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DE SENECTUTE / SOBRE A VELLEZ 

Traducción Xosé Carballude / Xosé Mª. Liñeira. Ed. A Voz de Galicia. 2005 
Páxs.: 19-22; 31-41; 53-55. 

Admíranse Lelio e Escipión da facilidade coa que Marco Catón o Vello 
soporta a vellez. As palabras deste último, que responde ás súas cuestións, 
explican todo o parecer de Cicerón sobre a vellez. 

 
As catro causas polas que a vellez parece desgraciada. 
15. E certamente, cando penso niso, catro son as causas que atopo polas que a 
vellez parece desgraciada: primeira, porque nos arreda das actividades; 
segunda, porque fai o corpo máis débil; terceira, porque priva de case todos 

os praceres; e cuarta, porque non está moi lonxe da morte. Vexamos agora, se vos parece, cal é a 
importancia e a validez de cada unha destas causas. 
VI. A vellez arrédanos das actividades1. ¿De cales? ¿Quizais das que se fan coas forzas da 
xuventude? ¿Logo non hai ningunhas cousas propias da vellez que, aínda con corpos débiles, se 
poidan arranxar coa mente? ¿pois non facía nada Quinto Máximo, nada Lucio Paulo, o teu pai, e 
sogro do bo do meu fillo2? ¿Os outros vellos, os Fabricios, os Curios, os Coruncanios3, cando 
defendían a República co seu prestixioso asesoramento, non facían nada? 
16. Á vellez de Apio Claudio engadíase que era cego; así e todo el, aínda que o senado se inclinaba 
por facer un tratado de paz con Pirro, non dubidou en pronunciar aquelas palabras que Ennio 
expresou nos seus versos: 

As vosas mentes, que adoitaban aguantar firmes ata agora, ¿en que dirección torceron 
dementes? 

e todo o demais con moita enerxía; pois xa coñecedes o poema; e tamén nos queda o discurso do 
propio Apio. E isto foi o que fixo el dezaseis anos despois do seu segundo consulado, despois de 
que pasaran dez anos entre os seus dous consulados e fora censor antes do primeiro consulado; do 
que se deduce que na guerra de Pirro xa era bastante maior4; e por outra banda, isto mesmo dínolo á 
tradición. 
17. Non aportan ningún argumento os que din que a vellez non se ocupa en ningunha actividade, e 
son como aqueles que din que o piloto na navegación non fai nada, xa que uns agatuñan polos 
mastros do barco, outros corrican pola ponte, outros baldeiran a sentina, e el en cambio, agarrado ao 
leme, está tranquilamente sentado na popa: non fai o mesmo cós mozos, mais fai cousas moito máis 
importantes e mellores. As grandes empresas non se fan coas forzas, a axilidade ou a rapidez 
corporais, senón coa sagacidade, o prestixio e o bo xuízo; e destas cousas a vellez non só non 
acostuma estar privada, senón que incluso adoita aumentalas máis e máis. 
18. A non ser que eu, que estiven enrolado en moitos tipos de guerras como soldado, como tribuno, 
como legado e como cónsul5, vos pareza estar ocioso agora que non dirixo guerras; pero suxírolle 

                                                 
1 Catón vén de expoñer os catro defectos que se lle achacan á vellez.Agora empeza a rebater o primeiro; logo seguirá 
cos restantes en IX, 27, X.11, 39 e XIX, 66. 
2 Unha filia de Paulo Emilio casou cun fillo de Catón, Marco Porcio Catón Liciniano, de quen volverá falar en XIX, 68 
e XXIII, 84. 
3 Plurais maxestáticos. Despois de lembrar a personaxes relativamente recentes e coñecidos polos seus interlocutores, 
vaise a unha época máis remota, a época das guerras samníticas e de Tarento, e rememora os nomes dos principais 
protagonistas: Gaio Fabricio Luscino, Manio Curio Dentado e Tiberio Coruncanio. Catón tiña unha lembranza persoal 
de Curio, xa que na Sabinia a súa quinta estaba preto da del, e sentía por el unha especial admiración: en XVI, 55-56 
diríxelle un eloxio especial. 
4 Apio debía ter sobre 70 anos no 280, se ternos en conta que, para ser cónsul, se esixía a idade de 43 anos, e el fórao no 
ano 307 por primeira vez. 
5 Como soldado estivo na segunda guerra púnica (IV, 10), como tribuno militar na batalla das Termópilas (X, 32), corno 
legado na expedición contra Etolia no ano 189, como cónsul en España no 195. 
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ao senado cales debe emprender e de que modo, cando eu lle estou a declarar a guerra moito antes a 
Cartago, que xa hai tempo que ten malas intención; desa non deixarei de ter medo ata que a saiba 
destruída de todo6. 
19. ¡Oxalá os inmortais deuses teñan reservada a palma7 desta victoria para ti, Escipión, para que 
poidas concluír o que deixou a medio facer o teu avó8! Da súa morte xa hai trinta e cinco anos, pero 
todos os anos vindeiros recollerán a memoria daquel home (...) 
Crítica da segunda acusación feita á vellez 
XI. Non hai forzas na vellez9. Certamente tampouco se lle piden forzas á vellez. É por iso que, 
segundo as leis e os costumes, a nosa idade está libre das tarefas que non poden facerse sen forzas. 
Así, ademais de non se nos esixir o que non podemos, nin sequera se nos esixe o que podemos. 
35. Pero hai moitos vellos tan débiles, que non poden cumprir ningunha obriga do seu deber ou 
mesmo da vida10. Mais isto non é unha tara específica da vellez, senón común á mala saúde. ¡Que 
débil foi aquel fillo11 do Africano que te adoptou, de que delicada, ou mellor dito, ningunha saúde! 
Se non fose por isto, el chegaría a ser o segundo astro do estado; pois á grandeza de ánimo do seu 
pai engadira unha formación máis completa. ¿Que estraño é nos vellos estaren de vez en cando 
enfermos, se nin sequera os mozos poden evitalo? Cómpre, Lelio e Escipión, facerlle fronte á vellez 
e compensar os seus defectos con coidado; hai que loitar contra a vellez como contra unha 
enfermidade. 
36. Hai que ter conta da saúde, facer exercicios módicos, comer e beber só para repor as forzas, non 
para esgotalas. Pero non só debemos coidar o corpo, senón tamén, e moito máis, a mente e o 
espírito; pois tamén estes, se non se lles bota aceite como a unha lámpada, se apagan coa vellez. 
Certo que os corpos se volven pesados coa fatiga dos exercicios; pola contra, os espíritos, 
exercitándose, fortalécense. Pois cando Cecilio fala de "vellos chochos de comedia"12, refírese a 
estes crédulos, esquecedizos, licenciosos, defectos que non son propios da vellez, senón dunha 
vellez preguiceira, indolente, amodorrada. Así como a petulancia e a luxuria son máis propias dos 
mozos que dos vellos, e así e todo non de todos os mozos, senón dos non virtuosos, do mesmo 
modo esa estupidez senil que acostuman chamar chocheira, é propia dos vellos liviáns, non de 
todos. 
37. Catro robustos fillos, cinco fillas, unha casa tan grande, unha clientela tan numerosa gobernaba 
Apio, e era cego13 e vello; pois tiña sempre o seu espírito en tensión coma un arco e non sucumbía 
languidamente á vellez; non só tiña autoridade, senón poder sobre os seus: temíano os escravos, 
respectábano os fillos, todos lle tiñan cariño; imperaban naquela casa os principios dos costumes 
tradicionais. 
38. Deste xeito a vellez é respectable se se defende ela mesma, se mantén os seus dereitos, se non 
está sometida a ninguén, se ata o derradeiro alento consegue dominar sobre os seus. Pois así como 
admiro a un mozo que ten algo de vello, do mesmo modo a un vello que ten algo de mozo; quen 
siga este criterio poderá ser vello de corpo, nunca o será de ánimo. Teño entre mans o sétimo libro 

                                                 
6 Todos os discursos que pronunciaba Catón acababan cunha frase que o fixo famoso: Ceterum censeo Carthaginem 
esse delendam ("Polo demais, coido que Cartago debe ser destruída"). Así e todo Catón morrerá (149) sen ver a 
destrucción de Cartago (146). 
7 Segundo Tito Livio X, 47, 3, no ano 461 os romanos tomaron dos gregos o costume de coroar coa palma aos 
vencedores. 
8 Avó adoptivo, Publio Cornelio Escipión Africano o Maior, vencedor de Aníbal en Zama no ano 202 a.C. 
Efectivamente, Escipión Emiliano, o interlocutor de Catón, destruirá Cartago catro anos máis tarde, polo que recibirá o 
sobrenome de Africano o Menor. 
9 Catón continúa a criticar a segunda acusación feita á vellez (vid. V, 15) 
10 Prevención dunha posible obxección, figura retórica chamada anticipación, en latín occupatio. 
11 Publio Cornelio Escipión, o pai adoptivo do Escipión que intervén no diálogo. Efectivamente, foi unha persoa de 
escasa saúde, pero de enxeño e cultura notables, cousa que, por outra banda, non lle foi suficiente para chegar a ser "o 
segundo astro do estado", é dicir, despois do seu pai. 
12 Cita dunha comedia de Cecilio Estacio non conservada, Epiclerus, imitada dunha do mesmo título de Menandro. En 
De amicitia XXVI, 99, Cicerón apunta unha cita máis ampla. 
13 Segundo Tito Livio IX, 29, 10-11, como castigo dos deuses, por autorizar sendo censor innovacións no culto de 
Hércules. 
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de As orixes14; estou a recoller todos os recordos da antigüidade; agora estou rematando 
precisamente os discursos das causas nobres que eu defendín15; ocúpome do dereito augural, 
pontifical, civil16; tamén frecuento moito as letras gregas e, para exercitar a memoria, á maneira dos 
pitagóricos17, rememoro pola noite o que cada día dixen, oín ou fixen. Estes son os exercicios do 
meu enxeño, este o ximnasio da miña mente, e suando e esforzándome nestas cousas non boto 
moito de menos as forzar do corpo. Asisto aos meus amigos, acudo con frecuencia ao senado e 
presento por propia iniciativa proposicións moito e longamente meditadas e deféndoas coas 
enerxías da alma, non coas do corpo. E aínda que non puidese realizar esas tarefas, divertiríame no 
meu diván dándolles voltas a esas cousas que xa non podería facer; pero a vida que levei fai que 
agora poida. Pois cando un vive decotío nestes coidados e traballos, non se decata de cando chega 
furtivamente a vellez. Así, pouco a pouco, sen sentir, a vida vai envellecendo e non se corta de 
golpe, senón que se vai apagando ao longo da súa duración (...) 
Crítica da terceira acusación feita á vellez 
XII, 39. Segue o terceiro vituperio á vellez: din que está privada de praceres. ¡Ouh, ben prezado da 
vida, se realmente nos quitan o que é o peor vicio da adolescencia! Oíde, si, nobres rapaces, o 
antigo discurso18 de Arquitas de Tarento, home grande e ilustre entre os que máis, que me foi 
referido estando eu, cando mozo, en Tarento con Quinto Máximo. Dicía que ningunha peste máis 
funesta que o pracer carnal lles fora dada aos homes pola natureza, e os apetitos arelantes deste 
pracer buscan temeraria e desenfreadamente satisfacérense. 
40. De aquí saen as traizóns á patria, de aquí as revoltas políticas, de aquí os tratos clandestinos cos 
inimigos; nunha palabra, non hai crime, mala acción que o apetito sensual non incite a cometer. E 
os estupros, adulterios e todo oprobio semellante non son provocados por ningún outro incentivo a 
non ser polos do pracer sensual; e non tendo dado ao home, ben a natureza, ou quizais algún deus, 
nada máis excelente que a mente, non hai nada tan inimigo para este divino e xeneroso don coma o 
pracer. 
41. Pois onde imperan os apetitos non hai lugar para temperanza, e en absoluto a virtude pode 
establecerse no reino da paixón. Para que isto fose mellor comprendido, mandaba imaxinarse a 
alguén que estivese excitado por un pracer carnal tan grande como se puidese concibir; coidaba que 
ninguén poría en dúbida que, mentres gozase así, non podería pensar en nada, nin deducir nada coa 
razón ou co pensamento. Polo tanto, nada hai tan detestable coma o pracer carnal, xa que este, 
cando se torna moi intenso e prolongado, acaba con toda a lucidez de espírito. Esta conversa tívoa 
Arquitas co samnita Gaio Poncio, pai daquel que na batalla de Caudio venceu aos cónsules Espurio 
Postumio e Tito Veturio: isto dicía o meu hóspede tarentino Nearco, que permanecera fiel á 
amizade do pobo romano, térllelo oído el aos seus maiores, estando, por certo, presente nesta 
conversa o ateniense Platón19, que, segundo as miñas pesquisas, viñera a Tarento sendo cónsules 
Lucio Camilo e Apio Claudio20. 
42. Pero, ¿para que isto? Pois para que comprendésedes que, se non puidésemos rexeitar o pracer 
coa nosa razón e sabedoría, un grande agradecemento lle deberíamos á vellez, xa que faría que non 
desexásemos o que non nos conviña. Pois o pracer dificulta o bo xuízo, é inimigo da razón, ofusca, 
                                                 
14 Trátase da obra máis importante de Catón, en sete libros, e da que só se conservan escasos fragmentos; Cornelio 
Nepote (Vida de Catón III) deixounos un pequeno resumo dela: narraba dunha forma analítica a Historia de Roma 
dende os seus comezos, de aí o título. 
15 Parece que en tempos de Cicerón se conservaban máis de 150 discursos de Catón (cfr. Brutus XVII, 65); hoxe só 
quedan fragmentos. Non obstante, si se conservaron os de Cicerón: posiblemente os de Catón eran de inferior calidade. 
16 Destas obras de Catón non se conserva nada. 
17 Era costume dos pitagóricos facer todas as noites o exame de conciencia, recollido no Aureum carmen (versos 40 e 
ss.), atribuído a Pitágoras (cfr. Séneca, De ira III, 36); a diferenza estriba en que estes facíano cun fin moral, e Catón só 
para exercitar a memoria, como el mesmo di. 
18 O discurso lembrado por Catón (e que se prolonga ata a metade do XII, 41) foi pronunciado por Arquitas e 
transmitido oralmente ata Nearco (vid. XII, 41), contemporáneo e amigo de Catón, a quen llo referiu el mesmo cando 
este estivo en Tarento con Quinto Fabio. 
19 Platón fixo tres viaxes a Italia, nos anos 390, 367 e 361. 
20 Ano 349. Este ano non coincide, pois, con ningunha viaxe de Platón (vid. nota anterior). Pode tratarse dun erro de 
Cicerón, quizais producto do desexo de pór a Platón nesta conversa. 
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por así dicilo, os ollos da mente e non ten ningún trato coa virtude. Actuei a contragusto cando 
expulsei do senado o irmán do valerosísimo Tito Flaminino, Lucio Flaminino, sete anos despois do 
seu consulado, mais coidei que a súa libido debía ser reprobada cunha nota censora21. Pois estando 
el, cónsul, na Galia, deixouse convencer polos rogos que unha prostituta lle fixo nun banquete, para 
que ferise coa machada a algún daqueles que estaban na cadea condenados a morte. El puido 
librarse, xa que era censor o seu irmán Tito, que fora o anterior a min; pero para min e para Flaco de 
ningunha maneira puido ser tolerada unha libido tan vergonzosa e tan corrompida, que conxugaba 
unha deshonra do mando cunha depravación persoal. 
XIII, 43. Moitas veces oín a persoas de máis idade, que dicían telo oído eles á súa vez, de nenos, 
aos vellos, que Gaio Fabricio adoitaba admirarse do que, sendo embaixador xunto ao rei Pirro, lle 
oíra a Cineas de Tesalia: que en Atenas había un certo individuo que alardeaba de sabio22, e que 
dicía que todas as cousas que fixésemos debían estar encamiñadas á procura do pracer. Oíndolle 
contar a Fabricio isto, Manio Curio e Tiberio Coruncanio adoitaban expor o seu desexo de que esta 
teoría persuadise aos samnitas23 e ao mesmo Pirro, xa que poderían ser vencidos máis doadamente 
cando estivesen entregados aos praceres. Manio Curio vivira con Publio Decio, que, cinco anos 
antes do consulado daquel, se sacrificara, sendo cónsul por cuarta vez, en defensa da República; 
Fabricio coñecérao en persoa, e tamén Coruncanio; estes, tanto pola súa propia vida como pola 
acción deste Decio que digo, pensaban que realmente existe algo, por natureza fermoso e grande, 
que é desexado por si mesmo e que todo home de ben anda a procurar, con desprezo e repulsa do 
pracer. 
44. Mais, ¿para que tanto sobre o pracer? Pois porque non só non supón vituperio ningún para a 
vellez, senón máis ben a súa máxima loanza, o feito de que esta non bote moito en falta pracer 
ningún. Está privada de festas e mesas ben repletas e do hábito das copas, polo tanto tamén está 
privada da embriaguez, da indixestión e do insomnio. Se algunha concesión hai que dar ao pracer, 
xa que non nos é fácil resistirnos aos seus aloumiños (pois Platón chama atinadamente "cebo de 
maldades" ao pracer, sen dúbida porque os homes son collidos nel coma peixes), aínda que a vellez 
está privada de enchentes desmesuradas, non obstante pode deleitarse con módicos banquetes. A 
miúdo, de neno, vía volver de cear ao vello Gaio Duílio, fillo de Marco, o primeiro que vencera aos 
cartaxineses no mar; gustaba de ir acompañado dun séquito con candeas e frautas, honores que sen 
ningún precedente asumira el como particular24; tal privilexio lle permitía a súa gloria. 
45. Pero, ¿por que falo doutros? Deixádeme que volva a min mesmo. Primeiramente, eu sempre 
tiven compañeiros de confraría. Pois sendo eu cuestor constituíronse confrarías ao seren 
introducidos en Roma os ritos ideos da Grande Nai25. Así, pois, comía cos meus confrades moi 
moderadamente, mais había un certo fervor propio da idade; co avanzar desta todo se vai 
temperando cada día. E non valoraba tanto o deleite dos propios convites polo pracer do corpo 
como pola xuntanza e conversa cos meus amigos. Os nosos devanceiros chamaron moi ben "con-
vite" á reunión26 de amigos para comer, porque supón convivencia, mellor que os gregos, que 
chaman a isto mesmo "bebida en común" ou "cea en común"27, de forma que parecen apreciar máis 

                                                 
21 O cruel comportamento de Lucio Flaminino ao que alude Catón deuse no ano 192, sendo aquel cónsul, na Galia 
Cisalpina. Por ser censor o seu irmán Tito no quinquenio 189-185, puido fuxir do castigo correspondente. Pero para o 
quinquenio seguinte, 184-180, foron elixidos Catón e mais o seu amigo Lucio Valerio Flaco (xa os dous foran cónsules 
no ano 195), e sacaron unha nota censoria, o costume nestes casos. 
22 Epicuro (342-270), que viviu en Atenas os seus derradeiros trinta e seis anos. A forma de aludilo aquí, non polo 
nome, senón por un despectivo "certo individuo" (quendam), denota o desprezo que por el sentían Catón e mesmo 
Cicerón, que dedicou moitas páxinas a criticar o epicureísmo: os dous primeiros libros do De finibus e o primeiro do 
De natura deorum 
23 Pobo da Italia central, ao leste do Lacio, opuxo unha seria resistencia aos romanos, cos que mantiveron tres guerras 
entre os anos 343 e 290. Cando Pirro chegou a Italia, puxéronse axiña do seu lado. 
24 Segundo Tito Livio, Periocha 17, fóronlle concedidos polo estado por mor da súa importante victoria naval fronte aos 
cartaxineses no ano 259. 
25 Cibeles. Un oráculo mandou levar a súa estatua de Pesinunte (Frixia) a Roma, e na súa honra constituíronse os cultos 
"ideos", do monte Ida onde a deusa era venerada. 
26 0 texto latino di accubitionem, xa que os romanos comían reclinados en leitos (vid. nota 93). 
27 Sympósion e syndeipnon, respectivamente. 
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o que neste tipo de cousas e menos importante. 
XIV, 46. Pero eu, polo deleite da conversa, gozo tamén dos convites prolongados28, e non só cos 
meus coetáneos, que xa poucos quedan, senón tamén cos da vosa idade e convosco, e estoulle moi 
agradecido á vellez, que me aumentou as ganas de conversa e quitoume as de beber e comer. 
Pero tamén se esas cousas agradan a alguén (para que non pareza que eu teño totalmente declarada 
a guerra ao pracer, do que quizais existe algún límite fixado pola natureza), non creo que a vellez 
teña que permanecer insensible nin sequera neses mesmos praceres. A min certamente gústame ser 
o rei da festa29, cargo instituído polos nosos devanceiros, gústame o brinde que, segundo o costume 
tradicional, pronuncia copa en man o hospede de honra30, gústanme as copas pequenas e que, como 
se di no Banquete31 de Xenofonte, a penas deixan o orballo do viño na boca, gústame a frescura no 
verán e tamén o sol ou unha boa cacharela no inverno; estas cousas é certo que adoito buscalas 
incluso na Sabinia32, e organizo cada día un convite de veciños, que alongamos o máis que podemos 
ata as tantas da noite en variada conversa. 
47. E diredes que o coxegueo, por dicilo así, dos praceres non é tan grande nos vellos. Créoo, mais 
tampouco se lamenta moito a perda; pois non é nada molesto o que non desexas. Dixo ben Sófocles 
cando alguén lle preguntou a el, xa amainado polos anos, se usaba dos praceres de Venus: 
"¡Vállame o ceo! Con moito gusto escapei deles coma dun amo bruto e furioso"33. Pois para os 
ansiosos de tales cousas o carecer delas élles quizais odioso e molesto, pero aos satisfeitos e 
saciados élles máis agradable carecer que gozar. Aínda que non carece quen non bota de menos; por 
iso digo que este non botar de menos é máis agradable. 
48. E se a idade xuvenil goza deses mesmos praceres máis gustosamente, en primeiro lugar goza de 
cousas insignificantes, como xa dixen, e por outra banda son cousas das que a vellez, aínda que non 
posúe en abundancia, tampouco carece por completo. Do mesmo modo que goza máis de Ambivio 
Turpión quen o contempla dende as primeiras filas, aínda que tamén goza o que está na última, así a 
xuventude, mirando de cerca os praceres, quizais goce máis, pero tamén goza o suficiente a vellez 
observándoos de lonxe (...) 
Crítica da cuarta acusación feita á vellez 
XIX. Queda a cuarta causa, a que parece angustiar máis e manter alerta á nosa idade: a proximidade 
da morte, que, certo, non pode estar lonxe da vellez. ¡Pobre do vello que, nunha vida tan longa, non 
se decatou de que a morte debe ser desprezada! Esta debe sernos ou totalmente indiferente, se supón 
a fin absoluta do espírito, ou incluso desexada, se o conduce a un lugar onde vivirá eternamente; e 
certamente non pode encontrarse unha terceira posibilidade. 
67. ¿Que vou temer entón, se ou ben non vou ser desgraciado despois da morte, ou ben incluso 
podo ser feliz? Por outra banda, ¿quen é tan estúpido, por novo que sexa, que saiba con certeza que 
vai vivir ata o serán? E aínda máis: aquela idade ten moitos máis perigos de morte cá nosa; os novos 
caen enfermos máis facilmente, enferman máis gravemente, cúranse con máis dificultade. Así é que 
poucos chegan á vellez; se non sucedese así, viviríase mellor e máis sabiamente. Pois a intelixencia, 
a racionalidade e o bo xuízo están nos vellos; se non existisen estes, non existirían estados ningúns. 
Pero volvo á morte ameazadora. ¿Que acusación é esa contra a vellez, cando vedes que iso lle é 
                                                 
28 Convites que se prolongaban ata ben entrada a noite (ad multam noctem producere cenam). 
29 Os romanos tomaron dos gregos o costume de nomear ao chou entre os asistentes un rei do convite 
(magister/rex/arbiter convivii/bibendi, cfr. Horacio, Odas I, 4, 18 e II, 7, 25; incluso podía ser unha muller, cfr. 
Catulo XXVII, 3; en Brego, symposíarchos), que era o encargado de conceder a palabra, decidía cando e canto se debía 
beber, en que proporción se había de mesturar a auga co viño, etc., e incluso castigaba aos que non respectaban as 
normas. 
30 Esta era a disposición do triclinio romano: tres leitos en cada un dos tres lados dunha mesa cadrada (o cuarto 
deixábase libre para servir); o leito principal era o do medio (medius lectus); en cada leito había tres postos (locus): 
summus, medius, imus (de esquerda a dereita). O posto máis importante (locus consularis) era o summus locus medii 
lecti, e era o que ocupaba o invitado máis importante ("o hóspede de honra"): non tiña que adoptar posturas incómodas 
para ollar e falar cos demais comensais. 
31 Banquete II, 26. 
32 Na Sabinia tiña Catón as súas propiedades. Situada na Italia central entre o Lacio, Etruria e o Piceno, pasou a formar 
parte importante do pobo romano. Os romanos conquistárona definitivamente no ano 290. 
33 A anécdota está recollida por Platón, República I, 329 C. 
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común coa xuventude? 
68. Eu experimentei no bo do meu fillo34, e ti, Escipión, nos teus irmáns35, destinados a unha longa 
carreira política, que a morte é común a calquera idade. Pero o novo ten a esperanza de que vivirá 
moito tempo, e o vello non pode esperar o mesmo. Espera en van. Pois, ¿que cousa hai máis 
estúpida que considerar certo o incerto, verdadeiro o falso? Pero o vello nin sequera ten nada que 
esperar. Precisamente por iso está en mellor condición có novo, xa que, o que este espera, el xa o 
acadou; aquel quere vivir moito tempo, este viviu moito tempo. 
69. Aínda que, ¡vállanme os deuses!, ¿que é moito tempo na vida dun home? Pensa no tempo máis 
longo, esperemos a idade do rei dos tartesos (pois houbo en Cádiz, segundo podo ver escrito, un tal 
Argantonio36, que reinou oitenta anos, e viviu cento vinte); mais a min non me parece duradeiro 
nada onde haxa un final. Pois cando este chega, entón aquilo que pasou desaparece; tan só queda o 
que acadaches coa túa virtude e as boas accións; pasan as horas e os días, os meses e os anos, e o 
tempo pasado nunca volve nin pode saberse o que seguirá; cadaquén debe estar contento co tempo 
que lle é dado para vivir. 
70. Nin o actor, para agradar, precisa rematar a representación da obra, con tal que sexa aplaudido 
en calquera acto en que estea, nin os entendidos precisan chegar mesmo ata o "aplaudide"37. Un 
breve instante da vida é longo dabondo para vivir ben e honestamente; mais se se alonga moito, non 
hai que doerse máis do que se doen os labradores de que, pasada a suavidade da estación 
primaveral, chegase o verán e o outono. Pois a primavera simboliza, por dicilo así, a xuventude e 
amosa os froitos futuros, mentres que as outras estación son as axeitadas para a seitura e a recolleita 
dos froitos. 
71. E o froito da vellez é, como a miúdo veño dicindo, a memoria e a abundancia dos bens acadados 
antes. Pois todas as cousas que suceden segundo a natureza deben ser consideradas bens. ¿E que 
cousa é para os vellos tan natural coma morrer? Isto mesmo sucede tamén aos novos, aínda que coa 
oposición e a resistencia da natureza. E así, a min paréceme que morrer os novos é como cando 
unha chama ardente é apagada por un chorro de auga, e en cambio os vellos, como cando un lume, 
despois de se consumir, se apaga por si só e sen recorrer a ningún tipo de violencia; e do mesmo 
modo que a froita, se está verde, se arrinca con dificultade da árbore, e se está ben madura, cae soa, 
así aos mozos arríncalles a vida a violencia, e aos vellos a madureza; esta é para min, de verdade, 
tan agradable que, canto máis cerca estou da morte, máis me parece enxergar, por así dicilo, terra e 
que, por fin, despois dunha longa singradura, vou chegar a porto. 

                                                 
34 Marco Porcio Catón Liciniano: morreu no ano 152, aos 40 anos de idade. 
35 Outros dous fillos de Lucio Emilio Paulo Macedónico, de doce e catorce anos: o primeiro morreu cinco días antes de 
celebrar o seu pai o triunfo pola victoria de Pidna, e o outro tres días despois. 126. Heródoto (I, 163, 3) menciona a 
Argantonio como rei dos tartesos, colonia fenicia do sur de España, preto das Columnas de Hércules, e pono como 
contemporáneo de Ciro o Vello (século VI a. C.). 
36 Heródoto (I, 163, 3) menciona a Argantonio como rei dos tartesos, colonia fenicia do sur de España, preto das 
Columnas de Hércules, e pono como contemporáneo de Ciro o Vello (século VI a. C.). 
37 Plaudite, palabra coa que terminaban as representacións teatrais romanas. 
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CUESTIÓNS SOBRE O TEXTO 
 

1. Resume en breves liñas as razóns que da Cicerón, en boca de Catón, para rexeitar as 
catro cousas que fan que a vellez pareza desgraciada. 

• Primeira, a vellez nos arreda das actividades:  

• Segunda, a vellez fai o corpo máis débil:  

• Terceira, a vellez priva de case todos os praceres:  

• Cuarta, a vellez non está moi lonxe da morte:  

2. Explica o método de Catón para manter en forma a súa mente 

3. ¿En que circustancias puido comprobar persoalmente Catón o funesto que pode ser o 
pracer para o bo xuízo? ¿Que medidas tomou ao respecto? 

4. Investiga sobre o sacrificio de Publio Decio en defensa da República. ¿En que consistiu 
a acción deste famoso nobre romano? 

 


