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PRELIMINARES

No ano 64 aC Marco Tulio Cicerón preséntase como
candidato ao Consulado, a máis alta maxistratura da
República Romana. O seu irmán pequeno, Quinto, de-
cide axudalo e escríbelle o Commentariolum petitionis –así
denominado en latín este Breviario de campaña electoral–,
unha longa misiva na que lle aconsella cómo bater os
seus adversarios e así converterse en cónsul.

As eleccións desenvolvíanse no Campo de Marte, onde
se xuntaban as centurias1, sendo daquela o voto secreto.
O candidatus, chamado así pois tiña que levar unha toga
branca (toga candida) para ser identificado como tal, era
aquel ao que lle fora aceptada a petitio. Os actos de cam-
paña eran coñecidos como o ambitus ou ambitio (é fácil
recoñecer a tradución deste último termo).

A campaña electoral en Roma consistía fundamental-
mente na petición persoal do sufraxio. Non había mitins
tal e como son entendidos hoxe en día, xa que os candi-
datos non podían convocar o pobo en asemblea, eles só
eran simples particulares, e a posibilidade de reunir xente

4

1  Agrupacións formadas por cidadán en idade militar. As centurias dividíanse en
cinco clases, segundo a súa riqueza. Canta máis riqueza, máis votos.
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só a posuían os maxistrados. A mellor forma de facer
campaña para un candidato era acudir cada día, e á mes-
ma hora, ao foro, o lugar público por excelencia, para
que quen quixese escoitalo soubese onde atopalo.

A campaña non consistía na presentación de programas,
dunha exposición ideolóxica, de propostas, non, os actos
de campaña consistían en resaltar os seus méritos perso-
ais e mesmo os da súa familia; a competencia política re-
ducíase a unha confrontación entre individuos; e sempre
recalcando a súa oratoria e elocuencia. O don da palabra
era moi apreciado en Roma. E as apariencias había que
coidalas, e moito.

Nesta ocasión, e tras unha disputada campaña, foron eli-
xidos Gaio Antonio e Marco Tulio Cicerón, este último
coa unanimidade das centurias. Marco Tulio derrotou
seis candidatos, entre eles Lucio Serxio Catilina.

A actualidade dos clásicos é un eufemismo, e o pasado é
case sempre rico en feitos que poden iluminar o presen-
te. E así este breviario é sempre útil para entender a so-
ciedade romana ou a actual. O político italiano Giulio
Andreotti, no prólogo da edición italiana deste Breviario,
dicía: “Creo que Quinto Tulio Cicerón cando escribiu o
Commentariolum petiotionis non imaxinou que o seu trata-
diño puidese lerse dous mil anos despois e que resultase
extraordinariamente interesante, non só como documen-



to histórico e literario, senón tamén por unha especie de
imprevisible actualidade nos feitos que describe”. E
nós, confiando na experiencia e nos coñecementos do
político italiano, non seremos precisamente quen lle le-
vemos a contraria. Só afirmaremos ¡que modernos son
estes clásicos!

Francisco Macías

6



QUINTO SAÚDA A SEU IRMÁN MARCO

I

Aínda que dispoñas de todo o que os homes poden ad-
quirir co talento, a experiencia ou a dedicación, con to-
do, xa que nos une un grande afecto, xulguei que che
debía explicar por escrito o que se me ocorría cando
pensaba na túa candidatura. Non pretendo que aprendas
nada novo disto, aínda que si che quero presentar, con
certa orde, algunhas ideas que, de feito, parecen desliga-
das e indefinidas. Por moita forza que teñan por si mes-
mos os valores naturais do home, creo que nun asunto
de tan poucos meses as aparencias poden superar mes-
mo esas condicións. 

Debes ter en conta en que cidade vives, a que aspiras,
quen es. Acotío, cando baixes ao foro, reflexiona sobre
isto: «Eu son un homo novus2, quero ser cónsul, e isto é
Roma».

Tes que compensar a condición de homo novus coa túa
fama de orador, valor da máis alta estima: ao que se

7

2  Homo novus refírese ao primeiro membro dunha familia que chega ao Senado ou
ás Maxistraturas, como era o caso de Marco Tulio Cicerón. Como advenidizos
que eran, os homines novi ou tamén coñecidos como novi, a nobreza vella acostu-
maba a desprezalos.



considera digno de ser avogado dos ex-cónsules non se
pode considerar indigno de ser cónsul.

Polo tanto, xa que dependes desta reputación e todo o
que es débesllo a ela, vas ter que presentarte sempre tan
ben preparado para falar como se en cada unha das
causas sometesen a xuízo todo o teu talento. Os recur-
sos da oratoria, que supoño que tes reservados, procura
que estean sempre preparados, e lembra aquilo que De-
metrio escribiu sobre o adestramento constante de
Demóstenes3. Despois, fai fachenda tanto da gran can-
tidade de amigos que tes coma da alta condición social
dos mesmos, porque ¿contas co mesmo que o que
tiñan outros novi?: todos os publicanos4, case a totalida-
de da orde ecuestre5, moitos concellos que che son in-
condicionais, moitos cidadáns de calquera estamento
social aos que defendiches, algúns colegas, por non fa-
lar dun bo número de mozos unidos a ti no estudo da
elocuencia, e o apoio firme dos teus numerosos ami-
gos. Procura conservar todo isto, a base de adverten-
cias, de súplicas e de toda clase de medios, para que

8

3  O filósofo peripatético ateniense Demetrio de Falero (350-282 aC), nunha obra
perdida, falaba de que Demóstenes (384-322 aC) pronunciaba o r con dificultade,
pero teimando conseguiu superar esa “eiva”.
4 Os publicanos son os que recadaban impostos no nome do Estado. Tiñan unha
organización propia que os facía influíntes na sociedade romana.
5 A esta orde pertencía Cicerón. Tiña a súa orixe na cabalería do exército. E era
moi influínte pois os seus membros eran xente de negocios.



aqueles que che deben algo e aqueles que cho desexan
deber se dean de conta de que non van ter máis opor-
tunidade que esta, uns, de che demostrar a súa gratitu-
de, e, os outros, de se converter en debedores teus.

Ao que parece, tamén pode axudar moito a un homo no-
vus a simpatía dos nobres e, sobre todo, a dos ex-cón-
sules; interesa que aquelas persoas cunha categoría e
posición social á que desexes acceder te consideren
digno de tal posición e de tal categoría. Débeslles for-
mular atentamente as túas peticións e facerlles saber e
convencelos de que nosoutros sempre compartimos as
opinións políticas da aristocracia e de que poucas veces
buscamos o favor popular; e que, se parece que empre-
gamos un tipo de linguaxe en certo modo populista,
fixémolo coa intención de atraer a Gneo Pompeio6, pa-
ra ter, nun home tan poderoso coma el, un amigo ou,
polo menos, non un adversario durante a nosa candida-
tura. Esfórzate tamén en gañar a vontade dos mozos
da nobreza e en conservar os partidarios que tes, pois
facilitaranche unha gran consideración. Contas con
moitas persoas, fai que saiban a importancia que lles
dás. Se consegues que queiran apoiarte os que están in-
decisos, estes axudaranche moito.

9

6 Gneo Pompeio Magno (106-48 aC) foi un político e militar inimigo de Xulio
César na Guerra Civil, e de gran influencia.



II

Supón tamén unha grande axuda para a túa condición
de homo novus o que, sobre os teus contrarios nobres,
ninguén se atreva a asegurar que a súa nobreza lles vai
axudar a eles en maior medida que a ti as túas valías.
¿Quen ía imaxinar hoxe que Publio Galba e Lucio Ca-
sio7, ambos os dous de familias nobres, aspirarían ao
consulado? Así que repara en qué homes procedentes
das familias máis importantes, ao careceren de forza
propia, non se poden comparar contigo.

Pero ti dirasme: «Antonio e Catilina8 son temibles». Non,
en absoluto; un home activo, emprendedor, honrado,
elocuente, ben considerado polos xuíces, debe desexar
ter un par de rivais coma estes: asasinos ambos desde a
infancia, ambos depravados, ambos na miseria. Vimos
confiscados os bens dun deles, Antonio, e, logo, oímolo
xurar que en Roma non podía ter cun grego un enfronta-
mento xusto diante dos tribunais; sabemos que foi ex-
pulsado do Senado pola honesta decisión dos censores;

10

7 Publio Galba e Lucio Casio eran rivais de Cicerón nestas eleccións. O segundo
estivo posteriormente implicado na conspiración de Catilina.

8 Antonio era o máis cualificado inimigo de Cicerón nestas eleccións; e tamén aca-
daría o consulado. Foi condenado por insolvente, e expulsado do Senado por ex-
poliar aos gregos.



tivémolo de rival como pretor, co apoio dos seus amigos
Sabidio e Panthera, cando xa non tiña máis escravos para
vender, aínda que, unha vez conseguida a maxistratura
comprou no mercado unha amiguiña á que tivo na súa
casa con toda a desvergoña. Por outra parte, nestas elec-
cións ao consulado, preferiu ir saquear todos os pousa-
deiros nas súas vergoñentas legacións antes que quedar
na cidade e formular as súas peticións ao pobo romano9.

En canto ao outro, ai deuses!, ¿que calidades relocen nel?
Para comezar, é tan nobre como o anterior, ¿ou máis?
Non, pero é máis valente. ¿Por que? Porque Antonio ten
medo até da súa propia sombra, mentres que Catilina
non o ten nin das leis. Naceu dun pai arruinado, creceu
entre a mala crianza de súa irmá e acadou a madurez ver-
tendo o sangue dos cidadáns; a súa entrada na vida pú-
blica consistiu en aniquilar a orde ecuestre (pois lembra-
mos que aqueles galos, os que daquela cortaban as cabe-
zas dos Titinos, Naneios e Tanusios, tiñan a Catilina co-
mo xefe único por designación de Sila). Dos da orde
ecuestre, matou coas súas propias mans un home exce-
lente, Quinto Cecilio, o marido de súa irmá, un cabaleiro
romano que non pertencía a ningún partido e que, se xa
era pacífico por natureza, aínda o era máis coa idade.

11

9 Antonio obtivera unha legatio libera, un permiso para poder saír de Roma e ir fa-
cer campaña electoral nos concellos.
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III

¿Como dicir agora que compite contigo polo consulado
un home que foi mallando, por toda a cidade e diante de
todos, nunha persoa tan querida polo pobo como Marco
Mario10? Un home que o levou até un sepulcro, que alí o
someteu a toda clase de tormentos, que o decapitou,
cando aínda estaba con vida, collendo a espada coa man
dereita e agarrándoo polos cabelos coa esquerda, e que
foi levando a cabeza na man mentres entre os seus de-
dos deitaban a cachón ríos de sangue?; un home que,
despois disto, foi vivir en compaña de histrións e gladia-
dores, atopando así, nuns, os cómplices da súa luxuria e,
noutros, os dos seus crimes; un home que non pode en-
trar en ningún lugar, por moi sagrado e respectado que
sexa, sen que a súa maldade deixe alí, mesmo se as ou-
tras persoas están libres de culpa, unha sospeita de des-
honra11; que tivo como amigos íntimos os Curios e os
Anios12 no Senado, os Sapalos e os Carvilios dos pórti-
cos de vendas e os Pompilios e os Vetios da orde ecues-
tre; un home que demostra tanta ousadía, tanta maldade

10 Marco Mario fora dúas veces pretor, e a súa morte parece que foi ordenada por
Sila.

11 Esta deshonra refírese á relación de Catilina coa vestal Fabia, media irmá da es-
posa de Cicerón, Terencia.

12 Quinto Curio e Quinto Anio foron senadores acusados posteriormente de
conspirar con Catilina.



e, en fin, tan grande habelencia para deixar á solta os
seus excesos, que chegou a abusar de adolescentes, vesti-
dos aínda coa pretexta, case no regazo de seus pais13.

¿E que che vou escribir agora sobre África ou das de-
claracións das testemuñas? Son asuntos moi coñecidos
e sobre os que deberías ler con máis asiduidade. De to-
das formas, creo que non vou pasar por alto dous fei-
tos: primeiro, que Catilina14 saíu deste xuízo tan pobre
como o foran algúns dos seus xuíces antes do proceso
e, segundo, que se converteu nun individuo odiado até
o punto de que non hai día que non o denuncien nos
tribunais. É tal a situación na que se atopa, que o te-
men, mesmo se está quieto, máis do que o odian se está
maquinando algo.

Moito mellor é a sorte que tiveches na túa candidatura da
que tivo, hai tempo, outro homo novus, Gaio Celio15. Com-
petía con dous cidadáns que pertencían á máis alta nobre-
za, aínda que posuían toda unha serie de virtudes moito
máis valiosas que a propia liñaxe: eran homes dun gran
talento, dun gran sentido da honra, que ofreceran moitos

13

13 A toga pretexta era utilizada até os dezaseis anos, e caracterizábase por levar unha
orla de cor púrpura.

14 Catilina foi acusado de concusión cando era propretor en África. Saíu absolto
por mor dos subornos aos xuíces que o xulgaron.

15 Gaio Celio Caldo foi cónsul no ano 94.



servizos e que alardeaban dunha grande intelixencia e en-
trega na campaña electoral. Porén, a un deles venceunos
Celio, malia pertencer a unha liñaxe moi inferior e de su-
peralo apenas en nada.

Xa que logo, se pos en práctica o que xenerosamente che
concederon a natureza e o estudo, e do que sempre te va-
liches, se fas o que as circunstancias esixen de ti, o que
podes e o que debes, non che será difícil facer fronte a
uns rivais que teñen máis fama polos seus vicios que pola
distinción da súa liñaxe. Así que, ¿hai quizais un cidadán
tan malvado que queira desenfundar, nun único sufraxio,
dous puñais contra o Estado?

14



IV

Tras expoñer os recursos cos que contas e podes contar
para igualar a túa condición de homo novus, creo que debo
falar agora sobre a grande importancia do cargo ao que
aspiras. Aspiras ao consulado, honra da que ninguén te
considera indigno, e, así e todo, hai moitos que te miran
con malos ollos. De feito, ti, un home da clase ecuestre,
aspiras ao máis alto cargo da cidade e, dado que é o máis
alto, esta mesma honra outorga ao home de por si forte,
elocuente e honrado, unha grandeza maior que aos ou-
tros. E non creas que os que gozaron xa desta honra non
se dan de conta da gran consideración que vas gañar ti
mesmo unha vez que o obteñas. Verbo dos homes que,
nacidos de familias consulares, non lograron acadar o
rango exercido polos seus predecesores, supoño que, de
non te estimaren moito, vante mirar con malos ollos.
Tamén creo que os homines novi que foron pretores, a ex-
cepción dos que están unidos a ti en recoñecemento aos
teus favores, non queren que os avantaxes en honra.

E seguro que non se che escapan os moitos envexosos
que hai entre o propio pobo e as moitas persoas que, co-
mo adoita suceder agora, senten fobia polos homines novi;
por outra banda, é inevitable que algúns estean incomoda-
dos contigo polas causas xudiciais nas que interviñeches.

15



Finalmente, mira ao teu redor e considera se tes os ami-
gos que crías por te entregar con tanta teima a aumentar a
gloria de Pompeio.

Polo tanto, como aspiras ao máis alto cargo da cidade e
como te decatas dos intereses que che son adversos, é
necesario que poñas nisto todo xénero de habelencias,
coidados, esforzos e entrega.

16



V

Unha candidatura a un cargo débese centrar no logro de
dous obxectivos: obter a adhesión dos amigos e o favor
popular. Cómpre que a adhesión dos amigos naza dos
favores, dos deberes da amizade, da antigüidade das re-
lacións e dun temperamento amable e agarimoso. Pero a
palabra «amigo», cando es un candidato, ten un signifi-
cado moito máis amplo ca na túa vida diaria; de feito,
todo o que che demostre algunha simpatía, quen te trate
con deferencia e quen vaia acotío á túa casa, debe ser in-
cluído no círculo das túas amizades. Agora ben, o que
che pode beneficiar máis é que te consideren agradable
e que te queiran os que son os teus amigos por motivos
máis sinceros, como o parentesco, xa sexa consanguíneo
ou político, a camaradaría ou calquera outro vínculo
deste tipo. Ademais, canto máis íntimo é un amigo e, so-
bre todo, se vive na túa casa, custa moito máis esforzo
conseguir que te valore e que desexe que acades o maior
prestixio posible; tamén ocorre o mesmo cos da túa tri-
bo16, cos teus veciños, cos teus clientes17, logo, cos teus

17

16 As tribos eran agrupacións de familias da mesma procedencia. Tiñan as súas
propias eleccións internas para cargos considerados menores.

17 Os clientes eran homes libres, pero cun estatus algo especial. Percibían asistencia
económica e xurídica do seu patrono, pero debían axudarlle a este na súa vida pú-
blica, e mostrar un determinado respecto nas formas, cunha visita diaria.



libertos18 e, ao final, mesmo cos teus escravos. Pois case
todo o que se comenta sobre o teu creto de home públi-
co provén do teu contorno doméstico.

Despois, é necesario crear amizades de cada unha destas
clases: para as aparencias, homes de familia e cargo ilus-
tres que, aínda que non se esforcen en lle facer propagan-
da, polo menos aumentan en algo a dignidade do candi-
dato; amigos para garantir a protección da lei, os maxis-
trados (e entre eles, primeiro, os cónsules, e logo, os tribu-
nos da plebe19) e amigos para conseguir o voto das centu-
rias, homes que gocen dunha influencia moi particular.
Pon especial porfía en procurar e asegurar o apoio de
quen teñen, ou esperan ter, grazas a ti, o dominio dunha
tribo, dunha centuria ou de calquera outro beneficio, pois,
durante estes anos, houbo homes cobizosos que traballa-
ron activamente, pondo nisto todo o seu desvelo e todo o
seu esforzo, para lograr que os das súas tribos accedesen
ás peticións que lles formulaban. Pola túa parte, intenta
de todas as formas posibles que estes homes sexan parti-
darios teus de bo grao e coa mellor vontade.

Se a xente fose o suficientemente agradecida, xa de-
berías ter todo isto á túa disposición, tal e como espero

18

18 Os libertos era escravos manumitidos polos seus amos. E posteriormente a súa
relación cos donos era moi pareceida á dos clientes.

19 Os tribunos da plebe eran os maxistrados encargados de defender a plebe diante
das autoridades patricias.



que suceda. De feito, durante estes dous anos gañaches
o favor de catro asociacións ás que pertencen os ci-
dadáns con máis influencia electoral: Gaio Fundanio,
Quinto Galo, Gaio Cornelio e Gaio Orquivio20. Sei moi
ben, pois estiven presente cando che confiaron as causas
xudiciais destes homes, o que os seus compañeiros de
asociación aceptaron e che garantiron. Polo tanto, agora
tes que esixirlles o que che deben multiplicando as túas
advertencias, súplicas e exhortacións, e procurando que
saiban que non van ter nunca outra oportunidade de che
demostrar a súa gratitude. Sen dúbida animaraos a mo-
verse por ti tanto a perspectiva dos servizos que aínda
che quedan por prestarlles como o recordo dos favores
que lles fixeches recentemente. E, xa que a túa candida-
tura se fortaleceu principalmente con esta clase de ami-
gos, aos que gañaches a forza de defender as súas causas
xudiciais, debes deixar claramente asignadas e distribuí-
das entre todos os teus adeptos as funcións que cada un
deles debe exercer; e así, xa que non amolaches endexa-
mais ningún deles con ningunha petición, fai que enten-
dan ben que canto cres que che deben reserváchelo para
esta ocasión.

19

20 A todos eles defendeu Cicerón de diversas acusacións.



VI

Por outra parte, dado que hai tres cousas en concreto
que conducen aos homes a mostrar unha boa disposi-
ción e a dar o seu apoio nunhas eleccións, a saber, os
beneficios, as expectativas e a simpatía sincera, é necesa-
rio estudar atentamente de que maneira pode un servir-
se destes recursos.

Nos máis pequenos favores os homes encontran motivo
abondo para apoiar un candidato. Con maior razón,
aqueles que salvaches, que, como sabes, son moitos,
comprenderán que se non fan abondo por ti nunha cir-
cunstancia coma esta nunca máis serán ben considera-
dos por ninguén. Con todo, segue sendo necesario que
lles formules os teus rogos e incluso que lles fagas crer
que, pola nosa parte, podemos estar en débeda con can-
tos agora o estiveron connosco.

En troques, polo que se refire a aqueles que abrigan cer-
tas expectativas –un tipo de homes moito máis activo e
servizal aínda– fai que lles pareza que sempre estás pre-
parado e disposto a axudalos. Dálles a entender, ade-
mais, que valoras coidadosamente os servizos que che
prestaron: que quede ben claro que es quen de te deca-
tar e de distinguir o que provén de cada un.

20



O terceiro tipo é o dos partidarios incondicionais, cun
apoio que será conveniente consolidar con mostras de
agradecemento, adaptando os teus discursos ás razóns
polas que cada un parece ser partidario teu, demostrando
uns sentimentos parecidos aos deles e facéndolles conci-
bir a esperanza dunha amizade íntima e duradeira conti-
go. Agora ben, en todos estes casos, xulga e sopesa as
posibilidades de cada persoa, para saber de que maneira
podes ser útil a cada un e que podes esperar e pretender
de cada quen.

De feito, hai algúns homes influentes nos seus barrios e
nos seus municipios; hainos tan activos e elocuentes
que, se ben antes non se esforzaron por buscar este tipo
de influencia, non obstante, son capaces de se dedicar
improvisadamente a axudar á persoa coa que se senten
obrigados ou á que desexan compracer. É necesario que
te ocupes coidadosamente desta clase de homes, de ma-
neira que eles mesmos entendan que xa sabes o que po-
des esperar de cada un, que estimas o que recibes e que
lembras o que recibiches. Pero hai outros que, ou non
son quen de facer nada, ou incluso son odiados polos
das súas propias tribos e carecen da enerxía e capacida-
de suficientes para facer o esforzo que esixen as circuns-
tancias. Procura distinguir quen son a fin de non queda-
res pobre de recursos se depositas nalgún deles unha ex-
periencia excesiva.

21



VII

Se ben é necesario sentirse por adiantado amparado e
protexido por unhas amizades sólidas, non obstante, du-
rante o período electoral, tamén un gaña un bo número
de amigos moi útiles. En efecto, entre tantos inconve-
nientes, a situación do candidato ten esta vantaxe: podes
facer con dignidade o que durante o resto da túa vida
non serías quen de facer, a saber, aceptar a amizade de
quen che pareza, daqueles cos que, se tentaches relacio-
narte noutro tempo, que semelle que obrabas de maneira
improcedente; en cambio, se durante o período electoral
non fixeses isto con moitas persoas e poñendo moita tei-
ma nisto, non parecerías un candidato. Asemade, asegú-
roche que non existe ninguén, a non ser que dalgunha
maneira estea vinculado a un dos teus rivais, e de quen
non podes lograr, se porfías, que se faga merecedor da
túa estima e do teu recoñecemento polos favores ofreci-
dos; chega con que se decate de que o tes en alta estima,
de que es sincero con el, de que o está facendo ben e que
de todo isto vai nacer unha amizade, non pasaxeira nin
circunstancial, senón firme e duradeira. Non haberá nin-
guén, creme, por pouco sensato que sexa, que deixe es-
capar a oportunidade que se lle ofrece de iniciar amizade
contigo, sobre todo cando che tocaron en sorte uns ri-
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vais cunha amizade que hai que rexeitar e evitar, incapa-
ces non só de levar a cabo os consellos que che dou,
senón de intentar sequera poñelos en práctica.

Xa que ¿como vai intentar Antonio rodearse do apoio e
a amizade dunhas persoas ás que nin é capaz de chamar
polos seus propios nomes? Pola miña parte, non creo
que haxa nada máis insensato que considerar partidarios
teus homes que non coñeces. Necesítase posuír unha
gloria e un prestixio excepcionais e a celebridade de
grandes empresas para que uns cidadáns, aos que nin-
guén pediu o voto lle confiran a honra dun cargo a un
candidato que nin tan sequera os coñece. Agora ben, que
un home inútil, lacazán, sen o máis mínimo sentido do
deber, sen talento, mesquiño, sen ningún amigo, supere a
un home amparado polo apoio da maioría e polo agari-
mo de todos, isto non pode suceder sen que este último
cometese unha grande neglixencia.
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VIII

Polo tanto, procura ter asegurada a adhesión de todas as
centurias con amizades numerosas e diversas. O primei-
ro que debes facer é máis que claro: rodear de atencións
os senadores, os cabaleiros romanos e cantos homes
emprendedores e influentes haxa en todos os demais es-
tamentos. Son moitos os cidadáns activos e moitos os li-
bertos resoltos e influentes que frecuentan o foro: pon a
maior porfía, valéndote dos teus propios medios e das
amizades comúns, en facer partidarios teus todos os que
poidas; sae ao seu encontro, envíalles emisarios, móstra-
lles a grande importancia dos servizos que che ofrecen.

A continuación, dedícate á cidade enteira, a todas as cor-
poracións, ás aldeas, aos barrios; se gañas a amizade dos
homes máis importantes destes grupos, poderás doada-
mente, grazas a eles, contar co resto. Despois ten pre-
sente no teu corazón e na túa memoria a Italia enteira,
composta e formada por tribos, e non permitas que ha-
xa ningún concello, ningunha colonia, ningunha prefec-
tura, en fin, ningún lugar de Italia, no que non teñas
apoio abondo. Busca e sigue a pista dos homes de cada
lugar, coñéceos, sae ao seu encontro, asegura o seu
apoio, procura que fagan campaña ao teu favor entre os
seus veciños e que, por así dicilo, se convertan en candi-
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datos por conta túa. Quererán a túa amizade se ven que
desexas a súa e, para que o entendan, debes utilizar unha
linguaxe apropiada á súa maneira de ser.

Os que viven nos concellos e no campo considéranse
amigos nosos só con que os chamemos polo seu nome
e, se cren ademais que esta amizade lles vai deparar al-
gunha axuda, non deixan escapar a ocasión de merecela.
Os demais candidatos e, sobre todo, os que son rivais
teus, nin sequera os coñecen; en cambio, ti, non é só que
os coñezas, senón que che será fácil intimar con eles, e
esta é condición indispensable para que exista a amiza-
de. Agora ben, por importante que isto sexa, tampouco
é abondo se non vai acompañado da expectativa dunha
amizade proveitosa: non sexa que vaias parecer un sim-
ple nomenclator21 en lugar dun bo amigo.

Xa que logo, unha vez teñas como partidarios nas cen-
turias eses homes que, dada a súa ambición, gozan de
grande influencia diante dos da súa tribo, e así que ob-
teñas a fervorosa adhesión daqueloutros que, grazas á
súa situación no concello, no barrio ou na corporación,
teñen poder sobre algún sector da súa tribo, daquela de-
berás alimentar as mellores esperanzas. Paréceme que, se
te esmeras, podes gañar o apoio das centurias da orde
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ecuestre coa maior facilidade: en primeiro lugar, convén
coñecer a fondo os cabaleiros, en realidade son poucos,
e despois é preciso conquistar o seu afecto (de feito, a
idade destes mozos empúxaos facilmente á amizade).
Ademais, xa tes contigo mozos máis sobresaíntes e con
máis inquedanzas culturais; por outro lado, como per-
tences á orde ecuestre, eles seguirán a opinión do seu es-
tamento se ti, pola túa parte, coidas de ter asegurada a
adhesión destas centurias non só grazas á predisposición
da orde ecuestre senón tamén coa amizade de cada un
deles; pois é extraordinariamente grande e digno de ad-
miración o desvelo que poñen estes mozos á hora de
buscar votos, de saír ao encontro das xentes, de propa-
gar as noticias e de acompañar o candidato.
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IX

E xa que amentei o séquito, debo dicir que tamén te has
de preocupar deste asunto, de maneira que a diario dis-
poñas dun acompañamento de toda categoría, clase so-
cial e idade, pois precisamente da afluencia do séquito
poderase deducir con que forzas e con que medios vas
contar no Campo de Marte22. Hai tres clases de com-
poñentes: os que te van saudar á túa casa, os que te
acompañan ao foro e os que te seguen a todas partes23.

No caso dos primeiros, que son os máis numerosos e
que, segundo agora se adoita, se dedican a ir saudar a
máis dun candidato, tes que facer ver que mesmo esta mí-
nima cortesía para contigo te comprace moito. Aos que
vaian á túa casa dálles a entender que valoras o seu xesto,
demóstrallelo diante dos seus amigos para que llo conten,
díllelo repetidas veces a eles mesmos; en efecto, con fre-
cuencia sucede que, cando estes homes van visitar varios
candidatos e comproban que hai un que valora en gran
medida estas mostras de cortesía, daquela entréganse nel,
abandonan os outros e, paseniño, os que eran partidarios
de todos pasan a selo dun só; de finxirse votantes dun
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candidato pasan a selo en firme. Pon tamén especial coi-
dado no seguinte: se escoitases ou te deses de conta de
que un que se comprometeu contigo che está facendo,
digámolo así, o dobre xogo, procura facer ver que nin
oíches nin sabes nada do asunto; se alguén, créndose
sospeitoso, quere xustificarse diante túa, sosterás que
nunca dubidaches das súas intencións nin cres ter moti-
vo para facelo; en realidade, quen supón que non se está
satisfeito del de ningunha maneira pode ser o teu amigo.
De todas formas, convén coñecer os propósitos de to-
dos para saber que grao de confianza se pode depositar
en cada un deles.

Os que te acompañan ao foro réndenche maior cortesía
que os que te van saudar, polo tanto, demostra e dá a
entender que iso é máis do teu agrado e, na medida do
posible, vai ao foro a unhas horas determinadas: chegar
cada día ao foro rodeado dun séquito numeroso outorga
unha gran reputación e un gran prestixio ao candidato.

A terceira clase constitúea o grupo dos que seguen ao
candidato a todas partes. Procura que cantos o fan vo-
luntariamente se dean de conta de que te consideras pa-
ra sempre obrigado con eles por tal mostra de cortesía;
en cambio, aos que están en débeda contigo, esíxelles
claramente este servizo, se pola súa idade e ocupacións
poden facelo, e, se hai algúns que non van poder acom-
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pañarte en persoa, que encomenden a tarefa aos seus pa-
rentes. Considero moi necesario e conveniente que vaias
sempre rodeado dunha gran multitude, e, ademais, ou-
torgarache gran fama e prestixio que estean ao teu lado
aqueles que defendiches e os que, por mediación túa, se
salvaron resultando absoltos nun proceso; posto que,
grazas a ti e sen ningún gasto pola súa parte, uns conser-
van o que posuían, outros a honra, outros a vida e todos
os seus bens, e como non se lles vai presentar outra oca-
sión de che demostrar o seu agradecemento, pídelles cla-
ramente que te recompensen con este deber de cortesía.
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X

Como o meu discurso versa sobre a devoción dos ami-
gos, creo que non debo deixar de advertirte acerca das
precaucións que é necesario tomar diante dun asunto
deste tipo: o mundo está cheo de enganos, de traizóns e
de perfidia. Non é este o momento oportuno para pre-
sentar a eterna discusión sobre como se pode distinguir
un amigo bondadoso dun que finxe selo: agora limítome
a pedirche que esteas á espreita.

As túas grandes condicións levaron algúns homes a simu-
lar que son teus amigos, e asemade a terche envexa. Lem-
bra, polo tanto, aquela sentenza de Epicarmo24 de que os
nervios e as articulacións da sabedoría consisten en non
se confiar sen parar mentes, e así, en te asegurando da de-
voción dos teus amigos, estuda entón os motivos e as pe-
culiaridades dos teus detractores e inimigos. Hainos de
tres clases: os que se viron prexudicados por ti, os que
sen motivo ningún non te aprecian, e, finalmente, os que
son moi amigos dos teus competidores.

Polo que se refire a cantos prexudicaches ao actuar na súa
contra para defender un amigo, xustifícate diante deles
claramente, apela aos teus deberes como amigo e failles
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concibir a esperanza de que, se eles che ofrecen a súa
amizade, tamén te ocuparás dos seus asuntos coa mesma
dedicación e o mesmo sentido do deber. Diante dos que,
sen motivo ningún, non che teñen estima, dedícate entei-
ramente a afastar deles este sentimento hostil facéndolles
algún favor, deixándolles crer que llo vas facer ou mani-
festando grande interese para coas súas persoas. Cos que
mostran a peor disposición contigo, dada a amizade que
os une cos teus rivais, válete dos mesmos medios que vas
empregar cos anteriores e, se consegues facer que te cre-
an, dá mostras de afecto incluso para cos teus mesmos
competidores.
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XI

Como xa falei abondo sobre a forma de facer amizades, é
preciso que trate agora outro aspecto da candidatura que
atinxe á maneira de ser do pobo. Este desexa que o candi-
dato o coñeza polo seu nome, que o afague, manteña un
trato asiduo con el, sexa xeneroso, suscite a opinión po-
pular e ofreza unha boa imaxe na súa actividade pública.

Para comezar, fai que alumeen aos cegos os teus esfor-
zos por coñecer os cidadáns e esaxéraos coa fin de me-
llorar día a día estas relacións: non hai nada, paréceme,
que faga a un candidato tan popular e tan grato. Des-
pois, convéncete de que é necesario simular aquelas con-
dicións que non posúes por natureza de tal maneira que
pareza que actúas con toda espontaneidade. De feito,
non é que che falte esa afabilidade propia do home bon-
dadoso e amable, pero tamén é moi necesario o afaga-
mento, algo que, aínda que na vida corrente constitúa
un defecto vergonzoso, faise imprescindible nunha can-
didatura. É verdade que a adulación é reprobable cando
os afagos corrompen un home, pero cando o fan máis
amigable, entón non ten por que ser censurada; resulta
imprescindible para un candidato cun aspecto, cunha
imaxe e cunhas palabras que deben variar e adaptarse ás
opinións e inclinacións de todos cos que se encontre.
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Polo que respecta á asiduidade, non existen regras; a mes-
ma palabra xa indica o que é. É certo que resulta de gran
proveito non ausentarse nunca da cidade, agora ben, as
vantaxes da asiduidade non están soamente en quedar en
Roma e no foro, senón tamén en facer campaña conti-
nuamente, en conversar con frecuencia coas mesmas per-
soas e en non permitir, na medida do posible, que nin-
guén poida dicir que ti non lle formulaches as túas peti-
cións e que non o fixeches atenta e teimosamente.

A xenerosidade, pola súa parte, abrangue un amplo
campo: ponse de manifesto no uso do patrimonio fami-
liar que, aínda que non poida ser apreciado directamente
polas masas, tamén resulta moi do seu agrado se os ami-
gos o gaban. Ponse de manifesto nos banquetes, que
tendes que organizar, tanto ti como os teus amigos, xa
sexa para xente diversa, xa para cada unha das tribos.
Ponse de manifesto mesmo nas túas actividades, das que
has de dar conta e facer partícipe a todo o mundo. Pro-
cura ser accesible día e noite e que estea aberto non só o
portal da túa casa senón tamén o do teu rostro e da túa
expresión, é dicir, as portas da alma; se estas permiten
albiscar unhas segundas intencións, de pouco serve dei-
xar libre a entrada. Pois os homes non queren soamente
recibir promesas, sobre todo cando se trata dun candi-
dato, tamén queren que llas fagan con liberalidade e de-
ferencia; polo tanto, aquí tes unha regra ben fácil de se-
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guir: o que teñas que facer, móstrate disposto a facelo
con interese e de bo grao. Hai outra regra máis difícil e
que se adapta máis ás circunstancias que á túa propia
maneira de ser: aquilo do que non sexas capaz, négate a
facelo amablemente ou non te negues; o primeiro é pro-
pio dun home bo, pero o segundo dun bo candidato.
Así, cando se nos pide algo que non podemos prometer
honradamente e sen prexuízo para nós –como se, por
exemplo, alguén nos rogase que aceptásemos unha cau-
sa en contra dun amigo noso–, hai que negarse cortes-
mente, enarborando os vencellos da amizade, demos-
trando canto pesar supón esta negativa e convencendo
de que se porá remedio a este asunto noutra ocasión.
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XII

Oín unha persoa dicir, a propósito de certos oradores aos
que lles quería confiar a súa causa, que os termos nos que
se expresou o que lle negara a súa defensa foron máis do
seu agrado que os utilizados polo que aceptara facelo: até
este punto os homes se deixan engaiolar polo aspecto e
polas palabras antes que pola realidade do seu propio be-
neficio. Este último merece sen dúbida a túa aprobación;
o outro vai ser máis difícil que o acepte un seguidor de
Platón coma ti, pero, de todas formas, voute aconsellar
como require a túa situación. En realidade, aqueles aos
que te negaches a axudalos no nome dalgún deber de
amizade, pode que, malia todo, se vaian con calma e sere-
nidade; en cambio, aqueles outros aos que lles dixeches
que non, alegando ben asuntos dos teus amigos, ben ou-
tras causas xudiciais máis importantes ou aceptadas ante-
riormente, estes vanse anoxados, pois todos son así: prefi-
ren unha mentira a unha negativa.

Gaio Cota25, un mestre en estratexia electoral, adoitaba
dicir que tiña por costume prometer a todo o mundo os
seus servizos, a non ser que lle pedise algo en contra do
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seu deber, e que llos ofrecía a aqueles que consideraba
conveniente estar á súa disposición. Non dicía que non
a ninguén, porque con frecuencia xurdía algún imprevis-
to que impedía aos que lle fixera unha promesa que a
aproveitasen, de maneira que frecuentemente tiña me-
nos ocupacións das que imaxinara. Asimesmo, asegura-
ba que non pode ter a casa chea de xente quen só acepta
os compromisos que se ve capaz de adquirir, que o azar
ocasiona que vaia ben un asunto co que non contabas, e,
en cambio, que vaia mal outro que crías ter do teu lado;
polo tanto, dicía, o último que se debe temer é que se
enfade a persoa á que se mentiu.

As promesas quedan no aire, non teñen un prazo deter-
minado de tempo e afectan a un número limitado de
xente; polo contrario, as negativas conséguenche, indu-
bidable e inmediatamente, moitas inimizades: e é que
son máis as persoas que piden poder gozar dos servizos
dun das que, de feito, acaban gozando deles. Así pois, é
preferible que, de cando en vez, uns poucos se enfaden
contigo no foro, a que o fagan todos á vez e na túa casa,
tendo en conta sobre todo de que se enfadan moito
máis cos que lles deron unha negativa que con aquel
que, ao parecer, se ve impedido a axudalos por algún
motivo importante, pero que, se dalgún modo puidese,
cumpriría gustosamente coa súa promesa.
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Para que non pareza que me arredei do meu plano ao
tratar sobre estas cuestións nunha parte do meu discurso
reservada ao favor popular na campaña electoral, sinala-
rei agora que todo o exposto concirne non tanto á de-
voción dos amigos, como á popularidade do candidato.
E aínda que hai algúns consellos que tamén son válidos
para cultivar as amizades, como responderlles con ama-
bilidade ou axudalos atentamente nos seus asuntos e
nos seus problemas, aquí, do que estou falando é de co-
mo podes atraer as masas, para que de noite a túa casa
se incha de xente, para que moitos conciban a esperanza
de que os vas axudar, para que, cando se vaian, sexan
máis amigos teus que cando chegaron, e para que os ou-
vidos do maior número posible de persoas se enchan
das mellores gabanzas.
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XIII

A continuación debo falar da opinión pública, algo que
che debe preocupar moitísimo. De todas maneiras, ten en
conta que o que che fun expoñendo ao longo do meu
discurso tamén contribúe a que se divulgue unha boa opi-
nión sobre ti: a fama de orador, o afecto dos publicanos e
da orde ecuestre, a simpatía dos nobres, o constante
apoio da mocidade, a compañía asidua dos que defendi-
ches, a multitude, procedente dos concellos, que acode ao
teu lado; todos os que din e pensan que os coñeces ben,
que lles falas con amabilidade, que lles pediches moitas
veces o voto atentamente, que es afable e xeneroso; así
como o feito de que a túa casa estea chea de xente en ple-
na noite, que contes coa constante presenza de todo tipo
de persoas, que satisfagas todos coas túas palabras e moi-
tos coas túas obras, que poñas esforzo, habilidade e dili-
xencia en conseguir, na medida do posible, non que a túa
fama se estenda desde os teus partidarios ao pobo, senón
que o pobo, por si mesmo, che teña un gran afecto.

Xa conquistaches as masas urbanas e conseguiches o ca-
riño dos que presiden as asembleas populares ao honrar
a Pompeio, ao aceptar a causa de Manilio e ao defender
a Cornelio26; é preciso alimentar esta popularidade da

38

26 No ano 66 Gayo Manilio propuxo unha lei que lle outorgase a Pompeio o mando
da guerra en Oriente. Cicerón pronunciou un discurso a favor. E Manilio e Gayo
Cornelio foron defendidos por Cicerón en cadanseus procesos nos anos 66 e 65.



que ninguén gozou até agora sen obter á vez a simpatía
dos cidadáns máis ilustres. Debes conseguir tamén que
todos saiban que contas cos mellores desexos de Gneo
Pompeio e que convén moito á súa causa o éxito das
túas aspiracións.

Por último, procura que toda a túa campaña se leve a ca-
bo cun gran séquito, que sexa brillante, espléndida, po-
pular, que se caracterice pola súa grandeza e dignidade,
e, se dalgunha maneira fose posible, que se levanten con-
tra os teus rivais os rumores de crimes, excesos e subor-
nos, algo que non desentoaría cos seus costumes. Nesta
campaña tamén tes que velar atentamente por ofrecer
boas expectativas na túa política e porque te consideren
unha persoa íntegra. Agora ben, mentres sexas candida-
to, non debes intervir en ningún asunto de Estado, nin
no Senado, nin nas asembleas populares; é necesario, po-
lo tanto, que te conteñas, para que o Senado crea, a par-
tir da túa conduta, que te vas erixir en defensor da súa
autoridade; para que os cabaleiros romanos e os ci-
dadáns ricos e bondadosos crean, a partir da vida que le-
vaches, que velarás polo seu descanso e pola súa tranqui-
lidade; e para que as masas crean, dado que polo menos
nas asembleas e nos tribunais pronunciaches discursos
populistas, que non vas ser contrario aos seus intereses.
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XIV

Estas son as ideas que viñan á miña mente a propósito
daquelas dúas consideracións matinais sobre as que che
propoñía reflexionar cando a diario baixes ao foro: «Eu
son un homo novus, quero ser cónsul». Queda a terceira:
«Isto é Roma», unha cidade constituída polo concurso
dos pobos, na que abunda a traizón, o engano e todo ti-
po de vicios, na que hai que aturar a arrogancia, a obsti-
nación, a envexa, a insolencia, o odio e a impertinencia
de moitos. Creo que ten que ser moi prudente e moi há-
bil o que vive rodeado de tantos homes con vicios tan
diversos e tan graves, para poder evitar a hostilidade, os
dixomedíxome, a traizón, e para que unha mesma per-
soa poida adaptarse a tal variedade de costumes, de dis-
cursos e de intencións.

Por esta razón, persevera aínda máis en seguir o camiño
que marcaches: sobresaír na elocuencia. Grazas a ela,
un pode en Roma gañar e atraer a simpatía das persoas
e, á vez, evitar os obstáculos e os ataques. E dado que o
principal vicio desta cidade é esquecer a virtude e a
honradez, a este respecto, coñécete ben a ti mesmo, é
dicir, dáte conta de que ti es a clase de persoa capaz de
suscitar nos teus adversarios o peor temor a un proceso
e a unha condena; fai que saiban que os observas e
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vixías: temerán non só a túa maneira escrupulosa de ac-
tuar e o prestixio e a forza da túa palabra, senón tamén
e sen dúbida a devoción que che profesa a orde ecues-
tre. Agora ben, non quero que lles fagas ver isto de mo-
do que pareza que xa tes preparada unha acusación,
senón que poidas lograr máis facilmente o que te
propós valéndote deste temor.

Dedica enteiramente todas as túas forzas e facultades a
conseguir a nosa aspiración. Sei que non hai ningunha
asemblea tan corrompida polo suborno como para que
algunhas centurias non voten gratis o candidato ao que
están estreitamente unidas. Polo tanto, se velamos por
un asunto tan importante, se logramos que os que nos
queren ben poñan o máximo celo en axudarnos, se asig-
namos unha función determinada a cada un dos homes
que nos apoian e que gozan de influencia, se lles suscita-
mos aos nosos adversarios a perspectiva dun proceso, se
infundimos temor nos seus intermediarios e se freamos
dalgún modo os que ofrecen diñeiro no seu nome, pó-
dese conseguir que non haxa subornos ou que estes non
sirvan de nada.

Estas son as cousas que, non é que as saiba eu mellor ca
ti, pero si que crin poder, con maior facilidade da que a
ti che permiten as túas múltiples ocupacións, xuntar e
enviarche por escrito. Non obstante, non o fixen de ma-



neira que sirvan para todos os que queiran aspirar a un-
ha maxistratura, senón para ti en particular e para esta
candidatura túa en concreto; de todos modos, se che pa-
rece que hai algo que se teña que cambiar ou suprimir
de todo, quero que mo digas, porque desexo que este
breviario de campaña electoral sexa considerado perfec-
to en todos os aspectos.
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QUINTO TULIO CICERÓN

Foi pretor, gobernador de Asia e lugartenente de César na Galia.
Estivo casado con Pomponia, irmá de Ático, amigo e 
corresponsal de Marco Tulio.

Sábese que escribiu numerosas obras en verso e en prosa, pero
desapareceu case todo, restando unicamente este Breviario
e unhas poucas cartas.



FÓRA DE PORTAS
(BIOGRAFÍA DE ROBERTO VIDAL
BOLAÑO), ROI VIDAL PONTE

LITERATURA GALEGA E 
PORNOGRAFÍA
XULIO PARDO DE NEYRA

AULAS SEN PAREDES
(LIBRO + DVD)
ROSALÍA FERNÁNDEZ RIAL

DE QUIQUI BAR... 
A CASTROMIL (2ª EDICIÓN)
FRANCISCO MACÍAS

ARRAIANO ENTRE
ARRAIANOS
X.L. MÉNDEZ FERRÍN

PIRATAS DA LIBERDADE
XAVIER MONTANYÀ

UNHA CALA NO BIERZO
OCCIDENTAL (CORULLON)
ELIXIO RIVAS

ATILA NO GROVE (CRONICA
POLITICA E MEMORIA DA
MASACRE 1923-1948) 
(2ª EDICIÓN) ANTÓN MASCATO

NACIONALISMO E ANAR-
QUISMO NA GALIZA
(1840-1940) (2ª EDICIÓN)
DIONÍSIO PEREIRA/ELISEO
FERNÁNDEZ

ONDE AS RUAS NON TENEN
NOME XURXO AYÁN
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