


L’altra part  

de la història

Quan bussegem en la història més antiga, des de l’inici de les primeres civilitzacions, 

trobem multitud de restes arqueològiques que dibuixen societats paritàries en les 

quals les dones van tindre un paper tan rellevant que resulten sorprenents fins i 

tot per a la nostra cultura actual.

Què va passar perquè aquestes societats romangueren en l’oblit? En algun 

moment, la representació d’una meitat de la població –és a dir, les dones– 

s’esvaeix de tal manera que hui en dia no ens deixa de sorprendre que 

pogueren existir realitats tan diferents temps arrere. L’evolució de 

les tècniques arqueològiques i la millora de la ciència ens permeten 

reconstruir les peces oblidades del nostre passat. De la mateixa 

manera que Hatxepsut va acabar tornant a la posteritat després 

d’haver sigut esborrada pels seus successors, la vertadera realitat 

acaba emergint.

Aquest llibre pretén ser una aproximació a aquesta realitat, certa 

però sovint invisible. Únicament des del coneixement del passat, 

amb les seues clarors i tenebres, podem construir un món millor. 

I un món millor s’ha de basar necessàriament en una societat més 

igualitària, més justa i menys violenta i discriminatòria.

De segur que, en llegir el llibre, se t’ocorren altres dones que s’hi 

podrien haver inclòs. Així és. I tant de bo que se te n’ocórreguen 

moltes! Això significarà que les coses comencen a canviar. 

Mentrestant, ací hi ha representades dones de totes les èpoques, de 

tots els continents i de totes les condicions socials. Hem intentat contar 

la seua història, des del temps i el lloc en què la visqueren, però també 

des del que poden significar en l’actualitat. En certa manera, la seua vida 

és la nostra, és la meua, és la teua.
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Enheduanna va viure fa més de 4.000 anys a 

Mesopotàmia, un territori considerat com un dels 

bressols de la civilització. Es tracta de l’escriptora 

més antiga documentada i, a més, el seu 

és un dels primers noms de dona que 

coneixem. Enheduanna va firmar les seues 

obres literàries, escrites en tauletes d’argila, 

i per això el seu llegat va poder passar de 

generació en generació fins als nostres dies.

A banda de poeta, Enheduanna va ocupar el càrrec 

de summa sacerdotessa al temple del déu Nannar (la Lluna). 

Es tractava d’un càrrec de gran importància religiosa i política, 

ja que reforçava el poder de son pare, l’emperador Sargó, al 

sud de Sumer, on es trobava la ciutat d’Ur, una de les més 

destacades de l’època.

Durant el regnat del seu germà Rimuix, va ser 

expulsada per agitadora política, encara que 

després va tornar a exercir la seua funció com 

a summa sacerdotessa. Després de morir, la 

població va arribar a adorar-la com una semideessa, 

segons expliquen algunes fonts.

La provada autoritat de què va gaudir Enheduanna 

suggereix que les dones de l’edat antiga tenien accés 

a l’educació, moltes actuaven com a escribes i algunes 

dominaren, no sols el poder religiós, sinó també el poder 

polític en la societat del seu temps.

IRAQ 
Segle XXIII aCEnheduanna

Entre els rius Eufrates i Tigris, en 

l’anomenada Mesopotàmia, es troba un 

dels orígens de la civilització. I és cert que fa 

més de 4.000 anys trobem allà les primeres 

ciutats documentades, els primers sistemes 

d’escriptura coneguts, els primers imperis, algunes 

de les principals innovacions tecnològiques... En 

el que ara són països com l’Iraq, l’Iran, Síria o Turquia, 

identifiquem algunes de les arrels del nostre món actual.

Gràcies a l’arqueologia, cada vegada sabem més de les 

dones que habitaren aquelles primeres civilitzacions. De  

les dones senzilles, pobres i treballadores, per desgràcia, ens 

han arribat pocs testimonis. Però sí que tenim constància de reines, 

escriptores, sacerdotesses i guerreres que ens recorden el paper que 

devia tindre la dona en aquelles societats.

L’Orient Mitjà

s. XXIII aC s. XIII aC s. VI aC s. V aC s. IIs. XV aC s. III s. IX s. XVI s. XIX s. XXs. XII
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Puduhepa

Fou la cinquena governant de la  

dinastia XVIII de l’antic Egipte. 

Hatxepsut no es va conformar a regnar 

com a esposa o regent, sinó que va 

decidir regnar en solitari i fou pionera en 

l’ús de la propaganda per a enfortir  

la seua imatge com a faraó.

Va eliminar dels seus noms i títols 

qualsevol desinència femenina, es va 

vestir com un home i va regnar durant 

22 anys de pau i prosperitat a Egipte.

La paritat que s’intueix en la història d’Enheduanna es 

reflecteix en la vida de Puduhepa que, en l’antic imperi 

hitita, va regnar en igualtat de condicions al costat 

d’Hattusilis III, el seu marit.

EGIPTE 
Segle XV aC

TURQUIA 
Segle XIII aCHatxepsut

Hatxepsut va dedicar la major part 

del seu regnat a embellir el país i 

a restaurar els temples, esborrar 

les petjades d’antigues guerres i 

erigir obeliscos i temples, que es 

compten entre els més importants 

de la història.

A pesar de ser una governant 

pacífica, va ordenar almenys 

sis campanyes militars per a defendre’s dels 

atacs o rebel·lions dels territoris limítrofs, nubis i siris principalment.

Encara que hi ha molts dubtes sobre la seua vida personal, va declarar com a hereva la seua 

filla, cosa que segons algunes persones pretenia ser l’inici d’una dinastia femenina. Siga com 

siga, les dues van morir en circumstàncies estranyes (sí, elles també: ser reina tenia els seus 

perills i no et podies fiar ni de la teua ombra).

El nom d’Hatxepsut va ser esborrat sistemàticament dels annals i dels edificis egipcis. 

Durant molt de temps es va creure que era la manera de venjar-se de Tuthmosis, el rei 

que la va succeir. No hi havia un castic pitjor per als egipcis que eliminar 

la seua posteritat. Algunes teories més modernes afirmen que, al 

mateix temps, es tractava de deslegitimar les aspiracions de 

la família d’Hatxepsut i la seua ambició matriarcal. El 2007, 

finalment, es va trobar la seua tomba a la Vall dels Reis, de 

manera que la seua vertadera història eixirà, a poc a poc, a la 

llum.

L’imperi hitita va dominar una gran part de l’Orient Mitjà des 

de la seua capital, Hattusa, en terres de l’actual Turquia. 

Puduhepa era filla del gran sacerdot de la seua ciutat natal 

i, com ell, va ser sacerdotessa en el temple dedicat a Ixtar, 

una de les principals deesses de la cultura mesopotàmica.

Els hitites tenien un gran enemic en Egipte, i Puduhepa 

va lluitar amb son pare en la batalla de Cadeix contra 

l’exèrcit egipci de Ramsés II. Més tard, va pujar al tron 

juntament amb Hattusilis. Puduhepa va mantindre una 

important correspondència amb la reina Nefertari i va 

impulsar la pau entre ambdós imperis tradicionalment 

antagònics a través de la signatura d’un tractat amb Egipte (un 

dels primers documentats de la història). Va casar les seues filles 

amb els fills de Ramsés II i, després d’enviudar, es va mantindre en 

el poder molt de temps i va exercir una gran influència durant el 

regnat del seu fill. I, per si no n’hi haguera prou, va viure al voltant 

de 90 anys, una edat increïble per al seu temps.
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De segur que alguna vegada has escoltat algú referir-se a una dona forta com a una amazona. 

Però, qui eren les amazones? Què hi ha de cert o de mite en la seua història?

Entre la mar Càspia i la d’Aral 
Segle VI aCTomiris

Disposem de nombroses restes escrites i arqueològiques que proven l’existència de dones guerreres, 

sobretot a les estepes que van des de la Mediterrània fins a la Xina. Abans de l’existència de les proves 

d’adn, les restes humanes que es trobaven juntament amb armes de guerra eren automàticament 

catalogades com a restes masculines. Ara, amb tècniques millorades i més dones arqueòlogues, 

s’ha comprovat que moltes eren dones i que les seues restes contenen marques que proven la seua 

participació activa en el combat. Independentment del nom que reben, el que sí que és cert és que 

existiren societats amb dones guerreres. 

Tomiris ha estat considerada tradicionalment una reina amazona. Sabem que formava part del poble dels 

massagetes, una nació nòmada que va viure entre la mar d’Aral i la mar Càspia. Destacaren per la seua 

habilitat com a genetes i amb l’ús de l’arc i les fletxes, unes disciplines en les quals, com diu el refrany, val 

més enginy que força.

Tomiris fou la reina dels massagetes al segle vi abans de Crist. La seua llegenda deia que podia véncer tres 

homes fornits a la vegada gràcies a la seua perícia i agilitat. Durant el temps en què va regnar, Cir II el Gran, 

rei dels perses, pretenia conquistar Síria i Egipte i els massagetes es trobaven enmig del seu camí.

Després de conquistar Babilònia, el rei persa va intentar acordar un matrimoni amb Tomiris, que va 

respondre assassinant els emissaris perses i iniciant el moviment dels dos exèrcits. Davant de la força 

militar de Tomiris, la llegenda diu que Cir va idear un ardit per a agafar 

de sorpresa els massagetes. Va avançar una jornada la major part del 

seu exèrcit i va deixar una tropa menuda, la més dèbil i la menys 

preparada, com a cimbell.

Les tropes de Tomiris van véncer sense dificultats aquest 

campament, que estava replé de queviures. Els guerrers, 

després de la victòria, començaren a menjar i a beure 

i van acabar borratxos com una sopa. Exactament el 

que pretenia Cir. Fou aleshores quan els perses van 

contraatacar. No sols mataren la majoria dels 

massagetes, sinó que a més segrestaren 

el fill de Tomiris, que no va suportar la 

humiliació i es va suïcidar.

Tomiris va jurar venjança i va 

presentar batalla de nou. El rei Cir 

va caure en el combat i, segons la 

tradició que es va divulgar ja des 

de l’antiga Grècia, Tomiris li va 

tallar el cap i el va ficar en una 

gerra plena de sang. Després de 

la victòria, algunes fonts afirmen 

que Tomiris va fundar una altra 

ciutat, l’actual Constança, a 

Romania.
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Com pots veure, les relacions entre les ciutats gregues, l’imperi persa i altres nacions sempre 

han estat un poc tenses. Artemísia fou la reina d’Halicarnàs, una ciutat grega protegida pel 

poderós imperi persa del rei Xerxes I. Amb el seu suport a la causa persa, Artemísia fou una de 

les primeres dones de la història que va dirigir una flota armada.

TURQUIA 
Segle V aCArtemísia I de Cària

Durant la Segona Guerra Mèdica, en la qual els perses atacaren les polis gregues, Artemísia es va unir a 

l’ofensiva dirigida per Xerxes. Era una gran estratega, i fou l’única que va advertir amb temps de l’ardit del 

grec Temístocles, que pretenia atraure les naus més nombroses i millor armades de Xerxes cap a un estret 

on no pogueren maniobrar. A pesar de tot, els perses no van poder 

evitar el desastre i perderen la batalla. No obstant això, 

segons explica la història, Artemísia va aconseguir 

sobreviure gràcies a la seua astúcia. En veure 

que els vaixells atenesos perseguien la seua 

nau, va decidir envestir una nau de la flota 

de Xerxes. Quan el vaixell es va enfonsar, 

els grecs la confongueren amb una aliada. 

Així va aconseguir escapar-se cap a les 

línies perses, cosa que va provocar la ira i 

la vergonya dels manaies grecs.

TURQUIA 
Segle V a C

SÍRIA 
Segle II

Aspàsia de Milet

Júlia Domna

Afortunadament, no tot foren guerres en l’edat antiga. En moltes 

civilitzacions, la humanitat va progressar gràcies a la literatura, 

la ciència i la concòrdia. En la Grècia clàssica, durant un dels 

moments més florents de la seua cultura, tenim informació d’una 

dona sàvia i influent que va destacar pels seus coneixements 

mèdics fins al punt que, pel que sembla, el mateix Sòcrates li va 

enviar alumnes. Alguns pensadors de l’època, com Pèricles, i 

d’altres posteriors, com Plató o Plutarc, l’anomenen en els seus 

escrits i alaben la seua saviesa, perqué a més va ser mestra de 

retòrica, historiadora i cronista.

Una vegada consolidat l’Imperi Romà,  

la dona de l’emperador Septimi Sever, 

anomenada Júlia Domna, va transformar  

la cort romana i incorporà dones 

intel·lectuals i filòsofes al cercle 

del poder. D’origen siri, va 

aconseguir una importància 

insòlita i va rebre els màxims 

honors possibles: es van 

encunyar monedes amb 

la seua efígie i el senat 

li va concedir el títol 

d’«Augusta».
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