va eliminar els jocs de 
circ i va reorganitzar els impostos a les 
províncies. 
Als 68 anys es va retirar a Capri i governava a 
distància. 
Es va tornar un maniàtic de les conspiracions 
i va ordenar moltes execucions. 
Després d’una orgia va caure en coma i quan 
es va despertar el van assassinar.  

Tiberi 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Tiberius_palermo.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Calígula 

Asfixia 

37 dC 

Al llit 

Successió 



Què? Víctima 

Filla d’Octàvia (germana d’August) i de 
Marc Antoni. 
Dona rica i poderosa, única hereva de 
son pare. 
Quan va morir Drus el vell es va negar a 
casar-se de nou. 
La seva mort és un misteri. 

Antònia menor 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Hera_Ludovisi_Altemps_Inv8631.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Calígula? 

Enverinament o suïcidi? 

37 dC 

? 

Suïcidi per les accions de 
Calígula o enverinament 
per a evitar un excés de 
control? 



Què? Víctima 

Net de Tiberi i dit el bessó perquè era el 
segon de dos germans bessons. 
El seu avi l’odiava perquè pensava que 
era fill de Livil·la i Sejà. 
Tot i això el va nomenar cohereu de 
l’imperi. 
Calígula no en va fer cas i li va donar el 
títol “príncep de la joventut”. 
 

Tiberi Bessó 

file://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiberius_Gemellus.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Calígula 

Executat 

38 dC 

? 

Per suposat intent 
d’enverinament al cèsar 



Què? Víctima 

Era la germana preferida de Calígula i la 
seva amant. 
Calígula la va obligar a casar-se seguint el 
ritual dels faraons ptolomeus. 
Va morir embarassada. 
El dol que va imposar Calígula prohibia 
riure o menjar en família sota pena de 
mort. 

Drusil·la 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Head_Drusilla_Glyptothek_Munich_316.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Calígula 

Assassinada? 

38 dC 

Al palau de Calígula 

Diuen que Calígula la va 
obrir en canal per veure 
el seu fill 



Què? Víctima 

L’any 37 dC Calígula va ocupar el palau 
del Palatí. 
A l’inici del seu govern va abolir les 
purgues per conspiració, va alliberar els 
presos polítics, va encapçalar una 
generosa política de subvencions i retall 
d’impostos, va reprendre els espectacles 
de circ, però al cap de sis mesos va caure 
malalt i a partir d’aleshores tot va 
canviar. 
Calígula es va tornar sàdic, megalòman i 
excèntric. 

Calígula 



Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Guàrdia pretoriana 

Per espases 

14 dC 

Al palau imperial 

Un imperi de terror 



Què? Víctima 

Després de la mort de Calígula no 
quedaven homes adults per a governar 
dins de la família Júlia-Clàudia. 
Claudi va haver d’assumir el títol 
d’emperador. 
Sota el seu govern, Roma va conquerir la 
Britania. 
Va fer executar la seva tercera esposa, 
Mesalina,  per adulteri. 
La quarta esposa va ser la seva neboda, 
Agripina la jove. 

Claudi 



Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Agripina Menor 

Bolets enverinats 

54 dC 

Al palau imperial 

Volia que regnés el seu 
fill Neró 



Què? Víctima 

Amb el seu primer marit va 
engendrar Neró. 
Diuen que va matar el seu segon 
espós per heretar la fortuna. 
El darrer matrimoni va ser amb 
Claudi a qui també va eliminar 
per fer pujar al poder al seu fill. 

Agripina menor 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Agrippina_Minor_with_Claudius.jpg


Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Neró 

Assassinada per un llibert 

59 dC 

? 

No soportava el caràcter 
dominant de la seva mare 



Comparteix amb Calígula la fama de ser 
un dels pitjors emperadors de Roma. 
Va fer matar a sa mare i a la seva primera 
dona, Octàvia, per casar-se amb Popea. 
Durant el seu govern va confiscar els 
béns dels senadors i va demanar 
impostos desmesurats per construir la 
seva domus. 
Es va suïcidar l’any 68 dC. 

Neró 
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