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«De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el ser más 

desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y 

tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males. Y la prueba decisiva reside 

en tomar a uno malo, o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del 

marido y tampoco les es posible repudiarlo. Y cuando una se encuentra en medio de 

costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para 

saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho. Y si nuestro 

esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos 

el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable, pero si no, mejor es morir. Un hombre, 

cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de casa y calma el disgusto de su 

corazón [yendo a ver a algún amigo o compañero de edad]. Nosotras, en cambio, tenemos 

necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta a de 

peligros, mientras ellos luchan con la lanza. ¡Necios! Preferiría tres veces estar a pie firme 

con un escudo, que dar a luz una sola vez». 

Eurípides, Medea, 230-251 
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Resumen 

Este trabajo de investigación atiende a los sucesos más crueles en el contexto de 

la guerra de Troya que tuvieron lugar en las vidas de las troyanas más relevantes de 

la Ilíada de Homero, siendo estas Criseida, Briseida, Hécuba, Políxena, Casandra y 

Andrómaca. Sobre todo, centramos la atención en la degradación social que vivieron 

la mayoría de las mujeres troyanas tras la toma de su ciudad. Sin embargo, en 

contraposición está Helena, figura que también estudiamos, quien siempre conserva 

una posición acomodada. Así pues, analizamos el papel de la mujer griega en la 

Antigua Grecia y las consecuencias que podía sufrir fruto del conflicto bélico, asunto 

que nos ha llevado a establecer una comparación con las mujeres de una guerra mucho 

más actual: la guerra de los Balcanes.  

Abstract 

This research work deals with the most cruel events that took place in Homer's 

Iliad's to the most important Trojan women's lives, these being Chryseis, Briseis, 

Hecuba, Polyxena, Cassandra, Andromache and also Helen, once The Trojan War is 

over. Above all, this work focuses on the social degradation most Trojan women had 

to suffer after the fall of their city. However, in contraposition, there’s Helen, character 

that is also studied, who always keeps a comfortable position. Besides that, the work 

treats the role that women played in the Mycenaean times of Greek society and the 

consequences that they could suffer due to ther war conflict, which takes us to 

establish a comparison with women from a more recent war: the Balkan War.  
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1. Introducció 

La figura de la dona és un element molt emprat en la literatura des de sempre, 

tant com a font d’inspiració o com a qüestió central d’una obra interpretant un 

personatge principal o secundari. Per tant, analitzar el tractament de la dona en les 

obres literàries és una bona base per un treball de recerca. No obstant això, resulta molt 

més interessant estudiar la perpetuitat que han tingut els personatges femenins 

pertanyents als models clàssics literaris al llarg del temps. Per aquesta raó, tot i que la 

meva idea principal era abordar la mitologia en alguna obra literària d’actualitat, quan 

em va ser proposat el tema que aborda aquest treball de recerca vaig pensar que la 

idea de tractar el destí de les dones homèriques més importants que apareixen en la 

Ilíada, també conegudes com algunes de les heroïnes de la mitologia grega, seria 

interessant.  

D’aquesta manera, els objectius d’aquest treball són, en primer lloc, conèixer i 

analitzar la situació social de la dona en la Grècia antiga, intentant acotar la informació 

en el marc de l’època micènica, ja que és en aquesta època quan té lloc la guerra de 

Troia. En segon lloc, tractar amb profunditat cadascun dels personatges femenins 

rellevants en la Ilíada d’Homer, ja sigui per estatus, protagonisme o rellevància en el 

desenvolupament de la trama.  En concret, aquest punt representa el propòsit 

principal que persegueix aquest treball: investigar quin final van tenir Hècuba, 

Políxena, Cassandra, Andròmaca i Helena després del saqueig i l’incendi de Troia i 

exposar Criseida i Briseida com a exemple per il·lustrar el tractament de les dones com 

a botins de guerra. I, finalment, proporcionar unes conclusions que reflecteixin els 

objectius del treball, i en conjunt reproduir una reflexió sobre el paper de la dona en 

la Grècia antiga en temps de guerra, tot fent una comparació entre la guerra de Troia 

i la guerra dels Balcans centrant l’atenció en el dany causat a les dones.  

Per tal d’aconseguir els objectius esmentats anteriorment he seguit una 

metodologia concreta basada en la lectura i la investigació. Sobretot, m’he centrat en 
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articles universitaris facilitats per la tutora del treball de recerca. Alguns d’aquests 

articles tracten la situació social de la dona a l’antiga Grècia i altres tracten figures 

femenines concretes entre les quals es troben les dones anomenades anteriorment. No 

obstant això, no només m’he basat en articles sinó que també he consultat llibres que 

tracten la situació de les dones homèriques, com Las mujeres de Homero de Manel García 

Sánchez. A més a més, he llegit i consultat, de forma total o parcial, obres clàssiques 

com ara algunes tragèdies d’Eurípides o Èsquil, les Posthomèriques del poeta èpic Quint 

d’Esmirna, la Biblioteca d’Apol·lodor, les Faules d’Higini, l’Eneida de Virgili i, per 

descomptat, la Ilíada d’Homer, així com l’Odissea.  Un llibre que ha servit de guia per 

al desenvolupament del treball ha estat el Diccionari de mitologia grega i romana de Pierre 

Grimal. Cal indicar, abans de prosseguir, que moltes de les fonts clàssiques, com són 

les tragèdies, són molt posteriors a la suposada escriptura dels poemes homèrics, però 

ajuden a la transmissió del mite i són fidels a la història, en major o menor mesura, 

reflectint correctament la figura de les dones que tracta aquest treball. 

Amb tot, aquest treball està acompanyat per un resum a mode de context de la 

guerra de Troia per situar al lector en els esdeveniments previs al captiveri de les 

princeses i reines troianes. A més a més, també ofereix imatges de vasos ceràmics on 

hi ha il·lustrats alguns moments clau dels successos que tenen lloc en les vides de les 

troianes que tracta aquest treball. Finalment, les cites d’obres clàssiques proporcionen 

veracitat a les explicacions al mateix temps que les justifiquen. 
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2. El paper de la dona en la Grècia Antiga. 

2.1. Concepció i situació social de la figura femenina 

La figura femenina era considerada un defecte per a la societat de la Grècia 

Antiga. Es creia que el cos femení estava inacabat (ja que mancava de semen masculí) 

i es considerava que el cicle menstrual i la pèrdua de sang representaven un símbol de 

la inferioritat i la impuresa de la dona, de manera que quedava “justificada” la 

inferioritat femenina respecte a l’home. De fet, ja des del naixement d’un nounat 

s’establien els rols de gènere segons el sexe d’aquest i, en el cas que fos una nena, era 

instruïda en les “tasques pròpies del seu gènere” com a mestressa de casa des de ben 

aviat: a les nenes se’ls ensenyava a filar, teixir, brodar i a realitzar tasques domèstiques. 

A partir d’aquesta etapa de la seva vida la seva única distracció era fer aquest tipus de 

tasques parlant al llindar1 o als patis interns de la casa. 

La vida de les dones de la Grècia Antiga tenia lloc fonamentalment a l’interior 

de l’οἶκος2, especialment a la zona reservada a elles, el gineceu. Sovint allí vivien les 

àvies, les mares i les netes juntament amb les serventes, les esclaves i els nens i nenes 

petits. També s’hi incorporaven les mainaderes al arribar els fills de la dona de la casa 

per a la seva cura. Aquesta situació era igualitària entre dones casades i solteres, doncs 

en ambdós casos es trobaven recloses en un “espai femení” interior, sempre 

emparades per un home. La situació que sí que es distingia era la de les dones humils 

i les benestants. Tot i que les dones humils disposaven d’un habitatge més petit, 

comptaven amb la possibilitat de sortir de casa amb més facilitat, degut a que la 

majoria estaven obligades a treballar fora per ajudar en l’economia familiar o sortir per 

a comprar. En canvi, les classes mitjanes o altes eren més estrictes pel que fa a les 

                                                
1 Entrada. 
2 Οἶκος ου ὁ casa, habitatge. 
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sortides, però disposaven de gineceus més amplis i de grans patis interiors on podien 

prendre l’aire protegides de les mirades de l’exterior. 

També existien diferències entre les dones esclaves, heteres o cortesanes3 i les 

dones gregues lliures4. La dona grega lliure podia considerar-se una afortunada tenint 

en compte la sort que corrien les esclaves i heteres o cortesanes: Les esclaves procedien, 

majoritàriament, de famílies de bàrbars o estrangers que per alguna raó  havien passat 

a ser esclaus a les ciutats gregues i havien engendrat fills, constituint famílies. Les 

quals gaudeixen d’un millor tracte eren les esclaves domèstiques, és a dir, les que 

s’incorporaven al servei d’una casa acomodada, ja que dins d’aquesta rebien un tracte 

prou considerat. Les més belles passaven a ser heteres, les quals eren instruïdes en l’art 

de la música i de la dansa i es dedicaven al plaer dels homes lliures5 que buscaven 

companyia. En canvi, la dona lliure era preparada des dels seus primers passos per al 

matrimoni.  

En les famílies benestants el més freqüent és que es tinguessin a dos o tres 

esclaves encarregades de realitzar les feines més pesades de la casa: portar aigua 

potable, encendre el foc, fer la massa i coure el pa, munyir les cabres, ocupar-se del 

corral, rentar la roba als bugaders, cardar la llana, fer el menjar, etc. Una altra situació 

molt diferent era la dels matrimonis d’economia domèstica precària. En aquests casos, 

el fet de cobrir les necessitats quotidianes es convertia en un art exclusiu de la dona, ja 

que havia de fer miracles per aconseguir estirar els queviures de manera que no faltés 

l’imprescindible per a la manutenció del dia a dia.  

Pel que fa a la perspectiva i els drets de les dones en la societat, és a dir, en els 

aspectes públics, eren gairebé inexistents, fins i tot, tot i que el terme ciutadana existia, 

les dones eren referides com la filla, la dona o la mare d’un ciutadà, és a dir, un home 

                                                
3 Els termes hetera o cortesana es refereixen a dona que exerceix la prostitució, sobretot de manera 

elegant.  
4 El terme dona lliure fa referència a una dona a la qual no li és pròpia la condició d’esclava.  
5 El terme home lliure fa referència a home al qui no li és pròpia la condició d’esclau. 
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era anomenat pel seu nom, en canvi, una dona era referida com un complement de 

l’home i sembla que només se la coneixia a través de l’home, com s’observa en les 

paraules de Zeus i Hera: 

Aleshores Zeus va dir a Hera, germana i esposa:«Finalment, venerable Hera, la d’ulls 

de vedella, has aconseguit fer aixecar Aquil·leu de peus lleugers. De tu deuen haver nascut 

els aqueus de testa cabelluda». 

Tot seguit, la venerable Hera, la d’ulls de vedella, li va respondre: «Crònida terriblíssim, 

¿quines paraules acabes de dir? Qualsevol humà, encara que sigui mortal i no sàpiga tantes 

coses, ha de complir amb un altre home. ¿Com jo, que em considero la primera de les dees 

per doble motiu, per naixement i perquè sóc anomenada esposa teva – tu que ets el sobirà 

de tots els immortals –, no hauria d’ordir desgràcies contra els troians, si estic enutjada 

contra ells?». 

Homer, Ilíada,  XVIII, 356-367 

Aquest fet es deu a que per considerar-se ciutadà calia exercir una funció en 

l’àmbit públic i les dones en quedaven totalment excloses, així com de les 

manifestacions cíviques, exceptuant alguna cerimònia religiosa, i tampoc tenien drets 

jurídics ni civils.  

No obstant això, tot i que l’opinió de la dona no es té en compte en l’àmbit 

públic, si que té importància entre les dones. Doncs, a pesar que no existeix un 

sentiment de cohesió grupal entre les dones pel que fa a la consciència de classe, 

l’opinió col·lectiva de les dones influeix en el comportament d’altres dones, degut que 

aquestes tenen la capacitat de causar la deshonra o vergonya de la seva família. Per 

exemple, en la Ilíada Helena es nega a compartir llit amb Paris per por a que, després, 

totes les troianes la censuressin: 

«Allí, jo no hi aniré – seria digne de retret – a preparar-li el llit. Més tard les Troianes 

es riurien de mi. Ja tinc prou penes al meu cor».  

Homer, Ilíada, III, 410-412 

Pel que fa al món privat de la dona podem dir, certament, que estava lligat als 

petits afectes relacionats amb l’àmbit domèstic grec. Per exemple, tots els elements 

utilitzats per a teixir, com la filosa i el ganxet, van ser tan propis de la dona grega que 
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era freqüent depositar-los a les tombes de les quals havien estat unes bones mestresses 

de casa. Sobretot, les dones gregues sentien un afecte personal pel cofre procedent de 

la llar paterna, on guardaven els seus estris més apreciats i útils. Per aquesta raó la 

representació de figures femenines, amb un bagul petit entre les seves mans o a la seva 

falda, va ser molt freqüent en els λήκυθος funeraris, com es pot veure en l’estela 

funerària següent, que tot i pertànyer a l’època classica i no l’arcaica no deixa de ser 

un bon exemple de l’iconografia de l’esmentat bagul, el qual solament podia 

compartir-se amb les velles dides o les esclaves: 

  

Il·lustració 1: Estela funerària d’Hegeso 

en la qual Hegeso es troba en els últims 

moments de la seva vida compartint el 

seu bagul d’objectes personals amb la 

seva esclava. Grècia, Museu 

Arqueològic Nacional d’Atenes. 

Approx. 410 a.C. 

     Il·lustració 2: Ampliació de la il·lustració 1. 

No obstant això, també s'associava a les dones els objectes de tocador, alguns dels 

quals tenien valor estètic i econòmic i, sobretot, els utensilis relacionats amb el món de 

la cuina i el menjar quotidià van ser els més propers a la dona grega. 

2.2. El matrimoni com a eina d’aliances i dominació 

El matrimoni és un altre aspecte important que cal considerar a l’hora 

d’analitzar el paper de la dona en la societat grega antiga, doncs en aquesta societat i 

pel que fa al matrimoni la dona tenia el valor d’un objecte d’intercanvi. No obstant 
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això, en altres casos, era considerada com una recompensa o com un premi, sobretot 

en les gestes bèl·liques i conquestes, com Agamèmnon li diu a Telamó: 

Et diré clarament tal com s’haurà d’acomplir: si Zeus, portador de l’ègida, i Atena ens 

concedeixen destruir ben emmurallada fortalesa d’Ílion, en primer lloc, després de mi, et 

faré a mans una recompensa, un trípode, o bé dos cavalls amb el carro i tot, o bé una dona 

que comparteixi amb tu el mateix llit. 

Homer, Ilíada, VIII, 286-291 

 El matrimoni més estès fins a l’època arcaica entre les famílies dels aristocràtics 

era el matrimoni amb ἕδνα6, que consistia en que el nuvi ofereia un conjunt de regals 

al pare de la núvia o tutor com a intercanvi per la núvia. Posteriorment la núvia aniria 

a viure a casa del marit o de el pare d'aquest, el seu sogre. 

[...] Lluny llençà del cap les cintes lluents, la diadema, la ret, el cordó trenat i el vel que 

li regalà Afrodita el dia que Hèctor de casc tremolós se la va endur del palau d’Eeció, quan 

li va donar un dot immens. 

Homer, Ilíada, XXII, 471-4727 

«Ara, si vols que jo lluiti i combati, fes seure els altres troians i tots els aqueus, i deixeu-

nos al mig a mi i a Menelau, favorit d’Ares, perquè en enfrontem per Hèlena i per totes les 

seves riqueses.»  

Homer, Ilíada, III, 67-708 

Tot i això, la dona no s’ha de veure com un objecte venut, sinó com una 

mercancia. Doncs en el món homèric el matrimoni és un tipus de relació política i, com 

a tal, s’ha de segellar el pacte amb l'intercanvi de regals; Per això, en el matrimoni amb 

ἕδνα, els regals no s’han d’entendre com un mer preu que pagar per la núvia, sinó que 

són el símbol material d’aliança entre dues famílies: en el món aristocràtic homèric, 

l’establiment de vincles entre famílies nobles de diferents comunitats era de vital 

importància, amb la finalitat de guanyar-se un aliat polític i econòmic, al qual demanar 

o atorgar ajuda en situacions crítiques. Per a legalitzar aquest tracte bidireccional que 

                                                
6 ἕδνον, -ου, τό regal del pretendent, regal de noces. 
7 La cita parla del matrimoni amb ἕδνα entre Hèctor i Andròmaca. 
8 La cita tracta del combat entre Menelau i Paris per Helena, esposa d’ambós homes, i pels ἕδνα. 
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s’establia entre les famílies, el vincle es feia visible per mitjà d’un intercanvi de regals 

encaminat a aconseguir un major control de la dona per part de l’home.  

D’altra banda, el matrimoni sense ἕδνα es tracta d’un tipus de matrimoni en el 

qual el pare dota a la núvia, i és el futur espòs qui s’integra a l’οἶκos d’aquell. En el cas 

que la núvia no tingués germans de sexe masculí, l’herència passaria a través d’ella al 

marit i als fills d’ambdós membres. Εn cas d’haver hereus de sexe masculí del pare, el 

nou espòs adquiriria una posició subordinada al cap de la família. Al nuvi se l’eximeix  

de l’aportació dels ἕδνα, tot i que, en ocasions, se li exigeix la realització d’alguna gesta 

en benefici del pare de la núvia, tot i que no sempre sigui així. 

Amb tot, la finalitat de la institució matrimonial era la reproducció del cos cívic 

i d’hereters legítims per a l’οἶκos familiar. En realitat, el matrimoni era un contracte 

entre el tutor de la noia i el pretendent, per tant, era impensable que l’opinió i la 

voluntat de les dones (ni la de la mare ni la de la filla) es tingués en compte. Això fa 

evident que els sentiments de les dones es tenien poc en compte. De fet, el normal en 

el matrimoni era que les dones acceptessin el marit escollit pels seus pares, tot i que 

no es descarta l’existència de matrimonis entre vertaders enamorats. 

En la Grècia antiga la castedat de la dona era un fet inqüestionable, en canvi, la 

moral permetia als homes tot tipus d’evasions extra conjugals , tant amb heteres com 

amb efebs9. En cas d’adulteri per part de la dona, la llei permetia a l’espòs ultratjat  

repudiar l’esposa i matar el seu rival. Inclús l’home també podia exercir el seu dret 

sobre les seves concubines, ja que la majoria vivien sota el seu sostre. Això sí, per sobre 

de tot estava la família, considerada com la institució fonamental de la πόλις  i dins 

d’ella, la pedra angular era, sens dubte, la dona-esposa, eficient i sotmesa. No obstant 

això, la gran paradoxa de la cultura grega és, precisament, que les seves heroïnes van 

                                                
9 Adolescent de bellesa afeminada. 
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deixar petjada com a paradigma de grans dones, amb una personalitat indestructible, 

capaces de gestes heroiques, continus sacrificis i venjances terribles. 

2.3. Funcions essencials de la dona 

En l’obra Oeconomicus (Οἰκονομικός) de Xenofont aquest adverteix que a una 

jove grega no se li exigia l’educació, ni la ciència, ni la cultura, només la modèstia, 

l’obediència i l’economia, és a dir, ser capaç d’administrar els recursos de la casa. 

Tenint en compte la concepció de la dona de la Grècia antiga es va establir que les 

funcions més importants de la dona, indiferentment de la seva condició social, eren la 

maternitat, la cura dels malalts, els ritus funeraris i la feina de filar. 

Sens dubte, d’entre totes les seves funcions, la maternitat era la feina més 

important de la dona grega antiga. De fet, només les dones que morien en el part eren 

dignes de morir, equiparant la seva mort als guerrers caiguts en combat. A més a més, 

tot i que quan una donzella es casava deixava de ser-ho, no era considerada totalment 

com a dona10 fins que no tenia el seu primer fill o, per defecte, una filla promesa de 

futures aliances, tot i que l’ideal era tenir un únic fill (mascle) per a defensar i protegir 

el patrimoni la memòria familiar.  

«Tot seguit vaig fugir a través de l’espaiosa Hèl·lada i vaig arribar a la fèrtil Ftia, mare 

de ramats, a casa del sobirà Peleu. Aquest em va acollir benèvolament i em va estimar tal 

com un pare estima el seu fill únic i nascut en edat avançada entre riqueses abundoses, i 

em va fer ric atorgant-me un poble molt nombrós». 

Homer, Ilíada, IX, 478-483 

Així, el veritable paper que jugaven les dones en la societat i que les convertia 

en individus que permetien garantir la vida i l’estabilitat dels Estats era la maternitat 

legítima, que representava el servei de les dones a la ciutat. El fet de ser mare era 

compensat amb un lloc d’honor dins la casa al qual ninguna altra dona podia accedir 

i comptava amb la protecció dels fills legítims en front als bastards que l’espòs podria 

                                                
10 La nena παρθένος (virginal)  passa a ser una νύμφη (núvia) quan es casa, pero no es converteix en 

γυνή (dona)  fins que no és mare. 
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haver tingut amb altres dones. D’altra banda, en els casos d’esterilitat es procedia al 

repudi de la dona. Així mateix, segons Aristòtil, les dones eren les responsables de les 

malformacions dels fills, mentre que els homes aportaven només les qualitats, per 

aquesta raó Hera es va veure obligada a amagar el seu fill Hefest, ja que aquest era 

coix de naixement. 

Un fet curiós és que avortar no estava prohibit a Grècia, però s’imposava la 

defensa dels drets del pare, pel qual les dones mai podien interrompre l’embaràs sense 

el consentiment del marit. Tampoc podien fer-ho les esclaves sense tenir el permís de 

l’amo. Tot això demostra que l’autoritat materna no era reconeguda a la Grècia Antiga, 

ja sigui en les dones mortas o en les deesses, fins i tot les mares no es podien anteposar 

als desitjos dels fills de participar en les guerres, com és el cas de Tetis i Aquil·les: 

Tot planyent-se profundament, Aquil·leu de peus lleugers va dir-li: «Mare meva, és cert 

que l’Olímpic ha acomplert per mi totes aquestes coses; però ¿quin goig hi tinc, després 

que ha mort el meu benvolgut company, Pàtrocle, que jo estimava per damunt de tots els 

companys, tant com el meu cap? L’he perdut. Hèctor l’ha matat i li ha trencat les 

magnífiques armes, una meravella de veure, precioses, que els déus obsequiaren a Peleu 

com a regal esplèndid el dia que et portaren al llit d’un home mortal. Tant de bo haguessis 

contnuat vivint entre dees marines, i Peleu hagués pres per esposa una mortal. Ara, però, 

ha estat així, perquè en el teu ànim fos infinit el dol per la mort d’un fill, que tu no rebràs 

mai més de tornada al teu casal, ja que el meu cor m’incita a no continuar vivint ni a ser 

entre els homes, si abans Hèctor no per la vida abatut per la meva llança i així pagui per 

haver fet presa seva el Menecíada Pàtrocle.» 

Homer, Ilíada, XVIII, 78-93 

L’altre àmbit en el qual intervenien les dones era el de la mort, de nou amb la 

funció de cuidadores, com en el naixement, ja que en la Grècia Antiga només es 

recorria al metge en casos greus, en cas contrari eren les dones de la casa les quals 

s’ocupaven de la infermeria. De fet, es visible de forma molt nítida el paper femení en 

els rituals i cerimònies de mort, doncs les dones ocupaven les funcions relacionades 

amb l’enrenou, el xivarri  i el desordre. Així doncs, molts cops eren contractades dones, 

les denominades ploramorts, per a cantar, de manera fossin les dones de les famílies 

gregues benestants les quals portessin la dura càrrega d’alterar el seu ànim en senyal 

de dol pel difunt. Tot i que, per exemple, en la Ilíada són les pròpies dones de la família 
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reial qui inicien els plors pels seus difunts.11 A més a més, les dones també eren les 

encarregades de tenir cura de les tombes dels difunts, del col·locar-hi ornaments, 

arreglar les tombes i de fer les libacions.12 

A diferència de la vida física, en el més enllà de la cultura grega no es distingia 

entre homes i dones, ambdós eren iguals en el seu últim viatge. 

Tot i que les seves funcions essencials eren la reproducció i les cures, les feines 

domèstiques no eren menys importants, doncs la tasca tèxtil es situava com una de les 

feines més desitjables per a les dones i el treball de la llana es situava com un dels 

símbols fonamentals de la feminitat en el món grec antic. És més, a la Ilíada d’Homer 

es mostra el fidel reflex de la societat aristocràtica i mítica de Grècia. Doncs són molts 

els moments en els quals són descrites situacions en que les dones apareixen filant: 

«Desventurada, no tàfligeixis gaire en el teu cor, perquè ningú no em precipitarà a 

l’Hades contra el meu destí. T’asseguro que, de la seva sort, no se n’ha escapolit cap dels 

humans, ni covard valerós, tant bon punt ha nascut. Apa, vés-te’n a casa i dedicat a les 

teves feines de la filosa i dels teler i ordena a les serventes que se’n vagin a la feina. La 

guerra incumbeix a tots els homes que han nascut a Ílion, i sobretot a mi». 

Homer, Ilíada, VI, 486-493 

Amb tot, el treball tèxtil era un dels pilars de l’economia grega, així com una de 

les majors aportacions de les dones a l’economia familiar, tant lliures com esclaves 

eren valorades en gran mesura per la seva bellesa com per les seves habilitats en el 

treball de la llana. 

 

 

 

                                                
11 Veure Hècuba, Cassandra i Andròmaca. 
12 Cerimònia religiosa que consistia en vessar vi o un altre líquid en honor dels déus. 
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3. Contextualització de la guerra de Troia 

Per tal d’aproximar-nos a les troianes tractades a continuació, cal tenir en 

compte on comencen les seves ferides i d’on provenen aquestes dones per tal 

d’entendre l’horror i els canvis que es produiran a les seves vides un cop Troia sigui 

vençuda. 

Tot comença amb el rapte o la fugida d’Helena, la pressumpta causa que motiva 

la guerra de Troia. Així, en aquesta guerra s’enfronten els troians i els aqueus o dànaus, 

grup format per diversos pobles grecs que ajudaren Menelau, el marit d’Helena i, per 

tant, rei d’Esparta, a recuperar la seva esposa, ja que aquesta havia fugit cap a Troia 

amb Paris, un dels fills de Príam, el rei de de Troia, i, per tant, príncep troià.  Entre el 

grup d’homes format pels aqueus que s’enfrontaven als troians s’hi troben dos noms 

coneguts: Agamèmnon, germà de Menelau i rei de Micenes, i Odisseu, rei d’Ítaca 

conegut pel seu enginy.  L’acció, com el propi nom de la guerra indica, té lloc a Troia. 

La guerra va durar deu anys, durant els quals van tenir lloc nombrosos esdeveniments 

i moltes morts per part d’ambdós bàndols, entre els quals també participaren els déus. 

Mentre els homes combatien, les dones que nosaltres anem a tractar, o bé reposaven 

en el palau d’Ílion, com ara Helena, Hècuba, Andròmaca, Cassandra i Políxena o bé 

en el campament aqueu, on eren objecte de plaer i diversió, com és el cas de Criseida i 

Briseida, dones preses com a botí de guerra. La veritat és que les dones no van tenir 

un gran protagonisme durant la guerra, sinó que és després d’aquesta quan 

sobresurten. 

Les morts que, sens dubte, afecten amb major impacte la trama de la història 

són la de Pàtrocle i Hèctor. Doncs Hèctor, fill excel·lentíssim de Príam, príncep troià i 

encarregat de defensar Troia en la guerra, va ser qui va matar a Pàtrocle, gran amic del 

guerrer Aquil·les i partícip en la guerra. La mort de Pàtrocle va motivar el retorn 

d’Aquil·les a la guerra, ja que aquest va decidir abandonar el combat per la falta de 

respecte i honor d’Agamèmnon cap a ell. Més endavant Aquil·les vengà la mort de 
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Pàtrocle matant a Hèctor, fet que va causar un gran dolor a la seva mare Hècuba, la 

seva germana Cassandra i la seva esposa Andròmaca, però també a tots els troians i 

troianes per la gran estima que tenien al fill de Príam. Fins i tot, es podria considerar 

que la mort de Pàtrocle i la d’Hèctor van ser els detonants per la derrota de Troia, 

doncs, com és dit anteriorment, la mort de Pàtrocle motiva la tornada d’Aquil·les a la 

guerra, qui matà Hèctor i així la ciutat de Troia es va quedar sense el seu millor guerrer.  

No obstant això, la derrota completa de Troia no es va produir fins que Odisseu 

va proposar la coneguda estratègia del cavall de fusta, un cop els troians havien donat 

fi als funerals d’Hèctor: Els aqueus van construir un gran cavall de fusta per oferir-lo 

als troians com a afrenta de pau. Tot seguit, els troians van acceptar-lo i el portaren 

dins Ílion, però el que no sabien és que a l’interior del cavall hi havia aqueus amagats. 

Aquests, al caure la nit, van sortir del seu amagatall sembrant el caos i van obrir les 

portes de l’emmurallada Ílion deixant entrar els seus companys que restaven en les 

naus aquees amagades de la vista dels troians. D’aquesta manera els aqueus van 

vèncer els troians i van guanyar la guerra. Llavors, com a vencedors, els aqueus van 

endur-se les dones de la família reial i les van sortejar com a botí de guerra, menys a 

Helena, qui va tornar a la seva pàtria, Esparta, amb Menelau. Tot seguit, es tracta el 

destí que els espera a cada una de les protagonistes d’aquest treball de recerca, menys 

Criseida i Briseida, sobre les quals es tracta la seva postura com a botins de guerra. 
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4. Figures femenines: les infortunades troianes 

4.1. Criseida (Χρυσηίς) 

Criseida és la filla de Crises, sacerdot d’Apol·lo, pertanyent a la ciutat de Crisa, 

a Tròade. En el desè any de guerra contra Troia, Agamèmnon i Aquil·les participaren 

en diverses incursions de pirateria contra les ciutats dels voltants de Troia. Com a botí, 

Aquil·les es va quedar amb Briseida, i Agamèmnon amb Criseida. El seu paper és 

totalment passiu, és a dir, només es menciona el seu nom per referir-se a les accions 

dels homes que l’envolten, sent aquests Crises, Agamèmnon i Aquil·les, o els seus 

sentiments. No obstant això, la seva participació en la trama és decisiva pel 

desenvolupament d’aquesta en l’últim any de guerra. En un principi Criseida havia 

de ser una més entre les dones captives dels aqueus, malgrat que el seu pare va acudir 

a les naus dels aqueus amb un gran rescat per alliberar la seva filla, però l’Atrida 

Agamèmnon va negar-li la compensació:  

«Que jo no et trobi, ancià, prop de les còncaves naus, ni perquè ara t’hi entretinguis ni 

perquè més endavant hi tornis. Per a res no et serviran ni el ceptre ni les ínfules del déu. A 

ella, no la vull deixar anar. Abans la vellesa l’aplacarà a casa meva, a Argos, lluny de la 

pàtria, fent anar el teler i compartint el meu llit. Vés-te’n, no m’irritis, si és que vols marxar 

sa i estalvi».                            

Homer, Ilíada, I, 26-32   

 

Il·lustració 3: Crises suplica a Agamèmnon 

que li torni la seva filla Criseida. Crater de 

Pulla de figures vermelles. Approx. 370-360 

a.C. Paría, Musée du Louvre. 

Llavors, Apol·lo va enviar una 

malaltia maligna anomenada pesta, que 

queia en forma de fletxes com una pluja 

sobre el campament del aqueus. Més tard, 

Calcas, home molt hàbil en els àugurs que 

va guiar les naus aquees fins a Ílion, va 

rebel·lar a Aquil·les la raó de la còlera 

d’Apol·lo: 
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  Aleshores l’irreprensible endeví es va animar i va respondre: «No està queixós Apol·lo per una 

promesa incomplerta o per una hecatombe, sinó pel sacerdot que Agamèmnon ha deshonorat, i 

no li ha tornat la filla ni li ha acceptat el rescat. Per això l’Arquer ens ha donat patiments i encara 

ens en donarà. I no apartarà dels dànaus la terrible pesta, fins que lliuri al seu pare la donzella 

d’ulls vivaços, sense pagar ni rescat i dugui a Crisa una sagrada hecatombe. Aleshores, havent-

lo aplacat, potser podriem convèncer-lo». 

Homer, Ilíada, I, 92-100 

Finalment, l’assemblea dels soldats grecs va obligar a Agamèmnon a retornar 

Criseida al seu pare, però l’Atrida, al seu torn, va obligar a Aquil·les a cedir-li Briseida, 

de la qual parlarem en l’apartat següent. Llavors, Aquil·les, furiós i dolgut, no va tenir 

cap més remei que entregar Briseida a Agamèmnon. En aquest punt comença la còlera 

d’Aquil·les, que va provocar que aquest es retirés del combat. 

«Mirant-se’l amb un esguard ferreny, Aquil·leu de peus lleuger els va dir: [...] Ara 

me’n vaig a Ftia, perquè és molt millor retornar a casa amb les naus encorbades. Mentre 

aquí sóc deshonorat, no penso pas augmentar-te fortuna i riquesa». 

Homer, Ilíada, I, 148-171 

Ara bé, Higini, conta una versió diferent sobre el retorn de Criseida al seu pare: 

Así pues, Agamenón le devolvió a Criseida encinta al sacerdote. Ella, aunque dijo que 

no había sido tocada por él, llegado su momento parió al pequeño Crises, y adujo que lo 

había concebido de Apolo.  

Higinio, Fábulas, CXXXI, 2 

Malauradament, no es coneixen altres dates sobre Criseida més enllà 

d’Higini, per tant, donarem per acabada, en aquest punt, la seva història. 
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4.2.  Briseida (Βρισηίς). 

Briseida, o també anomenada Hipodamia, és filla de Brises, germà de Crises i 

sacerdot o rei de la ciutat de Lirneso, la qual va ser una de les ciutats preses i 

saquejades per Aquil·les amb companyia d’Agamèmnon, com s’ha dit anteriorment. 

Aquil·les va emportar-se  Briseida com a captiva de guerra i de concubina, de qui es 

diu que era molt bella,  després de matar els seus germans i el seu marit Mines. Llavors, 

per consolar Briseida, Pàtrocle li va prometre que Aquil·les la faria la seva esposa i 

aquesta es va convertir en l’esclava preferida del guerrer, amb la qual sembla que 

mantenia un amor correspost. Quan l'assemblea dels grecs va obligar a Agamèmnon 

a tornar Criseida al seu pare, aquest va obligar a Aquil·les a cedir-li Briseida, fet que 

motiva la còlera d’Aquil·les, tot i que no queda clar si Aquil·les sent dolor per pèrdua 

de Briseida o si és causat pel seu orgull ferit. En tot cas, furiós i adolorit, Aquil·les es 

va negar a participar en el combat contra Troia. 

Aleshores Aquil·leu, plorant, de seguida se n’anà a seure lluny dels seus companys, a 

la vora de la mar escumosa, mirant les aigües vinoses. Aixecant les mans va pregar 

insistenment a la seva volguda mare: «Mare, ja que em vas infantar per tenir una vida tan 

breu, Zeus olímpic altitonant almenys m’hauria de concedir honor; en canvi, fins ara no 

m’ha recompensat gens. Car a mi, l’Atrida, el gran sobirà Agamèmnon, m’ha deshonorat; 

m’ha pres el botí i el reté després que me l’ha arrabassat». 

Homer, Ilíada, I, 348-356 

Després de l'atac troià al campament aqueu, Agamèmnon va veure que tot 

estava perdut si Aquil·les no tornava al combat. Per aquesta raó va haver de 

reconciliar-se amb Aquil·les i li va dir que li retornaria Briseida. A més a més, també li 

va prometre la mà d’una de les seves filles i valuosos regals. No obstant això, Aquil·les 

es mostrava inflexible, doncs no va ser fins després de la mort de Pàtrocle13, el seu 

estimat, quan el guerrer es va proposar tornar al combat per venjança contra Hèctor. 

                                                
13 Pàtrocle va demanar permís a Aquil·les per lluitar en la guerra defensant els grecs que estaven sent 

atacats pels troians. Aquil·les va accedir i li va deixar la seva armadura a Pàtrocle. Llavors, en la 

batalla, Hèctor va matar a Pàtrocle, a qui havia confós amb Aquil·les degut a l’armadura. 
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Llavors li van ser oferits els obsequis d’Agamèmnon, incloent Briseida. I així es van 

reunir els grecs per concretar les estratègies de guerra. 

«Llavors Aquil·leu es va aixecar entre els argius amants de la guerra i va dir: «Pare 

Zeus, veritablement, als homes, els dónes grans ofuscacions; altrament, l’Atrida mai no 

hauria trasbalsat el meu cor d’una banda a l’altra dins el meu pit, ni incapaç de dominar-

se s’hauria endut la noia contra la meva voluntat. Però sens dubte Zeus volia que la mort 

arribés per a molts aqueus. Tanmateix, ara aneu a menjar, per a enfrontar-nos després amb 

Ares». 

Homer, Ilíada, XIX, 268-275 

  

Il·lustració 5:En la part B un herald barbut agafa a 

una dona pel canell i un altre l’escorta per 

l'esquena. Aquesta dona és Briseida, la qual està 

sent retornada a Aquil·les. Kylix àtic de figures 

vermelles. Approx. 480 a.C. Londres,The British 

Museum 1843,1103.92. 

     Il·lustració 6: Briseida és portada per la força 

hhcap a Agamèmnon. Escif (skyphos) àtic de 

hhfigures vermelles. Approx. s.V a.C. París, 

hhMusée du Louvre G 146. 

Tot i que Briseida no es considera un personatge actiu en la Ilíada, resulta menys 

passiva que Criseida, doncs en alguns casos s’expressen els seus sentiments, fins hi tot 

en alguns fragments se li dona veu: 

«Pàtrocle, la persona més grata per mi, desgraciada, i per al meu cor, quan me’n vaig 

anar de la tenda, et vaig deixar viu i ara que hi torno, capdavanter de guerrers, et trobo 

mort. Així, a mi, una desgràcia em ve sempre darrere una altra desgràcia. El marit que em 

donaren el pare i la venerable mare, el vaig veure malmès pel bronze punxegut davant la 

ciutat, i també tres germans estimats, que va infantar la mare, tots van trobar el dia fatal. 

No, no em vas deixar matar quan el ràpid Aquil·leu va matar el meu marit i va destruir la 

ciutat  del divinal Mines, sinó que m’asseguràres que em faries l’esposa legítima del divinal 

Aqui·leu, que em portaries amb les naus a Ftia i que celebraria el banquet de noces entre 

els mirmídons. Per això, ploro sense para la teva mort, tu , sempre tan dolç». 

Homer, Ilíada, XIX, 287-300 
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Quint d’Esmirna en Posthomèriques també mostra una Briseida amb un paper 

més actiu que passiu, doncs segons aquest després de la mort d’Aquil·les va ser 

Briseida qui va tributar a Aquil·les els honors fúnebres: 

En medio de todas éstas, con su corazón asombrosamente afectado en su interior, 

Briseida, la compañera de lecho de Aquiles, hábil guerrero, daba vueltas en tomo al 

cadáver y gritaba desgarrándose con ambas manos su hermosa piel; y de su delicado 

pecho, al herirse, brotaron sanguinolentos hinchazones: dirías que roja sangre se vertía 

sobre la leche.  

Quinto de Esmirna, Posthoméricas, Llibre III, 551-557 

 Los mirmidones se cortaron alrededor sus cabellos y cubrieron el cadáver de su 

soberano; también la propia Briseida, muy afectada en tomo al cadáver, cortó sus trenzas 

y a su soberano se las entregó como ofrenda postrera.   

Quinto de Esmirna, Posthoméricas, Llibre III, 686-689 

 

4.3. Hècuba (Ἑκάβη) 

Hècuba és la segona esposa de Príam, el rei de Troia, pel qual aquesta es situa 

en la posició de reina. Es diu que Hècuba va donar-li dinou fills a Príam, tot i que 

segons Eurípides en van ser cinquanta. Entre aquests es troben Hèctor, Paris o 

Alexandre, Políxena, Cassandra, Troilos, Helen, Deífob i Polidor. 

Quan Troia va ser presa, Hècuba havia perdut gairebé tots els seus fills. Podem 

dir que el seu dolor és extrem, doncs de totes les dones que pertanyen a la família reial 

troiana, Hècuba és qui més sofreix les conseqüències de la caiguda de la seva pàtria: 

no només veu morir gairebé tots els seus familiars estimats sinó també veu com les 

dones de la família reial que no moren són emportades pels aqueus com a botins de 

guerra. De manera que després de la presa de Troia, Hècuba és el cúmul de les 

desgràcies, la portaveu i la representant de totes les dones que han sofert un infortuni 

darrere un altre sense tenir el mínim indici d’esperança. 

Tot i això, d’Hècuba mor sense arribar a complir el seu destí com a esclava i botí 

de guerra. Per treballar aquest personatge cal prestar atenció a la Ilíada d’Homer, on el 
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seu paper és una mica borrós ja que hi intervé en segon pla,  i a les tragèdies Les troianes 

i Hècuba d’Eurípides, on sí que ocupa un paper rellevant.  

Començarem per la Ilíada. En aquesta obra, per exemple, apareix per a moderar 

l’estat d’ànim d’Hèctor, quan aquest retorna a l’interior de Troia durant la batalla per 

anar a buscar a Paris14, i pregar a Atena que allunyi les desgràcies de la ciutat, és a dir, 

per tal que Atena ajudi als troians en la batalla contra els aqueus. 

«Fill, ¿per què has abandonat el combat arriscat i has vingut? De segur, els fills dels 

aqueus, de nom malaurat, us afeixuguen combatent al voltant de la ciutat, i el teu ànim t’ha 

incitat a venir aquí a estendre els braços a Zeus des de la ciutadella. Espera’t, però, perquè 

et porti un vi dolç com la mel per a fer una libació al pare Zeus i als altres immortals en 

primer lloc. Després tu mateix et refaràs si en beus. El vi augmenta molt el coratge de 

l’home que està fatigat, com tu ho estàs per a defensar els teus companys».  

Homer, Ilíada, VI, 254-262 

Així contesta Hèctor a la seva mare: 

«[...] invocant a la filla del gran Zeus, féu aquesta prometença: Atena augusta, protectora 

de la ciutat, divina entre les dees, trenca la llança de Diomedes i concedeix-nos que caigui 

bocaterrosa davant les portes Escees, perquè ara immediatament et sacrificarem al temple 

dotze vedelles d’un any, no tocades per l’agulló, si et compadeixes de la ciutat, de les 

esposes dels troians i dels seus fillets infants.»  

Homer, Ilíada, VI, 304-310. 

A més a més, Hècuba també intervé en la Ilíada mostrant el sofriment que li 

provoca la mort del seu fill Hèctor, a qui veu morir des de la muralla de Troia. El destí 

d’Hèctor és morir en les mans d’Aquil·les. D’aquesta manera, en un moment donat de 

la batalla, mentre l’exèrcit troià es retirava a l’interior de la ciutat, Hèctor es va quedar 

en front de les portes Escees. Els membres de la família reial li suplicaven que entrés 

dins la ciutat. Però Hèctor esperava Aquil·les, qui volia venjar-se per la mort de 

Pàtrocle, el seu company estimat mort pel príncep. Tot i això, quan Aquil·les estava a 

prop, Hèctor va començar a córrer al voltant de la ciutat, sumant un total de tres voltes 

                                                
14 Paris havia estat rescatat per Afrodita de la mort a mans de Menelau, marit d’Helena, dona que 

Paris va raptar. Així doncs, Afrodita el va transportar a l’interior del palau. 



LES INFORTUNADES DONES HOMÈRIQUES                                            

 

20 

al voltant de la muralla que envoltava Ílion15 amb  Aquil·les al darrere perseguint-lo 

fins que Atena16, prenent la forma de Deífob17, li presta ajuda a Hèctor per a derrotar a 

Aquil·les. Malgrat això, quan Hèctor accepta combatre i es troba davant el seu enemic, 

Atena es va esvair. En aquell moment Hèctor va saber que la seva hora havia arribat.  

Només se li veia el lloc per on les clavícules separen el coll de les espatlles, la gorja, on 

la pèrdua de la vida és rapidíssima. Allí, mentre l’atacava enardit, el ferí amb la pica el diví 

Aquil·leu. 

 Homer, Ilíada, XXII, 324-326.  

Hèctor li va suplicar, moribund, que entregués el seu cadàver a Príam, però 

Aquil·les s’hi va negar. Llavors Aquil·les va lligar pel turmells a Hèctor al seu carro i 

el va arrossegar al voltant de la ciutat, amb tots els troians contemplant. El dolor 

d’Hècuba, que presencia els fets, és tremend: 

Mentre la seva testa s’empolsava tota, la seva mare s’arrencà els cabells, s’apartava lluny d’ella 

el vel de dol i, tot mirant el seu fill, es va posar a gemegar.    

Homer, Ilíada, XXII, 405-407 

Entre les troianes, Hècabe18 inicià el plor de dol: «Fill meu, que desgraciada sóc. ¿Per 

què viuré sofrint terriblement el meu destí, un cop mort tu? Nit i dia eres per a mi motiu 

d’orgull a la ciutat i també la salvació per a tota la població, per als troians i troianes, que 

t’honoraven com un déu. I és que tu, essent viu, per a ells eres una glòria immensa. Ara, en 

canvi, la mort i la parca et posseeixen».  

Homer, Ilíada, XXII, 430-436 

L’intens dolor que sent Hècuba i que hem estat anomenant fins al moment, el 

podem veure expressat en diversos testimonis, com hem vist en els literaris, que potser 

són considerats els més comuns o els més emprats a l’hora d’extreure informació sobre 

aquests personatges homèrics, però, a més a més, en alguns casos els testimonis 

                                                
15  Ílion és una altra manera d’anomenar la ciutat troiana. 
16 Atena es va manifestar en front d’Aquil·les i li va proposar una mena de pacte per derrotar Hèctor. 

Aquesta estratagema consistia en què Atena prendria la forma de Deífob, qui oferiria ajuda a Hèctor. 

D’aquesta manera Hèctor cauria en l’engany i no tindria més remei que enfrontar-se a Aquil·les. 
17 Deífob era un dels germans d’Hèctor. 
18 Hècabe és l’altre nom per referir-se, segons l’autor, a Hècuba.  
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iconogràfics són un millor exemplar per a plasmar els sentiments dels mencionats 

personatges. D’aquesta manera, a continuació tractarem els gestos i les expressions 

d’Hècuba d’acord amb la seva faceta de dona dolguda. 

 

  

Il·lustració 7: Aquil·les arrossegant 

Hèctor lligat al seu carro, després 

d’haver-li donat mort, mentre que 

Hècuba ho presenciava tot. Hídria 

àtica de figures negres. Aprox. 520–

510 a.C. Boston, Museum of Fine 

Arts 63.473 

 Il·lustració 8: Ampliació de la il·lustració 7. 

 

 
Il·lustració 9: Iconografia d'Hècuba 

amb una mà recolzada al cap i amb 

l'altra elevada, expressant el dolor 

que sent per la mort dels seus éssers 

estimats. 

Pel que fa a la representació iconogràfica 

d’Hècuba, sol ser representada amb els braços 

estesos o en alt, inclús pot tenir les mans 

recolzades sobre el cap. Aquestes posicions es 

relacionen generalment amb la mort d’un fill o 

d’un ésser estimat, de manera que en aquest cas 

el dolor es converteix en una impremta d’horror, 

ja que Hècuba, malauradament, va haver de 

presenciar la mort d’Hèctor, la de Príam i patir el 

dolor de la mort del seu nét Astíanax.  



LES INFORTUNADES DONES HOMÈRIQUES                                            

 

22 

Respecte la mort de Príam, segons Higini i Apol·lodor, que en aquest cas 

coincideixen, aquest va ser mort de forma despiadada per Neoptòlem a l’altar de 

Júpiter19 Herceu20, on es va refugiar Príam quan els aqueus van entrar a la ciutat i van 

obrir les portes als reforços que esperaven fora la ciutat, matant tothom que dormia.  

De fet, també en Les troianes es fa alguna menció de la seva mort en boca 

d’Hècuba. 

«[...] ay!, para buscar en las radas de Troya a la odiosa mujer de Menelao, perdición para 

Cástor y baldón del Eurotas, la que ha degollado a Príamo, sembrador de cincuenta hijos, 

y a mí, la desdichada, me ha arrastrado a esta ruina.»  

Eurípides, Las troyanas, 130-136 

D’aquesta manera la veiem assistint al dolorós trànsit de la mort de Príam. 

  

Il·lustració 10: Hècuba com a esclava 

presenciant l’assassinat de Príam a 

mans d’un guerrer grec. Àmfora àtica  

de figures negres. Approx. 530 a.C. 

Wurtzbourg, Wagner-Museum. 

      Il·lustració 11: Ampliació de la il·lustració 10. 

                                                
19 Zeus. 
20 Significa “protector de la casa”. 
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D’altra banda, després de la caiguda de Troia, Astíanax va ser reclamat pels 

caps grecs, concretament per Ulisses21, els quals el van matar precipitant-lo des d’una 

de les torres del palau troià.22 Així doncs, Hècuba sofreix el dolor d’una mare i una 

àvia pel que fa a la mort del seu fill estimat Hèctor i el seu nét Astíanax, com és dit 

anteriorment, i  penes d’amor pel que fa a la relació amb Príam.  

Tret del seu paper en la Ilíada, la seva figura s’engrandeix fins a arribar a ser un 

símbol de l’infortuni, sobretot en les tragèdies. En Les troianes la trobem postrada 

davant la tenda d’Agamèmnon lamentant-se amb un cant monòton que al·ludeix al 

dolor que sofreix per la pèrdua del seu espòs, fills i ciutat. Així, només amb la visió 

tràgica de la situació personal i familiar d’Hècuba, configura un personatge poc 

robust. De fet a Les troianes, totes les dones són mostrades com a personatges passius, 

unides per les seves desgràcies com a col·lectiu, impotents en front els desastres que 

les envolten i afecten sense intentar venjar-se o rebel·lar-se, de manera que així és 

mostrada Hècuba, que també representa la vigília i la consciència, de forma pacífica i 

mitjançant el lament fúnebre. 

«[...] Esto ya no es Troya. No somos reyes de Troya. […] ¡Ay, ay! ¿Qué le falta para 

lamentarse a esta desgraciada que ha perdido su patria, sus hijos y su esposo? […]¡Ay de 

mí! ¡En qué asientos me siento cercanos a la tienda de Agamenón! Me llevan de mi casa 

como a una esclava vieja con la cabeza rapada en luto lamentable».  

Eurípides, Las troyanas, 100-142 

En la guerra entre ciutats, l’esclavització és principalment el resultat del tracte 

de les dones i els nens. Així és la situació que pateix Hècuba després de la caiguda de 

Troia, guardant el seu destí, que seria decidit en un sorteig, de la mateixa manera que 

el de les altres dones. De manera que Hècuba restava amb inquietud per conèixer el 

seu destí. 

 

                                                
21 Un altre nom amb el qual s’anomena a Odisseu. 
22 Una versió més recent conta que Astíanax no va morir, sinó que va fundar una nova Troia.  
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HÉCUBA. –¡Ay, ay! ¿A quién la paciente anciana sentirá, en qué lugar de la tierra, como 

un zángano, este despojo, esta silueta de un cadáver, esta imagen inútil de los muertos? Ay, 

ay! ¿Seré portera junto a la entrada o nodriza de niños yo que tuve el honor de gobernar 

Troya? »  

Eurípides, Las troyanas, 190-196 

Així doncs, Hècuba va ser entregada com a botí de guerra  a Odisseu, a la pàtria 

del qual, Ítaca, ocuparia la posició d’esclava de l’esposa d’aquest, Penèlope. Fet que va 

augmentar el patiment d’Hècuba, ja que Odisseu va ser el cervell de la caiguda de 

Troia, doncs va ser ell qui va proposar la idea d’amagar-se dins d’un cavall de fusta 

que oferirien com a ofrena de pau als troians i d’aquesta manera entrarien a la ciutat 

per destruir-la i saquejar-la. Quint d’Esmirna descriu aquest moment: 

Por su parte, Odiseo arrastraba por la fuerza a Hécuba: de sus ojos manaban continuas 

lágrimas, como una fuente; temblaban sus miembros y turbado se veía su corazón por el 

miedo.   

Quinto de Esmirna, Posthoméricas, 23-25 

A més a més també va ser Odisseu qui va influir en la mort d’Astíanax, el nét 

d’Hècuba, i qui va conduir Políxena, la seva filla, cap al sacrifici. 

ULISES. – Mujer, creo que tú conoces la intención del ejército y la votación que se ha 

efectuado, pero, sin embargo, te lo contaré. Ha parecido bien a los aqueos degollar a tu hija 

Políxena junto al empinado túmulo del sepulcro de Aquiles. Me ordenan ser escolta y 

conductor de la muchacha. 

Eurípides, Hécuba, 218- 223 

Com és dit anteriorment, amb el propòsit de convertir-se en esclava, Hècuba 

havia de ser transportada a Ítaca, però va morir a Tràcia abans d’arribar a la seva 

destinació, per tant no va arribar a complir el càrrec d’esclava. 

HÉCUBA.– Ay, temblorosos miembros míos, conducid mis pasos! Marchad, míseros, al 

día de mi esclavitud de por vida.  

Eurípides, Las troyanas, 1329-1331 
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La mort d’Hècuba és tractada amb més profunditat a la tragèdia homònima 

Hècuba, on, en canvi, trobem una protagonista que no compleix amb el cànon de 

subjecte passiu, sinó el d’actiu. En aquesta tragèdia Hècuba actua amb venjança contra 

el rei de Tràcia, Polimèstor, i no contra els aqueus vencedors i assassins. Polimèstor, 

suposat aliat i amic de Troia, va ser l’assassí d’un dels fills d’Hècuba i també lladre de 

possessions troianes. Així doncs, veiem una altra perspectiva d’Hècuba, rebel·lant-se 

contra la maldat i la vilesa i venjant-se amb violència i crueltat dels seus enemics.  

Segons conta la tradició dels tràgics, Príam va confiar el seu fill Polidor a 

Polimèstor, a fi que aquest el posés fora de perill i custodiés valuosos tresors per al seu 

fill per si la guerra amb els aqueus acabava mal. Malgrat les intencions de Príam, un 

cop Troia havia caigut i aquest estava mort, Poliméstor va quedar-se les riqueses per 

a ell i amb aquest objectiu va donar mort a Polidor i va llençar el seu cadàver al mar. 

Les ones del mar van dipositar el cadàver de Poliméstor a les costes de Tròade, on 

Hècuba havia de ser embarcada com a captiva de guerra d’Odisseu. Just en el moment 

d’embarcar, l’antiga reina de Troia va reconèixer el cos del seu fill i va decidir venjar-

se. Amb aquest propòsit Hècuba va enviar a les seves criades en busca de Poliméstor 

amb un argument enganyós: simulant que no en sabia res, la troiana desitjava indicar-

li on estava amagat el tresor. Mogut per l’avarícia, Poliméstor va acudir a la crida 

d’Hècuba i quan aquesta el va tenir suficientment a prop li va arrencar els ulls després 

que, amb ajut de les troianes captives haguessin matat davant seu als dos fills que 

l’acompanyaven: 

HÉCUBA. – ¡Golpea, no dejes nada, arroja fuera las puertas! Que jamás pondrás en tus 

pupilas la mirada brillante, ni verás vivos a tus hijos, a los que yo he matado.  

Eurípides, Hécuba, 1044-1046 

 Així, els grecs van decidir lapidar-la com a càstig, però sota el munt de pedres 

no es va trobar el seu cadàver, sinó una gossa amb ulls de foc. Es diu que, o bé Hècuba 

va ser transformada en gossa mentrestant la perseguien els companys de Poliméstor, 

desitjosos de venjar el seu rei, o, segons una altra tradició,  Hècuba s’havia transformat 
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en  una gossa a la vora de la nau que la portava a Grècia i s’havia llançat al mar. Segons 

una altra versió, es diu que Hècuba va ser transformada en gossa i, seguidament, va 

morir quan el seu fill Helen, en el moment de repartir les captives entre els grecs, es 

va dirigir al rei de Tràcia. Helen la va enterrar en un lloc anomenat «La Tomba de la 

Gossa».23 

«POLIMÉSTOR. – Muerta. El nombre de tu tumba será llamado …  

HÉCUBA . – ¿Vas a decir un conjuro contra mi forma o qué? 

POLIMÉSTOR. –…Sepulcro de la perra infeliz, señal para los navegantes».  

Eurípides, Hécuba, 1271- 1273 

Altres versions que cal tenir en compte sobre la mort d’Hècuba són la d’Higini, 

amb l’obra Faules, i la de Quint d’Esmirna, a través del poema èpic Posthomèriques. Pel 

que fa a Higini, trobem un fragment breu que explica el destí d’Hècuba, que diu així: 

Ulises se llevó como esclava a Hécuba, hija de Ciseo, si bien otros autores dicen que era 

hija de Dimante, esposa de Príamo, madre de Héctor. Ella se precipitó al mar Helesponto y 

se dice que fue transformada en perra, por lo que aquel mar fue llamado “Cineo”.  

Higinio, Fábulas, CXI, 488-490 

D’altra banda, segons Quint d’Esmirna, Hècuba es va convertir en gossa davant 

les tropes dels aqueus, congregades al seu voltant. Després, un déu va tornar tots els 

seus membres de pedra i els aqueus la van traslladar a la nau.  

Entonces, tuvo lugar ante sus ojos un prodigio admirable para los hombres que sobre la 

tierra habitan, porque la esposa del muy llorado Príamo se convirtió, de humana que era, 

en lastimosa perra: congregadas a su alrededor, las tropas se hallaban atónitas; luego, todos 

sus miembros los volvió piedra un dios, gran maravilla también para los mortales 

venideros. Y así, mientras algunos aqueos, por indicación de Calcante, la trasladaban en 

una nave, de ligero curso, a la otra orilla del Helesponto, con premura arrastraban los 

demás las naves dentro del mar, y cargaban en ellas todas las riquezas que antaño, , en su 

ruta hacia Ilio, habían saqueado tras conquistar a los pueblos vecinos, y cuantas se llevaron 

de la propia Ilio [...]  

Quinto de Esmirna, Posthoméricas, XIV, 347- 357 

                                                
23  El famós Κυνός Σεμα o «Sepulcre de la Gossa». κύων, κυνὸς ὁ ἡ,  «gos, gossa»  i  σῆμα -ατος τό, 

«senyal» 
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Així doncs, totes les fonts que parlen sobre la mort d’Hècuba, sent aquestes 

Hècuba, Faules i Posthomèriques, mostren coherències entre elles ja que totes mencionen 

un final per a Hècuba: el de convertir-se en una gossa i, posteriorment, morir.  

4.4. Políxena (Πολυξένη)  

Políxena és la filla més jove de Príam i Hècuba, de manera que la seva existència 

es situa en el marc mític de la guerra de Troia, tot i que no apareix citada als poemes 

homèrics, doncs la mort de Políxena és considerada un fet censurable i Homer no la 

cita en els seus escrits, de fet, el poeta no parla mai als seus escrits dels funerals 

femenins. Són les obres artístiques i literàries posteriors les quals parlen de la jove. De 

totes maneres disposem d’una escassa informació sobre la vida de la troiana Políxena 

i, en aquella que es conserva, es troba vinculada a  Aquil·les i al fet concret de la mort 

de la princesa.  

Es coneixen dos versions de la mort de Políxena. Per una banda, als Cants Cipris, 

la font més antiga, es diu que Políxena va ser ferida per Diomedes i Odisseu durant el 

saqueig de Troia, de manera que va morir a causa d’aquestes ferides i va ser enterrada 

per Neoptòlem. 

Per altra banda, posteriorment, va predominar la versió en què Políxena havia 

estat sacrificada sobre el sepulcre d’Aquil·les, ja fos per part de Neoptòlem o per part 

dels caps grecs influenciats per Odisseu. Aquesta és la versió que segueixen la majoria 

dels autors, sobretot els tràgics, i en la qual ens centrarem. 

Existeixen diverses versions sobre l’encontre de la troiana i Aquil·les. Una 

al·ludeix que Políxena estava a una font fora de la ciutat acompanyant Troilos, que va 

anar a abeurar-hi al seu cavall. Llavors es va presentar Aquil·les, qui tenia l’objectiu 

de matar Troilos per què existia un oracle segons el qual Troia no podria ser presa si 

aquest arribava a l'edat de vint anys. Troilos va morir, però Políxena va aconseguir 

escapar, tanmateix no sense haver despertat l'amor en el cor d'Aquil·les. 
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Aquesta escena, juntament amb la qual la troiana és perseguida pels grecs, són 

les més representades sobre ella en les obres artístiques, concretament en les peces 

ceràmiques. Políxena, tot i que observarem diferents imatges, apareix sempre al costat 

de la font, on deposita la seva hídria24. El seu germà Troilos, normalment muntat a 

cavall o amb un animal a prop, roman al seu costat. Darrere del deu espera Aquil·les, 

amagat i armat. 

 

 

Il·lustració 12: Políxena es troba al costat de 

la font on omple una hídria amb aigua. 

Troilos l’acompanya muntat a cavall 

mentre Aquil·les espera amagat darrere de 

la font per atacar a Troilos. Àmfora àtica de 

figures negres. Approx. 530 a.C. Boston, 

Museum of Fine Arts 1970.8 

    Il·lustració 13: Ampliació de la il·lustració 12. 

En les escenes on Políxena és perseguida pels grecs, aquesta fuig, corrent, de 

l’escomesa dels aqueus. Segons les imatges, els grecs no només persegueixen Troilos, 

sinó també Políxena, que s’allunya agitant els braços i girant el cap mirant els seus 

perseguidors. Aquesta només estava realitzant una activitat domèstica quan l’espai de 

la font es va convertir, inesperadament, en un escenari bèl·lic. Tot i que el lloc on ella 

                                                
24 Vas ceràmic grec que servia per a contenir aigua. 



LES INFORTUNADES DONES HOMÈRIQUES                                            

 

29 

estava era adequat per a les dones, en un moment va passar a ser un lloc perillós del 

qual fugir desesperadament. 

Il·lustració 14: Part superior d’una hídria àtica 

de figures negres on es mostra Políxena i 

Troilos sent perseguits pels grecs. Approx. 540 

a.C. Boston, Museum of Fine Arts 89.561. 

Il·lustració 15: Quan Aquil·les ataca Troilos, 

Polixena deixa caure la seva gerra d'aigua i 

fuig espantada. Àmfora àtica de figures 

negres. Approx. 540 a.C. Londres, The British 

Museum 1928,0117.41. 

 

 

Il·lustració 12: Aquil·les persegueix Troilos i Políxena. Copa 

àtica de figures negres. Approx. 570-565 a.C. Paris, Musée 

du Louvre, Galerie Campana II (Salle 654), vitrine 15. 

Ara bé, hi ha altres versions posteriors, probablement d’època hel·lenística, que 

expliquen la relació d’Aquil·les i Políxena. Aquesta s'hauria presentat, juntament amb 

Andròmaca i Príam, a reclamar el cadàver d'Hèctor. I mentre l'heroi s'havia mostrat 

insensible als precs d’aquests, Políxena va oferir-li quedar-se amb ell com la seva 

esclava i el va aconseguir calmar. Aquil·les voldria llavors casar-se amb Políxena, 

inclús, a canvi, uns diuen que pretenia passar-se al bàndol troià i altres que 

abandonaria la guerra, però en qualsevol cas, en el moment de l’enllaç al temple 
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d’Apol·lo, va patir una emboscada per part de Paris i Deífob. Higini segueix aquesta 

versió:  

Como los dánaos, vencedores, se embarcan en su flota desde Ilio y quisiera cada uno 

regresar a su patria y llevarse su parte del botín, se dice que la voz de Aquiles reclamó 

desde el sepulcro la suya. Así pues, los dánaos inmolaron junto a su sepulcro a Políxena, 

hija de Príamo, que fue una doncella hermosísima, por cuya causa Aquiles –por pretenderla 

y haber hablado con ella– fue asesinado por Alejandro y Deífobo25.   

Higinio, Fábulas, CX 

Fos com fos la relació entre Políxena i Aquil·les, un cop mort l’heroi, el seu 

esperit es va presentar davant els seus companys d’armes per requerir la mort de 

Políxena i la seva immolació tindria com a finalitat, com hem pogut llegir al text 

d’Higini, aplacar l’ombra d’Aquil·les, que segons algunes versions se li havia aparegut 

al seu fill, i havia exigit aquesta ofrena. Però també es menciona en altres versions el 

seu sacrifici esdevenia un mitjà per aconseguir un viatge tranquil de retorn 

aconseguint vents favorables per a les naus aquees26. 

Políxena es va veure immersa, sense voler-ho, en una espiral de violència que 

va acabar amb la seva pròpia mort. Totes les fonts coincideixen, tant les literàries com 

les gràfiques, en senyalar que la troiana va tenir un final violent. 

Precisament, Políxena apareix en algunes tragèdies d’Eurípides, sent aquestes 

Les troianes i Hècuba, en les quals es mostra el seu destí. Concretament, a Les troianes, 

Políxena no intervé com a personatge, sinó que només es menciona la seva mort per 

part de les altres dones. 

  ANDRÓMACA. – Tu hija Políxena ha muerto degollada junto a la tumba de Aquiles, 

ofrenda para un cadáver sin vida.  

 

                   HÉCUBA. - ¡Ay, desdichada de mí! Éste es el claro enigma que antes Taltibio me dijo 

con oscuras palabras. 

Eurípides, Las troyanas, 622-625 

                                                
25 També el fals cronista Dictis Cretenc, (Dictys Cretensis Ephemeridos belli Trojani, IV, 10 ss) es fa eco 

d’aquesta versió, en la qual, Aquil·les és mort a traïció pels troians quan anava a demanar la mà de 

Políxena al temple d’Apol·lo Timbreu: Paris el mata amb un espasa quan rep una pèrfida abraçada de 

Deífob. No es fa menció de la vulnerabilitat del taló d’Aquil·les. 
26 Fet que recorda especialment al sacrifici d’Ifigènia anterior a la guerra. 
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D’altra banda, a Hècuba, la jove és la protagonista de la primera meitat de la 

peça i es mostra al principi com una víctima passiva, la qual, conduïda per Odisseu, 

és portada per a ser sacrificada pels grecs en honor a Aquil·les. Concretament ha de 

ser sacrificada a càrrec de Neoptòlem, qui la degolla sobre la tomba de l’heroi de peus 

lleugers27. 

«POLÍXENA. – Habla. No lo ocultes más tiempo. Tengo miedo, tengo miedo, madre. 

¿Por qué gimes? […] 

HÉCUBA. – La opinión común de los argivos pretende degollarte en honor al hijo de 

Peleo28, delante de su tumba. 

POLÍXENA. – ¡Ay de mí, madre! ¿Cómo pronuncias las más terribles palabras de las 

desgracias? Indícamelo, indícamelo, madre. »  

Eurípides, Hécuba, 184-193 

 

Il·lustració 16: Políxena és capturada i duta cap al sacrifici: un 

grec se l’emporta mentre a l’altra banda es mostren Príam 

sobre el seu tro i Neoptòlem tirant Astíanax des d’una de les 

torres de palau. Vas àtic de figures vermelles. Approx. 480-

475 a.C. Paris, Musée du Louvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 17: Ampliació de la 

il·lustració 16 (Políxena). 

Són poques i significatives les imatges del moment final de la vida de Políxena, en 

comparació amb les dels moments anteriors, probablement a causa que representen 

una violència extrema cap a la jove, doncs aquesta va morir degollada per Neoptòlem. 

                                                
27 Epítet d’Aquil·les.  
28 Es refereix a Aquil·les, fill de Peleu i la nimfa Tetis.  
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Il·lustració 18: Tres guerrers grecs subjectes 

el cos de Políxena, vestida amb un quitó o 

sudari i descalça, per a mantenir-la 

immòbil. L’altre guerrer és identificat com 

Neoptòlem. Aquest està introduint un 

punyal en el coll de Políxena, d’on brolla 

un raig de sang cap a la sepultura 

d’Aquil·les. 

 

  

 

 

 

           

Il·lustració 19: Ampliació de la il·lustració 18. 

 

 

El text de l’obra Hècuba, d’Eurípides, fa una descripció molt acurada, amb 

algunes diferències respecte a la ceràmica, del moment vertaderament espantós i 

angoixant, el qual ara reproduirem. Tanmateix, ara es descriu una actitud diferent de 

Políxena enfront al seu destí:  

«¡Oh argivos que destruisteis mi ciudad! Moriré voluntària. Que nadie toque mi cuerpo, 

pues ofreceré mi cuello con corazón bien dispuesto. Matadme, però dejadme libre, para 

que muera libre, por los dioses. Pues, siendo una princesa, siento vergüenza  de que se 

llame esclava entre los muertos». El ejército lo aprobó con estruendo, y el rey Agamenón 

dijo a los jóvenes que soltaran a la doncella. Y ellos la soltaron tan pronto como oyeron la 

última palabra de quien era, precisamente, el máximo poder. Y una vez que ella escuchó 

esta orden de mi señor, cogiendo el peplo lo rompió desde lo alto de la espalda hasta la 

mitad del costado, junto al ombligo, mostró los senos y el pecho hermosísimo, como de 

estàtua, y poniendo en tierra la rodilla dijo las palabras más valientes de todas: «Mira: 

golpea aquí, si es que deseas, oh joven, golpear mi pecho, y si quieres en la base del cuello, 

dispuesta está aquí mi garganta.» 

Y él, queriendo y no queriendo por compasión a la muchacha, le corta con el hierro los 

pasos del aire. Salían chorros. Y ella, aun muriéndose, sin embargo tenía mucho cuidado 

para caer de buena postura, ocultando lo que hay que ocultar a la mirada de los varones. 

Eurípides, Hécuba, 548-570 
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4.5. Cassandra (Κασσάνδρα) 

Cassandra és filla d’Hècuba i Príam, i té un germà bessó, Helen. Cassandra és 

la sacerdotessa del déu Apol·lo, però hi ha diverses versions que expliquen com 

aquesta va obtenir el do de la profecia. Es diu que quan aquesta va néixer, els seus 

pares van fer una festa al temple d’Apol·lo Timbreu. Quan es va fer de nit, Hècuba i 

Príam van marxar oblidant-se els fills al temple, de manera que aquests van passar la 

nit al santuari i al matí, quan els pares van anar a recollir-los, se’ls van trobar dormint 

amb unes serps que els xiuxiuejaven a les orelles per a purificar-los. Aquestes van fugir 

espantades pels crits del pares. Més tard, els nens van adquirir el do profètic degut a 

la purificació de les serps. 

Una altra llegenda conta que Cassandra va rebre aquest do directament del 

propi Apol·lo, doncs el déu estava enamorat d’ella i li havia promés ensenyar-li a 

adivinar el futur si accedia a tenir relacions amb ell. Cassandra va acceptar, però un 

cop obtingut el do va refusar el pacte. Llavors Apol·lo va escopir a la seva boca però 

no li va treure el do, sinó que va establir que ningú creuria mai les seves prediccions.  

Així doncs, Cassandra va predir la ruïna de Troia per culpa de Paris, la trampa 

del cavall, la mort de Príam, etc.  Generalment, li són atribuïdes nombroses profecies, 

a part de les esmentades, també relacionades amb el destí de les dones troianes que 

van ser fetes presoneres en la caiguda de Troia. 

Cassandra no mostra por cap al seu propi futur, la qual cosa no significa que no 

senti patiment pels episodis ocorreguts a Troia i a la seva família, sobretot, pel que fa 

a la mort d’Hèctor29, el cos del qual Príam va haver d’anar a rescatar de les mans 

d’Aquil·les al campament dels aqueus. Justament, Cassandra és la primera en veure el 

cos d’Hèctor en l’arribada d’aquest a Ílion. A continuació oferim un fragment de la 

Ilíada en el qual Cassandra manifesta el seu dolor: 

                                                
29 Veure Hècuba. 
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[...] i les mules transportaven al cadàver. Ningú dels homes i les dones de bella cintura 

no els va reconèixer, sinó només Cassandra, semblant a la daurada Afrodita, que després 

d’haver pujat a Pèrgam, va distingir el seu pare, que anava dret dalt del carro, i l’herald, el 

pregoner de la ciutat. Així que va veure Hèctor estès a la llitera transportada per les mules, 

es va posar a plorar i tot seguit va anar cridant per tota la ciutat: veniu, troians i troianes, i 

veureu Hèctor, si és que altres vegades us vàreu alegrar que tornés viu de la lluita, perquè 

era un gran motiu de goig per a la ciutat i per a tot el poble.  

Homer, Ilíada, XXIV, 698-706  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 20: Cassandra  i la seva mare Hècuba. 

Cassandra es troba afligida per les seves visions 

del tràgic futur. Aquesta sosté un llorer, atribut 

que denuncia la seva vinculació amb el déu 

Apol·lo i la seva qualitat de profetessa. Crater 

amb de figures vermelles. Approx. s. IV a. C. 

Berlín Oest, Staatliche Museen 1984.45. 

A més a més, al seu dolor se li 

suma el fet que, com és dit 

anteriorment, coneix totes les 

desgràcies que s’acosten i ha de 

conviure amb aquestes sabent que no 

les pot remediar ni evitar degut a la 

maledicció d’Apol·lo, a causa de la 

qual ningú la creurà mai. Per tant, 

pateix doblement: quan prediu els 

mals i quan per fi arriben.  

 

 

Il·lustració 21: Postura 

característica d’aflicció de 

Cassandra. 

Des del punt de vista iconogràfic, Cassandra 

sovint es mostra afligida, adoptant una postura 

característica: el cap inclinat sobre les espatlles, o bé 

alçant els braços, en gest de preocupació, d’horror 

enfront  els esdeveniments que s’acosten i que ella coneix 

amb antelació.  
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Malgrat el seu present dolor, els mals de Casandra es van agreujar durant el 

saqueig de la ciutat, es va refugiar al temple d’Atena, on va arribar perseguida per 

Àiax30; Cassandra es va agafar fortament a l’estàtua de la deessa però Àiax va 

aconseguir desenganxar-la i, seguidament, la va violar prescindint dels respecte cap a 

la dona i cap als déus:  

El locrio Àyax, viendo a Casandra abrazada a la estatua de Atenea, la violó; por eso la 

imagen mira hacia el cielo.31 

Apolodoro, Biblioteca, Epítome, V, 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 22:Àiax, fill d’Oileu, es disposa a 

violar Cassandra, qui es troba agafada a 

l’estàtua d’Atena. Àmfora àtica de fig. 

vermelles. Approx. 450 a. C. Nova York, 

Metropolitan Museum of Art 56.171.41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 23: Cassandra i Àiax. Pelike 

àtic de figures vermelles. Approx. 460 

a.C. Rússia, State Hermitage Museum 

ГР-5894. 

 

 

 

                                                
30 Àiax el menor, fill d’Oileu rei de Lòcrida, guerrer grec. 
31 Altres autors han explicat aquest succés. Licofró (Alejandra, 361) també diu que l’estàtua d’Atena va 

mirar al cel horroritzada pel sacrilegi. Com a curiositat, el nom de l’obra, Alejandra, és la manera amb la 

qual Licofró es refereix a Cassandra: el poema recolliria els vaticinis d’aquesta.  
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També a Les Troianes d’Eurípides es conta aquest passatge:  

ATENEA. –¿No sabes que hemos sido ultrajados yo y mi propio templo? 

POSIDÓN. – Lo sé, cuando Ayax arrastró a Casandra por la fuerza. 

ATENEA. – Y sin embargo nada le han hecho los aqueos, ni siquiera se lo han censurado32. 

POSIDÓN. – ¡Y pensar que destruyeron Ilión ayudados por ti!  

ATENEA. – Por eso quiero dañarlos con tu ayuda. 

POSIDÓN. – Estoy dispuesto, en lo que de mí depende, a lo que quieres. ¿Qué les harás? 

ATENEA. – Quiero que tengan un retorno lamentable. 

 Eurípides, Las troyanas, 69-70 

Atena anuncia al seu germà Posidó que necessita la seva ajuda per fer naufragar 

els grecs: l’actitud de la deessa passa a ser hostil envers ells. Zeus li prestarà els seus 

rajos per tal de cremar les naus aquees i Posidó remourà les aigües, especialment les 

del promontori de les Cafèrides33, on van perir molts grecs, com és el cas d’Àiax, el 

culpable de la ira d’Atena. L’Odissea també menciona el naufragi34 en boca de Nèstor:  

«Tanmateix, quan vam destruir l’encimbellada ciutat de Príam, vam pujar a les naus i 

una deïtat va escampar els aqueus; aleshores Zeus va meditar en la seva ment un retorn 

lamentable per als aqueus, perquè no tots eren prudents i justos. Per això molts d’ells els 

sobrevingué la dissort funesta a causa de la terrible còlera de la d’ulls d’òliba, filla d’un 

pare poderós, la qual va posar la discòrdia entre ambdós Atrides». 

Homer, Odissea, III, 130-136  

Pel que fa a la situació de Cassandra després de la guerra de Troia, quan les 

dones van ser repartides com a botí de guerra, Cassandra va ser entregada a 

Agamèmnon, tot i que també es diu que va ser ell mateix qui la va triar, ja que es va 

enamorar d’ella violentament. Una versió diu que Cassandra s’havia mantingut verge 

fins al moment, tot i que anteriorment és mencionada la seva violació, i sembla que li 

                                                
32 El resum de Proclo d’Iliupersis menciona que els aqueus sí van voler castigar Àiax lapidant-lo, però 

es va salvar refugiant-se al temple d’Atena i es va salvar temporalment.  
33 Les Cafèrides estan al sud-est d’Eubea, però no és l’únic lloc on les aigües del mar Egeu van ser 

agitades: Míconos, Delos, Esciros i Lemnos també.  
34 No es parla d’una violació com a tal, però sí de fets reprobables. Tampoc en el cas d’Higini, Faules, 

CXVL, on diu que els grecs havien desvalisat santuaris i Àiax havia arrancat Cassandra de la imatge 

anomenada Pal·ladi (fet igualment censurable), i que per això molts van sucumbir a les Cafèrides.  
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va donar dos fills bessons a Agamèmnon: Telèdam i Pèlops. Malgrat això, quan van 

retornar a Micenes van ser assassinats.   

«HÉCUBA. -¿A quién, pues, le ha tocado mi desdichada hija Casandra? Di.  

TALTIBIO. - El soberano Agamenón la ha elegido especialmente para si. 

HÉCUBA. -¿Sin duda como esclava para su esposa laconia? ¡Ay de mí!  

TALTIBIO. -No, como novia secreta para su lecho». 

 Eurípides, Las troyanas, 247-251 

L’actitud de Cassandra en front aquesta situació sembla ser d’acceptació del seu 

destí i inclús d’alegria, ja que, gràcies a les visions, coneix el pervers futur que li espera 

a Agamèmnon: morir assassinat a Micenes. El que crida l’atenció és que ella és 

conscient que comparteix el mateix destí que el rei, però celebra la seva unió com 

esposa d’aquest, anticipant la letalitat d’aquesta unió: no es mostra passiva en front els 

fets, sinó que es sent venjativa i desitja la versemblança de les seves visions. Així 

s’expressa la princesa en una de les tragèdies d’Èsquil: 

«CASANDRA. - Ea! Voy a llorar dentro del palacio mi muerte y la de Agamenón. ¡Basta 

de vivir! ¡Ay, extranjeros! No gimo de miedo como un pajarilla en un matorral, sino para 

que, una vez muerta, seáis mis testigos cuando una mujer muera en compensación de mi 

muerte y un hombre caiga para pagar la muerte de un hombre que tuvo una esposa 

perversa. Como voy a morir, os pido este don de hospitalidad.  

CORIFEO. - ¡Oh desdichada, te compadezco por esa tu muerte profetizada! 

CASANDRA. - Por sólo una vez más, quiero decir unas palabras o un fúnebre canto por mí 

misma: ante esta luz del sol, la última que veo, ruego a mis vengadores que hagan pagar a 

la vez su pena a mis asesinos por esta esclava muerta, por este fácil crimen.»  

Esquilo, Agamenón, 1314-132 

Però la irrupció en escena de Cassandra a Les troianes és encara més sorprenent, 

ja que en lloc de sentir-se abatuda per les circumstàncies que l’envolten i el destí que 

l’espera, com hem comentat anteriorment, apareix entonant un himeneu.  

HÉCUBA. - No es eso, no están prendiendo fuego. Es mi hija Casandra, la ménade, que 

viene a la carrera hacia acá. (Sale de la tienda Casandra, vestida con sus símbolos sagrados 

y una tea encendida.)  

Eurípides, Las troyanas, 306-308 
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Tot i que en aquesta escena la seva indumentària correspon a la d’una 

sacerdotessa d’Apol·lo, al menys en la primera part del seu discurs sembla estar 

posseïda per l’èxtasi bàquic35. Doncs les paraules de Cassandra referides al futur 

representen una estranya barreja entre la predicció apol·línia i la felicitat dionisíaca. 

La dansa i l’estat de sobreexcitació de Cassandra durant la seva entrada en 

escena revelen que ella imagina estar dirigint un seguici nupcial, però amb un auguri36 

futur molt poc feliç, pel que fa a Agamèmnon. 

«CASANDRA. -Madre, corona mi victoriosa cabeza y celebra mis bodas reales. Conque 

despídeme, y si no te parece que tengo suficiente celo, empújame a la fuerza. Que si existe 

Loxias el ilustre Agamenón, soberano de los aqueos, va a concertar conmigo una boda más 

infausta que la de Helena. Voy a matarlo, voy a destruir su casa para tomar venganza de 

mis hermanos y padre. Dejaré lo demás: no quiero cantar un himno al hacha que va a caer 

sobre mi cuello y el de los demás,  ni a las luchas matricidas que va a suscitar mi boda, ni a 

la ruina total de la casa de Atreo».  

Eurípides, Las troyanas, 354-364 

Arribat aquest moment, el rol de Cassandra es mostra ambigu, oscil·lant entre 

la condició d’esclava, la de concubina i la d’esposa. Es pot afirmar que sembla que 

Cassandra s’estigui rebel·lant contra el seu propi destí, esperant que es compleixin els 

fets per ella mateixa profetitzats, els qual fan de la mort  d’Agamèmnon la seva pròpia 

arma de venjança i de la seva mort, “la bella mort” característica dels herois. 

Clarament, una de les causes de l’assassinat d’Agamèmnon és la mort 

d’Ifigènia, filla d’aquest i de la seva esposa Clitemnestra. Abans de començar la guerra, 

els grecs estaven ancorats a l’Àulide: la calma de la mar que els impedia avançar cap 

a Troia. Llavors van consultar els oracles, normalment es fa referència a Calcant, i es 

                                                
35 La condició de profetessa i de dona posseïda per la voluntat d’un déu es posa en relació a Les troianes 

amb la bogeria, una circumstància que contribueix a l’aïllament tràgic de Cassandra, no sols de la 

societat sinó de les altres captives troianes. Eurípides posa dita bogeria, que és una forma de 

marginalitat, com a voluntat del déu Dionís o Apol·lo o els dos, presentant el comportament de 

Cassandra com un deliri diví.   
36 Anunci o indici del futur. 
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va revelar la cólera d'Àrtemis37. Hi ha relats, com el d’Apol·lodor (Epítom, III, 21) que 

expliquen que Agamèmnon, en matar un cérvol, va presumir de les seves qualitats en 

front les d’Àrtemis, qui, segons ell, no ho hauria fet millor. Altres relats, com el 

d’Higini (Faules, CCLXI), al·ludeixen que Agamèmnon va matar, sense saber-ho, una 

cérvola sagrada d’Àrtemis. En qualsevol cas, la deessa, irritada, va demanar 

l’assassinat d’Ifigènia per tal que els aqueus poguessin avançar en la seva travessia i 

així ho va fer Agamèmnon38. Aquest fet va ser el germen de l’odi de Clitemnestra cap 

al seu espòs. Per això ella planejava el seu assassinat per quan tornés de Troia.  

Il·lustració 24: Ifigènia és conduïda 

pels grecs cap a l’altar per a ser 

sacrificada i d’aquesta manera 

calmar la deessa Àrtemis. Jerra àtica 

de figures vermelles. Approx. 430 

a.C. Berlín Oest, Staatliche Museen 

B 538. 

Pel que fa a l’assassinat de Cassandra es 

podria dir que és causat per danys col·laterals, 

doncs es deu principalment a la inseguretat de 

Clitemnestra al introduir una dona a seva casa que 

podria ocupar el seu lloc, és a dir, substituir-la. En 

aquest cas també es parla de gelosia. 

Ara bé, en les versions més antigues 

Clitemnestra no participava en l’assassinat, sinó 

que era Egist, el seu amant i qui, a més, ansiava el 

tro, qui invitava a Agamèmnon a un banquet i 

l’assassinava amb l’ajuda d’altres homes, 

companys seus, que estaven amagats pel voltant.  

                                                
37 Àrtemis (Ἅρτεμις) és considerada la germana d’Apol·lo. Aquesta va ser una deessa que es complaïa 

només amb la caça. Com Apol·lo anava armada amb un arc, amb el qual es serveix contra els cérvols i 

els humans. S'atribueix a les seves fletxes les morts repentines. Van haver-hi nombroses víctimes fruit 

de la seva còlera.  
38 L’autor Èsquil, a la seva tragèdia Agamèmnon, afirma que va ser sacrificada. En canvi, la versió més 

coneguda refereix que la deessa en l’últim moment es va apiadar de la noia i la va substituir per una 

cèrvola. D’aquesta versió es fan eco autors com Eurípides, Ifigènia a l’Àulide o Ifigènia a Tàuride, 

Apol·lodor, Epítom, 3, 21-22 o Higini, Faules, 98. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Higino
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Tot i això, en altres versions Clitemnestra és la protagonista dels dos 

assassinats: 

«CLITEMESTRA. - Intentáis sorprenderme, como si yo fuera una mujer irreflexiva. Pero 

yo os hablo con intrépido corazón -lo sabéis muy bien-, me da igual que quieras elogiarme 

o censurarme. Éste es Agamenón, mi esposo, pero cadáver. Obra es ello de esta diestra 

mano, un justo artífice. Esto es así.»  

Esquilo, Agamenón, 1402-1406  

A l’Odissea també es narra aquest succès, però ara Clitemnestra i Egist 

esdevenen còmplices. Ho fa l’ànima del mateix Agamèmnon quan parla amb 

Odisseu en el seu viatge a l’Hades: 

«[...]fou Egist el qui em va ordir un destí de mort i em va assassinar amb l’ajut de la 

meva esposa cruel, després d’haver-me invitat a entrar a casa i de celebrar un banquet, 

igual que es mata un bou a la menjadora. Vaig morir així amb una mort tristíssima. També 

al meu voltant foren assassinats sense pietat els altres companys [...] t’hauries compadit 

molt més en el cor, si haguessis vist aquella escena, com estàvem tots estirats per terra al 

voltant de la cratera i de les taules parades dins els palau i com tot el terra estava xop de 

sang. Vaig sentir el crit desgraciadíssim de la filla de Príam, de Cassandra, mentre la 

degollava la pèrfida Clitemnestra al meu costat». 

  Homer, Odissea, XI 409-423 

D'altra banda, també Apol·lodor i Higini 

coincideixen en senyalar que van ser els dos 

amants els qui van matar a Agamèmnon i 

Cassandra.  

Agamenón regresó a Micenas con Casandra 

y fue asesinado por Egisto y Clitemestra: ésta le 

dio una túnica sin mangas ni escote y, mientras se 

la ponía, lo mataron, y Egisto reinó en Micenas. 

También dieron muerte a Casandra.  

Apolodoro, Biblioteca, Epítome, VI, 23 

Clitemnestra, hija de Tindàreo y esposa de Agamenón, se había enterado por Éaces, 

Hermano de Palamedes, de que Agamenón traía a Casandra como concubina suya, cosa 

que Éaces se habia inventado para vengar los ultrajes infligidos a su hermano. Entonces 

Clitemnestra, junto con Egisto, hijo de Tiestes, tomó la determinación de matar a 

Agamenón y a Casandra. Lo mataron con una segur mientras ofrecía sacrificios, y también 

a Casandra. 

Higinio, Fábulas, CXVII 

Il·lustració 25: Cassandra assassinada 

per Clitemnestra amb una destral. 

Copa àtica de figures vermelles del 430 

a.C. Ferrara, Museo Nazionales T.264. 
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En resum, la imatge del personatge de Cassandra està lligada, sobretot, a les 

versions transmeses per Èsquil a Agamèmnon i per Eurípides a Les troianes. A Èsquil, 

Cassandra és mostrada com una dona que sofreix, que pateix el càstig de no ser 

creguda en les seves profecies per haver-se negat als desitjos d’un déu, tot i això es 

mostra com una rebel que paga el seu càstig per haver-se negat a obeir. Èsquil la 

mostra com una vident i representa la seva virginitat com un càstig. D’altra banda, a 

Eurípides, Apol·lo la protegeix i tot l’odi de la profetessa es concentra sobre 

Agamèmnon. Eurípides la presenta com una posseïda al mateix temps per Apol·lo i 

Dionís. Contràriament a Èsquil, Eurípides presenta la seva virginitat com un do. 

Cassandra representa en Les troianes una víctima dels homes que no han respectat una 

dona sagrada, els quals, en un futur, sofriran per càstig diví.  

 

4.6. Andròmaca (Ἀνδρομάχη) 

Filla d’Eeció, rei de Tebes, i esposa d’Hèctor, va ser una dona alta i morena i 

una esposa exemplar, sent una de les més distingides entre les dones de més alt 

llinatge, degradades després a la condició d’esclaves i concubines. 

No es coneix gaire la seva història anterior al matrimoni amb Hèctor, tot i que 

ella al·ludeix en la Ilíada a la seva pàtria i família en el bell comiat al seu marit abans 

de partir a la batalla:  

«Desventurat, la teva fúria et perdrà. No tens pietat del teu fillet, encara un infant, ni de 

mi, desgraciada, que en breu seré la teva viuda, car aviat et mataran els aqueus, atacant-te 

tots alhora. Per mi seria millor, si tu em faltessis, que m’enfonsés a la terra. Ja no tindré cap 

altre consol, quan segueixis el teu destí, sinó sofriments. Tampoc no tinc pare ni venerable 

mare. I és que, el meu pare, el va matar el divinal Aquil·leu, quan va arranar la ben poblada 

ciutat dels cilicis, Teba, la de portals alterosos. Va occir Eeció [...] I els set germans que hi 

havia al palau, tots ells el mateix dia davallaren a l’Hades, perquè a tots els segà la vida el 

diví Aquil·leu [...] i la meva mare, que aleshores era reina al peu del Placos de bosc abundós, 

després d’haver-la portada aquí amb altres tresors, tot seguit l’alliberà en rebre un rescat 

immens; però al palau del seu pare la va atènyer Àrtemis, la que té les fletxes a la mà.» 

Homer, Ilíada, XI, 405- 427 
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Per tant, únicament sabem que ja primer va patir els mals dels grecs abans que 

aquests es precipitessin sobre la seva família troiana, doncs abans del novè any de 

guerra39 la seva ciutat natal40 va ser saquejada per Aquil·les, qui va matar els seus pares 

i els seus set germans. 

Un cop casada, podríem dir que la història d’Andròmaca es desenvolupa en 

dues etapes: una primera etapa que transcorre a Troia i una segona etapa que comença 

i desenvolupa a Grècia un cop Neoptòlem la va capturar com a botí de guerra. 

Així doncs, la primera etapa transcorre durant la guerra de Troia, en la qual 

Andròmaca es mostra com l’esposa estimada d’Hèctor i la mare estimada del petit 

Astíanax fruit d’aquest matrimoni. 

Tenia una vida feliç i es movia en un entorn totalment domèstic i familiar, tot 

i l’ambient tràgic d’un país en guerra, fins que es va convertir en una viuda 

desconsolada quan va presenciar la mort  d’Hèctor en mans d’Aquil·les, fet que va 

representar un punt d’inflexió en la història de Troia i en la mateixa guerra. 

Aquest patiment que li causa la mort del seu 

espòs es veu reflectit també en la Ilíada, on plora i 

elogia Hèctor en un discurs fúnebre quan el seu cos, 

després de ser retornat pel seu pare a Troia des del 

campament aqueu, on l’havia portat Aquil·les un 

cop mort, va ser posat sobre un llit dels estatges de 

palau. Allí s’hi van situar els cantaires iniciadors 

dels planys fúnebres acompanyats pels gemecs de 

les dones. I Andròmaca la de braços blancs, va 

pronunciar el següent discurs: 

                                                
39 La guerra de Troia va durar deu anys. 
40 Tebes, ciutat situada a la regió de Míssia. 

Il·lustració 26: Andrómaca 

amb la seva família: amb el 

seu fillet, Astíanax i 

acomiadant-se d'Hèctor. 

Crater de figures vermelles. 

Approx. s. IV a. C. Berlín Oest, 

Staatliche Museen 1984.45. 
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«Espòs, te n’has anat jove de la vida i em deixes viuda a palau. I encara és tan petit el 

nen que infantàrem tu i jo, desgraciats. No crec que arribi a l’adolescència. Abans aquesta 

ciutat serà arranada des del capdamunt, ja que has mort tu, el seu guarda, tu, que la 

defensaves i que protegies les nobles esposes i els fills petits. Elles aviat seran transportades 

cap a les naus balmades i jo també entre elles. Tu també, fill meu, o bé em seguiràs a mi 

mateixa cap a llocs on faràs treballs indignes, escarrassante per un amo cruel, o bé, agafant-

te de la maneta, un aqueu et tirarà daltabaix des de la muralla - un final tristíssim! -, enutjat 

perquè Hèctor li va matar un germà o el pare o el fill. I és que molts aqueus han tastat amb 

les dents la terra infinita a mans d’Hèctor. El teu pare no era gens tou en la batalla funesta. 

Per això, Hèctor, la gent es lamenta arreu de la ciutat i has provocat un dol i una pena 

indescriptibles als teus pares. I a mi, sobretot, m’has causat un dolorós sofriment. Car al 

moment de la mort no em vas allargar els braços ni em vas donar un consell prudent, que 

sempre recordés vessant llàgrimes nit i dia».   

Homer, Ilíada, XXIV, 723-745 

Aquestes paraules esdevenen un presagi. Efectivament, arrasada Troia, els 

aqueus, que desitjaven acabar amb el llinatge de Príam, van arrabassar el petit 

Astíanax dels braços de la seva mare i el van precipitar des de la muralla de Troia o 

una de les seves torres. Un altre motiu de la mort d’Astíanax és la seva condició com 

a fill d’Hèctor, qui, quan estava viu, havia causat moltes desgràcies als aqueus, per 

això van matar la seva descendència, un nen innocent que no sabia res ni dels combats 

ni de la guerra. Aquest episodi tant colpidor es pot llegir en la tragèdia Andròmaca, 

d’Eurípides:  

«TALTIBIO41. -Van a matar a tu hijo, para que conozcas una gran desgracia.  

ANDRÓMACA. - ¡Ay de mí! Esta desgracia que oigo es mayor que la de mi boda.  

TALTIBIO. - Ha prevalecido la opinión de Odiseo entre todos los griegos… 

ANDRÓMACA. - ¡Ay, ay! No son moderados estos males que sufrimos! 

TALTIBIO. -... diciendo que no hay que dejar crecer al hijo de un hombre excelente… [...] y 

hay que arrojarlo desde los muros de Troya. Así va a suceder, muéstrate prudente. No te 

aferres a él, soporta con nobleza tus males y no imagines que, débil como eres, tienes fuerza. 

[...]  

ANDRÓMACA.- Amadísimo hijo, oh hijo amado en exceso, vas a morir a manos de 

nuestros enemigos dejando en el desconsuelo a tu madre. Te va a matar la nobleza de tu 

padre. Ella fue  salvación de muchos, mas a ti te llega a deshora su excelencia. [...] »  

Eurípides, Las troyanas, 721- 744  

                                                
41 Taltibi és un herald aqueu.  
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Aquesta princesa va patir un cúmul de desgràcies. Si primerament va patir els 

mals dels grecs sobre la seva família; si,  posteriorment, també Aquil·les va ser el 

responsable de la mort del seu marit Hèctor42 i Neoptòlem, el seu fill, va ser qui va 

llençar des dels murs el seu nen Astíanax… Encara la seva dissort no havia acabat. En 

la seva captivitat, va correspondre a Neoptòlem com a botí de guerra per a ser la seva 

concubina. Si tenim en compte que el major tret que caracteritza a Andròmaca és, 

sobretot,  l’amor a la seva família, és totalment comprensible que el seu dolor sigui 

causat principalment per la pèrdua d’aquests. En conseqüència, també s'entén que els 

seus sentiments fossin de repulsió cap al seu nou “marit”. El pare d’aquest, Aquil·les, 

havia matat Hèctor i, com ja s’ha mencionat, també la seva família; per altra banda, el 

seu fill Neoptòlem, de qui ara seria concubina, havia matat Astíanax i també el seu 

venerable sogre Príam, rei de Troia. Així doncs, el seu nou tàlem li recordaria 

contínuament la seva desventura.  

Tot aquest dolor i patiment s’observa en la seva iconografia, on és mostrada 

amb una empremta d’horror, amb els braços estesos enfront l’assassinat del seu fill o 

inclús més activa, defensant-lo i lluitant. 

  

Il·lustració 27: Andròmaca mostrant una 

impremta de dolor. 

 Il·lustració 28: Andròmaca presenciant la mort del seu fill 

Astíanax. Fragment d’una copa àtica de figures vermelles. 

                                                
42 Veure Hècuba. 
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Malgrat això, la seva segona part de la història i les seves desventures continuen 

a Ftia, la pàtria de Neoptòlem, on la va fer transportar aquest. Es diu que allí 

Andròmaca li va donar tres fills a Neoptòlem: Molós, Píelo i Pèrgam43. Tot i que hi ha 

versions que només parlen d’un fill en comú, Molós, com és el cas de la tragèdia 

Andrómaca, d’Eurípides. En aquesta obra l’acció es centra en les noves angoixes 

maternals de la infortunada, doncs el fill que concebrà amb Neoptòlem correrà un greu 

perill. A la tragèdia l’heroïna també exposa la seva lamentable situació, durant la qual 

en cap moment es percep la manifestació d’afecte cap a Neoptòlem, tot i que 

curiosament tampoc es percep una actitud negativa o d’odi cap a aquest. De fet, 

sembla que aconsegueix situar-se en un ambient més o menys familiar, format pel seu 

segon fill, el seu “segon” espòs i l’ancià Peleu, si no fos per l’hostilitat de l’esposa 

legítima. Ja des del començament de la tragèdia, l’heroïna exposa la seva lamentable 

situació, contraposant tota la seva vida anterior, de felicitat familiar i prosperitat, 

enfront al seu dur destí: 

«ANDRÓMACA. - ¡Adorno de la tierra asiática, ciudad de Tebas, de donde en otro 

tiempo con el lujo, abundante en oro, de mi dote llegué a la mansión real de Príamo, 

ofrecida a Héctor como esposa criadora de hijos, envidiable Andrómaca en el tiempo 

anterior, pero ahora, más que ninguna otra, mujer desgraciadísima! Yo que vi a mi esposo 

Héctor muerto por obra de Aquiles, y al hijo que di a luz para mi esposo, a Astianacte, 

arrojado desde las empinadas torres, cuando los helenos tomaron la llanura de Troya. Yo 

misma, como esclava, a pesar de ser considerada de familia muy libre, llegué a la Hélade, 

dada al isleño Neoptólemo como botín de su lanza escogido de entre lo saqueado de Troya. 

Habito los campos limítrofes de esta Ptía [...] Pero una vez que mi amo tomó por esposa a 

la laconia Hermíone, después de haber rechazado mi lecho de esclava, soy perseguida 

terriblemente por parte de ella».  

Eurípides, Andrómaca, 1-32 

Les noves angoixes i perills d’Andròmaca es deuen a l’encontre amb Hermíone, 

l’esposa de Neoptòlem. La imatge d‘Hermíone és la d’una jove inexperta que ha sofert 

tot el que pot sofrir un infant abandonat pels seus pares enmig d’un ambient hostil ple 

de rumors i murmuris sobre la seva mare. Això s’explica perquè és filla d’Helena i 

Menelau, així que primer pateix la fugida de la seva mare cap a Troia i, posteriorment, 

                                                
43 Pausànies, I, 11, 1 
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la del seu pare, que va anar a buscar-la. De manera que Hermíone va quedar-se sola 

envoltada per tots els rumors originats a partir dels actes de la seva mare. 

Així doncs, quan Andròmaca arriba a Ftia s’adona que l’esposa legítima de 

Neoptòlem no acull gens bé la idea que la troiana sigui la concubina del seu marit, i 

encara menys que aquesta li hagi donat un fill abans que ella. Així doncs, es produeix 

un enfrontament entre Andròmaca i Hermíone. Aquesta pretén demostrar davant 

d’Andròmaca que ella gaudeix d’una posició elevada a Ftia, és a dir, al contrari 

d’Andròmaca, la posició de la qual a la casa de Neoptòlem és la de captiva de guerra. 

Andròmaca és perseguida pels cruels insults d’Hermíone, la qual l’acusa d’haver-la 

fet estèril per mitjà de fàrmacs, amb l’objectiu de desplaçar-la del lloc que li correspon 

legítimament a la casa. A més a més, també acusa a aquesta del fet que Neoptòlem la 

detesti i d’haver portat costums bàrbares alienes al món grec, com, principalment, el 

fet que un home pugui tenir més d’una dona. 

«HERMIONE. – ¡Oh tú criatura bárbara y obstinada osadía! ¿Vas a resistir con firmeza 

la muerte? Mas yo te haré levantar por tu voluntad de este asiento en seguida. Buen cebo 

tengo para ti. Pues bien, ocultaré las palabras, y la acción pronto lo indicará. Estáte sentada 

en tu sitio, pues, aun en el caso de que plomo fundido te sujetara alrededor, yo te haré 

levantar antes que llegue el hijo de Aquiles en quien confías.»  

Eurípides, Andrómaca, 261-268 

D’aquesta manera, queden clares la profunda desconfiança i enemistat que 

Hermíone sent cap a Andròmaca. Inclús, segons la tragèdia, va arribar més lluny: va 

intentar assassinar-la a ella i al fill nascut de la relació amb Neoptòlem.  Aprofitant 

l’absència del marit, que havia viatjat a l’oracle de Delfos, l’enrabiada Hermíone, amb 

l’ajuda del seu pare Menelau, va tramar l’assassinat. Tot i així, no ho va aconseguir i 

mare i el fill van  salvar-se gràcies a l’ajuda del seu sogre Peleu. 

Però va sobrevenir un altre fet terrible: ella s’havia lliurat de la mort, però no el 

seu espós. Així conta Apol·lodor la història del final de la vida de Neoptòlem: 
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Neoptólemo se quedó dos días en Ténedos según el consejo de Tetis, luego se dirigió 

por tierra con Héleno al país de los molosos y como Fénix pereciese en el camino, lo enterró. 

Después de vencer a los molosos en combate, reinó sobre ellos y engendró en Andrómaca 

a Moloso. Héleno, tras fundar una ciudad en Molosia, la habitó y Neptólemo le dio como 

esposa a su madre Deidamia. Cuando Peleo fue desterrado de Ftía por los hijos de Acasto 

y murió, Neoptólemo heredó el reino de su padre. Al enloquecer Orestes, Neptólemo le 

quitó a su mujer Hermíone, que antes había sido su prometida en Troya, por ello, Orestes 

lo mató en Delfos. Pero algunos dicen que había ido a Delfos a pedir cuentas a Apolo de la 

muerte de su padre, robó las ofrendas e incendió el templo, por lo cual lo mató Maquereo 

el focense. 

Apolodoro, Bilioteca, Epítome, VI, 12-14 

En l’Andròmaca d’Eurípides es manté la versió de que la mort de Neoptòlem va 

ser planejada per Orestes44. Però en aquesta obra s’avança el futur d’Andròmaca en 

boca de Tetis:  

«Y la mujer prisionera, Andrómaca digo, es preciso que habite en la tierra molosia, 

anciano, unida con Héleno en matrimonio legítimo, y también este niño, el único que ha 

quedado ya de los de la estirpe de Éaco45. A partir de él es preciso que un rey detrás de otro 

gobiernen contentos en Molosia. Pues no ha de ser destruido hasta ese punto tu linaje ni el 

mío, ni tampoco el de Troya». 

Eurípides, Las troyanas, 1244- 1250  

Així doncs, Andròmaca es va casar amb Helen, un dels pocs supervivents de 

troia, germà d’Hèctor i bessó de Cassandra, endeví com ella, que l’havia portat 

Neoptòlem juntament amb Andrómaca. Aquest va esdevenir el seu tercer marit, ara 

legítim, amb qui va tenir fills, entre ells Cestrí i amb qui va regnar a Molòssia, a l’Epir.  

D’aquesta manera es podria considerar que en la història d’Andròmaca 

s’estableix una tercera part, doncs amb els fets esdevinguts fins al moment la porten a 

començar una nova etapa.  D’aquesta nova etapa, alguns autors en fan referència, com 

és el cas de l’autor llatí Virgili, a la seva Eneida, on es mostra a Andròmaca casada amb 

                                                
44 En aquesta obra es diu exactament que Menelau havia entregat Hermíone a Orestes primer, que era 

el seu nebot, fill d’Agamèmnon, però durant la guerra de Troia va canviar de parer i la va prometre a 

Neoptòlem si aquest era capaç de prendre Ílion. Precisament, en aquesta obra Orestes era a qui 

Hermione estimava realment, de manera que van idear la manera de lliurar-se de Neoptòlem per poder 

estar junts.  
45 Pare de Peleu. 
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Helen, acollint els seus compatriotes en el seu pas per l’Epir. Així es conta en boca 

d’Enees: 

«Compiten mis compañeros en herir el mar y surcan sus aguas; perdemos enseguida de 

vista los aéreos alcázares de los feacios y seguimos la costa del Epiro y entramos en el 

puerto caonio y llegamos a la elevada ciudad de Butroto. Llega aquí un rumor de historias 

increíbles a nuestros oídos. Héleno, el hijo de Príamo, reinaba sobre ciudades griegas, 

dueño y señor de la esposa y del trono del eácida Pirro, y Andrómaca había pasado de 

nuevo a un marido de la patria.»   

Virgilio, Eneida, III, 290 - 297 

Andrómaca li conta a Enees la seva fortuna: 

«A nosotras la ruina de la patria, arrastradas por mares diversos, en penosa esclavitud 

nos hizo soportar la insolencia de la raza de Aquiles y a un orgulloso joven que corrió en 

seguida tras la ledea Hermíone y unas bodas lacedemonias y me entregó esclava al esclavo 

Héleno. Mas a aquél, inflamado de un gran amor por la esposa arrebatada y agitado Orestes 

por las Furias del crimen, lo pilla desprevenido y lo degüella junto a los altares patrios. Con 

la muerte de Neoptólemo la parte correspondiente de sus reinos pasó a Héleno, quien 

caonios llamó a estos campos y Caonia a todo el territorio por el Caón troyano, y una 

Pérgamo y la fortaleza de Ilión alzó sobre estos collados».  

Virgilio, Eneida, Llibre III, 325-336 

Però el relat d’Andròmaca és interromput:  

Tal vertía entre lágrimas y derramaba largos llantos en vano, cuando desde las murallas 

se presenta  el héroe con numerosa compañía, Héleno el Priámida, y reconoce a los suyos 

y alegre los conduce a sus umbrales, y vierte muchas lágrimas entre palabras sueltas. 

Virgilio, Eneida, III, 344 - 348 

En conclusió, Andròmaca encarna les virtuts femenines de l’època  i es situa 

com una icona o símbol de moltes dones i vides femenines. Doncs Andròmaca 

representa el model de dona necessari per al bon funcionament de la πόλις46 patriarcal, 

és una esposa fidel, entregada i amb reserves, tot i que amb un caràcter ferm i una forta 

personalitat com a trets peculiars.  A més a més, també representa el prototip de la 

vençuda i víctima de guerra, ja que sofreix, amb tota la magnitud, les conseqüències 

de la derrota portades a una situació extrema i tràgica, com també és el cas d’Hècuba. 

Εn totes les obres posteriors a la Ilíada es deixa veure una dona que ha estat castigada 

pel destí i víctima de l’enorme passió que sent pel seu espòs i l’amor que sent per la 

                                                
46 πόλις, -εως ἡ,  «ciutat, Estat». 
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seva família. D’aquesta manera Andròmaca esdevé un personatge femení molt 

rellevant en la Ilíada i en les altres obres posteriors a aquesta que s’han anat esmentant 

fins al moment. 

4.7. Helena (Ἑλένη)  

Helena és la més famosa entre les dones mítiques degut a la seva bellesa 

sobrenatural, ja il·lustre des del seu naixement, filla del déu Zeus i de la mortal Leda, 

nascuda d’un ou degut a la metamorfosis de Zeus en un signe al moment de concebre 

Helena. Com a filla de Leda, l’esposa de Tindàreu, rei d’Esparta, Helena és germana 

de Clitemnestra47. Un fet que marca una part de la personalitat d’Helena és que, un 

cop arribada l’hora de casar-se, va ser ella qui va decidir i triar qui seria el seu marit48 

d’entre els nombrosos pretendents que van acudir a Esparta a demanar la seva mà. Va 

escollir Menelau, que juntament amb Helena, es va convertir en el proper rei 

d’Esparta. 

Un punt crucial ο d’inflexió en la seva història és 

la relació que mantenen ella i Paris, qui es convertirà en 

el segon marit d’Helena, però no legítim, i qui motiva 

la seva fugida a Troia. Allí va viure més de deu anys 

com un membre de la família reial troiana, doncs Paris, 

amb l’ajuda d’Afrodita49, la deessa de l’amor, la 

sensualitat i la bellesa, sedueix Helena i aquesta tria, 

per segon cop i lliurement50, a Paris per espòs, 

abandonant-ho tot per marxar amb ell. A partir 

                                                
47 Clistemnestra serà l’esposa d’Agamèmnon, així doncs ambdues germanes es casen amb dos germans. 

No solament Clitemnestra és la seva germana, sinó també els Dioscurs, Càstor i Pòl·lux.  
48 També hi ha versions en què Tindàreu, el seu pare humà va ser qui va elegir, com era habitual. En 

qualsevol cas, la tradició al·ludeix que Tindàreu va obligar els pretendents a jurar que acceptarien el 

nou marit i que acudirien en la seva ajuda si el matrimoni es veiés en perill. Aquest jurament serà 

important en el futur.  
49 Cal recordar, en aquest sentit, el famós episodi del judici de Paris. 
50 Sobre si va ser un rapte o Helena se’n va anar lliurement s’han fet moltes conjectures i ja els autors 

antics mostraven diferents parers.   

Il·lustració 29: Helena es troba al 

centre naixent d’un ou, amb la 

seva mare Leda a l’esquerra. 

Ceràmica de Pulla de figures 

vermelles. Approx. 360-350 a.C. 

Berlin Oest, Staatliche Museen B 

501. 
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d’aquest moment, s’iniciarà la llarga guerra de Troia. 

Menelau recorda als pretendents el jurament de 

fidelitat51 i sol·licita l’ajuda del seu germà Agamèmnon, 

rei de Micenes, qui reclutarà tropes de tota Grècia  

 

Il·lustració 30: Helena és vestida per les seves serventes i 

contemplada per Paris. Sobre ells vola Eros. Lebet nupcial de Pulla 

de figures vermelles. Approx. 360-350 a. C. Ruvo di Puglia Museu 

Jatta. 

Un cop arriba a Troia, Helena passa a formar part de la família reial. Gràcies a 

la Ilíada podem apreciar la seva bona relació d’Helena amb alguns dels seus familiars 

troians, com amb el seu sogre Príam, amb el seu cunyat Hèctor i, per suposat, amb 

Paris.  

Així van parlar, i Príam, alçant la veu, va cridar Hèlena: «Vine aquí, filla estimada, seu 

al meu davant, perquè vegis el primer marit, els teus parents i els teus amics. Per mi no ets 

culpable de res, els responsables són els déus, que m’han provocat la guerra, font de 

llàgrimes, contra els aqueus».  

Homer, Ilíada, III, 161-165 

Pel que fa al tracte homèric d’Helena, a aquesta mai li són retretes les seves 

accions, de fet, no hi ha cap escena en la qual li sigui retret directament el mal que ha 

                                                
51Veure nota de peu de pàgina número 48. 

d’aquest moment, s’iniciarà la llarga guerra de Troia. Menelau recorda als pretendents 

el jurament de fidelitat1 i sol·licita l’ajuda del seu germà Agamèmnon, rei de Micenes, 

qui reclutarà tropes de tota Grècia contra Troia amb l’objectiu de retornar l’esposa al seu 

germà. 



LES INFORTUNADES DONES HOMÈRIQUES                                            

 

51 

causat a Troia. Tot i que els troians veuen que ella és la causa de les seves desgràcies, 

ja sigui per un sentiment de respecte o de consideració a la seva bellesa, ells no 

pretenen insultar-la. No obstant això, a la Ilíada, quan Helena es dirigeix cap a les 

portes Escees, els ancians de Troia expressen la culpabilitat d’Helena.  

Aquests, doncs, eren els prohoms dels troians que estaven asseguts dalt de la torre. Ells, 

que van veure que Hèlena s’acostava cap a la torre, els uns als altres, en veu baixa es van 

dir paraules alades: «No és censurable que els troians i els aqueus de belles gamberes 

sofreixin penes durant molt de temps per una dona d’aquesta mena. Pel rostre s’assembla 

terriblement a les dees immortals; tanmateix, encara que sigui tal com és, que torni a les 

naus i que no es quedi per a desgràcia nostra i dels nostres fills en el futur».  

Homer, Ilíada, III, 153-160 

Fins i tot Hèctor, que té una relació respectuosa i afectuosa amb Helena i és 

anomenat el seu protector per ella mateixa, no deixa de veure la realitat, que confessa 

en un passatge de la Ilíada. Però tot i així, mai li va expressar a ella cap rencor, tal i com 

confessa en el següent dramàtic passatge, davant del cos ja sense vida del príncep 

Hèctor:  

«Hèctor, de molt el més estimat de tots els cunyats en el meu cor. Certament el meu 

espòs és el divinal Alexandre, que em va dur a Troia. Tant de bo jo m’hagués mort abans. 

Ara aquest és l’any que fa vint, des que vaig venir d’allí i vaig abandonar la pàtria, però 

mai no he sentit de tu cap paraula gruixuda ni ofensiva; al contrari, si em reptava a palau 

algun altre dels cunyats o de les cunyades o de les esposes dels cunyats de bells peples o 

bé la sogra –el meu sogre sempre ha estat com un pare afectuós–, tu el contenies fent-li 

advertiments amb la teva afabilitat i amb les teves paraules amables». 

Homer, Ilíada, XXIV, 262-272 

Així doncs, en l’Helena homèrica hi trobem un progrés moral a través del qual 

es visible el penediment d’Helena i durant el qual fa un pas des de la seva ceguera 

inicial, que la va portar a abandonar la seva pàtria i el seu espòs, sota l’impuls 

d’Afrodita, al reconeixement de la seva culpabilitat i a l’acceptació resignada i 

conscient del seu deure: la tornada a Esparta. Doncs la consideració de les desgràcies 

que la seva acció irreflexiva va causar als grecs i troians, la porta a maleir el seu destí 

i a considerar-se digna de ser castigada. 
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«Tant de bo la mort m’hagués estat agradosa quan fins aquí vaig seguir el teu fill, 

abandonant el tàlem, els parents, una filla molt estimada i l’amable grup de les companyes 

de la meva edat. Tanmateix, això no va passar, i ara em desfaig en llàgrimes». 

Homer, Ilíada, III, 173-176 

Certament, a la Ilíada, Helena és tractada amb simpatia per Homer i mai s'arriba 

a considerar una personificació del mal. En canvi, a la tragèdia d’Eurípides, Les 

troianes, la relació que manté amb Hècuba, la seva sogra, és d’odi intens, doncs aquesta, 

com les altres dones esmentades anteriorment que també han patit les conseqüències 

i les desgràcies de la guerra, la culpen a ella de tots els seus mals, doncs Helena és 

considerada la causa de la guerra de Troia52, tot i que probablement només va ser un 

pretext per poder conquerir Troia i les seves riqueses. 

«HECUBA. - Te alabo, Menelao, si piensas matar a tu esposa. Mas rehúye su mirada, no 

vaya a ser que te venza el deseo. Ella arrebata las miradas de los hombres, destruye las 

ciudades, pone fuego a las casas. Tal es su poder seductor. Yo la conozco, y tú, y cuantos 

han sufrido». 

Eurípides, Las troyanas, 890-894 

«[...] Sería preciso que él reclamara a Helena como víctima para su tumba, pues ella lo 

perdió y lo conduce hacia Troya. Y si era necesario que de las prisioneras muriera un 

elegida y sobresaliente por su belleza, eso no es cosa nuestra; que la hija de Tindáreo es 

muy distinguida por su figura y  se evidenció que ella había cometido no menos injusticia 

que nosotros. A tu justicia respondo este razonamiento. [...]». 

Eurípides, Hécuba, 265-272 

Un cop la guerra havia acabat, Menelau es disposava a matar Helena, qui es 

trobava entre les troianes captives, doncs ja no li plaïa anomenar-la esposa, tot i que 

Menelau no havia anat a Troia només per Helena, sinó també per Paris, però aquest 

ja estava mort quan Menelau va decidir donar-li mort a Helena. No obstant això, va 

decidir emportar-se-la a Argos i matar-la allí com a recompensa pels qui van perdre 

algú dels seus a Ílion. 

                                                
52 Moltes vegades el rapte d’Helena s’ha vist com un pretext i no com la causa real de la guerra, 

tema que continua sent objecte de discussió. Per exemple, es diu que va ser el desig de Zeus de 

descarregar a la terra de part del pes dels homes i, a la vegada, donar fama al millor guerrer o 

també que els grecs realment ansiaven les riqueses de Troia.  
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«He venido para llevarme a esa desdichada -pues no me place dar el nombre de esposa 

a la que un día lo fue mía. Se encuentra entre otras troyanas en este recinto para prisioneros 

de guerra. Los que por ella lucharon me la entregan para que la mate a menos que quiera 

llevármela, sin matarla, a la tierra de Argos. He decidido rechazar la alternativa de matarla 

en Troya y llevármela en una nave a tierras de Grecia para entregarla allí a la muerte. Será 

una recompensa para quienes perdieron en Ilión a los suyos».   

Eurípides, Las troyana, 869-879 

 

Finalment, segons Quint d’Esmirna, 

Menelau no va matar Helena perquè al veure-

la va quedar captivat per la seva bellesa:  

Al fin, encontró Menelao en un 

rincón de la casa a su mujer, temblorosa 

ante las amenazas de su marido legítimo, 

de audaz espíritu, quien, al verla, se 

disponía a matarla, con su corazón 

dominado por los celos; y lo habría hecho, 

si no hubiera contenido su violencia la 

encantadora Afrodita, que hizo caer de sus 

manos la espada y frenó su ímpetu: alejó de 

él, pues, sus tenebrosos celos, y despertó el 

dulce deseo en el fondo de sus entrañas y 

de sus ojos. Un arrebato inesperado lo 

sobrecogió y, al contemplar su muy 

radiante belleza, no se atrevió ya a hundir 

tal espada en su cuello, sino que se quedó 

inmóvil, [...] 

Quinto de Esmirna, Posthoméricas, Llibre XIII, 385-395 

Així Helena va ser retornada a la seva pàtria i al seu primer marit, com es mostra 

a la Odissea, en el cant on Telèmac arriba a Esparta a la recerca de notícies del seu pare. 

Se la mostra vivint plàcidament amb Menelau, en un ambient domèstic, havent 

recobrat el seu estatus de reina, esposa i senyora de la casa com si res hagués passat.  

Sentint parlar del pare li va caure a terra una llàgrima de les parpelles i va aixecar amb 

les dues mans el mantell de porpra davant dels seus ulls. Menelau se’n va adonar i tot 

seguit va rumiar en el seu interior i en el seu cor si deixaria que el noi es recordés del seu 

pare o si de primer li faria preguntes i després li ho explicaria tot. Mentre meditava això en 

el seu interior i en el seu cor, va sortir Hèlena de la seva cambra flairosa i de sostre elevat, 

semblant a Àrtemis, la de la filosa d’or.  

Homer, Odissea, IV, 113-122  

Il·lustració 31: Menelau persegueix a 

Helena i és sorprès per la seva bellesa. 

Menelau deixa caure l’espasa de la mà, 

ja que, perseguint Helena, la reconeix. 

Aquesta es gira per mirar-lo. Àmfora 

de figures vermelles. Approx. 470-450 

a.C. Londres, The British Museum 

1837,0609.71. 
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A més, ella mateixa arriba a afirmar que volia que la guerra de Troia acabés per 

poder tornar a la seva pàtria i amb la seva família: 

«Però jo en el meu cor me n’alegrava, perquè el meu cor ja tenia ganes de tornar 

ràpidament a casa meva i em planyia per l’ofuscació que Afrodita em va causar, quan em 

va dur allí, lluny de l’estimada terra paterna, allunyant-me de la filla, del llit conjugal i de 

l’espòs, que en res no és inferior ni en enteniment ni en bona presència». 

Homer, Odissea, IV, 

Ara bé, fins aquí hem intentat plasmar la caracterització i el tractament habitual 

d’Helena com a figura literària als poemes homèrics i alguns textos tràgics 

d’Eurípides. Però és interessant mencionar altres fonts que donen una versió molt 

diferent del que va passar amb Helena després de la guerra, inclús abans d’aquesta es 

portés a terme.  

La primera font a la que farem referència és el poeta Estesícor, qui conta i 

defensa que Helena no va no va anar mai a Troia: 

No es verdad ese relato: ni te embarcaste en las naves de hermosos bancos ni llegaste a 

la ciudadela de Troya. 

 Estesícoro, Palinodias, fragmento 55. 

Segons aquest poeta, i tenint en compte de la dificultosa interpretació dels 

fragments i comentaris dels antics, en un primer moment, Paris s’hauria emportat a 

Helena a Egipte, on aquesta hauria estat substituida per l’εἴδωλον53, el qual viatjaria a 

Troia mentre l’Helena vertadera es quedava amb Proteu, rei d’Egipte. Tot i que 

s’interpreta del fragment citat, que podria ser que Helena no hagués partit mai en la 

nau de Paris, de manera que no hauria estat a Egipte; però Estesícor tampoc diu que 

Helena es quedés a Esparta, per tant, es podria considerar que Helena va ser 

                                                
53 Εἴδωλον ου τό «ombra, visió, fantasma» 



LES INFORTUNADES DONES HOMÈRIQUES                                            

 

55 

traslladada a Egipte, potser per la intervenció d’Iris o Hermes54. En qualsevol cas, ell 

fixa el motiu literari referent a que Paris no va arribar a Troia amb Helena. 

Precisament, la tragèdia Helena d’Eurípides es fa eco d’aquesta versió. Es conta 

que Helena no va arribar mai a Troia, sinó que l’Helena que habitava a Troia era un 

fantasma i que l’Helena vertadera es trobava a Egipte, amb Proteu.  

«HELENA. - He aquí las bellas ondas virginales del Nilo, que, en lugar de la divina 

lluvia, riega los campos y el país de Egipto cuando la blanca nieve se disuelve. Proteo, 

cuando vivía, era el rey de esta tierra, habitaba  en la isla de Faros y era soberano de 

Egipto».  

Eurípides, Helena, 1-6 

I és la pròpia Helena qui explica que no va anar a Troia, sinó que Hera va formar 

com un núvol a imatge d’ella amb la qual va enganyar a Paris. Així, Paris va seduir 

una imatge d’Helena, la qual es va emportar amb ell cap a Troia, mentre que la 

vertadera Helena era traslladada per Hermes a Egipte, on estava sota la protecció de 

Proteu per a que es mantinguessin inviolables els vincles matrimonials entre Helena i 

Menelau.  

«En relación con su belleza respectiva, fueron a ver a Alejandro en lo más intrincado del 

Ida tres diosas, Hera, Cipris y la virgen hija de Zeus, con el deseo de que él dictaminara en 

juicio acerca de su hermosura. Prometiendo a Alejandro que desposaría mi belleza –si bello 

es lo que tantas desdichas me ha causado –, Cipris triunfó, y el ideo Paris, abandonando 

sus establos, llegó a Esparta, seguro de poseer mi lecho. Pero Hera, ofendida por no haber 

vencido a sus rivales, convirtió en vano viento mi unión con Alejandro, y no fui yo lo que 

abrazaba el hijo del rey Príamo, sino una imagen viva semejante a mí que la esposa de Zeus 

había fabricado con aire celeste. Y él creyó que me poseía, vana apariencia, sin poseerme».  

Eurípides, Helena, 23-37 

Com es observable, les versions que acabem de citar sobre Helena mostren 

certes analogies entre elles, però també se’n troben en un altre autor important: 

l’historiador Heròdot d’Halicarnàs. En el llibre II d’Història tracta la fugida d’Helena 

com un rapte. Segons Heròdot va ser Paris qui va seduir Helena per emportar-se-la 

                                                
54 Tant Iris com Hermes eren déus missatgers que feien arribar els missatges dels déus als humans. 
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però tampoc es van dirigir a Troia, sinó que van anar cap a Egipte degut a la força del 

vent. Allí Helena va ser retinguda i custodiada per Proteu per a tornar-li a Menelau: 

Y a mis preguntas sobre lo que había ocurrido con Helena, los sacerdotes me 

respondieron como sigue. Alejandro, después de raptar a Helena, zarpó de Esparta rumbo 

a su patria; pero, cuando se encontraba en el Egeo, unos vientos contrarios lo empujaron al 

mar de Egipto y, como los vientos no remitían, acabó por llegar a Egipto, recalando en 

dicho país precisamente en la boca del Nilo que en la actualidad se llama Canóbica y en las 

Tariquías». 

Heródoto, Historia, Libro II, CXII, 1 

L’Helena d’Heròdot, pel que fa a la seva relació amb Paris i la fugida cap a 

Troia, parteix de la tradició èpica, en la qual Helena acompanya a Paris, qui, a part 

d’Helena, també li va arrabassar a Menelau riqueses del seu palau. Llavors, quan 

Proteu va ser informat per Tonis, un guardià del riu, de la violació per part de Paris 

de les normes d’hospitalitat i del robatori al seu amfitrió, aquest va deixar marxar Paris 

i els seus homes, però va retenir a Helena i els restants béns de Menelau, fins que 

pogués tornar-los-hi quan aquest acudís a Egipte. 

«Ha llegado un extranjero de nacionalidad teucra que ha cometido en Grecia un acto 

execrable: ha seducido a la esposa de su huésped y acaba de llegar, arrastrado por los 

vientos a tu tierra, con la mujer en cuestión y con muchísimas riquezas. ¿Debemos, pues, 

dejar que zarpe de aquí impunemente o quitarle lo que ha traído consigo?»  

Heródoto, Historia, Libro II, CXIV, 2 

Por último. Proteo les comunicó esta decisión: «Si yo no tuviera mucho empeño – dijo– 

en no matar a ningún extranjero de cuantos, desviados de su ruta por los vientos, han 

arribado hasta la fecha a mi país, te castigaría en nombre del griego, porque tú, ¡hombre de 

la peor calaña!, después de haber recibido hospitalidad, has cometido una fechoría 

sumamente rastrera. Te acercaste a la mujer de tu huésped, y, ni mucho menos contento 

con ello, encima la incitaste a abandonar su hogar y, [tras raptarla], te fuiste con ella. Pero 

eso solo tampoco te bastó, no; llegas, tras saquear, además, la casa de tu huésped. En fin, 

como tengo mucho empeño en no matar a ningún extranjero, me voy a limitar ahora a no 

permitir que te lleves a esa mujer ni esos tesoros; yo los guardaré para tu huésped griego, 

hasta que él, personalmente, quiera venir a llevárselos; y en cuanto a ti y a tus camaradas 

de travesía, os ordeno zarpar de mi tierra con otro rumbo en el plazo de tres días; si no, 

seréis tratados como enemigos». 

Heródoto, Historia, Libro II, CXV, 4-6 
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D’aquesta manera també s’interpreta del text que aquest autor no culpa a 

Helena d’haver fugit, sinó que fa recaure la culpa sobre Paris, qui la va seduir per 

emportar-se-la amb ell.  

Conta Heròdot que Menelau va presentar les seves peticions davant les portes 

de Troia perquè li tornessin Helena. Tot seguit els troians li van contestar que aquesta 

estava a Egipte sota la protecció de Proteu, però Menelau no els va creure fins que, un 

cop presa la ciutat, va poder comprovar que Helena no estava allí. Finalment, Menelau 

i Helena es van retrobar a Egipte, on Menelau es va comportar inadecuadament amb 

els egipcis. Doncs a l’hora de tornar cap a Esparta uns vents impedien la navegació de 

les naus de Menelau i les retenien a terra. Llavors aquest va agafar dos nens egipcis i 

els va immolar com a sacrifici per poder navegar. Menelau va emprendre la fugida 

cap a Líbia, i un cop coneguts els fets, va ser odiat i perseguit. De fet, una de les 

finalitats d’Heròdot és mostrar la perversitat dels espartans, dels quals era impossible 

fiar-se’n, ni tan sols després d’haver-los fet un favor.  

De la mateixa manera, Quint d’Esmirna, en Posthoméricas, també atribueix la 

culpa que Helena abandonés la seva pàtria i la seva família a Paris. Doncs aquest autor 

intenta rehabilitar el caràcter d’Helena situant la falta del seu crim en Paris i descriu 

l’encant que Venus va despilfarrar al voltant de la seva sagrada persona. Així parla 

Menelau: 

«Huyamos de inmediato, cada uno a su tierra, ahora que han fallecido Ayante y el muy 

vigoroso Aquiles: muertos ellos, no creo que escapemos nosotros a la ruina, sino que 

seremos abatidos a manos de los crueles troyanos por mi culpa y la de Helena, de ojos de 

perra, quien no me preocupa tanto como vosotros, cuando os veo morir en la guerra. 

¡Maldita sea ella con su muy endeble compañero de lecho! Pues una divinidad le arrebató 

de su corazón su prudente raciocinio, cuando abandonó mi morada y mi cama».  

Quinto de Esmirna, Posthoméricas,VI, 20-29 
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També així s’expresa Helena quan Paris mor: 

Helena sí lanzaba sin descanso muchos sollozos, pero una cosa eran sus gritos entre 

los troyanos y otra bien distinta las inquietudes de su corazón en el interior de su pecho, 

pues esto se decía para sus adentros: «¡Marido, que eras para mí, para los troyanos y para 

ti mismo un gran azote, has muerto de forma miserable y a mí me has dejado en medio de 

una odiosa calamidad, pues ya no me queda sino esperar a ver desgracias aún más 

devastadoras! ¡Ojalá antaño me hubieran arrebatado hasta lo alto las Harpías, cuando a ti 

te seguí por obra del funesto Destino decretado por una divinidad!» 

Quinto de Esmirna, Posthoméricas, X, 390-397 

En definitiva, Helena té un caràcter i una actitud peculiars, podem dir que 

resulta una figura controvertida. A partir dels seus actes veiem que és irresponsable i 

frívola i que, en ocasions, com en la Ilíada, triomfadora i poc dolguda dels seus afers 

tot i haver estat la causa de molts conflictes.  

 

5.  Conclusions. 

Pel que fa a les conclusions, senyalar les analogies i les diferències entre les 

dones que han sigut tractades en aquest treball de recerca és una bona manera de 

començar amb aquest apartat i d’observar les relacions entre elles concloent la seva 

història. Pel que fa a Briseida, Criseida, Hècuba, Políxena, Cassandra i Andròmaca són 

les dones més rellevants i protagonistes que apareixen a la Ilíada, tot i que unes ho són 

més que altres. Tampoc és igual el dolor i sofriment que pateixen unes i altres. Es 

podria considerar que Políxena és la que menys sofreix ja que el seu destí la porta 

directament a la mort. Briseida i Criseida, tot i ser raptades i esclavitzades, no pateixen 

de la mateixa manera que ho fan Hècuba, Cassandra i Andròmaca. Doncs, sens dubte, 

aquestes tres dones són les més representatives pel que fa al sofriment de les dones en 

general i els tres rostres que més bé reflecteixen el dolor de la derrota i la crueltat del 

destí. Entre elles la que més ha sofert i patit és Hècuba degut a que veu morir gran part 

de la seva família i és present en el moment d’esclavització de la seva filla i la seva 

nora. També el fet de ser assignada a Odisseu la trasbalsa completament degut a que 

aquest és el cap de moltes de les seves desgràcies per no dir totes. Finalment Hècuba 
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mort després d’haver dut a terme la seva venjança. Quant a Cassandra és molt 

interessant tenir en compte les idees de Christa Wolf, novelista alemanya, expressades 

en el document Troyanas de Carlos G. Gual. Aquesta és situada com una víctima de 

l’agressió masculina i s’estableix com un símbol de la condició femenina sotmesa als 

valors de la societat patriarcal i, especialment, esquinçada en plena guerra. Tot i que 

cap de les dones aconsegueix lliurar-se de la condemna que representa el final d’una 

guerra per al bàndol vençut, mentre que Cassandra és morta per l’esposa legítima 

d’Agamèmnon, Andròmaca aconsegueix salvar-se de la mort a mans d’Hermione, 

esposa legítima de Neoptòlem. De fet, pot considerar-se a Andròmaca com una dona 

que, tot i haver presenciat la mort del seu marit i fill i haver estat transportada lluny 

de la seva pàtria, finalment aconsegueix sortir de tota la misèria que la guerra li va 

causar per regnar de nou en una nova terra. 

D’altra banda, Helena és l’altra dona, a part de les anteriorment esmentades, 

rellevant en el desenvolupament de la trama de la guerra de Troia, doncs ella és la 

presumpta causa d’aquesta guerra. Tot i que això s’hauria de considerar molt millor i 

en comptes de considerar-la com una harpia que va causar el mal a moltes dones, 

homes, nens i nenes, fer una petita reflexió sobre la seva part de culpabilitat en el 

conflicte. Està clar que Helena no és l’única culpable de la guerra, fins i tot es pot 

arribar a pensar  que només va ser l’excusa perfecta per als grecs per  poder anar a 

envair Troia i fer-se amb les seves riqueses. A més a més, sense la intervenció de Paris 

en la relació de Menelau i Helena, aquesta no hagués fugit a Troia degut que Paris és 

qui motiva la seva fugida, tot i que també es pot interpretar com un rapte. Així mateix, 

es pot considerar que aquesta història va més enllà de les capacitats dels mortals, ja 

que va ser Afrodita qui va prometre a Paris posseir la dona més bella de totes. Malgrat 

la reflexió anterior, tot i que Helena es penedeix dels seus actes, el fet que surti 

indemne d’una guerra suposadament provocada per ella fa que quedi mal vista per la 

tradició i la crítica.  
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Un punt important a tenir en compte és que Andròmaca i Helena representen 

l’antítesi l’una de l’altra. Mentre que Andròmaca és una dona i esposa exemplar i 

prototípica que compleix amb els cànons de bellesa, fidelitat, obediència, submissió i 

resignació, per descomptat qualitats fruit de la valoració dels homes de l’arcaisme 

grec, Helena representa la covardia, l’engany i l’astúcia malintencionada. A més a més, 

tot i que ambdues dones són portades de Troia cap a una altra pàtria després que els 

seus esposos troians havien mort,  Andròmaca, qui ha estat una esposa fidel, és triada 

i emportada per un dels vencedors i assassins del seu marit legítim i del seu fill per 

exercir de concubina i esclava d’aquest. En canvi Helena, tot i haver estat infidel, és 

portada pel seu anterior i primer espòs per exercir com a reina de nou. Així, malgrat 

que Helena és una dona coneguda per la seva gran bellesa, ella representa la 

perversitat i Andròmaca representa la virtut per excel·lència. 

Respecte al paper que juga la dona grega arcaica en una societat, com hem vist, 

patriarcal, podem dir que, el patriarcat com a sistema, el sexisme com a ideologia i les 

violències com a eina de submissió, van marcar les vides, reals o de ficció, de les dones 

gregues protagonistes dels textos clàssics i l’art grec i no només d’aquestes, sinó també 

de moltes altres. Doncs l’objectiu del patriarcat grec, a través de la violència de tota 

mena i els càstigs contra les dones, és aconseguir que les dones perdin la seva 

autoestima i acceptin la inferioritat dels seu sexe com un fet natural, lligat a la biologia 

femenina, amb l’objectiu de fer-les submises i obedients a l’ordre hegemònic masculí. 

De la mateixa manera, les nombroses imatges de persecucions de dones gregues 

transmeten la idea que el sexe femení és un cos que pot ser agredit i violentat pels 

homes. A més a més, hem de tenir en compte que la discriminació femenina no estava 

determinada només pel gènere, sinó també per categories com l’edat, l’estatus jurídic, 

l’ètnia i la classe social. Per tal de transmetre aquesta ideologia els escriptors i artistes 

van aprofitar les possibilitats pedagògiques i educatives dels gèneres literaris i artístics 

per adoctrinar a les dones i als homes, especialment a través d’històries mítiques. Per 

aquestes raons a les dones se’ls associaven les funcions menys heròiques i les que les 
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situaven enclaustrades en l’interior de l’habitatge per tal de mantenir la seva 

inferioritat i poguessin ser controlades estretament pels barons o pels seus servidors. 

D’aquesta manera estaven obligades a omplir les hores del dia amb un seguit 

d'activitats que no les distraguessin. Les seves tasques havien de servir per fer-les 

millorar des del punt de vista social, però sobretot humà i personal. Aquests treballs 

tenien com a finalitat primordial impedir-los caure en temptacions que la inactivitat 

podria provocar. Les tasques de les dones permetien a la família passar còmodament 

l'any, sense que res faltés, i no implicava que la dona hagués de sortir de l'οἶκos. Per 

aquests motius, tot i que es parla de dona lliure i esclava, cap de les dues era realment 

lliure ni tenia l’opció d’escollir, sempre eren el homes els quals escollien en comptes 

de la pròpia dona. 

 No obstant això, no totes les societats reprimien a les dones i els negaven la 

seva participació en l’àmbit públic. Doncs en algunes societats, com l’espartana 

d’èpoques arcaica i clàssica, les dones van tenir un paper decisiu en el funcionament 

de la col·lectivitat, van ocupar espais propis i van gaudir d’una autoritat i identitat per 

la qual sobresurten enfront les dones d’altres πόλις gregues, com les ateneses. Així 

mateix, passa amb els poetes i tràgics grecs: per una banda existeixen escriptors que 

mantenen la misogínia en els seus escrits, com és el cas d’Èsquil però, d’altra banda, 

n’hi ha que donen veu a les dones, com és el cas d’Eurípides, qui en les seves obres 

teatrals facilitava la paraula als personatges femenins mítics per a que parlessin amb 

llibertat i expressessin les seves passions i  anhels. Fet que va provocar escàndals entre 

el públic en algunes ocasions. 

Centrant l’atenció en el tema del matrimoni cal recalcar que la dona no ha de 

ser vista com un objecte que està sent venut, sinó com un objecte que està sent 

intercanviat, declaracions que vindrien a significar el mateix amb altres paraules. El 

matrimoni grec arcaic es considerava una funció més atribuida a la dona, tot i que no 

era més que una altra estratègia patriarcal per poder controlar i vigilar a la dona de 

molt a prop. No obstant això, el més injust de tota aquesta faràndula és que els homes 
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tenien tot el dret a ser infidels mentre que una infidelitat per part de l’esposa li costaria 

el matrimoni i la seva integritat, o el que li quedava d’aquesta. Amb tot, cal repetir que 

l’opinió de la dona no es tenia en compte en cap moment.Ara bé, sempre hi ha casos 

excepcionals, doncs es pot demostrar mitjançant el personatge d’Helena que no tots 

els matrimonis tenien la finalitat d’establir vincles entre famílies. En alguns casos els 

cònjugues eren vertaders enamorats. Doncs a Helena el seu pare li va permetre escollit 

marit a ella mateixa, és a dir, Helena va tenir el dret de triar i la seva opinió va ser 

valorada, ningú li va imposar res. 

Cal dir que en el context dels conflictes bèl·lics, la violència que les dones 

pateixen, a més a més de suportar els desastres, desgràcies i sofriments que les 

guerres provoquen sobre la societat, la violència exercida contra les dones es 

considerada legítima perquè forma part de l’estructura de dominació considerada 

normal. Per aquesta raó, al llarg de la història la violació i l’apropiació del cos femení 

han sigut utilitzades als conflictes bèl·lics, de manera sistemàtica, com a mètodes per 

a desmoralitzar al bàndol contrari, doncs l’apropiació del cos de les dones joves 

simbolitza la humiliació de l’adversari, tacant la seva identitat, una pràctica que és 

habitual en els guerrers homèrics:  

«Per això, que ningú no vagi de pressa a tornar a casa abans d’haver dormit al costat 

d’una esposa dels troians i d’haver venjat les angúnies i els planys d’Hèlena». 

Homer, Ilíada, Cant II, 354-356 

De fet, no fa falta allunyar-se molt de l’actualitat, és a dir del segle XXI, ni 

d’Europa, per trobar una altra guerra comparable amb la guerra de Troia pel que fa 

als danys causats a les dones i per veure clarament com s’utilitza el poder masculí en 

aquest tipus d’enfrontaments bèl·lics. 

Un exemple n’és el conflicte bèl·lic que va durar onze anys, conegut com la 

guerra dels Balcans (1990-2001), una guerra que va causar moltes desgràcies i mals, 

equiparables a les desgràcies de la guerra de Troia, a una de les parts de la societat que 
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no combatia en la guerra, les dones, les quals no van poder fer res per evitar-ho ni 

tampoc van fer res per merèixer la seva perdició.  

En general, la guerra dels Balcans va comportar un gran nombre de morts i 

refugiats, però també de violacions, sobretot a Bòsnia on milers de dones van ser 

violades. Aquestes dones van ser i són víctimes, també, d’unes polítiques socials que 

les desfavoreixen i la majoria no obtenen cap tipus de reparació econòmica o moral. 

Entre els anys 1992 i 1995 milers de dones van ser violades a Bòsnia i a 

Herzegovina, fet que es devia al caos que genera la guerra, però també es devia a que 

el 1933 es va dur a terme una llimpiesa ètnica a Bòsnia. D’aquesta manera la violació 

va ser utilitzada com una arma per acabar amb la població mitjançant embarassos 

forçats i mutilacions per no poder tenir més fills. També va provocar la humiliació 

cultural i religiosa de les víctimes agredides, és a dir, de les dones, i també la de les 

seves famílies. No obstant això, les víctimes van trencar el silenci tot i tenir por, 

vergonya i seqüeles físiques i psicològiques. Diverses dones i organitzacions de dones 

van denunciar les agressions sexuals massives del país i que aquestes s’havien utilitzat 

com a arma de guerra de diferents maneres en el cas de Bòsnia i exigien el 

reconeixement d’aquest fet. També van demanar la creació d’un Tribunal 

Internacional per jutjar els crims que s’estaven cometen en aquells moments. 

Aquestes violacions no es feien de forma aleatòria, sinó que seguien un 

programa organitzat i es realitzaven en camps de concentració femenins organitzats 

per tot el territori, on es violava dones, àvies i nenes. A més a més també se les 

torturava. 

Així, una altra guerra torna a destruir una societat, que no ha tancat 

definitivament les seves ferides, i, sobretot, la població femenina indefensa tornar a 

sofrir les conseqüències d’una guerra, tot i que són els homes els quals esclavitzen i 

danyen. 
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D’aquesta manera és demostra que tant en la guerra de Troia com en la guerra 

dels Balcans la violència va ser utilizada com una eina de submissió femenina i de 

domini que va marcar les vides, reals o fictícies, de les dones. Alhora, la violació també 

manifesta la idea sexista de la inferioritat de les dones.  

Finalment, és inevitable amb la lectura d’aquest treball, que estudia algunes de 

les heroïnes mítiques de la civilització grega arcaica, no adonar-se’n que la societat 

d’avui dia, la societat actual, que hauria de ser un exemple a seguir, no fa res més que 

seguir unes pautes que va establir una civilització enterrada pels segles dels segles. 

Doncs és evident, conegut i estés que la base de la cultura occidental és la cultura grega 

o, en general, el món clàssic. Per tant, es pot arribar a entendre que alguns costums i 

tradicions s’hagin mantingut estables durant tots aquests anys. El que no es pot tolerar 

és que en un món que ha avançat tant en els àmbits de la tecnologia i la medicina es 

segueixin mantenint les ideologies del patriarcat grec arcaic, carregades de violència 

de tota mena contra el sexe femení. Les funcions i la visió de la dona exposades en 

aquest document són les quals impregnen els ciments de l’anomenada civilització 

occidental i, d’aquesta manera, pretenen justificar les violències que, encara en 

l’actualitat, sofreixen les dones a nivell mundial. Però això no es limita només a la 

violència contra les dones, sinó també als càrrecs que pot o no exercir en la societat 

actual. És veritat que s’han aconseguit nombrosos avenços en l’àmbit laboral pel que 

fa al sector femení, no obstant això, no s’ha produït el mateix efecte en tots els països 

del món i no en tots els àmbits el treball de les dones és suficientment reconegut. 

Moltes dones encara viuen sotmeses al seu marit o pare, és a dir a l’home i el més greu 

és que la ideologia de considerar el sexe femení inferior al masculí encara és molt 

estesa arreu del món, fins i tot moltes dones viuen sota aquestes influències sense 

valorar-se a si mateixes quan l’home i la dona haurien de ser éssers indiferents pel que 

fa als drets de cadascun, a l’àmbit laboral, a l’àmbit domèstic i a l’àmbit públic. 

Recuperant el tema de la violència que comentàvem anteriorment, cal afegir que és 

veritat que sempre s’han produït violències contra les dones però l’ésser humà fa allò 
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que ha après i ha vist fer algú, així doncs és innombrable la quantitat d’imatges i escrits 

que mostren violències contra les dones des de la civilització grega arcaica fins al 

moment, però potser ha arribat el moment, més bé va arribar fa temps, de replantejar-

se algunes de les conductes que la civilització occidental i mundial ha adoptat del món 

antic, perquè si no  el patriarcat seguirà existint com a eina de dominació. 
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