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1. Introducció 

La Història, entesa com a ciència de coneixement del passat i alhora com les 

empremtes que han deixat els humans, ha llegat des dels seus inicis un registre parcial 

de l’activitat humana. Doncs des del naixement de l’escriptura, i la possibilitat 

d’albergar documentació escrita, aquells qui van registrar vivències, pensaments, lleis, 

codis, foren les persones de sexe masculí, i així talment es va excloure l’experiència 

femenina la possibilitat de transcendir el seu llegat a la manera com ho feren els homes1. 

Aquesta exclusió de la veu femenina en el registre històric escrit ha dut a narrar un 

paper passiu de les dones al llarg de l’esdevenir històric, un argument el qual no fou 

refutat fins el sorgiment de la coneguda Història de les dones, -impulsada pel moviment 

feminista de la dècada de 1960 i en quan «les dones adverteixen, a partir de llavors, que 

quan en la història es parla de “nosaltres”, no es refereixen a elles i que quan prenen la 

paraula no és sinó per expressar l’opinió i els sentiments dels homes»2. Doncs, des 

d’aquesta disciplina històrica, i amb la conseqüent voluntat de recuperar el paper de les 

dones en la història, s’ha aconseguit fer palesa la seva funció fonamental en molts dels 

camps de l’activitat humana, i així finalment reconèixer l’element femení no només 

com a objecte d’investigació sinó també com a agent actiu del canvi històric3.  

Pel que fa al camp de la Història antiga, la presència de la dona abans de la incorporació 

dels nous postulats i mètodes de la Història de la dona, fou gairebé nul·la, i 

caracteritzada tant sols per l’al·lusió a dones excepcionals, vinculades, o a l’ombra, 

sempre, de la figura d’un home, del qual depenien i al qual devien el seu estatus 

notable4. No fou fins el 1970, en quan confluïren els avenços de la pròpia disciplina de 

la Història antiga amb els nous mètodes i visions de la Història de les dones 

(concretament l’aflorament d’un nou enfocament disciplinari, conegut com la Història 

del gènere, amb la pretensió de partir de la concepció dels rols culturals atribuïts al sexe 

com a base d’estudi i alhora fer referència expressa a la relació dialèctica entre els dos 

sexes5), que han aparegut nombrosos estudis sobre les dones a l’època antiga, els quals 

procuren, en primer lloc, fer visible quin era el paper i la funció de les dones en tals 

societats reculades en el temps. 

Aquests estudis han fet emergir des de postures que releguen a les dones un paper ínfim, 

degut a la subordinació a la qual foren sotmeses per les condicions del sistema patriarcal 

vigent, fins a visions paradoxalment optimistes, com les d’Antonio del Castillo, Guy 

Fau i Vito Antonio Sirago, que s’atreveixen a afirmar i justificar l’emancipació de la 

                                                           
1 Lerner, G. (1990). La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica. pp. 20-21. 
2 Bengoochea, M. C. (1998). “La historia de la mujer y la historia del género en la Roma 

Antigua: Historiografia actual”. Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua, p. 242.  
3 Ibid., p. 243. 
4 Ibid., p. 251. 
5 Serrano, P. V., Gorraiz, M. A. L. (2010). “Los estudios de género en la universidad: Presente y 

futuro”. Dins Almudena Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la antigüedad clásica: género, 

poder y conflicto (pp. 19-34). Madrid: Sílex Ediciones, p. 24. 
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dona a Roma respecte la dominació masculina, situant els precedents en els segles finals 

de la República, i comprenent la consolidació del fenomen en època alt imperial. 

Declaren, entre d’altres afirmacions, que «la romana de l’època imperial mantingué, 

doncs, la seva emancipació amb el mateix coratge i decisió que posen les dones dels 

nostres dies»6, i fins i tot alguns sostenen amb fermesa l’existència d’un moviment i 

consciència feminista, en quan «el feminisme com a reivindicació de drets i lluita per 

l’emancipació femenina ha existit sempre»7.   

Tenint en compte que, quan parlem d’emancipació femenina, ens solem referir a la 

lluita pels drets de les dones en època contemporània, i especialment als moviments 

feministes de la segona meitat del segle XX, ens resulten, si més no discutibles els 

motius que han dut a tals autors a teixir llargs arguments recolzats en les fonts, ja siguin 

materials com escrites, entorn d’una emancipació en un moment concret de l’època 

antiga, el final de la República i els inicis de l’Imperi, i en un lloc concret de la 

mediterrània, Roma, on pel que sabem i al qual totes les fonts apunten va imperar 

sempre un sistema patriarcal. 

En el nostre treball, resseguirem els seus arguments, alhora que prendrem per 

recolzament altres i varis estudis (no hem pogut abastar-los tots) sobre la condició i 

situació de la dona en tal context, en la mesura de plantejar un panorama, una mena de 

compendi de tota la informació referent a aquesta qüestió de l’emancipació romana i en 

general de la condició i situació de la dona en aquesta època, per així concloure més 

críticament -sempre partint d’un estat de la qüestió que ens proveeix la bibliografia- 

sobre aquesta suposada emancipació de la dona romana en època republicana i imperial.  

Altrament, abans de començar el treball, prenem consciència de les limitacions amb què 

tots els autors s’han trobat a l’hora de tractar la dona en el context del món romà, les 

quals estan relacionades amb les fonts disponibles. Doncs, i primerament, com ja hem 

dit, el registre escrit que fins avui alberguem sobre la vida i els diferents aspectes 

relacionats amb Roma- com aquell provinent dels testimonis literaris, historiogràfics i 

jurídics- fou escrit per homes, també sobre tot allò relacionat amb les dones, per tant la 

comprensió de la vida femenina ha de passar pel filtre de la visió masculina, sovint 

misògina8. Tot i això, a part dels testimonis mencionats, també hi ha altres fonts, com 

les epigràfiques i iconogràfiques, que segons diversos autors, com María Gago Duran9, 

serien més fidels a la realitat social de la dona.  

                                                           
6 Del Castillo, A. (1976). La emancipación de la mujer romana en el siglo I dC. Granada: 

Universidad de Granada. p. 246-247.  
7 Sirago, V. A. (1983). Femminismo a Roma nel primo Impero. Soveria Mannelli: Rubbettino 

Editore. p. 1. 
8 Borragán, N. (2000). La mujer en la sociedad romana del Alto Imperio (siglo II dC).Oviedo: 

Trabe, p. 9. 
9 Gago, M. (2012). La emancipación de la mujer romana en la Bética del Alto Imperio. 

Córdoba: Universidad de Córdoba. L’autora en la seva obra, posa èmfasi en l’ús de les fonts 

epigràfiques per comprendre l’abast real del poder de les dones a l’època romana, i en aquest 
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Tanmateix, llevat d’algunes excepcions, els autors es veuen obligats a acotar el seu 

objecte d’anàlisi a les dones ciutadanes nascudes lliures, i especialment les 

“aristòcrates”, eludint per tant a la resta de dones que vivien en el mateix espai 

geogràfic i temporal, com esclaves, llibertes i estrangeres, però també les dones lliures 

de classe inferior. Doncs aquest factor limitador és deu també a un condicionament de 

les fonts, les quals foren escrites per les elits culturals i econòmiques romanes, i per tant 

només s’interessaren per les dones del seu estatus social i econòmic. Tot i això, i 

malgrat aquest impediment, no són nuls els estudis amb ambició globalitzadora, que 

tracten de comprendre, o si més no apropar-se, a la vida de totes les dones, i no tant sols 

de les matrones de classe alta10. 

 

2. La dona romana durant l’Època arcaica 

Abans d’introduir-nos en el context de canvis que se situen a l’època tard-imperial a 

la ciutat de Roma, volem remetre al marc social i jurídic del període precedent de la 

ciutat, el que va condicionar la vida de les dones ja des de l’inici de la ciutat. Seguim, 

d’aquesta manera, l’ordre argumental del qual parteixen la majoria dels autors en la 

redacció dels seus llibres, incloent els precedents en la mesura de comprendre més 

acuradament quins foren els següents canvis, juntament amb la naturalesa i mateix abast 

d’aquests.  

Si reculem doncs, fins als inicis, inclús abans de la fundació llegendària de la ciutat pels 

germans Ròmul i Rem, s’han albirat hipòtesis entorn d’un possible poder matriarcal11 en 

territori itàlic, que tanmateix condicionaria les primeres etapes de la ciutat, on les dones 

gaudirien d’un notable poder i prestigi. Aquestes formulacions se sustenten en les 

llegendes dels primeres segles de la ciutat que conten sobre personatges femenins 

heroics, les quals serien la prova d’un desaparegut poder femení. Tot i això, com 

documenta i justifica Eva Cantarella, aquestes llegendes de dones que actuen com els 

herois masculins, com Camila que va combatre fins perdre l’últim alè, podrien no ser 

res més que la transposició mítica del ritual femení de trànsit de l’edat impúber a púber, 

                                                                                                                                                                          
cas concret a la regió de la Bètica de l’alt imperi, en contra de les fonts literàries que releguen 

voluntària i injustament el vertader paper de les dones.  
10 Un d’aquests estudis amb pretensions globalitzadores és: Knapp, R. C. (2011). Los olvidados 

de Roma: prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente. Barcelona: Editorial 

Ariel, el qual tracta sobre els sectors més desafavorits i de la gent corrent en la societat romana, 

i tanmateix conté un capítol especial referit a les dones corrents, concretament Les seves pròpies 

vides: dones corrents (pp. 67-114). Tanmateix altres autors i autores en les seves obres tracten 

també de fer referències varies i constants, en la mesura del possible, a la totalitat de les dones, 

com Eva Cantarella i Maria Dolors Molas i Font, entre d’altres. 
11 Hipòtesis condicionades per les obres i els plantejaments de certs autors, que ja des del segle 

XVIII advertiren de l’existència d’una etapa de poder femení pel qual haurien passat els pobles 

de l’antiguitat. Els més destacats autors defensors d’aquesta hipòtesi són Johan Jacob Bachofen 

i Marija Gimbutas, encara que aquesta última defensava l’existència d’un període d’igualtat 

entre els dos sexes, més que no pas un major poder femení per sobre del masculí.  
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moment en el qual les noies es trobarien en un espai desprotegit, oposat al domèstic, 

com les protagonistes de les llegendes. Malgrat que aquest temps ha de ser curt, per així 

tornar a restablir l’ordre. Si tenim en compte aquest argument, ni les llegendes, ni 

menys encara les regles jurídiques dels primers moments de la ciutat- severes respecte a 

la condició femenina-, són suficients per justificar i assegurar vertaders motius per 

l’existència d’un poder femení anterior als orígens de la ciutat, ja fos un matriarcat o 

l’existència d’un règim familiar i successori matrilineal12.  

En realitat, tant si hi hagués hagut o no un matriarcat en territori itàlic abans de la 

fundació de Roma, el que totes les fonts indiquen és que el sistema d’organització 

imperant des dels orígens de la ciutat era aquell patriarcal. Una de les principals autores 

que ha tractat sobre la naturalesa i formació del patriarcat, Gerda Lerner, el defineix 

genèricament com «la manifestació i institucionalització del domini masculí sobre les 

dones i els nens de la família i l’ampliació d’aquest domini masculí sobre les dones a la 

societat en general»13.  Doncs les primeres formes de patriarcat aparegueren als estats 

arcaics del Pròxim orient, sorgits tanmateix «del domini sexual dels homes sobre les 

dones i de l’explotació d’uns homes per altres»14, però aneu prenent formes diverses 

depenent dels contexts on es desenvolupava. Malgrat les diferències però, és indubtable 

que l’espai on l’estructura patriarcal fou més forta i evident, en tot el conjunt de les 

societats antigues, fou en el marc de la família, on, i pel que fa al cas romà, existia el 

paterfamilias amb «un poder absolut (mancipium) sobre els seus esclaus (dominica 

potestas), els seus fills (patria potestas) i la seva esposa (manus)»15, per tant tots els 

individus pertanyents a la família quedaven sota la voluntat del pater, qui podia decidir 

sobre la vida i mort dels mateixos. És aquest tipus d’organització social, doncs, el que 

anomenem patriarcat. 

Prenent el cas que ens ocupa, el de la dona, sabem que tal organització patriarcal 

l’induïa a la subordinació per part de l’element masculí. Són varis els estudis que 

pretenen esgrimir els motius originaris de la subordinació femenina, ja siguin biològics 

o psicològics, encara que si més no, es reconeix que amb l’aparició de la guerra la 

mateixa subordinació seria reforçada; doncs en la cultura de les societats guerreres es 

comprendria a l’home, per les seves majors aptituds en l’aspecte bèl·lic, com a més 

valuós que la dona, fins que s’acabaria racionalitzant, justificant i institucionalitzant la 

subordinació16.  

El que sí que coneixem amb total certesa, és que fou a Grècia on es formularen les 

primeres teories sobre la diferència entre sexes, les mateixes que basant-se en la 

                                                           
12 Cantarella, E. (1997). Pasado próximo: mujeres romanas de Tácita a Sulpicia. València: 

Universitat de València, pp. 23-59. 
13 Lerner, G., op.cit., pp. 340-341. 
14 Ibid., pp. 314-315. 
15 Fernández J. (2006). “El imperio romano como sistema de dominación”. Polis: Revista de 

ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, 18, p. 109. 
16 Anderson, B. S., Judith P. Zinsser. (1991). Historia de las mujeres: una historia propia. vol. 

1. Barcelona: Crítica, pp. 30-38. 
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naturalesa biològica dels dos sexes acabaren definint la inferioritat física i mental de les 

dones respecte del baró. Doncs les dones i els homes eren diferents perquè tenien un cos 

diferent, però, i allò més rellevant, també una ment diferent. Mentre que els homes 

posseïen el logos, la raó alta i lluminosa, la raó que podien posseir les dones era la 

metis, una intel·ligència menor, que a diferència del logos no era abstracta ni construïa 

categories, estava tant sols vinculada a l’experiència i els coneixements adquirits per la 

pràctica17.  

Fou però a Roma, on es consolidà jurídicament la diferència entre sexes18. Les dones, 

per raó del seu sexe, foren excloses de diverses activitats, importantíssimes per la vida 

pública de la ciutat, com la llei, el govern, part de la religió19 i la guerra, les quals 

passaren a ser sols prerrogativa masculina, determinant així també l’existència dels 

virilia officia, aquells oficis vetats a les dones i consegüentment reservats als homes, 

com el de banquer, jutge, advocat o procurador20. 

La consecució del marc jurídic establert pretenia relegar el paper i funció de la dona a 

l’àmbit domèstic i privat21, i per tant allunyar-la de l’espai públic22. Una mostra evident 

d’aquesta voluntat és el mateix sistema onomàstic vigent, un indicador també de la 

condició femenina. Doncs, mentre els individus de sexe masculí disposaven del tria 

nomina, conformat per tres noms; el praenomen o nom individual, el nomen o nom 

gentilici i finalment el cognomen o nom del grup familiar al qual pertanyien, les dones 

només posseïen oficialment dos noms, el nomen i el cognomen, mancant-los-hi aquell 

principal, el nom individual. Això no significa estrictament que no fossin anomenades 

amb un nom propi, però el que si sabem és que si en tenien aquest no s’usava 

oficialment23. Deuria doncs usar-se en l’espai privat, per la família i amics, i de tal 

forma es recolzava la idea de la seva prohibició de participar en la vida pública; el seu 

                                                           
17 Cantarella, E. (2012). Identitat, gènere i sexualitat en el món antic. Dins Joana Zaragoza Gras 

i Gemma Fortea Domènech (ed.), Mulieres: Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma (pp. 19-

32). Tarragona: Arola Editors, pp. 20-21. 
18 Irigoyen M. P. (2006). La mujer romana a través de fuentes literarias y jurídicas. Estudios 

jurídicos en homenaje a Marta Morineau, I: Derecho Romano. Historia del Derecho. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, p. 

254. 
19 Anderson, B. S., Judith P. Zinsser., op. cit., pp. 49-50. 
20 Del Castillo, A. (2010). El sistema familiar romano de época clásica y la condición social de 

la mujer casada en el contexto del mundo antiguo. Espacio Tiempo y Forma. Serie II, Historia 

Antigua, (23), pp. 199. 
21 El paper de dona reclosa a la llar està -com veurem detallat més endavant- associat a les dones 

riques, més que no pas a aquelles de condició humil. Vegi’s p. 9. 
22 En el present treball usem els termes públic i privat, com a conceptes oposats. Tot i això, les 

nocions de públic i privat han estat detalladament tractades per l’historiador francés Roger 

Chartier, el qual defensa, entre d’altres, que la frontera entre aquests dos espais fou, fins la baixa 

edat moderna, molt més flexible i imprecisa.  
23 Es coneixen casos específics d’epitafis on s’hi inscriuen noms individuals femenins, però 

l’anàlisi d’aquests permet copsar promptament que les dones que rebien aquests noms, per 

exemple Burrosa (pèl-roja), eren més aviat dones de baixa condició social, com serien les 

prostitutes.  
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nom no era reconegut, perquè no calia, el seu espai era predominantment el domèstic i 

només els seus pròxims necessitaven anomenar-la24.  

El protagonisme de la dona romana a la llar és el mateix que ha fet que molts estudis 

sobre dones prenguin com a objecte d’anàlisi l’estructura familiar, i en especial el 

matrimoni. Resseguim doncs, tal com fan els autors, la vida de les dones; de nenes, 

esposes, mares fins a vídues.  

 

2.1. La dona en l’espai domèstic i en l’espai públic25 

Com ja hem mencionat, la nena romana naixia 

en el si d’una família d’ordre patriarcal, on el pare 

tenia els drets absoluts sobre tots els membres de la 

família, dona, fills, filles, esclaus i esclaves. Amb el 

naixement dels fills, tant si eren de sexe masculí o 

femení, el pare podia prendre la decisió de quedar-

se’ls o altrament d’abandonar-los. Des d’un primer 

moment però, la discriminació cap a les nenes 

quedava patent; per demostrar la voluntat de quedar-se 

amb els descendents, el pare havia de fer el gest de 

prendre el nen en braços, en canvi si era una nena, 

calia a més a més, que el pare donés l’ordre explícita 

que aquesta fos alimentada26. A més a més, 

l’abandonament dels nens implicava una sanció, en 

canvi pel que fa a les nenes, no hi havia establerta cap 

tipus de penalització. Fou en bona part aquest últim 

element el que féu que el nombre d’abandonaments fos 

major en el cas de les nenes, que no pas els nens.27 

Tot i haver decidit quedar-se amb els fills, el pare encara podia canviar d’idea i vendre 

el fill o filla, i mentre que en el cas del nen no perdia la patria potestas fins haver-lo 

venut tres cops, en el cas de la nena perdia la patria potestas ja des del primer cop que 

era venuda28. 

Quan la nena encara era jove, els pares decidien prometre-la amb un futur espòs, doncs 

el matrimoni era considerat meta i desig de tota dona, encara que la unió dels dos 

membres es feia per conveniència dels pares, per motius ja fossin d’influència política 

                                                           
24 Cantarella, E. (1991). La calamidad ambigua: Condición e imagen de la mujer en la 

antigüedad griega y romana. Madrid: Ediciones Clásicas, pp. 213-216. 
25 Recordem que tota la informació que exposarem sobre la vida de les dones, a menys que fem 

cap menció específica, està especialment referida a les dones de classe benestant. 
26 Ibid., p. 198. 
27 Gago, M., op. cit., p. 24. 
28 Ibid., pp. 24-25. 

Fragment pintura mural, Pompeia. Museu 

Arquelògic de Nàpols 
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i/o econòmica29. Altrament la unió amb el marit, suposava un fet altament rellevant en 

la seva vida, ja que deixava la seva família d’origen, per esdevenir nou membre de la 

família del marit, quedant talment ara sota la manus d’aquest, o en cas que l’espòs fos 

encara filiusfamilias, passant a ser sotmesa al sogre. Doncs aquest tipus de matrimoni, 

característic des dels orígens de la ciutat fins a l’època clàssica (en quan apareixerà un 

nou tipus de matrimoni30), es basava en la transferència dels poders sobre la dona, del 

pare al marit, i es podia succeir de tres formes distintes: la cerimònia més antiga era la 

confarreatio, però aquesta caigué aviat en desús, i predominaren dues altres 

institucions, la coemptio i l’usus. La primera manté la forma de compravenda de 

qualsevol objecte, i la segona està vinculada a la manera d’adquirir un bé per ús 

prolongat del mateix, en la mesura que si la unió i convivència (d’una durada mínima 

d’un any) no havia estat precedida per la confarreatio ni coemptio, el marit usucapia 

l’esposa31.  

Pel que fa al règim patrimonial entre els cònjuges, cal mencionar el paper del dot. Un 

cop superat el moment que les dones eren comprades, s’havia establert la pràctica del 

dot32, aquesta és la totalitat d’aquells béns mobles i/o immobles que transferia la família 

de la dona a la del marit, en la mesura de compensar la incorporació d’un nou membre a 

la família receptora, alhora que tanmateix era una garantia patrimonial per a la dona, ja 

que el marit tenia l’obligació33 a restituir la dot en tal cas de dissolució del matrimoni34. 

El matrimoni es podia extingir per diversos motius: la mort o caiguda en esclavitud d’un 

dels cònjuges, o per divorci35 o repudi. Malgrat tot, i respecte als altres aspectes 

relacionats amb la capacitat patrimonial de la dona, cal dir que aquesta es trobava en 

situació de discriminació evident, limitada en gran mesura per poder realitzar testament 

o ser instituïda hereva, i alhora de disposar i gestionar el seu patrimoni lliurement36. 

No fou sols en matèria patrimonial que les seves accions estaven limitades, sinó que, a 

les dones ciutadanes, tot i ser titulars de drets, els hi era vetada la capacitat d’exercir-los, 

doncs la dona era per se: levitas animi, sexus imbecillitas, impotentia muliebris, i així 

talment, degut a la seva inferioritat, justificaven la necessitat de disposar d’un tutor 

                                                           
29 Ibid., pp. 26-27. 
30 Aquest nou tipus de matrimoni serà el sine manu, i es diferencia essencialment del primer en 

el motiu que l’esposa es manté com a membre de la família d’origen, i per tant el marit no té 

poder jurídic sobre la dona més enllà d’allò referit a l’adulteri i la filiació. 
31 Cantarella, E. Pasado, op.cit., pp. 80-83. 
32 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 238. 
33 Fins al període tardorepublicà però, les restitucions de la dot del marit a l’esposa en cas de 

dissolució del matrimoni, eren encara fets eventuals i escassos. 
34 Ricart, E. (2012). “Titularitat i disponibilitat patrimonial de la dona al dret romà clàssic”. Dins 

Joana Zaragoza Gras i Gemma Fortea Domènech (ed.), Mulieres: Mirades sobre la dona a 

Grècia i a Roma (pp. 179-188). Tarragona: Arola Editors, p.186. 
35 Pel que fa a la practica del divorci aquesta degué ser un fet gairebé inexistent, fins l’any 231 

aC, data en la qual es registra el primer divorci a Roma, en quan Espuri Carvili Ruga va 

repudiar a la seva esposa. 
36 Gago, M., op.cit., pp. 30-31. 
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durant tota la seva vida, el qual faria d’intermediari en qualsevol acció legal, en la 

mesura d’evitar que aquesta pogués cometre actes perjudicials37.  

Aquest sumari sobre situació jurídica que condicionava la vida de la dona, -i que 

tanmateix ens mostra el tipus de sistema patriarcal vigent al món romà-, estigué amb 

completa consonància amb l’estereotip de dona que pretenien difondre, tant autors com 

governants, com a model de dona ideal. 

Resseguint les obres de nombrosos autors llatins, es fa palesa l’abundància d’al·lusions 

a l’element femení en abstracte, ja sigui per enaltir les seves virtuts o renegar dels seus 

mals, ja que d’aquesta manera es pretenia influir i definir unes pautes sobre el 

comportament i actitud que volien que tota dona mantingués al llarg de la seva vida38. 

Prenent per préstec els termes que els mateixos autors usen, les qualitats de la dona ideal 

són aquelles vinculades a la castedat, l’honestedat, el pudor, la prudència, la fidelitat, 

l’austeritat en els costums, entre d’altres39. Totes aquestes concordants amb el model 

d’esposa i mare, encarregada de la cria dels fills i la cura de la llar, i per tant restringida 

a l’àmbit privat o domèstic. 

Tanmateix, per difondre positivament el model entre les dones i la població en general, 

s’usaren històries exemplars de dones -ja fossin llegendàries o reals- que seguiren al 

llarg de la seva vida els valors ideals de rectitud i virtut femenina, com el cas de 

Lucrècia, la qual violada i deshonrada, preferí donar-se mort a ella mateixa, abans que 

viure sense pudicitia40.   

Aquest model, com les regles jurídiques, no estava dirigit a totes les dones de la ciutat, 

només a les ciutadanes, les matrones, les altres dones escapen de la protecció de les lleis 

i dels imperatius de la moral41. Són les matrones les que han de retre obediència, alhora 

les que reben els càstigs si es devien de la moral, doncs són els mateixos càstigs que 

sancionen un comportament desviat de la moral oficial, els que evidencien la voluntat i 

necessitat de control de l’element femení que exercien els homes i l’estat en general42. 

Són molts els autors que parlen sobre el perill que les dones s’alcin igual en drets i 

comportament que els homes43.  

Un d’aquests càstigs és la prohibició a beure vi, el qual seria d’extrema severitat. Tot i 

això, el més rellevant i de més àmplia vigència, és el càstig vers qualsevol relació 

                                                           
37 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., pp. 208-210. 
38 Borragán, N., op .cit., pp. 12-13. 
39 Irigoyen M. P., op. cit., p. 257. 
40 Molas i Font, M. D. (2012). “La maternitat usurpada en les llegendes sobre els orígens de 

Roma”. Dins Joana Zaragoza Gras i Gemma Fortea Domènech (ed.), Mulieres: Mirades sobre 

la dona a Grècia i a Roma (pp. 131-153). Tarragona: Arola Editors, p. 132. 
41 Grimal, P., Louis-René Nougier, Jean Vercoutter, et al. (1973). Historia mundial de la mujer: 

prehistoria y antigüedad, Tomo 1. Barcelona: Ediciones Grijalbo, p. 339. 
42 Cantarella, E., La calamidad, op.cit., pp. 203-206. 
43 Com la frase de Cató, entorn els successos arran de la promulgació de la Lex Oppia: 

«Extemplo simul pares esse coeperint, superiores erunt» (tant aviat comencin a ser iguals, seran 

superiors).  
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extramatrimonial que poguessin tenir les dones. Doncs mentre a l’home li era permès 

satisfer les seves necessitats sexuals fora del matrimoni, la dona podia ser castigada fins 

amb la mort si tal situació se succeïa. El sexe per la dona casada estava vinculat a la 

procreació, i no al gaudi, cosa que no impedia que fos desitjable una bona parella 

sexual, però qualsevol comportament desviat -ja fos fora o dins del llit conjugal- i doncs 

que anés més enllà de la procreació, era mal vist per la moral vigent44. Alhora, és 

evident, que la falta de control de la pròpia descendència en el cas de l’home, pel simple 

fet que no era ell el que gestava el fill al ventre, l’obligaven a controlar l’activitat sexual 

de la dona, per assegurar així la legitima descendència45.  

Malgrat el panorama que fins aquí hem mostrat, reveli la imatge d’una dona reclosa a la 

llar i de rigorós i auster comportament, l’estudi, anàlisi i crítica de les fonts, permet fer 

aflorar que en realitat, ni totes les dones s’enquadraren en aquest model -ja des dels 

inicis de la ciutat trobem empremtes de dones diferents-, ni que el mateix marc jurídic 

no permetés a les dones un cert marge d’influència en els aspectes públics de la ciutat.  

La principal funció de les dones era ser 

mares, però tot i això no eren 

considerades mers instruments de 

reproducció, sinó que se’ls hi atorgà un 

deure d’important valor per a l’Estat: ser 

les educadores dels propis fills i filles, als 

quals havien de transmetre les virtuts 

ciutadanes per formar-los com a bons 

cives romani46. És aquest el motiu 

principal pel qual es comprèn que les 

dones han de sortir a l’espai públic, més 

enllà d’encarregar-se de les tasques 

domèstiques, i participar en la vida social, 

en la mesura de compartir i impregnar-se 

de la cultura i valors vigents i així poder-los transmetre a la seva descendència47. Poden 

assistir a banquets, espectacles, cerimònies i altres espais i esdeveniments de la vida 

quotidiana i pública romana, ja fos anar al mercat o trobar-se amb altres dones48.  

                                                           
44 Knapp, R. C., op. cit., pp. 77-78. 
45 Anderson, B. S., Judith P. Zinsser., op. cit., p. 35. 
46 Senés, G. (1995). “La matrona romana: consideraciones sobre la situación de la mujer en 

Roma”. Dins María Dolores Verdejo Sánchez (ed.), Comportamientos antagónicos de las 

mujeres en el mundo antiguo (pp.69-88). Málaga: Universidad de Málaga, p. 70. 
47 Cortés, R. (2005). Espacios de poder de las mujeres en Roma. Dins Jesús Maria Nieto Ibañez 

(ed.), Estudios sobre la mujer en la cultura griega y latina: XVIII Jornadas de Filología Clásica 

de Castilla y León, (pp. 193-216). León: Universidad de León, pp. 197-198. 
48 Knapp, R. C., op. cit., p. 86. 

Fragment pintura mural, sI dC, Villa dei Misteri, Pompeia.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=82661
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Tanmateix les dones tenien també un paper actiu en l’economia més enllà de l’àmbit 

domèstic, doncs malgrat que les societats preindustrials comparteixin l’ideal femení de 

dona que fila la llana49 i té cura de la casa, en la realitat social, les dones romanes, com a 

mínim les de classe mitjana i baixa, es veieren obligades a contribuir econòmicament en 

el sosteniment de la llar i la família, desenvolupant treballs fora de l’espai domèstic.50 

Malgrat tot, el treball de la dona, tant dins com fora de la llar, tradicionalment s’ha 

valorat menys respecte del treball masculí, és per això que les fonts disponibles, ens 

transmeten una informació imprecisa i fragmentada de les tasques laborals que 

desenvoluparen les dones a l’època romana51.  

En els primers temps de la ciutat, l’explotació agrària en model de petites propietats 

deuria ser la base del sosteniment de la població, i les dones haurien estat responsables 

directes, junt amb els homes de las tasques al camp. A mesura que la ciutat aneu 

creixent, s’engrandí talment la massa de proletariat urbà, en el que juntament amb els 

homes i hi deuria haver dones desenvolupant diferents tipus d’activitats vinculades als 

treballs urbans52. Tot i això, i com ja he dit, les fonts sobre el treball femení són 

escasses, i doncs, tot i haver-hi inscripcions funeràries53 que al·ludeixen a l’àmbit 

laboral femení, aquestes es refereixen majoritàriament a dones esclaves i llibertes, 

mentre que les dones nascudes lliures es troben ínfimament representades. Això no 

significa que les dones lliures no treballessin en tasques al costat de les altres dones, 

sinó que la seva exclusió dels epitafis estaria més aviat vinculada a la concepció 

negativa que tenia la cultura romana respecte el treball manual i aquell depenent i 

realitzat en favor d’altres. És per això, que tot hi que hi deuria haver una gran quantitat 

de dones nascudes lliures desenvolupant treballs urbans fora de la llar, aquests no 

meresqueren ser dignes d’elogi54.  

Pel que fa a l’àmbit de la política, malgrat que la dona no se li concedí cap tipus de dret 

polític, aquestes pogueren però, accedir a certs espais de poder i d’influència. Sempre 

tenint en compte que parlem tant sols de les dones de classe alta: senatorial i eqüestre. 

Principalment aquestes canalitzaven part de les seves aspiracions d’intervenir en la vida 

política participant activament en les estratègies polítiques de la seva família, talment 

col·laborant i promovent les carreres polítiques i militars del membres masculins de la 

                                                           
49 El lanificium o l’art d’elaborar la llana, es considera, també per la visió tradicional de la 

cultura romana, la tasca principal que ha de desenvolupar la dona. 
50Knapp, R. C., op. cit., p. 113. 
51Anderson, B. S., Judith P. Zinsser., op. cit., p. 14. 
52 Molas i Font, M. D. (1994). “La funció social del treball de les dones a Roma”. Dins 

Mercedes Vilanova (comp.), Pensar las diferencias. Barcelona: Promociones i publicaciones 

universitarias S. A., p. 78. 
53Fernández, P. (2011). Obreras y empresarias en el Periodo Romano Alto Imperial. Espacio 

Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, 1(24), pp. 382: La major part de les fonts que 

informen sobre el treball femení procedeixen de l’epigrafia, i especialment dels epitafis 

funeraris, i doncs, tot i haver-hi al·lusions en les fonts literàries aquestes són distorsionades i cal 

interpretar-les amb molta prudència.  
54 Molas i Font, M. D., La funció, op.cit, pp. 76-80. 
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mateixa, i establint aliances amb d’altres gens. D’aquesta manera, obtenint i engrandint 

el reconeixement i posició social de la família, la dona podia paral·lelament fer créixer 

el seu prestigi personal, i de retruc la seva capacitat d’influència a la societat55. 

Tot i això no hem d’oblidar que eren també elles les mateixes víctimes del joc 

d’estratègies i pactes polítics de les famílies, en la mesura que pels interessos polítics i 

econòmics dels pares, s’arranjaven casaments de conveniència, quan les filles encara 

eren joves.56 I fins i tot, existeixen casos de cessió de mullers, quan aquestes estaven 

embarassades. El marit, el qual tenia el poder absolut del venter57, podia cedir la muller 

a un altre home, conservant però la potestat de recuperar-la. Aquesta pràctica s’inseria 

en el marc d’estratègies familiars i reproductives de les elits romanes, i es creu acceptat 

per les dones58. 

Més enllà de la seva capacitat d’influència per mitjà de la família, les dones foren també 

protagonistes, encara que en casos excepcionals, en afers polítics d’afectació estatal. Es 

creu que ja des de Grècia les dones desenvoluparen mecanismes de gestió de conflictes 

(encara que aquests partissin de la seva posició en el si de la família)59. Pel que fa a 

Roma, en moments de crisi o perill, l’Estat exigia la participació de les dones en la 

defensa de la res publica, encara que la seva intervenció es restringís en aquests casos a 

l’àmbit de la religió. Es demanava que per ajudar a la salvació de l’Estat, participessin 

en celebracions religioses i fessin donacions a les divinitats, les quals no necessàriament 

havien de ser aquelles vinculades a la feminitat, sinó que en aquests casos, es donà 

rellevància a les divinitats de la guerra. Aquesta participació els hi conferia prestigi i 

possibilitats d’involucrar-se en l’àmbit públic i polític, i alhora suposava l’abandó del 

rol tradicional. Tot i això, la gestió dels assumptes públics els hi seguia essent vetada, i 

no només això sinó que fins i tot en els moments en què se’ls hi atorgà una funció 

d’importància estatal, aquests es reduïren a conjuntures excepcionals, limitades en el 

temps, ja que quan el perill o la crisi s’apaivagaven, s’obligava a les matrones a retornar 

a l’espai de la llar i al culte a les divinitats femenines tradicionals60.  

Finalment, i després d’aquesta breu síntesi sobre la condició social i jurídica de la dona 

a la Roma Antiga, ens adonem que, si malgrat la ideologia i moral vigent li relegava un 

paper destinat principalment a la procreació i a l’educació dels fills, per tant a l’àmbit 

privat, això no impedí, com també hem vist, que la dona tingués un marge d’actuació en 

l’espai públic no gens menyspreable; des de la seva participació en afers de la vida 

                                                           
55 Gago, M., op. cit., pp. 14-15. 
56 Cortés, R., op. cit., p. 199.  
57 El venter és el nom que rebia el fetus, però la dona, en el temps de l’embaràs, també podia ser 

designada amb tal nom. 
58 Cantarella E., Pasado, op. cit., pp. 149-156. 
59 Domínguez, A. (2010). “Introducción”. Dins Almudena Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en 

la antigüedad clásica: género, poder y conflicto. Madrid: Sílex Ediciones, p. 13. 
60 Cid, R. M. (2010). “Mujeres y actividades políticas en la República: Las matronas rebeldes y 

sus antecesoras en la Roma antigua”. Dins Almudena Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la 

antigüedad clásica: género, poder y conflicto (pp. 125-152). Madrid: Sílex ediciones, p. 148. 
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social quotidiana, també la seva col·laboració en les estratègies polítiques familiars, i 

fins i tot la seva implicació en assumptes públics d’afectació estatal. És per això que no 

podem negar que les dones romanes disposaren de certes cotes de poder, o si mes no, 

d’influència en la vida social i política, malgrat el model de dona custòdia de la llar. 

Encara que el mateix interès de la dona pels assumptes cívics anava lligada a les 

reivindicacions de l’estat, i conseqüentment doncs, als interessos del sistema patriarcal, 

el qual les mateixes dones ajudaven a perpetuar61. 

A finals de la República es visqueren canvis econòmics, socials i polítics que 

comportaren, entre d’altres conseqüències, que aquest àmbit d’afectació i actuació de la 

dona en la vida pública es fes major, fet que ha dut a diversos autors a designar el nou 

període, l’inici de la Roma clàssica, com el de l’emancipació femenina. Vegem doncs, a 

partir d’ara, quin són els motius i les circumstàncies concretes que han dut a afirmar tal 

succés. 

 

3. L’ “emancipació” de la dona a la Roma clàssica 

Els principals autors que defensen l’emancipació de la dona romana, atribueixen el 

canvi de la situació i condició de la dona, a l’abandonament de les velles normes 

familiars, socials i jurídiques i especialment, a la promulgació de noves normes 

jurídiques, que concediren a les dones, ja fos directament o indirecta, majors cotes de 

llibertat, o capacitat d’autonomia62.  

 

3.1. Les noves normes jurídiques 

Com acabem de dir, els defensors del procés emancipatiu de la dona, situen els 

primers motius del fenomen en la disposició d’un nou corpus legal, posant èmfasi en 

l’obra legislativa de l’emperador August, però sense obviar que els primers nous 

ordenaments jurídics que contribuïren a la millora de la condició femenina, se situaren 

en el període final de la República. És aquest període precedent a l’imperi, juntament 

amb les seves noves normes legals, el que prenem de referència i punt de partida per 

comprendre l’inici i part dels motius del canvi en la condició femenina. 

3.1.1. El matrimoni sine manu:  

El primer àmbit on es cerquen els orígens de l’emancipació femenina, és en la 

institució del matrimoni, la qual patí una profunda transformació a finals del període 

republicà. En el període precedent coneixem que la forma de matrimoni específica era el 

matrimoni cum manu, en què la dona passava a la família del marit, el qual 

consegüentment passava a posseir la manus sobre l’esposa, és a dir, la potestat sobre la 

                                                           
61 Ibid, p. 126. 
62 Irigoyen M. P., op. cit., p. 268. 
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persona juntament amb els seus béns63. Malgrat tot, aquesta forma de matrimoni, en 

època tard-republicana ja havia cedit pas en importància al matrimoni sine manu, en el 

qual la dona podia mantenir-se en la família d’origen, i per tant sota la potestas del seu 

pare64. Aquesta nova forma d’unió matrimonial permetia a la dona deslligar-se 

parcialment de la subordinació del marit i contribuïa a conferir-li més independència, en 

la mesura que quedava lliure de potestat d’un home abans, ja que el pare solia morir 

abans que el marit65. A més a més, en aquests moments, el poder del pater familias 

sobre la seva família havia perdut el seu primitiu rigor, convertint-se en una autoritat 

més laxa66.  

Tanmateix, juntament amb aquesta nova forma de matrimoni també desaparegué la 

necessitat de realitzar cerimònies o formalitats probatòries de la unió entre els cònjuges, 

i doncs el nou fonament jurídic del matrimoni es basava en l’affectio maritalis, el 

consens efectiu i continu dels dos cònjuges a ser marit i muller67. Això ha dut a afirmar 

que el nou matrimoni era vertaderament consensuat, tot i que molts d’altres autors ho 

rebutgen, ja que en el fons el matrimoni seguí sent encara un instrument a mans dels 

interessos familiars, i per tant establert per conveniències, al marge dels desitjos dels 

cònjuges.68 Tot i això, el que no es pot negar és que el nou sentit que havia pres el 

matrimoni comportà una major facilitat per establir el divorci, en la mesura que si la 

voluntat de mantenir-se junts era l’aspecte fonamental per l’existència del matrimoni, la 

voluntat contrària, comportava consegüentment la fi de la unió69. A més a més, si abans 

era el marit l’únic que podia prendre la decisió de divorciar-se, ara serà també la dona, 

la que pugui legalment trencar el pacte, i prendre la decisió de divorciar-se70. Això 

suposà també una millora per la dona, en la mesura que li conferí més llibertat de 

decisió.  

3.1.2. Separació de béns i dot: 

Altrament aquest tipus de matrimoni també comportava altres aspectes que 

ajudarien a la dona a millorar la seva situació econòmica. Per una banda, la permanència 

de la dona a la seva família d’origen, implicà la necessitat de concretar una separació de 

béns entre l’espòs i la muller, i per tant el patrimoni de la dona ja no estava sota la 

possessió del marit71. Per altra banda, el fet que el matrimoni no tingués cap formalitat 

constitutiva, acabà per convertir la dot en la prova formal i definitòria de l’existència 

d’un vertader matrimoni, i més endavant seria la restitució del dot per part del marit a 

                                                           
63 Signorelli, R. (1970). La mujer en la historia. Buenos Aires: La Pléyade, p. 142. 
64Del Castillo, A. (1989). “Legislación romana y liberación femenina: una relación 

inconsciente”. Lucentum, VII-VIII 1988/1989, p. 164. 
65 Cantarella E., Pasado, op. cit., pp. 114. 
66 Del Castillo, A., Legislación, op. cit., p. 165. 
67 Del Castillo, A., El sistema, op. .cit., p. 193. 
68 Signorelli, R., op. cit., p. 11 
69 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., p. 94. 
70 Cantarella, E., Pasado, op. cit., pp. 113-114. 
71 Del Castillo, A., Legislación, op. cit., p. 165. 
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l’esposa, en cas de divorci, el que paulatinament es convertiria en deure legal, i que 

acabaria conferint major independència i seguretat patrimonial a la dona72. 

3.1.3. Tutela mulieris:  

Un altre factor que concedí a les dones major autonomia, estigué relacionat amb 

els canvis en la institució de la tutela mulieris. Doncs mentre que la dona sempre havia 

estat sotmesa a tutela per part d’un individu masculí, ja fos legítim (el pater familias) o 

testamentari -que intercedia en nom d’ella per qüestions legals, alhora que disposava i 

gestionava els seus propis béns-, a finals del període republicà es produí un progressiu 

debilitament de tal institució; la legislació establí mesures que limitaren la seva eficàcia 

i aplicació, en la mesura que gradualment la tutela anà perdent tota significació i força73, 

i doncs ja a finals de la República, per mitjà del sistema anomenat de fideicomisso les 

dones podien substituir el tutor assignat, per una persona de confiança que elles 

escollissin, permetent-los-hi així disposar d’una major i directa participació en la vida 

pública, com d’administració dels seus propis béns74. 

3.1.4. Drets successoris:  

Finalment, un altre camp en què s’arbitraren mesures que contribuïren a una 

millora de la situació social de la dona, fou l’àmbit successori. Doncs els pretors 

concediren majors capacitats successòries a les dones, i també a d’altres grups socials 

anteriorment exclosos75. Alhora que si fins llavors només es reconeixia el parentiu per 

línia de descendència masculina, ara s’establiren disposicions legals que reconeixien la 

custòdia dels fills per part de la mare76.  

Després d’exposar aquesta breu síntesi sobre les primeres disposicions legals que 

precediren a un canvi i millora de la situació de la dona, ens adonem que principalment, 

allò que concediren a les dones, fou una major capacitat d’actuar lliurement, però 

sobretot s’ha destacat l’augment de la seva independència en el terreny econòmic, fet 

que tanmateix està estretament vinculat a un relaxament dels vincles potestatius sobre 

les mateixes77, que els hi permeteren més llibertat d’actuació en diversos camps de la 

vida privada, però sobretot pública.  

Per alguns autors aquest relaxament dels vincles potestatius, i en extensió, la globalitat 

de la nova legislació, es deuria a la iniciativa dels homes, que conscients de la situació 

de perjudici en què es trobava la condició femenina respecte la masculina, haurien 

volgut esmenar-ho, afavorint la condició jurídica de les dones per tal de caminar cap a la 

no discriminació entre sexes78. Malgrat tot, altres autors, com Eva Cantarella, 

                                                           
72 Ibid., pp. 167-168. 
73 Ibid., pp. 165-167. 
74 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 240. 
75 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 115.  
76 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 241. 
77 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., p. 125. 
78 Del Castillo, A., Legislación, op. cit., p. 163. 



 

15 
 

comprenen els motius del canvi en la legislació, i especialment, del debilitament de les 

forces potestatives sobre les dones, com una necessitat intrínsicament relacionada amb 

el context en el qual es produí.  

 

3.2. Context polític i social del període tard-republicà 

3.2.1. Les conteses bèl·liques:  

A partir del segle III aC. la República romana va començar la seva expansió 

militar per a la conquesta del Mediterrani, fet que no tant sols comportà un notable 

enriquiment de les classes altes romanes, sinó que, aviat, els contactes amb el món 

oriental, i especialment Grècia, influïren en la cultura romana. L’autor Pierre Grimal, 

s’ha atrevit a anomenar aquest fet com la revolució cultural i espiritual del segle II aC., 

caracteritzada pel descobriment de la cultura desinteressada i de les disciplines de 

l’esperit, que provindrien del pensament hel·lènic79.  

Doncs, aquests nous contactes i influències, arribats dels nous territoris conquerits, 

afectaren a la vida quotidiana i costums dels habitant de la ciutat de Roma, alhora que 

tanmateix l’influx del dret hel·lenístic, condicionà parcialment una modificació del dret 

romà antic, la mateixa que hem exposat i que acabà afavorint a la condició femenina80.  

Malgrat tot, no fou únicament la influència del dret hel·lènic el que conduí al nou 

ordenament legal. Sinó que, la disposició d’aquest depengué directament de la situació 

que es vivia en la mateixa ciutat de Roma durant el temps de continuades conquestes i 

accions militars. Doncs, foren les mateixes i continuades guerres dels últims segles de la 

República, les que provocaren una disminució de la presència de població masculina a 

la ciutat: eren els homes els que anaven a la guerra, on molts d’ells morien, i sinó ho 

feien, estaven absents de la vida a la ciutat durant llargs períodes. Fou això mateix, la 

major absència d’homes a la ciutat, la que va comportar que moltes dones, tot i ser 

legalment dependents d’un home, ja fos per tutela, patria potestas o manus, haguessin 

de desenvolupar i gestionar els aspectes quotidians de la vida per si soles, sense 

mediació de cap pare o marit. Alhora que paral·lelament, per la mateixa absència 

d’homes, les herències passaven als orfes i a les dones, i d’aquesta manera les dones 

anaren gradualment acumulant més riqueses, fins poder posseir immensos capitals81.  

És aquesta situació que es creà arran de les guerres i consegüent absència dels homes, la 

que féu caure en l’anacronisme l’antiga disposició legal, i alhora la que comportà 

conseqüentment la necessitat de modificar la legislació, per tal d’adaptar-la a la nova 

                                                           
79 Grimal, P. (1993). La vida en la Roma antigua. Barcelona: Ediciones Paidós, p. 56. 
80 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 242. 
81 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 117-118. 
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situació vigent, donant talment major autonomia a les dones, la mateixa que havien 

aconseguit en part de fet però no formalment82.  

3.2.2. Malestar i inquietud: 

Les guerres, per una banda, no tant sols propiciaren una millora de la condició 

femenina -encara que sembli un contrasentit-, sinó que, per altra banda, també 

comportaren efectes negatius en la societat, concretament relacionats amb tensions i 

malestars derivats de l’absència dels homes, i que posaren en qüestió l’estabilitat de la 

relació entre ambdós sexes83.  

Les fonts antigues, han deixat constància d’alguns grans processos legals de càstig que 

caigueren sobre un important nombre de dones en els últims segles del període 

republicà, coincidents amb el procés d’expansió militar i conquesta. Trobem, 

destacablement, dos grans processos contra dones impúdiques, és a dir, en motiu 

d’haver perpetuat actes sexuals fora del matrimoni, i per tant il·lícits. Aquests es 

produïren el primer el 295 aC. i el segon el 213 aC., i foren protagonitzades per dones 

les quals tindrien un comportament allunyat de la moral, i que per tant l’estat es veuria 

obligat a castigar, i així  demostrar el perill de tals conductes davant de tota la població. 

Doncs els homes guardaven cert temor a les dones, i això es fa evident en moltes fonts 

d’autors llatins, però també en aquest cas. Doncs mentre que en el procés del 295 aC. es 

castigà a les dones a pagar una multa, en el segon cas foren condemnades a l’exili, un 

càstig molt major, alhora perquè, de fet, el perill es considerava molt més gran, ja que es 

trobaven en un moment de crisi, arran d’una situació de perill davant del poder 

cartaginès en època de la Segona Guerra Púnica, i temien que el comportament de les 

dones tingués conseqüències negatives sobre el desenllaç de la guerra84.  

Seguint amb el tema de la immoralitat femenina, també fou en aquest context quan es 

van difondre, especialment entre dones, els cultes bàquics, els mateixos que incloïen la 

promiscuïtat sexual, i per tant, sobre els quals s’exercí una notable repressió per posar-

hi fi85.  

Finalment, la mostra més evidentment de la situació de descontentament i tensió entre 

ambdós sexes, foren els grans processos contra les enverinadores, acusades de 

veneficium, un delicte que es considerava propi del sexe femení, ja que era mitjançant 

les dones com s’havien transmès de generació a generació els coneixements curatius a 

partir de les propietats de les plantes i herbes medicinals, i per tant eren elles les que en 

tenien el seu ús i control, que solien destinar a la preparació de medicaments i remeis, 

encara que també podien ser usats eventualment com a verins. El fet que els usessin 

com a tals, evidencia l’existència d’una important situació de tensió entre ambdós 

                                                           
82 Ibid.  
83 Ibid., p. 191. 
84 Ibid., p. 94-98. 
85 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 217. 
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sexes86, alhora que també ens mostra aquest temor que els homes sentien per les dones, 

en aquest cas pel coneixement i capacitats que detenien, i que dificultaven talment 

l’aplicació d’un control total sobre l’element femení, ja que a la pràctica aquesta 

medicina femenina donava certa independència a les dones, materialitzada per exemple 

amb la possibilitat de permetre pràctiques abortives87.   

Per concloure, aquestes tensions, doncs, també feren plantejar la necessitat d’establir 

una nova relació entre ambdós sexes, i per tant, es poden indicar com un dels motius de 

l’actualització de les normes legals per part dels pretors. 

 

3.3. Les noves llibertats 

A finals de la República, en un context d’expansionisme, els modes de vida dels 

habitants de la ciutat de Roma canviaren en gran mesura, fruit d’importants canvis en 

l’organització política, econòmica i jurídica de la ciutat, i alhora com ja hem mencionat 

anteriorment, en motiu del contacte i conquesta del món hel·lènic, que també influí 

considerablement a la vida quotidiana de Roma, especialment la de les elits. Doncs 

aquests no emularen els seus costums, sinó que s’emmirallaren amb les noves idees 

filosòfiques més obertes que circulaven en el món hel·lè88, les quals insistien menys en 

el compliment del deures tradicionals, i enaltien la importància d’atendre les necessitats 

desinteressades del cos i de l’esperit89.  

Aquest nou panorama, segons alguns autors, seria el mateix que acompanyaria el 

desenvolupament de les noves llibertats per part de les matrones romanes. Doncs tot i 

que ja sabem que des dels principis de la ciutat la dona té un marge d’actuació major al 

que li concedí l’ordre legal i la moral vigent, és en aquests moments quan la dona 

accedeix a nous i majors espais d’actuació i influència.   

3.3.1. Dones diferents:  

Apareixen a les fonts les empremtes que deixaren l’existència de dones 

diferents, allunyades en gran mesura del model tradicional de matrona, austera i casta. 

El record d’aquella dona més present en les obres dels autors actuals, -en mostra i 

exemplificació del nou model de dona alliberada de les constriccions de la tradició-, és 

el de Clòdia. Una dona de classe alta, coneguda per ser la destinatària de les poesies 

amoroses de Catul, la seva Lèsbia, la mateixa causant del famós motiu odi et amo. 

Doncs, els poemes manifesten l’amor que es professaren, però, Clòdia, com a dona 

autònoma i intel·ligent, l’estimà lliurement, sense sotmetiment, sense exclusivitat, i és 

talment aquesta llibertat la que no acceptà Catul, que tot i cantar preciosos passatges 

                                                           
86 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 99-105. 
87 Gago, M., op. cit., p. 29. 
88 Tot i que aquestes noves corrents i idees filosòfiques havien aparegut en el món hel·lènic, no 

havien malgrat tot, penetrat a la vida quotidiana de les seves pròpies societats. 
89 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., pp. 372-373. 
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d’amor, intercalà el menyspreu per les “perversitats” que podia ser capaç de cometre la 

seva amant90.  

Clòdia, no deuria ser la única dona diferent, intel·ligent i autònoma, doncs és en aquesta 

època quan apareixen les idees inusuals dels poetes elegíacs romans, els quals canten a 

dones lliures, intel·ligents i boniques, dones diferents del model tradicional de 

matrona91. Molts d’aquests poetes lloen un tipus de relacions entre persones 

suposadament lliures de lligams, i fins i tot la dona és presentada com la que controla la 

relació, la domina, mentre que l’enamorat és el serf. Malgrat tot, des de les noves 

interpretacions del estudis de gènere, es creu que aquesta inversió dels rols, seria només 

aparent, en el fons la relació representaria la clàssica realitat de dominació de l’home 

sobre de l’esposa, a la qual cal protegir. Un exemple en favor d’aquest argument és l´ús 

reiterat de termes i conceptes manllevats del llenguatge militar, en quan es refereixen a 

la voluntat de conquerir a la dona92. 

3.3.2. Puellae doctae:  

No obstant, no es pot negar, que de dones semblants a les del poemes, més 

lliures i, especialment, cultes n’hi degueren haver moltes. Ja des de l’època arcaica, les 

nenes pertanyents a les elits socials, eren educades a casa amb els nois, fins els dotze 

anys, i més endavant podien seguir la seva educació a l’escola, on els preceptors eren 

els mateixos tant per nois com per noies93. Tot i això, l’ensenyança no tingué mai el 

mateix valor per ambdós sexes, ja que es concebia que l’educació de la dona havia 

d’estar encaminada a formar-les com a bones esposes i mares, mentre que era l’home el 

qui s’ocuparia de les qüestions d’Estat94.  

Malgrat aquesta discriminació però, mai foren excloses de l’educació ni de la cultura, 

(doncs aquest fet també es pot concebre com una necessitat vinculada a la funció que 

se’ls atorgà com a transmissores dels valors culturals de la societat als seus fills). I fins i 

tot, des de finals del període republicà es fa patent una important generalització de 

l’accés femení a la cultura, concretament a les arts artístiques i intel·lectuals, fet que es 

consolidà en època imperial. Les dones practicaren diferents disciplines, des de l’art de 

l’oratòria fins la considerada més noble disciplina, la filosofia95. Així mateix, 

                                                           
90 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 162-168. 
91 De la Rosa, C. (2005). “Matrona auto docta puella: ¿dos universos irreconciliables?” Dins 

Jesús Maria Nieto Ibañez (ed.), Estudios sobre la mujer en la cultura griega y latina: XVIII 

Jornadas de Filología Clásica de Castilla y León, (pp. 267-284). León: Universidad de León, p. 

275. 
92Sáez, R. M. M. (2010). “Violencia femenina y poder masculino en la elegía amorosa latina: El 

caso de la Cintia de Propercio”.  Dins Almudena Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la 

antigüedad clásica: género, poder y conflicto (pp. 211-228). Madrid: Sílex ediciones, pp. 212-

214. 
93 De la Rosa, C., op. cit., pp. 279-280. 
94 Borragán, N., op. cit., p. 43. 
95 Mañas, M. (1996). “Mujer y sociedad en la Roma Imperial del siglo I”. Norba: Revista de 

historia, 16, pp. 193-194. 
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començaren a aparèixer inscripcions funeràries que elogiaven a aquesta puella docta, 

per les seves habilitats intel·lectuals96. Tot i això, també foren molts els autors que 

menysprearen aquest major accés i formació cultural de les dones, en la mesura que si 

bé acceptaven el dret tradicional de la dona a ser educada, temien, i per tant rebutjaven, 

l’erudició que escapava dels límits de l’espai familiar97.  

Pel que fa a les obres d’aquestes dones cultes, tot i que deurien ser presents, i moltes de 

gran valor, s’infravaloraren fins a tal punt, que no es conceberen com a possibles llegats 

per a la posteritat, i per tant, actualment el coneixement que disposem sobre tals obres 

és fragmentari, alhora que ens han arribat mediatitzat per veus masculines. Només 

conservem els escrits d’unes poques, com la poetessa Sulpicia, que visqué en època 

d’August, i escriví poemes d’amor al seu enamorat, Cerint, cantant un amor lliure de 

convencions, expressant els seus sentiments sense tabús, obviant talment la idea 

tradicional que deslligava la dona de qualsevol tipus d’amor romàntic98. 

3.3.3. Independència econòmica:  

Veiem doncs, com ara, als últims temps de la República, les matrones romanes 

poden disposar de major capacitat d’elecció d’un estil de vida99, i de satisfer els seus 

interessos. Aquesta nova capacitat s’ha vinculat estretament amb l’adquisició d’una 

notable independència en el terreny econòmic, la mateixa que li concedí les nova 

regulació legislativa -la qual hem exposat anteriorment- i alhora l’absència d’homes per 

motius bèl·lics. 

Doncs, el nou tipus de matrimoni sine manu, que mantenia l’esposa en la seva família 

d’origen, li permetia així retenir el seu patrimoni fora de l’actuació del marit, en la 

mesura que s’establia una efectiva separació de béns100. Però no tant sols això, sinó que 

també el fort debilitament de la institució tutelar de la dona, que aviat seria tant sols 

simbòlica, tal com una ficció jurídica, permetia que la dona gestionés lliurement el seu 

patrimoni101.  

Així mateix, moltes dones anaren paulatinament o més veloçment, enriquint-se de 

forma considerable, fins al punt que podem parlar de l’existència de dones 

espectacularment riques, en alguns casos més i tot que els seus propis marits102. Aquest 

enriquiment podia provenir d’herències, gracies a l’ampliació dels drets successoris, 

però, no obstant, aquell aspecte que més contribuí a l’augment de la riquesa femenina, 

fou la sorprenent i admirable activitat que la dona exercí en el camp econòmic. Doncs 

les fonts demostren l’existència, des del període final de l’època republicana, encara que 

                                                           
96 De la Rosa, C., op. cit., pp. 273-274. 
97 De la Rosa, C., op. cit., pp. 280. 
98 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 181-188. 
99 Senés, G., op. cit., p. 85. 
100 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., p. 129. 
101 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., p. 377. 
102 Ibid., pp. 378-379. 
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especialment del període imperial, de nombroses dones de classe alta dedicades a 

diferents activitats especulatives, són les mulieres negotiatrices, dones comerciants o 

empresàries, que realitzaven diferents gestions de compra-venda, inversions, prestacions 

a interès, i consegüentment engrandien el seu patrimoni moble i immoble103.  

El creixement en nombre d’aquestes dones riques, donà lloc al sorgiment d’un tipus de 

personatges masculins, molt coneguts a partir de les fonts literàries llatines, aquests són 

els anomenats caça-fortunes, els quals tenien com a objecte d’atenció interessada a la 

nova massa de dones riques, sobretot d’aquelles que ja on estaven lligades al marit, les 

vídues104.  

3.3.4. La política i les “dones rebels”:  

Veiem doncs, com un important nombre de dones, més independents que els 

períodes precedents, s’atreviren a desenvolupar-se -més àmpliament del que fins ara 

havien fet- en la vida pública, ocupant espais pròpiament masculins, com fou el de 

l’especulació econòmica, però també deixaren sentir la seva major força i capacitat 

d’influència en l’àmbit polític.  

Com bé sabem, les dones, malgrat la mancança en drets, mai es mantingueren totalment 

aïllades dels assumptes polítics. Fou però, el mateix enriquiment del període el que els 

hi va permetre reforçar la seva capacitat d’actuació i influència en aquest àmbit105. 

Segons l’autora, Rosario Cortés Tovar, al món romà els diferents camps social, polític i 

econòmic, estaven intrínsicament relacionats, en la mesura que si un grup social podia 

accedir a un dels camps, fàcilment podia exercir la seva influència sobre els altres. I 

doncs seria en aquest cas, i com ja hem dit, l’accés al poder econòmic, el que va 

permetre a les dones obtenir més força per intervenir en els assumptes polítics106. 

Primerament, i com ja havien fet sempre, col·laboraren amb els interessos familiars, 

recolzant les carreres polítiques dels seus fills i marits.107 Fins i tot, s’ha parlat de dones 

que formarien part de les més grans intrigues del període, com Sempronia de Catilina. 

Pel que fa a la figura de les dones conspiradores, però, no obstant haver-los-hi de 

reconèixer la seva capacitat pel complot i intervenció política, no podem obviar que el 

seu poder depèn estrictament -alhora que de la seva cultura i grup social al qual 

pertanyien- del paper dins de l’espai domèstic, des d’on actuaren108.  

Tanmateix, les dones també cooperaren amb els interessos estatals, al participar en 

celebracions religioses i oferint donacions a les divinitats, en moments de perill i 

inestabilitats de l’ordre polític vigent. Doncs, ja des d’aquests moments, d’origen 

reculat en el temps, en que les dones eren cridades pel poder polític masculí a participar 

                                                           
103 Fernández, P., op. cit., p. 383. 
104 Mañas, M., op. cit., p. 200. 
105 Cortés, R., op. cit., p. 200. 
106 Ibid., pp. 198-199. 
107 Ibid., p. 204. 
108 Cid, R. M., Mujeres, op. cit., p. 146. 
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en els serveis a la res publica, es féu evident la seva capacitat d’organització i influència 

en l’espai públic. Tot i això, la seva ajuda estava encaminada a la defensa dels afers de 

la República, i per tant de l’ordre patriarcal109. I no fou fins ara, ens els últims dos 

segles de la República, que les dones prengueren la iniciativa i traslladaren als carrers 

de la ciutat, i també al seu centre neuràlgic, el fòrum, les reivindicacions en favor dels 

interessos referents a la seva condició femenina, posant en qüestió d’aquesta manera el 

poder i autoritat política masculina110.   

Les protagonistes d’aquestes accions polítiques, són les anomenades axitiosae, aquest 

terme aparegué doncs a partir del segle II aC., i conté en si mateix una important 

connotació negativa, ja que, aquestes dones “rebels” eren vistes, pels homes, com un 

perill per l’estabilitat de l’ordre establert111.  

Tot i que per merèixer la creació d’un nou terme, les accions d’aquestes dones haurien 

de ser nombroses, les fonts destaquen principalment dues grans manifestacions. La 

primera ocorregué l’any 195 aC., en motiu de la voluntat, per part de les matrones, de 

derogació de la famosa lex Oppia. Aquesta llei, promulgada l’any 215 aC., s’ha 

d’emmarcar en el context de crisi arran dels atacs púnics en territori itàlic durant la 

Segona Guerra Púnica (218-201 aC.), en quan es prohibí a les dones «l’exhibició, i no la 

possessió, de més de mitja unça d’or i l’ús de vestits de colors llampants, així com usar 

el carruatge de dos o quatre cavalls, excepte si ho feien per assistir a oficis 

religiosos»112. Es tractava de controlar l’exhibició del luxe en un moment de crisi, ja 

que si un important sector de la població patia les desgràcies i caresties de la guerra, 

l’ús, per part de les dones aristocràtiques, de les seves millors gales, ja fos en els dols 

públics com a la vida quotidiana, acabava per reforçar la imatge de crisi de la societat 

romana, vers els enemics com dels nous territoris annexionats. Calia doncs, mostrar una 

imatge d’austeritat, i per això s’arbitraren legalment limitacions en la vestimenta i 

ornamentació de les matrones113. 

Les dones acceptaren i compliren amb el nou precepte legal, col·laborant així, i com 

solien fer, amb els interessos per a la salvació de l’Estat. Tot i això, la victòria militar 

sobre Cartago, i alhora els següents èxits de conquesta en el Mediterrani, permeteren 

l’arribada a Roma d’immensos capitals, i és així com les dones volgueren participar i 

vanagloriar-se d’aquesta nova situació d’enriquiment114. Doncs, l’exhibició del luxe, era 

un aspecte indispensable per les matrones romanes de classe alta, ja que si, tot i la seva 

elevada posició en l’escala de la jerarquia social, eren excloses dels drets polítics, la 

                                                           
109 Ibid., p. 136. 
110 Ibid., p. 148. 
111 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 124-127. 
112 Cid, R. M., Mujeres, op. cit., p. 141. 
113 Ibid., pp. 140-141. 
114 Ibid., p. 141 
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manera més directa que tenien per mostrar i veure reconegut el seu estatuts, era 

mitjançant l’ús d’una ostentosa vestimenta i ornamentació115.  

És per això, que les dones, en defensa dels seus interessos, envaïren l’espai públic, per 

demanar als homes que es dirigien cap al fòrum, el seu suport per a la derogació de la 

llei. I així mateix aconseguiren tenir com a portaveu de la seva causa, al tribú de la 

plebs, Luci Valeri, el qual s’enfrontà dialècticament al cònsol Marc Porci Cató, defensor 

de la llei. Els arguments que foren usats per part d’aquest últim, són una clara 

representació del temor que mostraven les classes més conservadores, vers la 

possibilitat de sotmetre’s a les noves reivindicacions, ja que consideraven com un perill 

social aquesta nova força femenina, que ara ja, s’atrevia a ocupar l’espai públic en la 

reclama dels seus interessos116. 

Finalment però, les dones, o els portantveus de les dones, venceren, aconseguint la 

derogació de la llei.  

La segona gran manifestació de les axitiosae, tingué lloc l’any 42 aC., arran de la 

decisió estatal de reclamar a les mil quatre-centes dones més riques de la ciutat, un 

important contingent de capital en motiu d’arranjar la situació crítica del tresor públic, 

ocasionada pel context de guerres civils que es va viure a finals de la República. Doncs 

les riques matrones no volgueren acatar la norma i decidiren manifestar públicament el 

seu descontentament, encapçalades per una dona, Hortènsia, qui farà un pas endavant 

respecte les altres dones que fins llavors havien sortit a defensar els seus interessos, així 

es que, ella no es quedà als carrers pròxims al fòrum, intentant convèncer als homes de 

prendre part en la defensa dels seus greuges, sinó que defensarà personalment la causa 

al mateix fòrum, l’espai masculí per excel·lència. Al final la llei no fou anul·lada, però 

si modificada, en la mesura que es reduí l’obligatorietat a contribuir a l’erari públic a 

quatre-centes d’aquestes dones117. 

Per concloure, són aquestes mateixes manifestacions femenines, les que han dut a 

diversos autors, com Vito Antonio Sirago, a afirmar l’existència de “reivindicacions 

feministes”118 ja en aquests períodes tant primerencs, com els de la República romana. 

És per això que he volgut posar èmfasi en l’exposició d’aquestes reivindicacions, per 

tractar de comprendre els arguments de tals autors i alhora contrastar amb d’altres 

visions, que neguen que es pugui parlar de feminisme, ja en aquests moments i en motiu 

dels moviments de descontentament de les dones a la ciutat de Roma.  

Doncs, i primerament, seguint el fil argumental de les noves i crítiques visions 

historiogràfiques, que neguen cap existència de feminisme al món romà, val a dir que 

les protestes que es produïren en els últims temps de la República, no foren 

                                                           
115 Ibid., p. 136. 
116 Cortés, R., op. cit., pp. 209-212. 
117 Cid, R. M., Mujeres, op.cit., pp. 144-146. 
118 No existeix el terme feminisme en el pensament i cultura d’època antiga, és per això que 

l’escrivim entre cometes, i sempre l’usem en referencia a l’autor Vito Antonio Sirago. 
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protagonitzades per totes les dones de Roma, ni tant sols de totes les ciutadanes. Sinó 

que les dones que sortiren al carrer foren tant sols les matrones riques, les mateixes que 

s’havien beneficiat enormement de les noves llibertats econòmiques i potestatives. I ni 

tant sols elles reivindicaren nous drets ni igualtat amb els homes, sinó que si es 

manifestaren ho feren en defensa dels seus privilegis, per la seva situació social i 

econòmica com a matrones riques119.  

La mateixa lluita contra la lex Oppia ho demostra: volien la derogació de la llei, per 

gaudir dels beneficis econòmics arribats per les conquestes, no era doncs, la reclamació 

d’un nou dret, sinó que formava part dels just intercanvi entre sexes. Les dones 

acceptaven ser oficialment excloses de la vida pública, a canvi de privilegis120. Aquesta 

idea es fa talment molt clara, en el discurs d’Hortènsia, el qual ens ha arribat citat per 

autors masculins, en el que admet com a natural i acceptable que les dones no tinguin 

drets polítics, però per contra demana, i creu just, que a canvi es respecti el sistema, que 

se les deixi fora també en allò referent als impostos. En darrer terme, és així com en 

realitat, fins i tot les dones que anomenem “rebels”, eren còmplices en la perpetuació 

del sistema patriarcal, que repartia funcions i privilegis entre homes i dones121.   

3.3.5. Els nous cultes:  

Finalment, i per acabar, vull fer referència a un últim aspecte que s’ha vinculat 

molt estretament amb el desenvolupament de les noves llibertats femenines, aquest se 

situa en el camp de la religió.  

Des de l’època més arcaica de la ciutat les dones estarien presents en les relacions amb 

allò diví, tot i això el seu paper en el món oficial de la religió els hi fou limitat en favor 

dels homes122. A partir de llavors, el seu culte estigué principalment destinat a les 

divinitats típicament femenines. Aquestes no contribuïren a atorgar a les dones més 

independència d’acció i pensament, sinó el contrari, doncs representaven el rol 

tradicional de matrona obedient i casta, i així el difonien el missatge del tipus de 

comportament que devien retre les dones de la ciutat, i alhora de les conductes que se’ls 

hi condemnava.123. Un exemple dels primers segles de la ciutat, és el de la deessa Tacita 

Muta124, una dona de la qual diuen haver fet un mal ús de la paraula, per haver parlat en 

excés, per això havia estat silenciada i emmudida125.  

Malgrat tot, no hem d’obviar el que ja hem anat mencionant en diferents punts del 

treball, i és que en certs moments excepcionals, quan els homes els hi reclamaven ajuda 

                                                           
119 Cortés, R., op. cit., pp. 214-215. 
120 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 204-205. 
121 Cortés, R., op. cit., pp. 213-115. 
122 Sirago, V. A., op. cit., p. 84. 
123 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 256. 
124 El nom d’aquesta deessa ha estat manllevat per donar nom al Grup d’Estudis de Dones i 

Gènere a l’Antiguitat, Tàcita Muta, format per alumnes i professores de la Universitat de 

Barcelona, que fan diverses activitats i publicacions des de la seva fundació l’any 1998. 
125 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 19-22. 
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en les qüestions estatals, les dones, com bé sabem, celebraven el seu culte davant de 

divinitats típicament masculines. 

Fou en aquests nous temps, de finals del període Republicà, que la religió es convertí en 

una eina per a l’abastament d’un major marge d’autonomia per a la dona. No fou però 

gràcies a les divinitats tradicionals, ni tampoc al culte de Vesta126. Doncs tot i que 

aquest culte a Vesta s’hagi usat per indicar el prestigi i respecte de què gaudien les seves 

sacerdotesses, en realitat, si tenim en compte les condicions a què eren sotmeses les 

vestals, veiem que representaven un model molt rígid, se’ls exigia mantenir la virginitat 

durant trenta anys, i trencar tal vot de castedat equivalia a la mort127.  

Allò que realment influí i contribuí al canvi en la vida de moltes dones, fou l’arribada de 

cultes estrangers, fruit dels contactes amb altres cultures arran dels processos de 

conquesta. Aquell culte, senyalat com el més rellevant del període pel que fa al seu 

seguiment per part de l’element femení, fou el de Isis128. Per aquesta divinitat, tots els 

éssers humans eren iguals, sense discriminació social o de sexe, així doncs fou 

segurament aquest precepte d’igualtat el que féu que el seu culte arribés de la mà de 

cortesanes i de llibertes procedents d’orient, malgrat que aviat fou seguida fins per les 

matrones de la més alta aristocràcia129. Aquest culte, suposà un qüestionament de 

l’ordre establert; els seus sacerdots podien ser tant homes com dones, i el fet que els 

seus seguidors fossin de qualsevol grup social permetia la unió en un mateix espai de 

persones de molt diferent origen. A això tanmateix cal sumar-hi la importància en la 

introducció de molts i nous preceptes que proclamaven principalment llibertat i igualtat, 

i que alhora permetien a la dona qüestionar-se el model de conducta i comportament que 

fins llavors tenien assignat.130.  

Fins aquí hem explicat els canvis en la condició de la dona en època tard-republicana, 

comprenent des dels seus motius fins els seu abast, tenint en compte els diferents àmbits 

cultural, econòmic, social i polític. Malgrat tot, molts autors131 asseguren -i centren 

l’objecte d’anàlisi del seu treball- que tot i que el canvi començà a finals de la 

República, no es consolidà fins a l’època imperial, gràcies a la contribució de l’obra 

política d’August. Per tant, a partir d’ara, seguirem el fil argumental de la suposada 

emancipació de la dona romana, prenent per context el període alt imperial, centrant-nos 

molt especialment en l’època de regnat de l’emperador August, en la mesura de poder 

valorar sí aquest fou certament favorable o contrari en la millora de la condició 

femenina.  

 

                                                           
126 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 260. 
127 Borragán, N., op.cit., p. 191. 
128 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., pp. 262-263. 
129 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., p. 412. 
130 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 263. 
131 Alguns d’aquests autors són: Arcadio del Castillo, Guy Fau i Vito Antonio Sirago. Els 

mateixos que defensen l’emancipació de la dona en època romana.  
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3.4. La dona en època alt-imperial: 

3.4.1. Noves costums: 

«La Roma d’August és plena de dones belles: els carrers, les places i les 

reunions són plenes de dones, com no s’havia vist mai en el passat»132, ens diu Vito 

Antonio Sirago, amb la voluntat de transmetre’s el nou panorama de llibertat que es 

vivia a Roma, ja d’ençà els últims temps de la República, respecte la situació de la dona. 

Doncs també assenteix Eva Cantarella, que de dones més lliures i amb més 

coneixements, ja n’havíem constatat l’existència des de finals del període republicà133.  

Aquesta nova situació per a la dona, que li atorgava principalment nous espais 

d’actuació i més llibertat de moviment, s’ha de vincular estretament amb el panorama 

general en que es trobava la societat romana d’aquest temps. Des del segle II, i com ja 

hem referit, la cultura i moral tradicional de la societat romana, aneu patint 

modificacions, en la mesura que evolucionà influïda pel propis canvis interns en la 

societat, i alhora, i en gran mesura, per la introducció de noves idees i formes de 

pensament de les regions conquerides en l’expansió per la Mediterrània, especialment 

les pertanyents al món oriental.134 

El sectors més conservadors de la ciutat, atacaren i reprovaren aquesta mateixa evolució 

de les costums, comprenent que el que s’havia produït era un degradació i/o relaxament 

de la moral, la qual posava en perill l’estructura i continuïtat de l’Estat, així que l’única 

manera de restablir l’ordre i estabilitat, era retornant als tradicionals mores maiorum135. 

El principal element que usaren per condemnar tal evolució cultural i moral, fou la 

situació de davallada demogràfica deguda a una disminució de la natalitat. Doncs, 

entenien que el decreixement en l’índex de naixements havia estat causat per les noves 

formes de vida pernicioses que s’estenien entre bona part dels seus habitants, i sobretot 

assenyalaven com a principals culpables a les dones que feien ús de les noves 

llibertats136. 

3.4.2. Causes de la disminució en el nombre de naixements:  

Malgrat l’abundància de fonts antigues referides al descens demogràfic -el qual 

serà senyalat com una de les principals preocupacions del període imperial, i així mateix 

com una de les causes de la decadència de l’imperi137- els motius de tal fenomen 

segueixen sent en bona part obscurs i difícils d’esgrimir138, és per això que els 

                                                           
132 Sirago, V. A., op. cit., p. 125. 
133 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 235. 
134 Grimal, P., La vida, op. cit., pp. 56-64. 
135 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., p. 335. 
136 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., p. 244. 
137 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., pp. 267-268. 
138 Borragán, N., op. cit., p. 121. 



 

26 
 

historiadors moderns plantegen en molts casos hipòtesis diferents entre si. En aquest cas 

que ens ocupa, tractarem d’incloure els arguments exposats en les obres139, que se 

centren en la cerca dels motius de la davallada en l’índex de natalitat. Tenint en compte 

altrament, que aquests prenen com a objecte d’anàlisi principalment a les classes riques 

de ciutadans (malgrat que tinguem constància que la davallada demogràfica també es 

féu sentir entre classes més baixes de la societat). 

En primer lloc, i pel que fa als principals motius als quals s’ha al·legat, aquests fan 

referència a l’evolució de les costums entorn de la institució del matrimoni. Abans que 

res, cal apuntar que es va produir una disminució en el nombre d’unions matrimonials. 

Alguns autors, creuen i posen èmfasi en aquest cas, a la decisió de les noves 

generacions de nois romans d’evitar el matrimoni amb dones de la seva posició social, 

ja que el considerarien com un «jou insuportable», per la nova i excessiva llibertat de les 

dones140. És per això que molts preferirien evitar el matrimoni o contraure’l més 

tardanament o si més no, casar-se amb dones de condició inferior a la seva141. 

Tanmateix, les dones també podrien ara ja rebel·lar-se contra la pràctica dels 

matrimonis de conveniència establerts per interessos familiars142. 

Un altre fenomen que contribuí en la disminució de la natalitat fou el divorci, el qual 

prengué una freqüència inusitada ja des del període baix-republicà. Un dels motius de la 

seva abundància, es deu a la facilitat per aconseguir-lo, doncs l’abandonament del 

domicili familiar, un simple avís o insinuació o fins i tot la contractació d’un nou 

matrimoni, era suficient per fer vàlida la fi de l’affectio maritalis, per tant del 

matrimoni143. Altrament, des del segle II aC. les dones també podien sol·licitar el 

divorci, i així ens trobem que moltes d’elles feren ús d’aquest dret, com també feren els 

homes144.  

Per altre banda, fins i tot en els casos que s’establia una llarga convivència matrimonial, 

aquesta podia no ser favorable a qüestions de natalitat. Doncs, ens trobem que en aquest 

període són varis els factors que contribueixen a fer disminuir el nombre de fills de les 

parelles. Alguns són externs a ells, com la intoxicació per plom que es creu que es 

produí a Roma durant l’època imperial, per l’ús abundant d’aquest material en diversos 

aspectes de la vida quotidiana, fet que afavoriria l’augment d’infertilitat145, altres foren 

directament deguts al nou comportament del cònjuges. Un d’aquests és el control sobre 

la natalitat que podia exercir la parella, o un dels seus membres: es limita el nombre de 

fills o fins i tot en alguns casos s’evita totalment la procreació. Existien doncs, diferents 

                                                           
139 Ens referim a les obres que hem usat per al treball, i que per tant remeten a la davallada 

demogràfica, no com a principal objecte d’anàlisi, sinó com un aspecte més per tractar sobre la 

situació de la dona.  
140 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., p. 398. 
141 Sirago, V. A., op.cit., p. 171. 
142 Cantarella, E., La calamidad, op .cit., p. 244. 
143 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., p. 94-96. 
144 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., p. 391. 
145 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., pp. 219-220. 
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mètodes per controlar la natalitat en el si de la parella: primerament l’ús 

d’anticonceptius, els quals eren variats i més utilitzats del que s’acostuma a afirmar. 

Altrament, també es deurien dur a terme pràctiques avortives, les quals es consideraven 

com si fos un altre tipus de d’anticonceptiu, i tot i que només assignaven a l’home 

l’autoritat per prendre la decisió, les dones també avortaven per decisió pròpia al marge 

del marit. Finalment, un últim mètode per controlar el nombre de fills era la mort del 

mateix, l’infanticidi146.  

Un altre factor que influïa en la davallada de naixements, és l’augment de relacions 

extramatrimonials, les qual no tindrien per tant cap finalitat de procreació. Aquestes 

relacions les tenien tant homes com dones147, però el fet que les relacions fora del 

matrimoni fossin permeses per els homes (ja fos amb esclaves, amigues, prostitutes, 

concubines i persones del mateix sexe), conduí a l’extensió d’un gran nombre de 

crítiques vers les dones pel fet de perpetuar tals actes, que tanmateix podien ser penats 

amb la mort148.  

Per acabar, i amb el que volem concloure, és que moltes de les hipòtesis entorn a les 

causes del descens en la natalitat apunten a les dones com a les principals culpables. Per 

exemple, Arcadio del Castillo, declara que «la gran afluència d’adulteris i divorcis, així 

com la profunda caiguda de la natalitat podrien ser les palpables respostes d’aquesta 

força femenina davant la forta opressió masculina»149. També María Gago Durán els hi 

delega la culpa quan afirma que l’emancipació es reflexa en l’estesa pràctica de 

l’avortament i l’abundància d’adúlteres i divorcis150. Aquests arguments es basen en 

gran mesura en la lectura i interpretació de la reacció masclista d’un bon nombre 

d’autors grecollatins davant les noves llibertats femenines, a les quals atorgaven l’origen 

de tots els mals dels nous temps. 

Doncs efectivament, el descens en la natalitat fou paral·lel a l’aconseguiment de noves 

llibertats per les dones, però la disminució en el nombre de fills no degué ser únicament 

degut al comportament de les dones. Doncs també els homes havien canviat les seves 

costums, i si la dona havia escollit tenir una vida deslligada del seu paper tradicional de 

reproductora, també els homes haurien volgut gaudir més lliurement dels beneficis que 

permetien els nous modus de vida. Tanmateix, també serien causes de la mateixa 

caiguda de la natalitat, i consegüent davallada demogràfica, aspectes externs a ambdós 

sexes, ja fossin motius d’infertilitat, mortalitat infantil, etc.151 

 

 

                                                           
146 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., pp. 99-103. 
147 Ibid., p. 83. 
148 Borragán, N., op. cit., pp. 81-82. 
149 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., p. 244. 
150 Gago, M., op. cit., pp. 31-32. 
151 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., pp. 267-269. 
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3.4.3. La legislació d’August: 

Com ja hem dit, el tema de la disminució de la població fou tractat com una de 

les principals preocupacions de molts autors moralistes i també de l’Estat, per a la 

continuïtat del mateix. El primer que prengué tal problema com a principal objecte 

d’actuació a resoldre en la seva obra de govern fou August, el fundador d’una nova 

forma de govern, el Principat, el qual desembocaria en la instauració i consolidació d’un 

imperi, en el qual la primera dinastia fou la Júlia-Clàudia, encapçalada doncs, pel 

mateix August.   

August va establir una nova i important disposició de lleis amb l’objectiu de frenar el 

descens de la natalitat, i així posar fi a la crisi demogràfica. Tot i això, aquestes lleis, 

malgrat afectar àmplies capes de la població, anaren principalment dirigides a les capes 

més riques de la societat romana. Aquestes últimes es veien en aquests moments 

minvades pel que fa a la quantitat dels seus membres; doncs les guerres, ja fossin les de 

conquesta com les civils, havien delmat una gran quantitat de la població masculina, i 

alhora les noves tendències a tenir menys fills, agreujaven la situació. Així doncs, 

comprenent aquestes com a indispensables per la perpetuació política estatal com dels 

valors ciutadans romans, l’objectiu primordial d’August fou engrandir la quantitat 

d’individus pertanyents a les classes dirigents romanes, i així garantir l’ èxit del seu 

govern com de la prosperitat de l’Imperi152. 

Per tal d’abastar aquest fi, August decidí fer seves, o si més no prendre part, de les 

crítiques moralistes dels seus autors contemporanis, que rebutjaven les noves formes de 

vida i reivindicaven el retorn als antics costums, convençut que una tornada als hàbits i 

valors tradicionals, frenaria les noves tendències de caiguda demogràfica. D’aquesta 

manera desplegà un nou ordenament jurídic encaminat a intercedir en la moral pública, i 

especialment en l’ètica familiar, per reconduir les conductes i comportament de la 

població romana, a les formes austeres dels costums tradicionals. Tanmateix aquesta 

nova ordenació legal aneu acompanyada per una forta campanya ideològica per 

convèncer a la població de renunciar a les noves llibertats vingudes de l’evolució de les 

costums, per retornar i emmirallar-se en els valors morals i de vida austera del passat153. 

Malgrat tal intenció, la legislació de reforma moral d’August fou certament innovadora 

en molts aspectes. Doncs, fins llavors eren molt poques les lleis que reglamentaven de 

forma directa i explícita la moral pública. Aquesta era vigilada per uns magistrats 

especials, els censors, i en aquest cas només afectava al individus de sexe masculí, 

mentre que en qüestions referides a la moral femenina era més aviat la pròpia família la 

que s’encarregava de vetllar pel seu degut compliment154.  

                                                           
152 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., pp. 397-398. 
153 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., pp. 210-213. 
154 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., p. 397. 



 

29 
 

Altrament, els autors de les principals obres que s’han escrit en defensa de 

l’emancipació de la dona, han posat èmfasi en legislació augustal, ja que creuen que 

aquesta fou un del elements principals en afavorir i propiciar «la lluita conscient o 

inconscient per la llibertat i igualtat» de la dona155. És per això, que ara mostrarem els 

detalls del nou ordenament legal del primer emperador romà, que han exposat tals 

autors, per comprendre en última instància si realment el seu govern fou alliberador o 

no de la condició femenina.  

En primer lloc, cal mencionar l’objectiu fonamental de les noves lleis: fomentar el 

nombre de matrimonis i alhora garantir que aquests fossin fecunds156. En un primer 

moment, August va voler imposar un edicte que obligava al matrimoni, però aquest fou 

fortament rebutjat157, i per tant l’emperador es va haver d’acontentar en aconseguir 

aquest fi de forma indirecta; amb la disposició d’un corpus legislatiu format per tres 

estatus jurídics fonamentals: la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus (18 aC.), la Lex Iulia 

de Adulteriis Coercendis (18 aC.) i la Lex Papia Poppaea (9dC.). Doncs a August li 

costà quasi vint-i-set anys aconseguir posar en pràctica tot el programa de reforma 

familiar158.  

Pel que a la primera i última disposició legal que he citat, (Lex Iulia de Maritandis 

Ordinibus i Lex Papia Poppaea) 159 la forta identificació en les lleis que comprenien 

cada una ha conduit a que aquestes fossin fusionades i transmeses en un únic text i nom 

genèric: la Lex Iulia et Papia Poppaea160.  

En primer lloc, les lleis obligaren als homes entre 25 i 60 anys i les dones entre 20 i 50 a 

contraure matrimoni, alhora que anul·lava possibles traves per a la consecució del 

mateix. Com per exemple, si un pare prohibia al seu fill casar-se, s’admetia per llei la 

intervenció dels magistrats en l’afer, en la mesura d’impedir que els pares poguessin 

obstaculitzar, de la manera que fos, el matrimoni dels fills161. 

Per contra, s’establiren càstigs per aquells que no complissin amb tal norma. Doncs qui 

no es casés en el temps i forma que dictaven les lleis passava a trobar-se en la 

desavantatjosa situació de caelebs, aquesta categorització s’atorgava tant als individus 

que no eren casats en l’edat compresa per la llei, i fins aquells que, tot i estar casats, ho 

estaven de forma no reconeguda jurídicament, pel fet de no complir amb els preceptes 

bàsics de la legitimitat matrimonial162, per exemple el casament d’un home lliure amb 

                                                           
155 Roldán, J. M. (1976) “Prólogo”. Dins Del Castillo, A. (1976). La emancipación de la mujer 

romana en el siglo I dC. Granada: Universidad de Granada, p. 3. 
156 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., pp. 210-211. 
157 Grimal, P., Historia mundial, op. cit., pp. 398. 
158 Maldonado, E. (2002). “Lex Iulia de Maritandis Ordinibus: Leyes de familia del emperador 

César Augusto”. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 14, p. 542. 
159 Es diu que la Lex Papia Poppaea ampliava i modificava en part les dues altres. 
160 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., p. 17. 
161 Ibid., p. 35. 
162 Alguns d’aquests principis bàsics que validaven legalment el matrimoni eren: ser els dos 

cònjuges individus lliures, no ser parents, trobar-se ambdós en edat púber, etc. 
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una esclava163. Així mateix, les persones divorciades i/o vídues, també podien ser 

penades amb les mateixes condicions que els caelibes, si no tornaven a casar-se en el 

transcurs d’un període delimitat per les pròpies lleis164.  

Doncs, sobre els caelibes es disposaren diverses penalitzacions, especialment 

testamentàries i governamentals, doncs se’ls hi restringí en gran mesura rebre qualsevol 

tipus de successió o llegat testamentari, i alhora se’ls hi impedia accedir a càrrecs de 

poder públic (això dirigit als homes, que eren els únics que tenien drets polítics)165. 

Atacar a l’àmbit dels testaments, però, és allà on aquests ho deurien sentir amb més 

força, ja que segons alguns autors, com Arcadio del Castillo, «la caça de testaments 

s’havia convertit en el més apassionant entreteniment pels romans», i eren especialment 

les dones vídues riques el principal objectiu dels mateixos166. 

Tanmateix, s’imposà, en la mateixa línia de fomentar el matrimoni, una pena referida 

especialment a les dones, concretament aquelles que posseïen una fortuna de vint mil 

sestercis, les quals si no havien encara contret matrimoni, es veien obligades a pagar 

l’impost d’un 1% anual sobre el capital167. 

Per altra banda, la segona gran fi que se’l s’hi atorgava a les noves disposicions, a més 

de promocionar els matrimonis, era l’afavoriment de la descendència dins dels 

mateixos, el qual era tanmateix l’objectiu fonamental de la legislació. En aquest sentit 

doncs, la llei establí sancions per aquelles parelles casades, les qual no haguessin tingut 

descendència legítima, categoritzats com a orbi. Fins i tot aquells que només tenien un 

únic fill, passaren a estar subjectes a les penalitzacions dels orbi168. Les sancions es 

basaven fonamentalment en la pèrdua de la meitat de les herències i els llegats, un càstig 

més lax que no pas el que requeia sobre els caelibes, tot i això no menys important169.  

Així mateix, el sistema legislatiu d’August també ajustà la capacitat successòria entre 

esposos, depenent del nombre de fills que aquests tinguessin170.  

Paral·lelament als càstigs per l’incompliment de les lleis, August va premiar a aquells 

que les complissin, en la mesura de fomentar el seu comportament davant la resta 

d’habitants. Aquella més important disposició de mesures afavoridores dels que havien 

complert amb els preceptes de la moral, fou l’ius liberorum. Aquest anava dirigit a les 

dones, en la mesura que concedia privilegis a les dones ingènues (nascudes lliures) que 

haguessin tingut tres fills o més, i també a  les llibertes que haguessin tingut quatre fills 

o més171. D’aquesta manera les dones obtingueren noves prerrogatives en el camp 

                                                           
163 Maldonado, E., op. cit., pp. 547-548. 
164 Ibid., pp. 554-555. 
165 Ibid., p. 547 
166 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., pp. 29-30. 
167 Ibid., p. 35. 
168 Maldonado, E., op. cit., p. 548. 
169 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., pp. 32-33. 
170 Ibid., p. 34. 
171 Maldonado, E., op. cit., p. 549. 
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successori i de la tutela, ja que, si complien amb les premisses que he exposat, passaven, 

en primer lloc, a tenir el dret de rebre herències o llegats sense cap tipus de restricció, i 

així també, quedaven exemptes de les imposicions de la Lex Voconia, una llei aprovada 

l’any 169 aC., dirigida a limitar el creixent enriquiment per part de moltes dones de 

l’elit romana, i per la qual es prohibia a les dones ser instituïdes hereves pels ciutadans 

pertanyents a la primera classe social del cens. En segon lloc, també se’ls hi permeté 

heretar dels seus fills a títol legítim quan aquests morien intestats. I finalment, i potser la 

més destacada mesura, s’alliberava a la dona de la tutela perpètua, encara que aquesta ja 

estava força debilitada en aquests moments172.  

Aquest punt de la legislació entorn de l’ius liberorum, ha estat comprès pels autors 

defensors de l’emancipació de la dona, com un element fortament contribuïdor en la 

millora de la condició femenina, i en la mateixa consecució de la independència i 

autonomia respecte el baró. Tanmateix, a part de l’ius liberorum, també mencionen i 

usen com a base dels seus arguments altres aspectes de la legislació que acabarien 

contribuint amb el mateix fi, per exemple les disposicions entorn de la dot. Doncs les 

lleis d’August prohibiren al marit l’alienació dels béns dotals, entre d’altres, i així 

talment s’encaminaren a reforçar la idea de pertinença de la dot per la mateixa esposa, el 

mateix que garantia a la dona un major grau d’independència econòmica173.  

Per acabar d’exposar els principals aspectes del nou ordenament jurídic, cal que fem 

referència al tercer gran estatut legal, la Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, aquesta s’ha 

presentat com una continuació lògica de la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, aprovada 

al mateix any 18 aC., i tal i com el nom ja adverteix, la seva principal funció era limitar 

i alhora castigar les relacions adúlteres. Doncs l’adulteri no havia estat mai penat fins 

llavors per la legislació estatal, ja que eren els homes de la família els que podien fer ús 

del seu ius occidendi (dret a matar), per tal de castigar la dona que hagués tingut 

relacions extramatrimonials. Tot i això hi havia certes limitacions morals a l’hora de 

matar a l’esposa culpable, doncs si no era descoberta en l’acte, el marit necessitava 

establir un concilium familiar, que deliberés i pronunciés una “justa” sentència. A partir 

d’August però, la situació canvià; l’adulteri passà a ser considerat com un delicte públic, 

i per tant, el càstig seguia els principis que dictava la llei. Tanmateix aquests nous 

principis invalidaren el dret de l’espòs a matar la seva muller en cas que aquesta 

cometés adulteri, fins i tot si la descobria en l’acte, com tampoc podia matar a l’amant 

(exceptuant si aquest fos esclau o llibert de la família). Tot i això, un cop l’home 

descobria la infidelitat de la muller es veia obligat a divorciar-se’n, si no ho feia podia 

ser acusat de lenocinium174, és a dir del que actualment anomenem alcavoteria175. 

                                                           
172 Del Castillo, A., Legislación, op. cit., pp. 163-164. 
173 Ibid., pp. 166-168. 
174 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., pp. 85-87. 
175 Segons la Gran diccionari de l’Enciclopèdia catalana un alcavot és aquell  «mitjancer, 

encobridor, de relacions sexuals considerades il·lícites». Vegi’s 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0076451.xml   

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0076451.xml
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Així mateix, doncs, ara, a l’únic que se li permetrà fer ús de l’ius occidendi és al pare de 

la dona, el qual només ho podrà fer si la descobreix cometent flagrant delicte, i en 

aquest cas, si mata a la filla, es veurà obligat per llei, a haver de matar també al seu 

còmplice, sinó ell mateix serà culpat d’homicidi176. 

Pel que fa a la pena dictada per les lleis, aquesta es basava en la confiscació de la meitat 

del dot i la tercera part dels béns juntament amb un exili forçat, la relegatio in insulam, i 

en últim terme no se li permetrà contraure nou matrimoni177.  

Alguns autors han afirmat que el fet que ara l’adulteri fos penat per la llei, i no per la 

pròpia família, també afavoriria a la situació de la dona, ja que la pena no seria tant gran 

i a més a més es trobaria emparada per la llei d’Estat, i per tant, menys subjecte als 

interessos i odis personals178. Tot i això, aquest element pot ser rebatut en la mesura que 

sabem que en aquests moment, l’autoritat familiar ja no era tant forta ni actuava tant 

severament sobre l’esposa, i podria ser en realitat aquesta mateixa debilitat la que 

portaria a la necessitat d’establir una llei enfocada especialment a castigar i reprimir tals 

actes.  

3.4.4. Acollida de les lleis Augustals:  

Per tal de vetllar pel bon compliment de les lleis, August no tant sols establí 

càstigs i premis a les persones implicades, sinó que també va prometre premis a aquelles 

persones alienes que denunciessin els comportaments indeguts que veiessin cometre’s 

impunement. Això va promoure el sorgiment de persones (delatores) que vivien i 

s’enriquien d’acusar el comportament dels altres179. Tot i això, i malgrat aquesta 

articulació d’un sistema de càstigs i premis, les lleis d’August no tingueren èxit, en la 

mesura que no aconseguiren augmentar el nombre de matrimonis ni de naixements. 

Doncs segurament, la major part de la gent va seguir amb el nou comportament vingut 

per l’evolució de les costums, i així mateix buscaren formes per poder evitar o burlar la 

llei i evitar-ne les sancions180.   

La impopularitat d’aquestes lleis entre la població, es deu en gran mesura a la mateixa 

naturalesa d’aquestes, doncs pretenien legislar la vida familiar i privada, un àmbit que ja 

des dels orígens de la ciutat es regia per les seves pròpies normes i funcionament, i és 

per això que la població no tolerà tal invasió de prerrogatives, ni acceptà substituir les 

regles internes de la institució familiar per un nou ordenament jurídic de caire estatal181.  

                                                           
176 Ibid., p. 87. 
177 Ibid., p. 88. 
178 Del Castillo, A., Legislación, op. cit., p. 164. 
179 Maldonado, E., op. cit., pp. 551-552. 
180 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., pp. 45-49. 
181 Del Castillo, A., La emancipación, op. cit., pp. 27-28. 
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La frase d’un autor clàssic ens revela de forma clara aquesta incapacitat d’acció de les 

noves lleis: «ubi nunc lex Iulia? Dormis?»182. Aquesta frase de les Sàtires de Juvenal, és 

tanmateix citada en moltes de les obres actuals per exemplificar tal ineficiència i fracàs 

de les lleis.   

Finalment, tenint en compte que la legislació d’August ha estat presa, pels autors 

defensors de l’emancipació, com un element cabdal en el camí de la dona cap al seu 

alliberament. Volem prendre ara els arguments que conclouen a favor i en contra 

d’aquest procés.  

Segons, Arcadio del Castillo, «fou la pròpia jurisprudència romana la que propicià 

moltes de les solucions que afavoriren la condició de la dona romana. Molt 

probablement això fou així perquè a Roma eren conscients de que en molts extrems del 

dret era pitjor la condició de les dones que la dels barons»183. D’aquesta manera, l’autor, 

no només accepta que la legislació afavorí la condició femenina, sinó que creu també 

que aquest afavoriment fou conscient i volgut per part dels qui legislaren, per tant les 

classes dirigents masculines de Roma.  

Malgrat tot, altres autors, com Martha Patricia Irigoyen, rebutgen que les noves lleis 

contribuïssin en la millora de la condició femenina, ans el contrari, ja que «no hi va 

haver, en realitat, cap símptoma de generositat pels nou modus de vida, sinó, al contrari, 

intolerància i restricció de llibertats»184. Doncs totes les mesures aplicades per regular la 

moral pública, i especialment aquelles dirigides a les dones, tenien per objectiu retornar 

a les velles conductes i comportament. És per això, que els únics privilegis (també en 

podríem dir premis i recompenses) que es prometeren i concediren a les dones, foren 

per aquelles que abandonaven les costums i llibertats dels nous temps, per prendre com 

a propis els hàbits tradicionals de matrona, casta i austera. Com per exemple 

l’alliberament de tutela sempre i quan haguessin pres el rol de procreadora, o altrament 

la concessió de més drets successoris depenent del nombre de descendència que 

tinguessin. D’aquesta manera, aquest nou ordenament legal no feia sinó restringir les 

llibertats que amb el temps s’havien aconseguit185. Així doncs, si algunes lleis havien 

afavorit la igualtat entre els sexes, no feren desaparèixer la desigualtat, ans el contrari, 

s’amagà rere les lleis l’eterna voluntat de la diferenciació sexual. Cal que les dones 

tornin a fer seva la funció de guardianes de la llar i procreadores, només així se’l s’hi 

atorgaran els privilegis que els hi pertoquen per respectar el “just” intercanvi entre 

sexes.  

                                                           
182 Hem extret aquesta cita original pertanyent a l’obra clàssica de Juvenal, de la mateixa obra 

d’Arcadio del Castillo: Del Castillo, A. (1976). La emancipación de la mujer romana en el siglo 

I dC. Granada: Universidad de Granada.  

 
183 Del Castillo, A., El sistema, op. cit., p. 203. 
184 Irigoyen M. P., op. cit., p. 270. 
185 Ibid., pp. 270-274. 



 

34 
 

Per acabar i introduir un nou aspecte d’estudi, cal dir que, paral·lelament al 

desplegament de la normativa legal, i amb l’objectiu de transmetre i convèncer 

ideològicament de seguir els dictats de la tradició, es difongueren amb força les imatges 

i les històries de matrones de comportament modèlic, seguidores dels valors antic i 

virtuts femenines. Això s’havia fet sempre, però en època imperial, la propaganda preu 

un nou abast, i allò que es més destacat és que són ara les dones dels emperadors les 

passen a desenvolupar un paper fonamental. 

3.4.5. Les dones de la cort:  

 Abans del sorgiment de la Història de la dona, sabem que l’interès que podien 

suscitar les dones d’època antiga, i en aquest cas a les dones d’època romana imperial, 

es reduïa a aquelles que per la seva posició social foren les protagonistes de vides 

excepcionals, ens referim principalment a les dones dels emperadors.  

Doncs, són nombroses i variades les biografies que s’han anat composant sobre les 

emperadrius, les quals comparteixen un nexe en comú: totes les biografies són en 

realitat mers apèndixs o extensions de la vida dels barons que estigueren al seu costat, 

sobre els quals recau el principal interès186.   

No obstant aquestes dones també s’han mostrat com les representants i el màxim 

exponent de l’alt grau d’influència que arribaren a abastar les dones de la classe dirigent 

romana en els assumptes polítics de l’època alt-imperial. És per això mateix, que moltes 

de les obres que tracten sobre l’alliberament i poder femení, les prenent per referent. Tot 

i això, la imatge i el relat que fins avui ens ha arribat del poder i acció política que 

protagonitzaren moltes d’aquestes dones, és estereotipada i certament negativa, 

associada a ambicions pernicioses, intrigues i conspiracions. Els exemples més clars 

d’aquests temps els trobem en les dones de la família Júlia-Clàudia187.  

Per desfer-se d’aquests prejudicis, i apropar-se a la vertadera vida i funció d’aquestes 

dones, cal primerament analitzar críticament les fonts clàssiques dels autors llatins, per 

així descobrir talment el motiu pel qual aquests autors teixiren una imatge negativa del 

mateix poder femení. Les motivacions doncs, s’han vinculat, en primer lloc, al fet que 

l’existència de dones poderoses suposava una confrontació amb el tradicional rol femení 

vinculat a l’espai privat, així doncs aquesta inversió de rols i de suposat poder que podia 

tenir l’esposa inspirava als més conservadors greus preocupacions, i en conseqüència els 

hi interessava difondre i magnificar els mals que aquest podia comportar. En segon lloc, 

es creu que s’usaven i s’omplien d’improperis les dones, per justificar les males accions 

que poguessin esdevenir-se en el govern del prínceps, tot i atorgant a la mateixa les 

                                                           
186 Cid, R. M. (2014). “Imágenes del poder femenino en la Roma antigua: entre Livia y 

Agripina”. Asparkia: Investigació feminista, 25, p. 181. 
187 Cid, R. M., Imágenes, op. cit., p. 180. 
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causes de qualsevol entrebanc o mala decisió, pel fet d’entremetre’s en les qüestions 

d’estat o manipular al marit o al fill188.  

Tanmateix, amb la mateixa voluntat d’apropar-nos més acuradament a la seva real 

biografia, cal analitzar, a més de les obres literàries, altres tipus de fonts que ens 

proporciona el context d’aquell moment, especialment els testimonis iconogràfics, ja 

sigui en monedes o obres d’art, els quals ens permeten copsar la imatge que es va voler 

difondre d’elles just en el moment en que van viure. Això ens permet revelar com 

algunes de les dones, presentades en les obres clàssiques com a exemples del mal ús del 

poder, foren en el seu moment representades com a models de bon comportament189.   

No obstant, aquesta imatge que es difonia coetàniament a la vida de les emperadrius, no 

era tampoc el retrat real de com foren aquestes dones, sinó que en realitat, s’ha de 

comprendre la difusió de les imatges de les emperadrius com un instrument de 

propaganda subordinat als interessos estatals.  

Fou doncs a partir del Principat que es potencià el rol de les dones de la cort, de totes les 

dones de la família, però molt especialment de l’esposa. A aquesta se l’hi concediren 

títols, honors i privilegis, i fins s’arribà a atorgar a algunes de les emperadrius el títol de 

diva, incloent-les talment en el culte imperial. Així mateix, la voluntat d’atorgar-los-hi 

tal prestigi, no es pot desvincular de la funció que tingué l’ús públic de les seves 

imatges pels interessos de la casa imperial. Doncs s’usaven, en primer lloc, per a la 

legitimació de la dinastia i del culte imperial, i per altre banda, es convertiren en icones 

femenines de la ideologia imperial, és a dir en representants del model de feminitat 

desitjat per la cúspide de l’estat; en la mesura que foren presentades com a exemples del 

bon comportament matronal, per així difondre entre la població, les seves virtuts de 

fecunditat i fertilitat, i convèncer a les dones de la ciutat de fer seu el mateix model190.  

Així mateix, també es va voler difondre a partir d’elles, els perills per tenir un 

comportament desviat de la moral tradicional. El cas paradigmàtic en aquest cas dels 

primers temps de l’imperi l’encarna Júlia, filla d’August. Aquest usà i manipulà la 

imatge de la seva filla amb fins clarament polítics, primer per assegurar la successió al 

tro, però més tard fou víctima de la propaganda hostil que va difondre entorn de la seva 

figura. Doncs Júlia fou acusada d’adúltera i alhora de planejar una conspiració contra el 

seu pare, l’emperador. És principalment això el que actualment coneixem o destaquem 

de la vida d’aquesta dona; la memòria entorn de la qual s’ha anat esborrant, i així només 

ens ha llegat la imatge estereotipada de dona llibertina i d’ambicions polítiques, que va 

                                                           
188 Ibid., pp. 180-186. 
189 Ibid., pp. 183-184. 
190 Hidalgo, M. J. (2010). “Emperatrices paganas y cristianas: Poder oculto e imagen 

pública”. Dins Almudena Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la antigüedad clásica: género, 

poder y conflicto (pp. 185-210). Madrid: Sílex ediciones, pp. 185-186. 
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pretendre difondre August com a exemple del mal comportament que tota matrona 

havia d’evitar191.  

Així doncs, veiem que tot i l’estatus d’honors i privilegis que es va concedir a les dones 

de la família imperial, es va voler talment restringir la seva capacitat d’acció política, 

permetent-los-hi tant sols d’aconsellar al príncep en afers estatals, però no d’immiscir-se 

en ells. No obstant, aquest era el desig dels homes, mentre que en realitat foren moltes 

les esposes dels emperadors que s’atreviren a intervenir més directament en la política 

estatal. Relegades a la domus, ho feren doncs, des de la seva posició de mares, afavorint 

principalment les carreres dels seus fills, com per exemple feren les mateixes dones de 

la dinastia Júlia-Clàudia, encara que en ocasions també degueren ser les principals  

protagonistes d’algunes accions polítiques. Doncs, en el fons, i com conclou, Rosa 

María Cid López, si  aquestes «no foren ben tractades per la literatura grecollatina, i 

també per la historiografia moderna, es deu a que des de la seva posició de mares 

actuaren i canviaren els destins de l’imperi»192.  

Culminem així, amb aquesta frase, que tot i remetre directament a la vida de dones 

excepcionals, ens permet manllevar-la i ampliar-la a les dones en general, per així 

deixar constància que també les dones, juntament amb els homes, tingueren un paper 

actiu en l’esdevenir de la història. És ara però, que obrim l’últim apartat del treball, 

aquell amb el qual pretenem donar resposta a la pegunta fonamental de la nostra 

exposició, van ser les dones romanes de la baixa república i de l’alt imperi les 

protagonistes d’una emancipació sense precedents en el món antic? 

Per tal de respondre-ho, hi hem inclòs les diferents visions dels autors que han tractat el 

tema, des d’aquells que foren els primers en afirmar-la fins aquells que la rebutgen. I 

així talment, gràcies a l’anàlisi, o més aviat a la lectura atenta de les diferents obres i 

interpretacions, intercalarem les nostres pròpies conclusions.  

 

4. Conclusió i consideracions finals 

Fins aquí, hem vist com la matrona romana, des del segle II aC. fins el primer segle 

de la nostra era -coincident amb el final del període republicà i els inicis de l’etapa 

imperial- gaudeix d’una millor situació social respecte a les etapes precedents, és a dir, 

des dels orígens de la ciutat. Aquesta millora es veu reflectida en l’assoliment d’un 

major grau de llibertat i autonomia, que els hi permetrà viure i escollir un tipus de vida 

deslligada dels deures tradicionals, alhora que podran ocupar nous espais de la vida 

                                                           
191 Domínguez, A. (2010). “La mujer y su papel en la continuidad del poder. Iulia Augusti, ¿Una 

mujer incómoda al régimen?” Dins Almudena Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la 

antigüedad clásica: género, poder y conflicto (pp. 153-184). Madrid: Sílex ediciones, pp. 179-

180. 
192 Cid, R. M., Imágenes, op. cit., pp. 185-198. 
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pública de la ciutat, i així mateix bastir-se un nou paper més preeminent en el si de la 

societat.  

Doncs, la major part dels autors actuals que tracten sobre la dona en aquesta època, 

pretenen mostrar el protagonisme que aquesta aconseguí en els diferents camps de la 

vida ciutadana. Principalment, se sol posar èmfasi en el terreny econòmic, on com bé 

sabem existiren varies dones que arribaren a obtenir i detenir grans capitals i empreses.  

Un altre camp on es deixà sentir la nova força femenina fou el de la cultura, on trobem 

empremtes de dones que s’instruïren en les diferents disciplines intel·lectuals, fins i tot 

en aquella més valorada, la filosofia. I així mateix, també en el en el terreny de la 

política, on malgrat no tenir drets reconeguts, les dones faran sentir el seu poder i 

influència, fins i tot en els afers d’Estat.  

Finalment també en la institució familiar i matrimonial, la dona obtingué majors 

prerrogatives, podent demanar el divorci, tal com ja ho feia des de segles abans l’home, 

i alhora escollint més lliurement amb qui volia conviure i tenir relacions sexuals, i fins i 

tot, decidir si volia, o no, tenir fills.  

Així doncs, com diu Martha Patricia Irigoyen referint-se als nous temps, «les velles 

pautes de conducta de la materfamilias comencen poc a poc a enfonsar-se»193, i la vida 

de les dones ja no és la mateixa que la dels temps antics. Alguns autors, com Arcadio 

del Castillo, han atorgat a la legislació el paper causal de tal succés. Concretament, i en 

primer lloc, ho atribueixen a la tasca d’actualització de les lleis per part dels pretors a 

finals del període republicà, com una voluntat de cercar major igualtat jurídica entre 

sexes194. No obstant, com afirmen Eva Cantarella i d’altres autors, podria ser que l’inici 

del canvi en la situació de les dones, no fos provocat per cap nou ordenament legal, sinó 

que s’esdevingués per qüestions externes, com la guerra i la falta d’homes a la ciutat, en 

motiu de les guerres de conquesta, el qual cosa comportà de facto una major autonomia 

per les dones, ja que serien elles les que s’haurien d’encarregar llavors de fer funcionar 

la ciutat, gestionant els seus assumptes autònomament. Seria doncs aquest, el motiu pel 

qual les antigues lleis es veieren obligades a adaptar-se, per necessitat, a la nova 

realitat195.  

Pel que fa a la legislació d’August, tampoc creiem que aquesta fos encaminada a 

millorar la condició femenina, sinó que ens posem de la banda d’aquells autors que no 

veuen en les lleis augustal res més que una voluntat de restricció de les llibertats 

aconseguides, en la mesura de voler imposar els comportaments de la moral 

tradicional196.  

                                                           
193 Irigoyen M. P., op. cit., p. 259. 
194 Del Castillo, A., El sistema, op. cit., p. 203. 
195 Cantarella, E., Pasado, op. cit., p. 117-118. 
196 Ho defensen prinicipalment, María Gago, Martha Patricia Irogoyen i Eva Cantarella, en les 

seves respectives obres fins aquí citades. 
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Malgrat tot això, i retornant a la situació i condició de la dona, es fa evident i no podem 

negar que en aquest període del qual parlem, es produí una millora en la seva vida. I 

doncs, són aquests canvis favorables en l’esdevenir de les dones, el que va dur a 

diferents autors, a partir de la dècada de 1970, -primerament Arcadio del Castillo, però 

també seguit, per Guy Fau i Vito Antonio Sirago-, a afirmar sobre l’existència d’un 

procés d’emancipació femenina, i fins i tot sobre l’aparició d’un pensament i moviment 

feminista, a la Roma antiga. 

Per una banda, deixem clar des d’ara, que els dos conceptes, emancipació femenina i 

feminisme, tot i ser utilitzats per autors actuals, són inexistents en les teories i 

pensaments del món antic. I per altra banda, obviant aquests autors que acabem de citar 

més amunt, la major part d’autors actuals, tot i que en certs casos puguin manllevar el 

terme emancipació per referir-se a aquest període de bonança per a la dona antiga de 

Roma, esclareixen en les seves obres els matisos de tal afirmació. Són aquests matisos, 

es que ens han ajudat a entendre millor la situació general de la dona romana, i alhora de 

respondre finalment la pregunta que ens hem formulat des de l’inici del treball: si es va 

produir o no una veritable emancipació femenina.  

 

Primerament, els canvis dels quals s’ha parlat no responen a un fet general, sinó que 

remeten directament i de forma exclusiva tant sols a les dones de classe aristocràtica 

romana. Doncs si bé el marc jurídic era comú per totes les ciutadanes romanes, aquelles 

que en major mesura van poder fer ús, o dur a la pràctica les noves llibertats van ser les 

dones riques; ja que foren les úniques que comptaren amb un recolzament econòmic 

suficient que els hi permetia no dependre de ningú més que d’elles mateixes, per tant de 

ser efectivament autònomes, i de fer ús d’aquesta autonomia per instruir-se com 

volgueren, per crear negocis, per intervenir en afers públics, etc. 

 

De les altres ciutadanes, les que no eren riques, són poques les referències, i menys les 

que les vinculin a l’emancipació. Tot i això, els estudis dedicats a elles, com per 

exemple estudis sobre el treball femení en general, o les obres que volen ocupar-se 

especialment de les dones corrents, ens indiquen que aquestes tampoc estigueren 

recloses únicament en l’àmbit de la llar, sinó, que també tingueren cert espai de marge 

per decidir sobre les seves vides i alhora per desenvolupar activitats en la vida pública, 

com el treball remunerat fora de la llar197. Doncs fonamentalment, per la seva condició 

humil, es veieren obligades a contribuir en el manteniment de la llar i de la família, 

cercant ingressos extres fora de casa. Tot i això, en cap de les obres sobre dones 

corrents, es parla d’un alliberament femení, doncs com diu Cantarella, la presència 

d’aquestes dones corrents fora de la llar s’ha d’interpretar més aviat, i com ja hem dit, 

com una necessitat que no pas com un senyal d’emancipació198. En definitiva, aquestes 

                                                           
197 Parlen sobre les activitats que desenvoluparen dones corrents; Maria Dolors Molas i Font i 

Robert C. Knapp, en les respectives obres fins aquí citades.  
198 Cantarella, E., La calamidad, op. cit., p. 245. 
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dones, per la seva condició econòmica, no pogueren gaudir de la independència ni 

tampoc del grau de protagonisme amb el que comptaren les matrones riques, però tot i 

això, creiem que d’alguna manera també elles es deurien beneficiar del relaxament dels 

vincles potestatius que va conferir la nova legislació.  

El segon gran matís que volem expressar, es refereix directament a allò que entenem per 

emancipació femenina, allò que inclou i comporta el concepte en si. En primer lloc, si 

ens fixem en l’origen etimològic de la paraula emancipació, aquesta prové del dret civil 

romà: e manus capere, sortir de la mà de. I actualment les definicions ho vinculen amb 

sortir de la pàtria potestat, i per tant al pas del menor d’edat a la majoria d’edat199.  

En segon lloc, si prenem el concepte complet, emancipació femenina, ens adonem, com 

ja hem dit anteriorment, que si l’usem per referir-nos a l’època antiga, caiem en 

l’anacronisme. Ja que aquest terme no aparegué fins molt més endavant, vinculat a les 

reivindicacions de dones en època contemporània, i de la mà de diverses teòriques 

polítiques i filosòfiques que formularen els seus significats.  

Prenem com a base per comprendre les definicions a una gran historiadora de la dona, 

Gerda Lerner, segons la qual i de forma àmplia, emancipació femenina significa: 

«llibertat davant de les restriccions opressives que imposa el sexe, [...] autodeterminació 

per decidir ser lliure per decidir el propi destí [...] i autonomia per obtenir un estatus 

propi i no el d’haver nascut en o estar casada amb. [...] Tot això implica una 

transformació radical de les institucions, valors i teories existents»200. És això doncs, el 

que va succeir-se a la Roma antiga? 

Tenint en compte aquestes definicions, i si realment és cert que el fet que hi hagués un 

relaxament dels vincles potestatius que afectaven la dona -gràcies al nou matrimoni cum 

manu i al debilitament de la tutela-, va permetre a la dona “emancipar-se” més aviat de 

la pàtria potestat, per contra, no hi hagué cap fórmula ni llei que l’”emancipessin” de la 

dominació masculina que imposava el sistema patriarcal imperant sobre la societat i les 

seves institucions. Doncs, com diu Carole Pateman, el patriarcat no és tant sols un 

problema privat, limitat a la subordinació de la dona en l’àmbit familiar, sinó que es un 

fenomen que abasta tots els àmbits de la vida, en quan els homes garanteixen el control 

de la dona en tots els aspectes de la vida social201. Així mateix, les dones, tot i poder ser 

independents econòmicament, ser altament instruïdes, i fins i tot tenir influència en els 

afers públics de màxima importància, no deixaren mai d’estar sotmeses a les 

restriccions i desigualtats per raons de sexe que imposava el mateix el sistema 

patriarcal, com per exemple la impossibilitat d’obtenir drets polítics202.  

                                                           
199 Ens basem amb la definció del Gran diccionari de l’Enciclopèdia catalana. Vegi’s 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GDLC-e00049145.xml 
200 Lerner, G., op. cit., p. 338. 
201 Pateman, C. (1995). El contrato sexual. Barcelona: Anthropos, p. 29. 
202 Lesage, L., i Maria José Ormazábal. (2010). “La mujer romana en el Alto Imperio”. Dins 

Cristóbal Macías Villalobos i Victoria Eugenia Rodrígez Martón (eds.), Por la senda de los 
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Això és el que ha dut a molts autors, i també a nosaltres, a negar que es produís una 

vertadera emancipació ni igualtat. 

Una altre qüestió important a resoldre, són les afirmacions sobre l’existència de 

feminisme en el si de l’Estat romà. Doncs Vito Antonio Sirago203, és aquell qui ho 

formulà, basant-se principalment en defensar l’existència d’una reivindicació de drets i 

lluita per l’emancipació, protagonitzada per les mateixes dones de la ciutat. Encara que 

el concepte de feminisme, com el d’emancipació femenina, com ja hem dit, segueix sent 

un clar anacronisme si el pretenem usar en aquestes èpoques tant antigues.  

Tot i això, com bé sabem, a finals del període republicà hi hagueren manifestacions 

públiques de descontentament femení, les de les famoses axitiosae. Les seves 

actuacions han estat utilitzades per defensar l’existència d’un moviment i consciència 

feminista, però no obstant això, com a hem vist, si s’estudien de prop, difícilment les 

accions d’aquestes matrones de les classes dirigents romanes poden ser qualificades de 

feministes. Ja que, i com diu Rosario Cortés, aquestes dones que sortiren al carrer no 

demanaven la fi de la discriminació o l’atorgament de nous drets, sinó que tant sols 

defensaven els seus privilegis com a matrones riques, sense pretensions d’igualtat204. A 

més a més, aquests actes de dones “rebels” foren excepcionals.  

Es creu que la majoria de dones acceptava el paper i funció que li assignava la societat, 

consentint doncs, el desigual intercanvi entre sexes, el qual els hi concedia privilegis i 

honors (com ser les principals transmissores dels valors ciutadans als seus fills) a canvi 

de ser excloses i/o discriminades en molts àmbits de la vida pública de la ciutat205.  

Així mateix, com diu Cantarella, tot i haver-hi mostres de dones diferents, que decidien 

més lliurement sobre les seves vides, la gran majoria de dones, se seguia recolzant i 

inspirant en el model clàssic de matrona206, tractant de cultivar talment els valors i 

virtuts clàssics de la seva condició, i d’aquesta manera, perpetuaven la cultura i els 

valors d’un sistema patriarcal, del qual es convertiren, d’aquesta manera, en principals 

còmplices207.  

Malgrat això, creiem que hem de matisar aquesta últimes afirmacions. Si bé les dones 

no lluitaren per posar fi al sistema patriarcal i si bé les noves llibertats femenines 

s’adequaren en el nou marc social, més obert i favorable que abans, però sempre 

patriarcal, no hem de menysprear la força i transcendència que tingueren algunes dones 

(ja fossin més o menys) en aquests moments, decidint més lliurement sobre els destins 

de les seves vides i ocupant nous espais de la vida pública de la ciutat, la qual cosa 

                                                                                                                                                                          
clásicos: Studia selecta in honorem María Dolores Verdejo oblata (pp. 135-159). Málaga: 

Grupo Editorial 33, p. 45. 
203 Sirago, V. A. (1983). Femminismo a Roma nel primo Impero. Soveria Mannelli: Rubbettino 

Editore. 
204 Cortés, R., op. cit., pp. 214-215. 
205 Cantarella, E., Pasado, op. cit., pp. 204-206. 
206 Ibid., p. 192. 
207 Cortés, R., op. cit., p. 215. 
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capgirava, o si més no, topava i posava en tensió l’ordre patriarcal establert. Una mostra 

clara de la importància i abast d’aquesta nova presència femenina, són les veus crítiques 

de molts autors clàssics, els quals rebutgen i ataquen feroçment tot tipus de 

comportament i conducta allunyada de la moral tradicional, i que finalment acabaran 

culpant a les dones de tots els mals de l’imperi.  

Considerem, que és molt important tenir en compte aquestes crítiques masculines (en 

molts casos misògines), per així copsar el temor que els homes tenien respecte de les 

dones. Doncs en el rerefons de totes les crítiques s’amaga la por dels homes a perdre el 

control i el domini sobre el cos femení, el mateix que els hi havia d’assegurar la 

descendència legítima. El nous temps i les noves llibertats feien créixer aquest temor. 

Calia per això, mantenir les dones sota control. La legislació d’August no és més que 

una clara mostra d’aquesta voluntat, la d’acabar amb les noves llibertats. I els temps que 

vindrien, juntament amb les seves polítiques, seguirien el mateix camí, a la fi d’eclipsar 

qualsevol rastre de l’esplendor que havien lluït les matrones romanes en les èpoques de 

major prosperitat econòmica i optimisme social.   

Tanmateix, seguint aquest fil, ens preguntem (retornant a una qüestió formulada a l’inici 

del treball sobre la possible existència d’un matriarcat anterior als orígens de la 

ciutat)208, si bé fos cert el que diu Esther Borrell, que «els romans del món antic sempre 

varen saber i mai no negaren que procedien d’una societat matriarcal»209, també podria 

ser el record d’aquest passat, un dels motius principals del temor i de la consegüent 

repressió que exercien els homes vers les llibertats femenines. Doncs, en general els 

homes sempre havien mostrat un cert recel envers les activitats i coneixements 

exclusivament femenins, i per tant fora del control masculí. Com per exemple la 

celebració dels cultes bàquics, o els coneixements sobre remeis naturals i altres 

pràctiques curatives, que es mantenien i transmetien per línia femenina, i que en certs 

casos podien ser usats fins i tot com a verins (recordem els processos públics contra les 

enverinadores)210. 

Els homes tenien por a perdre el seu poder preeminent, un poder anomenat patriarcat, 

que segons la mateixa autora, Esther Borrell, tindria una durada ínfima comparada amb 

al història del matriarcat211. I ara, que els nou temps veieren a més dones viure les seves 

vides al marge de l’estricte control masculí, els homes mostren el seu temor i actuen.  

Així, com diu Nieves Borragán, arribem al final «amb el convenciment de que la dama, 

malgrat la inferior condició amb que l’han assegut davant el tauler, era en realitat una 

                                                           
208 Vegi’s p. 3. 
209 Borrell, E. (2006). Les tres mares: les arrels matriarcals dels pobles catalans. Lleida: Pagès 

Editors, p. 20. 
210 Vegi’s p. 16. 
211 Borrell, E., op. cit, p. 21. 
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reina que es s’estava movent i els nostres autors, que no s’han adonat de la seva 

disfressa, l’ataquen perquè tenen por a perdre la partida»212.   

Per posar fi al treball, volem acabar amb un poema, de la poetessa Sulpicia, qui visqué 

en temps d’August, per mostrar que malgrat s’hagi volgut silenciar la veu femenina en 

la Història, això no ha estat possible, ja que encara s’albiren, des de molt ençà dels 

temps, les veus d’algunes dones, les quals ens parlen en primera persona de les seves 

vides i creences, així com Sulpicia cantà, en forma d’epístola, el seu amor per Cerint: 

 

XIII 

«Tandem uenit amor, qualem texisse pudori 

quam nudasse alicui sit mihi fama magis. 

Exorata meis illum Cytherea Camenis 

attulit in nostrum deposuitque sinum. 

Exsoluit promissa Venus: mea gaudia narret,                

dicetur si quis non habuisse sua. 

 

Non ego signatis quicquam mandare tabellis, 

ne legat id nemo quam meus ante, uelim, 

sed peccasse iuuat, uultus componere famae 

taedet: cum digno digna fuisse ferar.» 

--- 

 

¡Al fin llegó Amor! Y llegó con tal fuerza que me da más vergüenza  

haberlo ocultado que haberlo mostrado. Convocada por mis poemas, 

 Citerea, lo trajo y lo dejó dentro mi falda. Cumplió con su promesa Venus: 

 ¡qué narre mis goces quién no haya tenido los propios! 

 

Hubiera yo querido no enviar nada sino en escritos sellados, para que 

 nadie me los lea antes que aquél que es mío, pero me alegra haber  

cometido esa falta. Me da asco componer mi rostro por el que dirán. Se  

dirá de mí que digna estuve con un varón digno213. 

 

 

 

 

                                                           
212 Borragán, N., op. cit., p. 269. 
213 Traducció de Leonor Silvestri. Extreta de: Silvestri, L. “Sulpicia”. 

http://poeticadelatraduccion.blogspot.com.es/2009/04/sulpicia.html. [Consultat 16 juny de 

2015] 

 

http://poeticadelatraduccion.blogspot.com.es/2009/04/sulpicia.html


 

43 
 

Bibliografia 

 

Alfaro, C. (2012). “Dona i treball a la Hispània Preromana i Romana”. Dins 

Joana Zaragoza Gras i Gemma Fortea Domènech (ed.), Mulieres: Mirades 

sobre la dona a Grècia i a Roma. Tarragona: Arola Editors, pp. 155-172. 

 

Anderson, B. S., Judith P. Zinsser. (1991). Historia de las mujeres: una 

historia propia. vol. 1. Barcelona: Crítica. 

 

Bengoechea, M. C. (1998). “La historia de la mujer y la historia del género 

en la Roma Antigua: Historiografia actual”. Espacio, tiempo y forma. Serie 

II, Historia antigua, pp. 241-259.  

 

Borragán, N. (2000). La mujer en la sociedad romana del Alto Imperio 

(siglo II dC).Oviedo: Ediciones Trabe. 

 

Borrell, E. (2006). Les tres mares: les arrels matriarcals dels pobles 

catalans. Lleida: Pagès Editors. 

 

Cantarella, E. (1991). La mujer romana. Santiago de Compostela: 

Universidad de Santiago de Compostela. 

 

Cantarella, E. (1991). La calamidad ambigua: Condición e imagen de la 

mujer en la antigüedad griega y romana. Madrid: Ediciones Clásicas. 

 

Cantarella, E. (1997). Pasado próximo: mujeres romanas de Tácita a 

Sulpicia. València: Universitat de València. 

 

Cantarella, E. (2012). “Identitat, gènere i sexualitat en el món antic”. Dins 

Joana Zaragoza Gras i Gemma Fortea Domènech (ed.), Mulieres: Mirades 

sobre la dona a Grècia i a Roma. Tarragona: Arola Editors, pp. 19-32. 

 



 

44 
 

Cid, R. M. (2010). “Mujeres y actividades políticas en la República: Las 

matronas rebeldes y sus antecesoras en la Roma Antigua”. Dins Almudena 

Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la antigüedad clásica: género, poder y 

conflicto. Madrid: Sílex Ediciones, pp. 125-152. 

 

Cid, R. M. (2014).” Imágenes del poder femenino en la Roma antigua: entre 

Livia y Agripina”. Asparkia: Investigació feminista, 25, pp. 179-201. 

 

Cortés, R. (2005). “Espacios de poder de las mujeres en Roma”. Dins Jesús 

Maria Nieto Ibañez (ed.), Estudios sobre la mujer en la cultura griega y 

latina: XVIII Jornadas de Filología Clásica de Castilla y León. León: 

Universidad de León, pp. 193-216. 

 

De la Rosa, C. (2005). “Matrona auto docta puella: ¿dos universos 

irreconciliables?” Dins Jesús Maria Nieto Ibañez (ed.), Estudios sobre la 

mujer en la cultura griega y latina: XVIII Jornadas de Filología Clásica de 

Castilla y León. León: Universidad de León, pp. 267-284. 

 

Del Castillo, A. (1976). La emancipación de la mujer romana en el siglo I 

dC. Granada: Universidad de Granada.  

 

Del Castillo, A. (1989). Legislación romana y liberación femenina: una 

relación inconsciente. Lucentum, VII-VIII 1988/1989, pp. 161-169. 

 

Del Castillo, A. (2010). El sistema familiar romano de época clásica y la 

condición social de la mujer casada en el contexto del mundo 

antiguo. Espacio Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, (23), pp. 177-

204. 

 

Domínguez, A. (2010). “Introducción”. Dins Almudena Domínguez Arranz 

(ed.), Mujeres en la antigüedad clásica: género, poder y conflicto. Madrid: 

Sílex Ediciones, pp. 111-18. 

 



 

45 
 

Domínguez, A. (2010). “La mujer y su papel en la continuidad del poder. 

Iulia Augusti, ¿Una mujer incómoda al régimen?” Dins Almudena 

Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la antigüedad clásica: género, poder y 

conflicto. Madrid: Sílex Ediciones, pp. 153-184. 

 

Fau, G. (1978). L'émancipation féminine dans la Rome antique. Paris: Les 

belles lettres. 

 

Fernández, J. (2006). “El imperio romano como sistema de dominación”. 

Polis: Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, 18, pp. 

75-114. 

 

Fernández, P. (2011). “Obreras y empresarias en el Periodo Romano Alto 

Imperial”. Espacio Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, 1(24), pp. 

381-403. 

Gago, M.(2012). La emancipación de la mujer romana en la Bética del Alto 

Imperio. Córdoba: Universidad de Córdoba. 

 

Grimal, P., Louis-René Nougier, Jean Vercoutter, et al. (1973). Historia 

mundial de la mujer: prehistoria y antigüedad, Tomo 1. Barcelona: 

Ediciones Grijalbo.  

 

Grimal, P. (1993). La vida en la Roma antigua. Barcelona: Ediciones 

Paidós. 

 

Hidalgo, M. J. (2010). “Emperatrices paganas y cristianas: Poder oculto e 

imagen pública”. Dins Almudena Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la 

antigüedad clásica: género, poder y conflicto. Madrid: Sílex Ediciones, pp. 

185-210. 

 

Irigoyen M. P. (2006). “La mujer romana a través de fuentes literarias y 

jurídicas”. Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau, I: Derecho 

Romano. Historia del Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, pp. 251-274. 



 

46 
 

 

Knapp, R. C. (2011). Los olvidados de Roma: prostitutas, forajidos, 

esclavos, gladiadores y gente corriente. Barcelona: Editorial Ariel.  

 

Lerner, G. (1990). La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica. 

 

Lesage, L., i Maria José Ormazábal. (2010). “La mujer romana en el Alto 

Imperio”. Dins Cristóbal Macías Villalobos i Victoria Eugenia Rodrígez 

Martón (eds.), Por la senda de los clásicos: Studia selecta in honorem 

María Dolores Verdejo oblata. Málaga: Grupo Editorial 33, pp. 135-159. 

 

Maldonado, E. (2002). “Lex Iulia de Maritandis Ordinibus: Leyes de familia 

del emperador César Augusto”. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 

14, pp. 535-645. 

 

Mañas, M. (1996). “Mujer y sociedad en la Roma Imperial del siglo 

I”. Norba: Revista de historia, 16, pp. 191-207. 

 

Molas, M. D. (2012). “La maternitat usurpada en les llegendes sobre els 

orígens de Roma”. Dins Joana Zaragoza Gras i Gemma Fortea Domènech 

(ed.), Mulieres: Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma. Tarragona: Arola 

Editors, pp. 131-153. 

 

Molas, M. D. (1994). “La funció social del treball de les dones a Roma”. 

Dins Mercedes Vilanova (comp.), Pensar las diferencias. Barcelona: 

Promociones i publicaciones universitarias S. A., pp. 75-84.  

 

Mosier-Dubinsky, J. (2013). “Women in Ancient Rome”. JCCC Honors 

Journal,4, 2, 5, pp. 1-13. 

 

Pateman, C. (1995). El contrato sexual. Barcelona: Anthropos. 

 

Ricart, E. (2012). “Titularitat i disponibilitat patrimonial de la dona al dret 

romà clàssic”. Dins Joana Zaragoza Gras i Gemma Fortea Domènech (ed.), 



 

47 
 

Mulieres: Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma. Tarragona: Arola 

Editors, pp. 179-188. 

 

Sáez, R. M. M. (2010). “Violencia femenina y poder masculino en la elegía 

amorosa latina: El caso de la Cintia de Propercio”.  Dins Almudena 

Domínguez Arranz (ed.), Mujeres en la antigüedad clásica: género, poder y 

conflicto. Madrid: Sílex Ediciones, pp. 211-228. 

 

Senés, G. (1995). “La matrona romana: consideraciones sobre la situación 

de la mujer en Roma”. Dins María Dolores Verdejo Sánchez (ed.), 

Comportamientos antagónicos de las mujeres en el mundo antiguo. Malaga: 

Universidad de Màlaga, pp. 69-88. 

 

Serrano, P. V., Gorraiz, M. A. L. (2010). “Los estudios de género en la 

universidad: Presente y futuro”. Dins Almudena Domínguez Arranz 

(ed.), Mujeres en la antigüedad clásica: género, poder y conflicto. Madrid: 

Sílex Ediciones, pp. 19-34. 

 

Signorelli, R. (1970). La mujer en la historia. Buenos Aires: La Pléyade. 

 

Silvestri,L.“Sulpicia”.http://poeticadelatraduccion.blogspot.com.es/2009/04/

sulpicia.html. [Consultat 16 juny de 2015] 

 

Sirago, V. A. (1983). Femminismo a Roma nel primo Impero. Soveria 

Mannelli: Rubbettino Editore. 

 

Valmaña, A. (2011). “Mundus Mulieris: A Number Of Issues Related To 

The Position Of Women In Rome”. Review of Business Information 

Systems,,15,5, pp. 75-80. 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=82661
http://poeticadelatraduccion.blogspot.com.es/2009/04/sulpicia.html
http://poeticadelatraduccion.blogspot.com.es/2009/04/sulpicia.html

