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ABSTRACT

RESUM:  En el context de la Grècia clàssica,  sabem per les nombroses fonts antigues que la

religió  tenia una gran implicació dins de la vida de les persones,  tant en l'àmbit privat com en el

públic.  Aquest  estudi pretén mostrar quina  era  la  participació  real  de les  dones  i  dels  homes

d'Atenes en l'esfera religiosa en el seu dia a dia, doncs sovint s'afirma que les primeres en restaven

excloses. L'objectiu és bàsicament comparar el cas masculí i el femení i veure les diferents formes

en que uns i altres es relacionaven amb aquest aspecte de la vida de la polis. El treball es centrarà en

determinades festes i els càrrecs que cadascun podia ocupar, no s'entrarà en els sacerdocis sinó en el

paper que hi tindrien els ciutadans en elles. 

PARAULES CLAU: religió, Atenes, època clàssica, festes, parthenos,  Amfidròmies, arrèfores,

Braurònies, canèfores, matrimoni, Apatúries, Tesmofòries, Adònies.

RESUMEN:  En el contexto de la Grecia clásica, sabemos por las numerosas fuentes antiguas

que la religión tenia una gran implicación en la vida de las personas, tanto en el ámbito privado

como en el público. Este estudio pretende mostrar cual era la participación real de las mujeres y de

los hombres de Atenas en la esfera religiosa en su día a día,  pues a menudo se afirma que las

primeras quedaban excluidas. El objetivo es básicamente comparar el caso masculino y el femenino

y ver las diferentes formas en que unos y otros se relacionaban con este aspecto de la vida de la

polis. El trabajo se centrará en determinadas fiestas y los cargos que cada uno podía ocupar, no se

entrará en los sacerdocios sino en el papel que tendrían los ciudadanos en ellas. 

PALABRAS  CLAVE:  religión,  Atenas,  época  clásica,  fiestas,  parthenos, Amfidromias,

arréforos, Brauronias, canéforos, matrimonio, Apaturias, Tesmoforias, Adonias.
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INTRODUCCIÓ

Sabem que la societat i la religió a l'antiga Grècia eren dos aspectes que s'interrelacionaven

enormement.  Per  aquest  motiu  els  rituals  i  cultes  formaven  part  de  la  vida  quotidiana  de  les

persones. D'altra banda també es coneix que els homes i les dones estaven en situacions diferents

dins de la societat, al igual que les classes socials tenien diferències entre elles. L'objectiu d'aquest

treball és precisament veure les característiques que tenien cadascun dels dos sexes en l'àmbit de la

religió, concretament com es relacionaven amb aquesta a través de les festes i els ritus de pas. I és

que tant en l'aspecte espiritual com en el social, ambdós seguien mantenint les mateixes condicions

diferenciades fruit del sistema patriarcal en el qual estaven inclosos.

Com  que  el  tema  a  tractar  es  preveia  molt  ampli,  es  va  decidir  acotar  cronològica  i

geogràficament a l'època clàssica i a Atenes ja que és d'on més podem trobar informació i tenir una

visibilitat  més bona de la situació d'uns i  altres. Entre d'altres coses disposem per exemple del

calendari oficial de les festes de la ciutat. Tot i que no s'ha trobat el document com a tal sí que ha

estat possible reconstruir-lo a partir de les nombroses fonts (Bruit i Schmitt, 2002, 88) que citen

quelcom  referent  al  calendari  religiós  atenès.  No  es  tractaran  totes  les  celebracions  que

s'organitzaven sinó que s'abordaran aquelles que considerades més significatives per al posterior

anàlisi o senzillament de les que es tinguin més coneixements. Apart del recull d'informació que

implica aquest estudi, també s'ha buscat veure quines mencions se'n fa de les festes i la participació

dels seus ciutadans en elles a les fonts clàssiques. D'aquesta manera s'intentarà extreure la visió que

tenien els propis atenesos sobre el tema. 

Quan en un primer moment es va plantejar l'estudi, l'esquema era tractar primer el context de la

religió dins de la vida atenesa, seguidament les festes en les quals les dones hi podien participar,

després parlar de l'actuació dels homes a les celebracions i posar l'exemple de les Panatenees com a

esdeveniment oficial de la ciutat i així es podria comparar el paper d'uns i altres dins d'aquesta. Però

finalment es va canviar a una altra distribució i plantejament diferent ja que es preveia que amb la

proposta inicial el discurs quedaria massa distès i heterogeni. Així doncs, començant amb el mateix

apartat de context, la resta de l'estructura segueix un ordre cronològic: des del primer ritus que es fa

quan un nadó neix –que és posar-lo al  terra–, moment en el  qual el cap de família decideix si

acceptar-lo o no, fins a les celebracions que es fan després d'esdevenir marits i esposes. D'aquesta

manera, passant per totes les festes i ritus en les quals participa un ciutadà atenès al llarg de la seva

vida, es busca veure quina era la relació de cada sexe amb la religió i també, de retruc, veure la seva

3



situació  dins  l'esfera  social.  Malauradament  s'han  hagut  d'escollir  les  considerades  més

representatives, no totes, ja que són massa nombroses per analitzar-les juntes en aquest treball. 

Els papers que podien assolir els atenesos dins de la religió es troben clarament dividits en dos

grups, separats pel pas d'infant a adult. Aquesta separació és especialment significativa en el cas

femení. En el primer grup trobem els que són els destinats a les parthenoi, és a dir les noies verges

i, per tant, que encara no s'han casat. D'aquests, aquí tractarem la festa de les Amfidròmies, el càrrec

d'arrefòra,  d'”óssa”  a  les  Braurònies  i  de canèfora.  L'últim  paper  mencionat  està  reservat

exclusivament  per  les  noies  que  en  poc  temps  seran  casades.  Depenent  de  la  festa,  els  nois

segurament també podrien adoptar aquest càrrec1. El segon grup el conformen les celebracions a les

quals únicament hi assistien les esposes de ciutadans: les Apatúries2, les Tesmofòries i les Adònies.

Abans però, es tractarà el casament i els rituals que comportava, tant per part de l'home com de la

dona ja  que paral·lelament  aquell  ingressarà a  la  fratria,  un altre  important  pas  per tot  ciutadà

atenès. Veiem, doncs, com el matrimoni és un punt d'inflexió en tots els àmbits de la vida de la

persona, també en el religiós. 

Cal puntualitzar des del principi que en aquests papers dins de les festes no tots els qui vivien a

Atenes hi participaven, perquè era quelcom restringit ja sigui en nombre (per exemple les arrefòres

eren només quatre noies escollides d'entre totes les filles de ciutadans) o segons la seva condició

social, com veurem més endavant. El fet que existissin festivals dedicats exclusivament a les dones

ha provocat nombrosos debats i estudis del perquè (Pomeroy, 1999, 96). Hi ha qui afirma que les

celebracions  són  un  vestigi  del  matriarcat  que  hauria  hagut  anteriorment.  D'altres,  en  canvi,

sostenen que aquests ritus vénen de les connexions antigues entre el femení i la fertilitat, ja que

tenien com a objectiu aconseguir una bona propera collita. En aquest aspecte concretament no ens

hi estendrem, doncs implicaria tot un estudi apart. Ens centrarem en la descripció de cada festivitat

escollida, en les seves característiques, així com en la implicació simbòlica-social que tenien. 

S'ha de tenir  en compte també el  marc de creació d'aquestes festes religioses oficials.  Amb

l'aparició de la polis, que significava el sorgiment de la nova organització política, s'havien de crear

les institucions que la vertebrarien i organitzar-ho tot per aconseguir la cohesió que es necessitava

(Camps i Gaset, 1985, 16). I és que al seu inici eren bàsicament agrupacions d'oikos. Per aquest

motiu havien de disposar d'elements d'unió entre els individus de la nova comunitat i un d'ells va ser

la religió. Així, creant les celebracions oficials, van propiciar esdeveniments de reunió entre, en el

nostre  cas,  els  atenesos.  En  els  festivals  però,  els  qui  tenien  un  paper  més  destacat  eren  els

1 Per veure'n més, consultar l'apartat de Canèfores (p. 16)
2 Les dones només hi participaven una vegada i al poc de casar-se. Per veure'n més, consultar l'apartat de Matrimoni 

i Apatúries (p. 16)
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aristòcrates i les seves famílies i sovint aquests moments eren els idonis per promocionar els fills i

filles en edat de casar-se. Veiem, doncs, la clara connotació social que adquiria l'àmbit religiós. 
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ATENES CLÀSSICA: SOCIETAT I VIDA RELIGIOSA

La polis atenesa va sorgir en el context del segle VII aC, a principis de l'època arcaica i, com ja

s'ha explicat en la introducció, això va possibilitar la creació d'un calendari oficial de festes. Aquest

era  un  element  més  que  reflectia  el  paper  i  la  posició  de  les  persones  dins  de  la  comunitat.

Comencem, però, definint aquest nou sistema organitzatiu político-territorial. La polis consistia en

una àrea de terra arable amb un petit nombre d'assentaments agrícoles. Estava bordejada per camps

que s'utilitzaven per pasturar i caçar, i solia tenir un nucli urbà en el qual residia gran part de la

població, s'organitzaven mercats i funcionava com a lloc de trobada (Blundell i Williamson, 1998,

3). Tot i que generalment era de dimensions reduïdes i amb una població de pocs milers, cada polis

era un estat completament autònom. Aquesta nova organització política va sorgir a principis de la

Grècia arcaica al segle VIII aC i  cap al VI aC ja n'hi hauria centenars.

Societat atenesa

En el conjunt de persones que residien a Atenes –igual que passava en moltes altres  polis–

quedaven inclosos diversos grups socials i jurídics que tenien particularitats pròpies. Alhora, dins

d'aquests, les dones i els homes que en formaven part estaven en condicions diferents. La llei de

l'any 451 aC va establir una nova definició de ciutadà: havia de ser fill de pare i mare atenesos. Per

tant d'alguna manera en aquell moment sí que es va considerar a la dona com a ciutadana en tant

que transmissora dels drets de ciutadania als seus fills legítims, tot i el fet que ella mai podria tenir

plenes  disposicions.  Fins  llavors,  únicament  els  homes passaven la  condició ciutadana als  seus

descendents. Amb tota probabilitat, si Pèricles ho va modificar va ser per restringir la ciutadania

dins  de  la  població,  no  per  produir  un  canvi  en  la  condició  femenina  (Iriarte,  2002,  133).

Possiblement un dels altres propòsits d'aquesta llei seria promoure la unió entre els atenesos ja que

les famílies eren el principal sustent de la democràcia establerta (Blundell en Blundell i Williamson,

1998,  48).  A la  vegada,  el  matrimoni  era  la  institució  vertebradora  de  l'oikos,  la  família  i,  en

conseqüència,  també de la  polis.  Un dels privilegis com a ciutadà era poder assistir  a totes les

celebracions oficials d'Atenes. 

Fora d'aquest grup es trobaven els metecs, que eren estrangers residents a Atenes i com a tal se'ls

obligava a  disposar d'un ciutadà que els hi fes de patró. Amb tota seguretat, també duien a terme

una activa participació en els ritus i festes religioses però al no pertànyer al grup de ciutadans la

seva posició en els actes oficials seria més secundària. Però eren importants per a la polis, fet que es
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demostra en la seva inclusió com a participants a les Panatenees d'Atenes. Per exemple, el deure de

transportar l'ombrel·la i la cadira per les canèfores estava reservat a les filles dels metecs (Dillon,

1963,  38).  Apart  existien festivals  exclusius  per  a  ells,  destinats  tant  a  divinitats  ateneses  com

estrangeres (Dillon, 1963, 205). 

Un altre grup social, en aquest cas bàsicament femení, eren les prostitutes. Concretament les

hetairai se sap que tenien bastanta llibertat i inclús algunes van aconseguir una gran influència.

Aquestes  solien tenir  a més una formació artística i  intel·lectual,  elements  que sovint les feien

companyes més interessants que les pròpies esposes (Cantarella, 1996, 79). L'exemple principal que

tenim a Atenes és el d'Aspàsia, que va arribar a ser l'amant de Pèricles i, fins i tot després de la mort

d'aquest, ella va seguir gaudint d'un alt estatus dins de la polis. En pitjors condicions es trobarien les

prostitutes que eren esclaves i depenien d'algú a no ser que compressin la seva llibertat.  D'altra

banda, hi havia prostitutes “sagrades” (hierodoulai) que entraven a servir a determinats temples on,

després de consagrar-s'hi, continuaven exercint la seva professió però servint al santuari (Cantarella,

1996, 80). Malgrat les diferències, tant unes com altres retien culte especialment a Afrodita, també

podien participar en les certes festes tot i que tindrien alhora les seves pròpies celebracions.

En quant al sacerdoci, femení i masculí, tenia força avantatges ja que concedia un estatus social

privilegiat, degut a que havien d'administrar els recursos del temple on treballaven i tractar amb les

institucions polítiques els temes que els impliquessin. Tant uns com altres podien servir a déus o

deesses,  en  aquest  aspecte  observem  que  ambdós  sexes  estaven  en  igualtat  de  condicions.

Concretament la sacerdotessa d'Atena Pòlies era la que tenia més influència de la seva categoria, ja

que servia a la patrona de la ciutat. Però només una dona de l'aristocràcia podia arribar a assolir una

posició tan privilegiada. En aquest darrer cas el càrrec era hereditari en la noble família Eteobutades

(Pomeroy, 1999, 93). 

Generalment el patrimoni familiar sempre es traspassava al fill masculí primogènit ja que era la

forma més fàcil d'assegurar-se que les possessions continuarien pertanyent a la família. I és que

quan una dona es casava, els béns que pogués tenir ella passaven automàticament al marit. Però

existia també l'epiclerat (Mosse, 1990, 56), és a dir, una noia que heretava el patrimoni si el pare

moria sense descendència masculina. El procediment que es solia seguir depenia molt de la situació.

Normalment se la intentava casar amb un home de la seva família, d'aquesta manera s'evitava la

dispersió dels béns. Però podia ser que ella estigués ja casada. Si havia tingut un fill, això la lligava

irremeiablement al  oikos del marit. Si no, el parent més pròxim podia exercir de tutor i apartar-la

del matrimoni perquè es casés amb un familiar. Es donava una distinció segons si havia esdevingut

una hereva rica, molt més fàcil de trobar un pretendent interessat en contraure matrimoni, o bé una
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hereva  pobre,  que  ho  tindria  pitjor.  Aquesta  última,  si  es  trobava  en  dificultats,  l'Estat  mateix

assumia  la  responsabilitat  d'assignar-li  un  tutor  que  s'encarregués  de  concertar  un  matrimoni

apropiat. Veiem doncs, com es solia produir una conducta de protecció vers les dones, vistes sempre

com unes eternes menors (Cantarella, 1996, 67; Mosse, 1990, 55). A no ser que tinguessin iniciativa

i demostressin el contrari, com en el cas d'Aspàsia. 

D'entre tots els grups socials que hem anat mencionant els que es treballaran seran els de bona

família  o  que  almenys  siguin  ciutadans,  doncs  eren  aquests  els  qui  podien  participar  a  les

celebracions religioses a tractar en representació de la seva polis, en aquest cas Atenes. 

Condició femenina

Un element que mostra amb prou exactitud el paper de les dones a l'Antiga Grècia és la pròpia

llengua grega: la paraula  gyne  en grec significa tant "dona" com "esposa". Per tant podem veure

com la finalitat primordial que es considerava que havien de tenir les dones era casar-se i ser mares.

De fet, els dos estatus més importants que tenien al llarg de la vida era el de parthenos i el de gyne,

així com el moment de pas d'un a l'altre. El primer feia referència a una noia que estigués en edat i

en condicions, ja preparada per casar-se, i el segon s'aconseguia quan es tenia el primer fill. Durant

el petit període –o almenys es buscava que fos el més curt possible– que passava entre que contreia

matrimoni  i  es  quedava  per  fi  embarassada,  la  dona  adquiria  l'estatus  social  de  nymphe que

literalment significa "núvia" (Clark en Blundell i Williamson, 1998, 14). 

Com hem dit, el paper essencial d'una dona casada era el de proporcionar fills legítims al marit,

preferiblement nens. El pare era qui donava el nom, dotant així de identitat social a la família. Però

el naixement era quelcom bàsic per disposar de la ciutadania, condició que a Atenes es va voler

restringir el màxim possible (Iriarte, 2002, 133). Aquest era el motiu clau pel qual es controlava tant

a la dona casada: només amb ella podrien haver nous ciutadans que perpetuessin la vida de la polis.

A canvi, d'aquest control, la esposa i mare dirigiria la casa i els seus descendents tindrien prioritat

legal envers els bastards que pogués tenir el marit. En l'àmbit religiós, consideraven a les dones com

un important factor mediador amb les divinitats.  Les  parthenoi tenien un paper destacat  en els

cultes,  ja  que normalment  eren  les  encarregades  de portar  els  instruments  per  al  ritual.  També

ballaven i cantaven en honor a les deïtats. Aquests càrrecs els ostentaven les no-casades perquè

encara no tenien les responsabilitats. Un cop convertides en esposes, un paper públic com aquest

segurament seria poc apropiat per elles com a dones de ciutadans atenesos (Dillon, 1963, 72).

La religió a la polis

Com ja s'ha mencionat en l'apartat introductori, la religió estava estretament lligada amb tots els
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aspectes de la vida en societat.  Per aquest motiu,  en quant es va començar a formar una nova

organització que desembocaria en la creació de polis, aquestes estructures van haver d'incloure actes

oficials religiosos. L'objectiu de les festivitats era principalment fomentar la cohesió social entre el

ciutadans. A Atenes s'invertia part de l'erari públic per poder dur a terme aquestes activitats  Cada

polis organitzava el seu propi calendari de celebracions encara que a molts llocs es donaven les

mateixes  festes  tot  i  que  afegint  petites  variacions.  Inclús  hi  havia,  en  aquest  aspecte,  certa

competitivitat entre ciutats. A les Panatenees, a causa de la gran importància que van adquirir durant

l'etapa d'esplendor de la polis, hi assistia gent de totes les regions.

Les  festes  oficials  en  honor a  les  divinitats,  les  heortai,  es  fixaven en el  calendari  sagrat  i

marcaven la vida política i social (Bruit i Schmitt, 2002, 88). Per aquest motiu, els qui tenien una

posició més destacada en elles eren les persones de condició aristocràtica. Cada polis organitzava el

seu propi calendari que aglutinava totes les festes en una llista per ordre de mes i dia de l'any. Hi

havia dotze mesos lunars, cadascun adoptava el nom de les deïtats o bé de les seves festes i variaven

segons la  polis.  En el cas atenenc,  la llista més antiga que ens ha arribat és la promulgada pel

legislador Soló a principis del segle VI aC. Més tard, al finals del segle V aC, un tal Nicòmac va

quedar encarregat de posar ordre al calendari. El seu text va ser exposat a l'àgora de la Stoa Basilea

però  actualment  només  s'han  pogut  recuperar  alguns  fragments.  Tot  i  així  la  llista  ha  estat

reconstruïda  a  partir  de  les  referències  de  nombroses  fonts3.  Observem  que  determinades

celebracions es feien cada mes, d'altres només un cop l'any i algunes cada cert temps. D'aquestes

últimes l'exemple més clar el trobem a les Grans Panatenees, que s'organitzaven en intervals de

quatre anys a Atenes en dedicació a la seva patrona. Les festes que es feien cada mes al calendari

atenès eren també sempre en honor  a alguna divinitat com veiem: 

- Noumenia, el nou dia de la lluna, es feia el primer dia del mes. Hi havia un gran mercat i es

participaven en banquets i en exercicis a la palestra;

- el dia del agathos daimon, el bon geni, era el segon dia;

- el naixement d'Atena es commemorava el tercer dia;

- a Heràcles, Hermes, Afrodita i Eros se'ls hi dedicava el quart dia, també era l'aniversari dels

tres primers;

- el sisè dia es celebrava el naixement d'Àrtemis;

- el d'Apol·lo es commemorava el setè dia, també a la resta de ciutats gregues;

- el vuitè dia es dedicava a Posidó i Teseu.

3 Per a més informació consultar l'obra de Bruit i Schmitt (2002). 
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D'altra banda, les festes concretes que es feien al llarg de l'any es poden veure a la taula de la

pàgina següent, basada en la realitzada per Bruit i Schmitt (2002, 88-89). Apart de les celebracions

establertes com a oficials per l'Estat, un grec solia tenir cultes en altres àmbits de la seva vida: el

domèstic i en fratria. I és que a l'oikos familiar sempre hi havia un petit altar al voltant del qual es

feien els ritus per acceptar a nous membres, ja fossin nadons4,  esposes5 o esclaus. En quant a les

fratries, hem de precisar que només hi podien pertànyer els homes, ja que aquesta es tractava d'una

congregació formada pels qui tenien plens drets de ciutadania. A més, cadascuna de les fratries feien

també les seves pròpies festes religioses (Bruit i Schmitt). 

Un altre element de gran implicació a la vida diària atenesa eren els ritus d'iniciació pels quals

havien de passar. Estaven completament separats els masculins i els femenins ja que uns i altres

assumien papers diferents un cop superats (Cantarella, 1996, 29). Les dones, com que essencialment

tenien una única funció dins de la societat, concebre fills, només passaven per dos etapes: quan eren

parthenoi i al convertir-se en esposes. Aquest canvi es produïa després del matrimoni. Pel contrari,

els nois passaven per tota una sèrie de diverses etapes per poder arribar a ser un ciutadà de ple dret,

que s'assolia al  entrar  a la  fratria que li  pertoqués per família  i  llinatge.  Per aconseguir-ho era

necessari que fos reconegut com a fill de ciutadans i tingut en matrimoni legítim. 

Tal com s'ha mencionat en paràgrafs anteriors, els papers més rellevants en els festivals sempre

els  ostentaven ciutadans rics.  Doncs bé,  cal  destacar  especialment  el  gran valor  simbòlic  de la

participació de les parthenoi aristocràtiques a les Panatenees, no només envers la polis sinó també

per la família i elles mateixes. Podien assumir el paper de canèfores o d'arrèfores a la processó,

segons la edat que tinguessin. En el següent fragment de la comèdia Lísistrata d'Aristòfanes podem

observar la participació en la religió de les noies abans de casar-se:

«És natural, perquè em va criar esplèndidament, a mi, que sóc una noia refinada. Als

set anys ja vaig fer d'arrèfora; als deu, vaig moldre blat per a la coca consagrada a la

nostra patrona; després, ja vestida de groc, vaig fer d'óssa a les Braurònies; i quan ja era

una  noia  ben  maca,  vaig  ser  canèfora,  agençada  amb el  collaret  de  figues  seques»

(Aristòfanes. Lisístrata. 638-645. Traducció de Joan Pagès Cebrián). 

En el  text,  des del  principi  deixa clar  que qui  parla  és  una noia de bona família,  doncs  és

«refinada».  Després  passa  a  enumerar  tres  càrrecs  que  en  els  propers  apartats  analitzarem:  les

arrèfores, ser “óssa” a les Braurònies i les canèfores. Com hem dit, aquests papers únicament

4 Veure l'apartat d'Amfidròmies (p. 13)
5 Veure l'apartat de Matrimoni i Apatúries (p. 16)
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Festes Mesos i dies Deïtats a les quals es dediquen

Crònies

Sinècies

Panatenees

Eleusines

Nicetèries

Platees

Genèsies

Àrtemis Agròtera 

Democràcies 

Misteris d'Eleusis

Pianèpsies

Tesees

Estènies

Tesmofòries a Halimunt

Tesmofòries

Calcees

Apatúries

Oscofòries

Hàloes

Teogàmies

Antestèries

Diàsies

Dionisies

Delfínies

Muníquies

Olímpies

Targèlies

Bendideies

Plintèries

Arrefòries

Escires

Dipòlies o Bufònies

Hecatombeó 12

Hecatombeó 15 i 16

Hecatombeó 28

Metageitnió (?) durant 4 dies

Boedromió 2

Boedromió 3

Boedromió 5

Boedromió 6

Boedromió 12

Boedromió 15-17, 19-21

Pianopsió 7

Pianopsió 8

Pianopsió 9

Pianopsió 10

Pianopsió 11, 12, 13

Pianopsió 30

Pianopsió (?)

Pianopsió (?)

Posidó 26

Gamelió 2

Antesterió 11-13

Antesterió 23

Elafebolió 10-14

Muniquió 6

Muniquió 16

Muniquió 19

Targelió 6-7

Targelió 19

Targelió 25

Esciforió 3

Esciforió 12

Esciforió 14

Cronos

Atena

Atena

Demèter

Gea

Àrtemis

Demèter

Apol·lo

Teseu

Demèter

Demèter

Demèter

Atena

Demèter

Hera

Dionís

Zeus

Dionís

Apol·lo

Àrtemis

Zeus

Apol·lo

Bendis

Atena

Atena

Demèter

Zeus
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estaven destinats a les aristòcrates però, a la vegada, d'aquestes només eren escollides un nombre

molt reduït de noies per participar-hi, fet ressaltava encara més la seva importància. Precisament per

això, és molt poc probable que una parthenos arribés mai a ostentar tots aquests honors religiosos.

D'altra banda, el paper de canèfora era dels més rellevants, doncs afirmava la seva condició de

verge, ja que es necessitaven mans pures per portar els instruments pel sacrifici. D'aquesta manera,

els possibles pretendents veien que era digna per contraure matrimoni. En el cas de participar com a

canèfora, no intervendria mai més a les celebracions com a  parthenos perquè la noia es casava

sempre al cap de poc. Així doncs, la deessa Atena, tot i romandre verge, era una divinitat que guiava

a les joves en la transició més important de la seva vida. I és que quan esdevenia esposa, la dona

acomplia  altres  obligacions  rellevants  dins  de  la  polis,  com  a  mares  i  participants  de  les

Tesmofòries. En els nois, en canvi, el pas a adult no tenia tant simbolisme. Bàsicament això es devia

a que la seva puresa i virginitat no tenien un valor igual de significatiu que en el cas femení per tant

no requeria complir amb el mateix tipus de celebració (Dillon, 1963, 72). 

Hem de senyalar que vers les deïtats, els grecs tenien sobretot un gran sentiment de respecte.

Les  veneraven amb l'objectiu  d'aconseguir  el  seu favor  i  que li  fossin propicies.  En cas  d'èxit,

havien d'agrair-li l'ajuda realitzant un altre sacrifici o libació. Si, pel contrari, no s'havia complert

allò demanat, significava que l'ofrena enviada no li havia complagut suficient. Sovint també es feien

cultes a determinades deïtats simplement per evitar la seva ira en segons quines situacions. Així

doncs, hi havia temor pels càstigs divins. Més endavant anirem mostrant en quins moments es feien

ofrenes a quines divinitats i el perquè. La intervenció de les dones en la religió, com hem vist, era

prou significativa si tenim en compte que els hi era vetat la condició de ciutadanes de ple dret. En

aquest àmbit, els dos sexes hi participaven de forma força equitativa. Considerant, doncs, que hi ha

una continuïtat entre vida religiosa i activitat pública (Iriarte, 2002, 16), no podem negar que en

certa  manera  a  les  dones  sí  que  se  les  reconeixia  la  ciutadania  tot  i  no  tenir  un  paper  en  les

institucions de la polis. 
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FESTES I RITUS ATENESOS

Amfidròmies

En quant naixia i s'identificava el sexe del nounat, sobre la porta s'hi lligava una branca d'olivera

si era un nen i un bloc de llana en cas que fos nena. La branca d'olivera era un element que també

apareixia en altres celebracions6 i que s'oferia a divinitats com Apol·lo o les Hores per propiciar una

etapa  d'abundor  amb  l'arribada  de  la  primavera.  Simbolitzava  així  que  el  fruit  tingués  una

continuïtat i no es marcís. Sovint aquesta ofrena en forma de branca d'olivera s'embolcallava amb

llana (Camps i Gaset, 1985, 167). A Atenes en concret aquest element tèxtil tenia un significat molt

especial, ja que formava part del mite del seu rei fundador, Erictoni. Es diu que un dia Hefest, deïtat

de  la  farga,  va  intentar  seduir  Atena,  dea  verge  de  la  guerra.  Ella  s'hi  va  resistir  però  en  el

forcejament va quedar tacada a la cuixa amb l'esperma del déu. Fastiguejada, Atena s'ho va netejar

amb un tros de llana que va llançar al terra i d'allà va néixer Erictoni. Apart del simbolisme tret

d'aquest mite, la llana en el context grec és el símbol que representa a la dona (Camps i Gaset, 1985,

171). 

Cinc  dies  després  del  naixement  es  duien  a  terme les  Amfidròmies,  ritual  que consistia  en

passejar al nadó al voltant de l'altar familiar on cremava la flama d'Hestia, deessa protectora de la

llar, i present a cada oikos. Seguidament era deixat al terra (Bruit i Schmitt, 2002, 58). Si es quedava

dins de la família o no era decisió del pare. En cas que el reconegués oficialment com descendent

seu l'havia de recollir i agafar-lo en braços. Si no, el deixaven exposat fora de la casa. El problema

que venia arran d'això era que massa sovint eren més les nenes que quedaven exposades que no pas

els nens, fet que en ocasions va provocar una disminució important de ciutadans en les generacions

posteriors7 (Cantarella, 1996, 70-71). L'objectiu d'aquests rituals de les Amfidròmies era la inclusió

del infant dins del grup mitjançant els cercles donats al voltant del foc i el contacte directe amb el

terra. Era essencial que tots els components de la família sempre estiguessin presents en qualsevol

tipus de rituals dedicats a les divinitats domèstiques, doncs era una manera de fomentar la cohesió a

l'oikos. 

Després del part, tot allò que hi hagués estat en contacte havia de ser purificat: la mare, les

persones que fossin presents en el naixement i inclús la pròpia casa (Bruit i Schmitt, 2002, 58). I és

que la sang que es produïa era considerada una taca impura, anomenada miasma, motiu principal

6 Per més informació veure Camps i Gaset (1985, 161 i ss).
7 Doncs recordem que els ciutadans havien de tenir pare i mare atenesos que els hi transmetés els drets.
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pel qual estava terminantment prohibit donar a llum en un temple, considerat un edifici sagrat. Els

ritus de purificació més comuns eren els banys de mar, aspersions amb aigua lustral, abocament de

sang de garrí i cremació d'encens i sofre. Les divinitats a les quals es feien sacrificis solien ser a

Àrtemis i Demèter en la seva vessant de  protectores dels infants i a Ilítia com a deessa dels parts. A

elles se'ls hi consagrava tant la roba tacada durant l'infantament com els cinturons portats per les

recents  mares.  Quan  les  dones  tenien  un  fill  de  manera  satisfactòria  era  necessari  agrair-ho

convenientment mitjançant cerimònies o bé portant al nadó al temple per presentar-lo a la deïtat

(Dillon, 1963, 234), així s'asseguraven el seu favor en el futur. 

Arrefòres

Eren  quatre  verges  escollides  per  l'arcont  rei  d'entre  les  filles  dels  nobles  –eugeneis–  i

s'encarregaven de practicar un dels arts considerats típicament femenins que era el de teixir; en

concret feien el peple per oferir més tard a Atena durant les Panatenees. Amb aquest objectiu eren

apartades durant un determinat període de casa seva i  es traslladaven a l'Acròpolis  (Cantarella,

1996, 32). Per al càrrec s'agafaven sempre a noies d'entre uns set i onze anys. Les quatre arrèfores

vestien  sempre  de  blanc  però  només  dues  treballaven  en  la  confecció  del  peple  per  la  dea  i

participaven en el ritual nocturn corresponent (Dillon, 1963, 57). Les que restaven eren una reserva

per si era necessari substituir a les dues “principals”. Per això havien de ser igualment instruïdes,

encara que al final no els hi toqués dur a terme el paper d'arrèfora. 

Començaven la seva feina nou mesos abans de les Panatenees i les que havien estat escollides hi

anaven  com  a  representants  de  totes  les  seves  companyes.  Haurien  estat  seleccionades  les

considerades més indicades per al càrrec, per tant eren les “millors” que la seva comunitat podia

oferir com a substitutes de les noies que van desobeir a Atena a costa de la seva vida (Camps i

Gaset, 1985, 284). Durant el període del seu servei, les noies havien de viure a l'Acròpolis, no gaire

lluny del temple d'Atena Polies, patrona de la ciutat i on tindrien un pati on jugar a jocs de pilota,

fet que no ens ha d'estranyar ja que al cap i a la fi seguien sent nenes petites. La confecció del peple

en realitat no era mai completada per les arrèfores, sinó que hi havia d'altres que ho feien en lloc

seu.  I  és  que,  amb  l'edat  que  tenien  no  es  podia  esperar  que  fessin  tota  la  feina  elles  soles.

Concretament, les responsables de teixir el peple per a la dea eren anomenades ergastinai, doncs es

tractava de joves que encara no s'havien casat (Blundell en Blundell i Williamson, 1998, 63). D'altra

banda era molt important que les implicades en el procés de teixir el peple fossin parthenos, ja que

estaven treballant per una divinitat verge (Dillon, 1963, 58). 

Quan s'apropava el moment del festival, les arrèfores havien de realitzar un ritus nocturn que

consistia en portar cistells amb els objectes secrets i sagrats que la sacerdotessa d'Atena els hi havia
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donat, i  dur-los per un passatge subterrani que es creu que donava a un lloc no gaire lluny del

temple d'Afrodita  (Dillon,  1963,  60).  El  mite  d'Aglaure i  Herse recordava a  les  nenes  del  que

passava si miraven el que els hi havia estat confiat. Un cop més, el ritual tenia a veure amb Erictoni,

el mític rei fundador: Atena va donar a les filles de Cècrops una cistella perquè la guardessin però

aquestes no van complir la seva promesa i van fer esclatar la ira de la dea perquè havien descobert a

Erictoni a dins. Hi ha certs punts foscos sobre aquest ritual nocturn ja que no es coneix què hi

transportaven exactament ni quin era el trajecte en concret. Pot ser que es remetés a una iniciació en

els misteris de la fecunditat humana. Simbòlicament es creu que la processó i el teixit del peple

tindria un doble objectiu: l'entrada a l'etapa de l'adolescència amb l'adquisició de tot un seguit de

coneixements i la vinculació de la dona atenesa amb el mite dels orígens de la ciutat (Camps i

Gaset, 1985, 285-287). 

Braurònies

Aquests  rituals  es  duien  a  terme  al  santuari  d'Àrtemis  de  Brauró  i  estaven  reservats

exclusivament a les donzelles adolescents, d'entre 11 i 14 anys. L'origen de la tradició està en un

mite que explica com una óssa que havia entrat en els dominis de la dea va ser morta per dos nois,

la germana dels quals havia estat atacada per la bèstia. Però havien despertat la ira de la divinitat i

aquesta els hi va enviar una plaga. Per solucionar-ho, la polis es va haver de comprometre a enviar

noies al temple d'Àrtemis, deessa que protegia els boscos i animals salvatges, perquè la servissin. El

ritual va quedar anomenat arkteia, en el qual les noies eren arktoi, és a dir, ósses i duien uns vestits

grocs, els krokotoi (Guettel Cole en Blundell i Williamson, 1998, 31).

El principal problema en aquest cas era que els rituals d'on eren exclosos els homes, les dones

no tenien cap altra protecció tret de la que la pròpia deessa pogués oferir. En el cas concret dels

santuaris d'Àrtemis, aquests estaven sempre en zones muntanyoses o allunyades del nucli urbà, per

la qual cosa les participants estaven molt exposades a qualsevol tipus d'atac forani. Veiem com es

creava un paral·lelisme entre la seguretat del temple i la de la polis en general. Si no hi havia cap

incident en els festivals femenins, això era una senyal de pau al territori i que no tenien enemics

pels quals preocupar-se (Guettel Cole en Blundell i Williamson, 1998, 28).

Sobre el nombre de noies participants en el festival, hi ha diverses opinions. Camps i Gaset  la

considera la festa pre-nupcial per excel·lència en la qual participaven totes les donzelles àtiques, no

només unes poques. Les noies durant un temps quedaven separades dels seus i després tornaven, fet

que era una característica especial dels ritus iniciàtics. És més, requeria que el ritus es fes de manera

correcta i amb molta precisió, d'aquesta manera s'asseguraven la protecció de la dea en la transició

que es duia a terme. La falta de fecunditat o un part que hagués anat malament anaven associats a
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un ritus iniciàtic mal fet (Camps i Gaset, 1985, 290-291). En canvi, Guettel Cole afirma que les que

servien i ballaven en honor a la deessa verge eren escollides d'entre totes les noies que pertanyien a

les famílies ateneses aristocràtiques (Guettel Cole en Blundell i Williamson, 1998, 40).

Canèfores

Eren les escollides per portar les cistelles amb els adorns i les ofrenes sagrades a les festes de les

Panatenees. En moltes de les festes es donava el cas que les noies haguessin de portar cistelles en la

processó però en el cas de les Panatenees era especial, ja que la celebració es dedicava a la dea de la

ciutat. A la vegada era un gran esdeveniment i molt nombrosa, per la qual cosa permetia també que

hi participessin un gran nombre de joves en ella (Camps i Gaset, 1985, 292). En particular duien el

ganivet per al sacrifici, així com l'ordi que es necessitava per ruixar la cap de la víctima i la cinta

amb què adornar la bèstia. Les cistelles podien portar-les tant sobre el cap com només amb les

mans.  La  seva condició de  parthenoi seria  indispensable  per  poder  transportar  els  objectes  del

sacrifici ja que aquests havien de romandre purs per poder-los dedicar a les divinitats. Segurament

els nois joves duguessin a terme aquest mateix paper però seria en el cas dels cultes privats on les

dones no hi participaven. En canvi, les noies farien de canèfores en les festes oficials. 

Les escollides sempre formaven part de l'aristocràcia de la polis i era una manera de promoure

socialment a les filles perquè les veiessin els seus pretendents o futurs marits (Dillon, 1963, 38). Si

a una noia se li retirava de la participació, això era considerat una ofensa tant per ella com per la

seva família. En aquest festival, el càrrec de canèfora manifestava l'última situació de les donzelles

abans de casar-se, una constatació de les parthenoi núbils, de les que esdevindrien posteriorment –o

això s'esperava– mares de ciutadans (Camps i Gaset, 1985, 292). 

Matrimoni i Apatúries

El pas cap a la edat adulta era ben diferent en el cas de les dones i dels homes. En les primeres,

aquest canvi es produïa quan es casaven, en els segons, quan adquirien els drets de la ciutadania i

eren admesos a la fratria que els corresponia. Comencem parlant del matrimoni. 

L'acte  a  partir  del  qual  una  dona  i  un  home  s'unien legítimament  s'anomenava engýe.  La

cohabitació entre ells era imprescindible per a que la noia esdevingués gameté gyné, és a dir, esposa

legítima.  La unió conjugal  era el fonament de la  condició social  femenina ja que com a eterna

menor necessitava sempre d'un tutor, kyrios, durant tota la seva vida: primer el seu pare, després el

marit i si aquest moria, el fill o bé el parent masculí més pròxim (Mosse, 1990, 55).  A l'hora de

casar-se no era mai la noia qui escollia, sinó que eren dos homes els qui decidien per ella: el seu

pare o tutor legal i el futur marit o el tutor d'aquest si  es donava el cas que encara fos menor.  La
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finalitat del matrimoni era la procreació de fills legítims que poguessin heretar la fortuna paterna

(Mosse,  1990,  56).  Els  rituals  que  envoltaven el  casament  no  tenien  una  implicació  legal  ni

sacramental  però  sí  que  significava un  canvi  de  condició  tant  en  la  dona  com  en  l'home.

Especialment en el cas d'ella, ja que era qui havia de mudar-se a la casa del marit i adaptar-se a una

nova vida en un entorn desconegut.  Aquest fragment de Els treballs i els dies d'Hesíode parla de la

creació de Pandora però evoca la mateixa imatge que la d'una dona que es prepara pel casament:

«La deessa d'ulls  blaus,  Atena,  li  cenyí  la  cintura i  va engalanar-la.  Les  divines

Gràcies i la venerable Persuasió guarniren el seu coll amb collarets d'or i les Hores de

cabellera bonica li posaren una corona de flors primaverals» (74-76, Hesíode. Traducció

de Joan Castellanos). 

La forma en la qual la núvia s'arregla tant ja ens indica com n'era de rellevant per ella aquest pas

que estava a punt de fer i alhora la implicació social que suposava. El dia del casament, anomenat

gamos8,  les  cases  eren decorades  amb branques  de  llorer  i  oliver  i  s'organitzava  un  sacrifici  i

banquet  a  casa  del  pare  de  la  jove,  establint  una  separació  rigorosa  entre  homes  i  dones.

Mentrestant, un nen que duia una corona de plantes espinoses i glans anava repartint als convidats

els pans d'una cistella recitant la fórmula de <<he fugit del mal i he trobat el millor>>. Sembla ser

que aquest acte simbolitzaria el  pas de la vida espinosa a la vida cultivada, de la salvatge a la

civilitzada  (Detienne,  1983,  213).  Les  coques  de  sèsam  que  entre  d'altres  coses  es  menjaven

representaven el símbol de la fertilitat  en la nova parella. Per la nit sortia una processó presidida

pels nuvis que es dirigia a la casa del marit,  on esperaven els pares d'ell. Aquest acte seria una

manera de simbolitzar metafòrica i físicament la mudança de la núvia a la casa del  espòs.  Allà la

jove rebia també un aliment simbolitzant la fecunditat i visitava la que seria la seva llar. Ella doncs,

era la que es movia en un casament, a excepció de si era una epiclera, cas en què no abandonava la

casa paterna amb la finalitat de mantenir l'herència familiar.  Tot seguit es realitzava el ritus de la

katachusmata,  en el  qual la nouvinguda  es passejava en cercles  al  voltant del foc familiar  a la

vegada que li escampaven nous i figues seques sobre el cap. D'aquesta manera la noia quedava

integrada ja dins de la casa del marit. En aquests actes veiem un clar paral·lelisme amb la celebració

de les Amfidròmies,  doncs l'objectiu era el mateix: rebre un nou membre dins de l'oikos. La seva

arribada significava la continuïtat de la llar, doncs el matrimoni tenia com a objectiu primordial la

procreació  de  fills  legítims  que  mantinguessin  viva  la  dinastia  familiar.  Un  cop  finalitzada  la

katachusmata els nuvis es dirigien cap a l'habitació nupcial o thalamos. Al dia següent rebien més

8 El terme gamos no implicava només al ritus del casament en sí, sinó també a tot el conjunt d'experiències que hi 
venien relacionades com la preparació per a l'edat adulta, l'embaràs i la criança dels fills (Clark en Blundell i 
Williamson, 1998, 15). 
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regals i  continuaven organitzant banquets i sacrificis però ja a la casa del marit  (Bruit i Schmitt,

2002, 60).

Després  de veure els  grans  canvis  que implicava per  a la  núvia el  fet  de casar-se,  ara  s'ha

observar el cas del futur espòs. Com a esdeveniment clau per un atenès al passar a l'edat tenim les

Apatúries,  que  eren unes  celebracions  en  les  quals  es  reunien,  com ve  diu la  seva etimologia,

“aquells que tenen el mateix pare”. Quedaven emmarcades dins de la comunitat de les fratries i era

l'ocasió  que  aprofitaven els  nous membres  per  presentar-se.  Durava  tres  dies  d'octubre,  llavors

anomenat Pianopsió:

- el primer dia, Dorpia, es feia un banquet amb tots els membres de les fratries;

- el segon, Anarrusis, hi feien molts sacrificis, especialment dedicats a Zeus Fratri i Atena;

- el tercer dia, Cureotis, els joves eren inscrits a la fratria i es duien a terme diversos sacrificis: el

koureion,  la  gamelia,  i  el  meion.  D'aquest  últim  malauradament  no  se'n  coneixen  les  seves

característiques. El que sí se sap és que el primer aniria acompanyat amb l'ofrena dels cabells que el

noi donava a Àrtemis, per mostrar els seus respectes a la dea que durant tota la seva etapa infantil

l'havia protegit i evitar que s'enfadés al abandonar els seus dominis. Aquest era el pas més important

de la iniciació masculina ja que propiciava l'admissió a la fratria de la seva família.  El segon feia

referència tant al sacrifici com al banquet que l'atenès que s'acabava de casar oferia als seus nous

companys per donar-los la noticia sobre el recent matrimoni i la seva nova esposa.

L'objectiu  de tot aquest conjunt de rituals  era  el de marcar el pas d'una etapa a l'altra i alhora

integrar-se en el  nou grup dins del qual estarà  a partir  d'ara  (Bruit  i  Schmitt,  2002, 59).  En la

gamelia de les Apatúries, el nou matrimoni era reconegut política i oficialment. Un cop casades, les

noves  mullers eren  acceptades legalment quan assistien al sacrifici i l'àpat  que organitzava el seu

marit a les Apatúries en motiu de la presentació del casament. La festa citada no implicava cap tipus

d'iniciació femenina ja que simplement era admesa dins del grup del seu marit. Veiem doncs que no

es tractava d'una transició individual, senzillament consistia en un reconeixement de la funció social

que adquiria arrel del matrimoni amb un ciutadà atenès. La dona acceptava així la responsabilitat de

ser la continuadora del poble atenès i per tant, tenir fills legítims  (Camps i Gaset, 1985, 293).  A

Atenes però, per a que el matrimoni fos vàlid i legítim havia d'estar format per un home ciutadà i

una dona filla de ciutadà. En cas contrari es considerava que la parella vivia en concubinat i, per

tant, els descendents nascuts de la relació serien bastards. Com en el cas de Neera, contra la qual es

va realitzar un judici per demostrar que era estrangera i exposaven la prova del fet que el nadó de la

seva filla no va ser acceptat a la fratria del pare «... sabent, crec, els membres del llinatge qui era la
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dona que Fràstor va prendre primer, la filla de Neera, que ell l'havia repudiada [...] votaren en contra

del petit i no l'inscriviren en la fratria» (Demòstenes. Contra Neera. 59-60. Traducció de Juli Pallí i

Bonet). L'explicació d'aquesta decisió seria que els companys de Fràstor sabien que havia repudiat

la dona en assabentar-se que no seria filla de ciutadans. El motiu pel qual ara sí que volia el nen era

que estava malalt i l'interessava que heretés els seus béns. Des de la fratria però, eren conscients que

això anava en contra de les lleis de la  polis i no ho podien acceptar.  Aquí s'observa clarament la

importància de reconèixer socialment a algú amb un estatus o un altre ja que repercutia directament

en l'oficialitat del matrimoni realitzat i en els descendents que tinguessin.

Ja  s'ha  dit  que  era  un  acte  molt  més  rellevants  per  les  núvies,  doncs  implicava  la  seva

transformació en dona casada i futura mare. Tot i això, eren tant els nois com les noies els qui abans

de casar-se  realitzaven ofrenes a diverses divinitats, especialment a Àrtemis.  Li podien  oferir un

floc de cabells –que es solia tallar al matí– o les seves joguines que havien deixat d'utilitzar, i és que

era important no oblidar-se de la dea protectora fins llavors. Era tan perillós no donar gràcies a la

dea verge abans de passar a l'edat adulta com renunciar a marxar dels seus dominis, doncs ofenia a

una altra divinitat del matrimoni, Afrodita. Les noies també podien dedicar regals a Atena, una altra

deessa verge, com a agraïment per haver trobat marit  i perquè l'ajudés en una de les seves feines

principals a la nova llar: teixir. El cenyidor o faixa de la jove era sovint ofert a les deïtats com a

símbol de transició o just abans del casament. Aquest s'havia dut des de la pubertat i era tret la nit de

noces (Dillon, 1963, 205). Abans dels ritus esposoris però, es feia la proteleia, que consistia en un

sacrifici  realitzat  el  vespre  abans  del  casament  i  que  a  Atenes  era  presidit  per  la  sacerdotessa

d'Atena Pòlies. Formava part de tot el conjunt de la cerimònia matrimonial i s'honorava a diverses

divinitats per tal d'invocar la seva bona voluntat en la nova etapa que encetava la parella, així com

també es resava als avantpassats pel naixement de fills  en un futur proper.  D'entre les deïtats que

més solien invocar eren les considerades com a protectores del matrimoni, sobretot a Zeus Teleios,

Hera Teleia, Àrtemis, Afrodita i Peitho (la Persuasió). Zeus i Hera, en la vessant de “realitzats” com

marca els epítets d'ambdós, eren la imatge de la maduresa que  els esposos assolien en arribar al

matrimoni.  Afrodita Urània estava directament associada amb el casament ja que era una forma

d'assegurar  la  seva benedicció  per  la  fertilitat  en el  llit  conjugal  i  Peitho era  una de les  seves

acompanyants  en aquesta tasca.  S'adorava  a  divinitats  kourotrophic9 com Gea, Hera  en quant a

equivalent a la seva filla Ilitia, Àrtemis, de la qual ja se n'ha parlat, Atena Pòlies o Leto. Aquestes

ofrenes anirien enfocades tant a la voluntat de tenir descendents com que els protegissin durant la

transició que significava abandonar l'edat infantil. A Hèstia es pregava per poder cuidar bé dels fills

i  donar-los a tots  ells  futurs marits  i  esposes  (Dillon,  1963, 216).  Hermes com a divinitat  dels

9 Protectores dels infants
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camins, els viatges i els canvis també estava present en la transició que implicava el matrimoni.

Demèter era una altra de les deïtats dels esposos, especialment de les mullers, ja que es considerava

que la nova vida de casada era la vida cultivada en què, la dona, “sembrada” pel marit, tindria fills

legítims que esdevindrien nous ciutadans. Per aquest motiu el ritus del casament tenia nombroses

al·lusions a aliments que simbòlicament implicaven fertilitat (Bruit i Schmitt, 162). 

En la dona, el matrimoni també implicava que a partir d'ara tindria la oportunitat de participar en

festes que abans li eren vetades com la de les Tesmofòries,  encara que ja no podrà exercir altres

càrrecs com fer de canèfora, paper reservat a les noies núbils (Clark en Blundell i Williamson, 1998,

13). L'estatus de casada significava molt  per les dones  ja que elles,  com bé s'afirma al  discurs

Contra Neera, havien de canviar de casa i partir d'ara servirien  «...  per a  procrear legítimament i

tenir un fidel guardià dels béns de la casa» (Demòstenes. Contra Neera. 122. Traducció de Juli Pallí

i Bonet).  D'altra banda per ells no  era tan dràstic, doncs continuaven exercint els seus drets de

ciutadà i les seves activitats com sempre des de que eren ingressats a les fratries. El matrimoni entre

ciutadans era el pilar per assegurar la continuïtat de la polis, ja que tenia l'objectiu final de procrear

per aconseguir fills legítims que més endavant heretessin els drets de ciutadania del seu pare i del

seu avi matern. En aquest cas la dona tenia el paper fonamental de transmissora d'uns determinats

drets encara que personalment mai els podria exercir.

Tesmofòries

Les Tesmofòries es celebraven a finals de l'estiu i era el festival femení més estès i conegut. Les

participants construïen un espai  religiós col·lectiu  exclusivament femení  al  bell mig de la  polis,

territori bàsicament masculí.  Sembla  que  aquesta celebració  tenia unes arrels antigues ja que el

trobem generalitzat  en tot  el  món grec  però els  seus ritus principals eren cerimònies secretes  i

desconegudes totalment per aquells que no hi participaven. El finançament però, com en qualsevol

altra  celebració  oficial  de  la  polis, el  proporcionaven  els  homes,  els  quals  havien  de  votar  la

quantitat de la que es podia disposar per a la celebració del festival.  Aquest aspecte era purament

polític, no tenia cap connotació ritual (Dillon, 1963, 113).  Aquestes estaven dedicades a Demèter,

deessa no només de la terra i els seus regals sinó també dels misteris en sí mateixos, així com un

arquetip de mare i filla (Lowe en Blundell i Williamson, 1998, 149).

En general sempre es disposava d'una atmosfera solemne durant el transcurs de les Tesmofòries.

Serien una festa de sembra, garantidores d'un nou cicle que comença  en la qual la fertilitat i la

fecunditat eren confiades a les dones per a la bona marxa de la comunitat (Camps i Gaset, 1985,

338). Com que només les esposes legítimes de ciutadans tenien permís d'assistir-hi era una manera

de mostrar i comprovar qui havia contret matrimoni amb un ciutadà atenès de ple dret. Els tres dies

20



que durava romanien separades dels seus marits.  Per simbolitzar  aquest distanciament entre els

esposos i l'abstinència sexual que implicava, les participants afavorien la mala olor i utilitzaven una

herba anomenada aloc10, amb les branques de la qual es feien el llit on descansaven. Les participants

de les Tesmofòries en ocasions se'ls hi donava el títol de mélissai –abelles en grec–, ja que era el

model de dona ideal amb virtuts domèstiques, que no li agradessin els perfums i sentís aversió pel

llibertinatge (Detienne,  1983,  164).  Segons aquest  fragment  d'un poema de Semònides,  bastant

conegut pel caire misogin que té, els únics tipus de dones decents que hi ha són aquestes, tota la

resta –que ja ha descrit prèviament– provinent d'altres animals són una «gran calamitat»:

«A otra la hicieron nacer de la abeja: es afortunado el que la hace suya; ésta sola no

da lugar a murmuraciones y la hacienda florece y aumenta por su causa. Amante de su

marido, envejece junto a él, que la ama a su vez, y engendra una prole hermosa y de

ilustre nombre.  Llega a  ser ilustre  entre  todas  las mujeres y la envuelve una gracia

divina. No le gusta sentarse en las reuniones de las mujeres, en que se habla de historias

de amor.» (Semònides. 83-91. Compilació i traducció de Francisco R. Adrados).

El text reflecteix perfectament com socialment es creia que havien de ser les dones:  esposes

fidels als marits però també dones fèrtils i mares de fills legítims que esdevindran ciutadans.  La

participació a  les Tesmofòries consolidava l'estatus civil de la dona casada i mare d'atenesos,  que

tindrà la funció de transmetre aquest estatus cívic als seus descendents. Demèter actuava com a

protectora de la dona en tant que component d'una família, esposa sotmesa a les lleis de la ciutat

(Camps i Gaset, 1985, 209).  Però es creu que no serien  les milers de dones de ciutadans les que

participarien  en aquest festival durant els dies corresponents. Probablement només hi assistien el

centenar  que  pertanyien  al  grup  de  mullers  de  ciutadans  aristocràtics  que  es  podien  permetre

abandonar les seves cases per dedicar-se a propiciar la bona voluntat de les divinitats Tesmòfores

(Dillon, 1963, 119). 

A Atenes i les altres polis, era una commemoració del retorn de Persèfone amb Demèter després

que hagués estat raptada per Hades i portada al Inframón. Alhora, eren festes de la sembra, en les

quals les esposes de ciutadans es reunien i realitzaven sacrificis, tot i que amb la intervenció d'un

home en  el  moment  de  la  matança  que  suposadament marxaria  tot  seguit  (Dillon,  1963,  116).

Duraven tres dies, l'accés estava restringit exclusivament a les dones i l'únic animal que s'utilitzava

en els ritus era el  porc.  D'aquesta manera conformaven un espai zelosament tancat a qualsevol

presència masculina –a excepció del sacrificador  en un moment puntual–.  Les participants havien

10 S'ha confirmat amb estudis actuals que aquesta planta conté vitexina, una substància d'efectes sedants (Detienne, 
1983, 163).
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de ser necessàriament esposes oficials, per tant Iriarte (2002, 16) interpreta el fet d'assistir-hi com

una prova de la legitimitat de les seves aliances conjugals. El lloc on es celebraria seria la Pnix11,

segons aquesta autora. Però altres evidències mostren que seria més probable que es reunissin en un

altre lloc.  L'obra Les Tesmofòries fan diverses referències a aquest emplaçament,  com la següent:

«...  ya  izan en el  templo de las diosas Tesmóforos  la  señal  de la Asamblea» (Aristòfanes.  Les

Tesmofòries. 276. Traducció de Francisco R. Adrados). Sí seria cert doncs, que les dones encetaven

cadascun dels dies com una assemblea de ciutadans a la Pnix però no significava que es fes allà

concretament, sinó que es situarien al Tesmoforion que hi havia a l'acròpolis.

En aquest espai ritual, les  participant reproduirien l'estructura de govern de la  polis celebrant

assemblees presidides per notables, les quals rebien el nom de magistrades,  árchousai. L'objectiu

polític de les Tesmofòries es detecta,  de fet,  en la pròpia finalitat del ritus, doncs aquesta festa

afavoria la reproducció de la ciutat tant en allò que refereix al naixement dels fills legítims com a la

subsistència col·lectiva que implicaven les bones collites. Demèter la Nutrícia era la protectora de

les matrones, dea a la qual les mares i les acabades de casar que es preparen per ser-ho rendien culte

a  la  festa.  A la  vegada,  també  commemoraven  així  la  desesperació  en  la  qual  la  deessa  de

l'agricultura es va sumir davant de la pèrdua de la seva única filla (Iriarte, 2002, 135). 

Cadascun dels tres dies d'aquesta festa es dedicava a una activitat: 

-  en el primer  dia,  anomenat  Anodos,  es  feia  l'ascens  al  santuari  de  les  dees  Tesmòfores,  i

segurament era el moment en què es duia a terme el sacrifici dels garrins que tot seguit s'explicarà;

-  Nesteia,  la  segona  jornada,  era  quan  es  realitzava  el  dejuni  i  les  participants  romanien

assegudes al terra la major part de l'estona, reproduint la tristesa de la mare davant la pèrdua de la

seva filla.  El dol i el dejuni es duien a terme com a símbol  de que la llavor havia desaparegut  i

semblava que la vida també  encara que en realitat es trobés sota terra i renasqués posteriorment,

com Persèfone en el mite (Camps i Gaset, 1985, 335);

- per últim a la Kalligéneia, com era dit el tercer dia, es dedicava especialment a la propiciació

de la fecunditat humana, a través d'un sacrifici i l'àpat final en comú comportaven un moment de

joia i de celebració, doncs representava el retorn de Persèfone. 

El sacrifici que es realitzava a  l'Anodos i pel qual hi intervenia l'únic home que tenia permès

l'entrada  a  les  Tesmofòries,  era  de  garrins. Durant  els  tres  dies  anteriors,  els  animals s'havien

mantingut en un estat permanent de puresa i després de ser sacrificats eren llançats en fosses. Les

restes que es recollien més tard s'escampaven pels altars, com un adob que es llançava al camp per

11 Turó on es reunia l'assemblea de la polis i en la qual només assistien els ciutadans atenesos.
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propiciar una bona collita (Dillon, 1963, 114). Els garrins mateixos eren considerats un símbol de

fecunditat, doncs els múltiples naixements que tenien les truges es veien com una representació de

la fertilitat animal, humana i  agrícola.  Aquesta estava destinada  a assegurar la continuïtat d'una

estructura política,  doncs es necessitava criar nous ciutadans per a què la  polis atenesa es pogués

mantenir i així garantir la subsistència col·lectiva. Les festes de Demèter i Persèfone representaven

la confirmació d'aquest fet i que la dona, malgrat ser un mal ambigu, es mantenia dins de l'ordre

civilitzat, l'ordre de la família i de la sexualitat legítima (Camps i Gaset, 1985, 302). 

Adònies

Les Adònies es celebraven a Atenes vora el segle V aC  i eren realitzades a la primavera  en

commemoració a la mort prematura d'Adonis,  un jove que va esdevenir amant de la dea Afrodita

però que va morir sobtadament per l'atac d'un senglar, el qual algunes versions afirmen que va estar

enviat per  un gelós Ares que volia recuperar a la seva companya. Es tractava d'una festa que les

institucions toleraven degut a que socialment era enormement popular. Al contrari del cas de les

Tesmofòries, no eren oficials –veiem que a la taula de les festes oficials ateneses no hi apareix– ni

estaven finançades per la  polis.  Era de caire privat perquè es realitzava en cases particulars  i els

participants eren les concubines, les heteres i els clients o amants a qui convidaven (Detienne, 1983,

142).  En canvi  Dillon  (1963, 165)  afirma que només les  esposes hi participaven, les prostitutes

òbviament també ja que tenien a Afrodita com a patrona i es creu que els metecs podrien realitzar

algun tipus de celebració semblant.  Però segons aquest autor no hi hauria intervenció masculina.

Les Adònies doncs, entrarien dins del grup de festes exclusivament femenines, amb les quals grups

de dones s'apartaven temporalment de la companyia dels homes (Dillon, 1963, 167). 

La difusió del culte a Adonis es pot atribuir a la influència síria, que emmarcava el seu mite dins

del cicle  d'Afrodita.  Era  un ritus molt  atractiu  per celebrar doncs implicava reunir-se  de forma

privada als terrats de les cases. A més, estava relacionat amb Afrodita, una de les dees més properes

a les dones (Dillon, 1963, 166). A les Adònies es realitzaven els anomenats “jardins d'Adonis”, que

consistia en  col·locar al terrat de la casa  recipients dins dels quals  es sembraven grans.  Aquestes

plantacions eren regades amb aigua calenta, fet que provocava que germinessin de seguida però no

trigaven en assecar-se.  Les dones, davant el seu “jardí” marcit, ploraven (Grimal, 1987, 186).  Era

una manera simbòlica de lamentar la sobtada mort de l'amant de la deessa, ara convertit en divinitat

de la vegetació i la joventut efímera. Les dones duien petites imatges del jove com a cadàvers per

enterrar  i  portar  en  les  processons  funeràries  que  es  feien  pels  carrers,  realitzant  falsos  ritus

d'enterrament.  Després es feia un  pannychis –celebració de tota una nit–,  que es caracteritzava

perquè sovint les participants solien fer molt de soroll ballant sobre els terrats. Era un lament seriós,
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encara que prevalia l'atmosfera festiva amb les dones reunint-se per a la celebració (Dillon, 1963,

163). 

Pels atenesos aquestes festes eren sinònim d'excés i de disbauxa femenina com bé mostren els

següents fragments de  Lisístrata en què el Conseller ho critica:  «¿És que ha esclatat de sobte el

llibertinatge de les dones [...] i els planys per Adonis, per damunt de les teulades, com els que vaig

sentir un dia que estava a l'assemblea?» (Aristòfanes. Lisístrata. 390-392. Traducció de Joan Pagès

Cebrián). Aquí s'observa com la mort del jove s'honorava amb un gran xivarri i cridòria, ja que se

sentia des d'on els homes estaven reunits. El tipus de comportament  era totalment contrari al que

era ben vist, per aquest motiu segurament la festa es feia de manera privada, així les dones podien

deixar-se anar amb més llibertat sense implicar un escàndol  significatiu. Segons Detienne (1983,

143-144), que afirma l'assistència d'homes, durant el seu transcurs eren freqüents els jocs de plaer

entre els amants, embriaguesa, converses obscenes, entre d'altres.  Les  dones utilitzaven aromes i

perfums, a la vegada que també s'engalanaven amb joies. Fos com fos, els actes s'emmarcaven en el

context mític i sota la celebració de les Adònies,  per la qual cosa  eren considerats amb un valor

quasi ritual, en cas contrari possiblement no hi hauria hagut tanta permissivitat. De totes maneres, el

fet que el ritual estigués dedicat a dues divinitats que eren amants, ja de per sí podia intuir quelcom

sobre la dinàmica que hi hauria a la festa, independentment de si hi havia presència masculina o no.
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CONCLUSIONS

Al llarg de tot l'estudi s'ha pogut anar veient com en tots els casos la manera de participar i qui

ho podia fer estava subjecta a diverses condicions molt estrictes i concretes. Això era degut a que,

excepte casos comptats, l'assistència a les citades celebracions implicava la pertinença al grup de

ciutadans  d'Atenes.  Per  tant  no  ha  d'estranyar  que  hi  haguessin  tantes  condicions  per  estar  a

aquestes festes, doncs la mateixa legislació era estricta per restringir al màxim el dret a ciutadania ja

que així es promovia l'exclusivitat del conjunt social en qüestió. Això va propiciar a establir tota una

sèrie  de  ritus  en  els  quals  s'havia  de  participar  si  es  volia  considerar  oficialment  ciutadà:  era

imprescindible ser descendent d'atenesos, que el pare l'admetés com a fill seu, els nois havien de ser

acceptats a la fratria de la seva família, les noies demostrar la seva condició de parthenos i eugeneis

en les festes, que el matrimoni fos reconegut per la fratria del  espòs,  participar a les Tesmofòries

com a comprovant d'aquesta legitimació i que la dona s'havia casat amb un ciutadà de ple dret. En

aquest  grup  de  celebracions  no  s'inclouen  les  Adònies  degut  a  que  no  era  un  festival  oficial

promogut per la polis sinó que era una iniciativa privada. Més enllà de discutir sobre qui hi assistia i

qui no,  l'essència mateixa de la  festa  ja és prou reveladora per intuir  el  perquè de la  seva no-

oficialitat.  I  és  que propiciava  una  imatge  de  les  dones  que  no era  la  que li  interessava  a  les

institucions ateneses, preocupades pel manteniment d'una estructura política que es basava en els

ciutadans nascuts i educats per les esposes legítimes.  En contraposició hi havien les Tesmofòries,

que sí eren una festa oficial, inclús finançada per la polis.

Curiosament,  dues  de  les  deesses  verges,  Atena  i  Àrtemis,  participaven  activament  en  la

transició de les ateneses en el seu pas de noies a dones a partir dels papers com a  canèfores i

d'”ósses” a les Braurònies.  Això es devia al gran simbolisme  que hi havia en les ofrenes  dutes a

terme a cada divinitat i en quin moment, doncs cadascuna tenia la seva funció imprescindible i era

molt important no oblidar d'honorar a cap quan calia, ja que es corria el risc de patir la seva fúria.

Els mites estaven plens de casos en què algú rebia un gran càstig per haver fet enfadar una deïtat,

per tant la gent sabia què li podia passar i com evitar-ho.  La relació de  vers les divinitats era de

respecte però també temor.  Per aquest motiu el ritual de pas més rellevant per ambdós sexes, el

matrimoni  en la  dona i  l'acceptació dins  la  fratria  en l'home,  anava acompanyat  de nombrosos

sacrificis i ofrenes a un gran nombre de déus i deesses per propiciar-ne el seu favor.  I és que es

considerava que això era clau per a un bon futur. Qualsevol problema que hi hagués més endavant

s'associava a una transició mal feta o que alguna deïtat s'havia sentit ofesa en algun moment. 
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D'entre els elements a destacar, s'observa una certa ambivalència entre el fragment de text que

s'ha citat  d'Hesíode  evocant a  una noia  engalanant-se pel  casament  i  l'ideal  de dona promogut

socialment  que  és  el  model  mélissai,  de  les  abelles,  consistent  en  dedicar-se  a  les  tasques

domèstiques  i  rebutjar  els  perfums  i  qualsevol  tipus  d'element  seductor.  Per  tant  veiem  com

interessava que la dona es guarnís en el moment del matrimoni per agradar al marit però després, un

cop ja casada, no era ben vist que s'arreglés massa per por a que fos seduïda per un altre home. Les

esposes calia que fossin senzilles i dedicades a la casa i als fills, per al plaer ja hi havien les heteres,

elles sí que s'engalanaven. 

Evidentment tot aquest conjunt de normes que significaven l'ideal al qual les dones s'havien de

cenyir socialment aquí s'ha vist molt per sobre i generalitzat. I és que no tots els qui vivien a Atenes

eren  considerats ciutadans, ni totes les dones es quedaven a casa cuidant dels fills perquè en les

famílies més pobres  es necessitaven quantes més mans millor per treballar i mantenir l'oikos.  No

s'han tractat els casos o situacions especials que de segur que es produïen, ja que l'objectiu d'aquest

treball  era  veure el  model  que es difonia  religiosa i  socialment  en ambdós sexes.  I  és  que els

diversos  ritus  que  tant  les  dones  com els  homes  realitzaven  durant  la  seva  infantesa  estaven

destinats a preparar-los per a tenir una bona transició cap a la edat adulta. Un cop assolien el nou

estatus, s'havien de dedicar a acomplir el seu deure vers la polis, ells el de participar políticament

com a ciutadans i elles el de concebre fills legítims. Com ja s'ha descrit, els ritus de pas dels nois era

de caràcter  essencialment  polític ja que la finalitat era esdevenir ciutadans. En el cas de les noies

però, com que no podien ser ciutadanes havien de realitzar els seus ritus de pas en un altre àmbit, el

religiós. Per tant, tenint en compte aquest marc, es pot corroborar que la participació femenina era

molt freqüent en l'esfera religiosa de la polis, quelcom que s'ha negat massa vegades.
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