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LLUITAR COM UNA DONA A L’ANTIGA ROMA: EL CAS DE LES GLADIADORES

 Pelear como una mujer en la antigua Roma: el caso de las gladiadoras

Borrokatu emakume bat bezala Antzinako Erroman: emakume gladiatoreen kasua 

Fight like a woman in ancient Rome: the case of female gladiators

Ada Lasheras González (*)

Resum: 

Aquest article parteix d’un estudi exhaustiu de les fonts escrites i vol reivindicar la seva importància 
també en la recerca arqueològica. La proposta es desenvolupa a través d’un estudi de cas, el de les 
gladiadores. Un exemple que, alhora, permet posar de relleu les deficiències de les anàlisis de les 
societats antigues en base a una divisió dels espais per raó de gènere. Tot i la problemàtica d’alguns 
textos, no es pot negar la presència de dones a l’arena de l’amfiteatre, un espai d’altra banda cla-

rament masculinitzat per vincular-se al món de la violència. Unes dones que podien dedicar-se 
professionalment al combat en els ludi gladiatorii, mentre que d’altres van generar un interessant 
corpus legal per incomplir l’ideal femení.

Paraules clau: 

Història de les dones, Antiguitat, Fonts textuals, Arqueologia, Ludi gladiatorii, Gladiadores.

Resumen: 

El presente artículo parte de un estudio exhaustivo de las fuentes escritas y quiere reivindicar su im-

portancia también en la investigación arqueológica. La propuesta se desarrolla a través de un estu-

dio de caso, el de las gladiadoras. Un ejemplo que además permite poner de relieve las deficiencias 
de los análisis de las sociedades antiguas en base a una división de los espacios por razón de género. 
A pesar de la problemática de algunos textos, la presencia de las mujeres en la arena del anfiteatro 
no puede ser negada, un espacio por otro lado claramente masculinizado por vincularse al mundo 
de la violencia. Unas mujeres que podían dedicarse profesionalmente al combate en los ludi gla-
diatorii, mientras que otras generaron un interesante corpus legal por incumplir el ideal femenino.

Palabras clave: 

Historia de las mujeres, Antigüedad, Fuentes textuales, Arqueología, Ludi gladiatorii, Gladiadoras.

Laburpena:
Artikulu hau idatzitako iturrien azterketa sakon batean du abiapuntua, hauen garrantzia Arkeologia 
ikerketan aldarrikatu nahi duelarik.  Proposamena ikerketa kasu baten bidez garatzen da, emakume 
gladiatoreena. Adibide honek, gainera, antzinako gizarteetako generoaren araberako espazioen ba-

naketaren inguruko analisien gabeziak erakustea ahalbidetzen du. Zenbait testuen inguruko proble-

(*) Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Plaça d’en Rovellat, s/n. 43003 Tarragona, 977 24 91 33, alasheras@icac.cat 
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matika egon arren, emakumeen presentzia anfiteatroko harean ezin da ukatu, nahiz eta maskulini-
zatutako espazioa izan, biolentziaren munduarekin erlazionatzen baita. Emakume batzuk borrokan 
jardun ahal zuten ludi gladiatoriietan, beste batzuk, ordea, corpus legal interesgarri bat sortu zuten 
emakume eredua ez jarraitzeagatik.

Hitz Gakoak:
Emakumeen historia, Antzinatea, Testu iturriak, Arkeologia, Ludi gladiatorii, Emakume gladiatoreak.

Summary:

This paper sets out from a thorough study of the written sources and aims to reclaim their im-

portance in the archaeological research as well. This proposal is developed by a case study: the 
female gladiators, an example that allows to underline the deficiencies of those analyses of ancient 
societies which make spatial distinctions on gender grounds. Despite the problems of certain texts, 
the presence of women in the arena of the amphitheatre cannot be denied. Certainly, this was a 
masculinized space as it was linked to violent games. Nevertheless, some of those women could 
participate in the ludi gladiatorii professionally, whereas others generated an interesting legal cor-
pus because of their unfulfilment of the feminine ideal.

Keywords: 

Women’s history, Antiquity, Literary sources, Archaeology, Ludi gladiatorii, Female gladiators.

1. Introducció

Sovint, l’aparent parquedat de les evidències 
materials fa que se’ns escapin les vessants socials 
que aquestes comportaven. Des del nostre punt 
de vista, aquesta és una problemàtica que la in-

corporació de l’estudi de les fonts escrites – sense 
ignorar les seves limitacions i parcialitat – pot aju-

dar a resoldre. Així, l’anàlisi de les fonts textuals 
que realitzem en aquest article vol dotar d’un 
context històric ampli a unes troballes arqueolò-

giques que esdevenen més comprensibles a tra-

vés dels testimonis escrits de la societat que els va 
generar. Però, a més, la nostra és una recerca amb 
una perspectiva de gènere i feminista, que pretén 
subratllar la importància de rellegir i reinterpretar 
les evidències – tant materials com textuals – ja 
que, com recordava María Cándida Bengoochea, 
«no fallan las fuentes sino las perspectivas históri-
cas y cómo se las interroga» (1998: 254).

D’aquesta manera analitzem un cas concret, el 
de les gladiadores, que esdevé un exemple real-
ment idoni per mostrar les deficiències d’aquell 
model dicotòmic que, en l’estudi de les societats 
pretèrites, separa els espais per raó de gènere: 
aquell privat o domèstic, vinculat al femení, i 

aquell públic, propi del masculí (FOXHALL, 2013: 
121-123; MONTÓN, 2000: 45-47; CUADRADA, 
2011: 5-13). En aquest cas, i gràcies a un conjunt 
de fonts escrites que ens permeten replante-

jar l’evidència arqueològica, ens trobem davant 
d’unes dones que també estaven presents en un 
espai vinculat en gran mesura al gènere mascu-

lí, per relacionar-se amb el món de la violència: 
l’arena de l’amfiteatre.

Igualment, volem posar de relleu una proble-

màtica present en el discurs històric, la de la re-

producció de models femenins estereotipats. Pel 
que fa a l’Antiguitat romana, tot i els esforços per 
mostrar una realitat femenina el més diversa pos-

sible – i en aquest sentit som hereves de l’estudi 
pioner de Sarah Pomeroy (1975) –, resulta enca-

ra difícil trencar amb la imatge monolítica de les 
dones romanes, que les defineix com a esposes 
i mares o bé com a esclaves i, sovint, prostitutes 
(BENGOOCHEA, 1998: 251-252; LASHERAS, 2015: 
90-91). Es pretén, per tant, contribuir al coneixe-

ment de la realitat femenina en època romana 
sense mostrar una imatge parcial o fragmentada 
d’aquesta (CASTRO-MARTÍNEZ i ESCORIZA, 2004-
2005: 144; CASTRO-MARTÍNEZ i ESCORIZA, 2014), 
doncs encara que esclaves o matrones, aquest no 
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era l’únic element que les definia ni l’única faceta 
que conformava la seva realitat.

Així doncs, aquest article traça un recorregut 
per aquelles fonts escrites – històriques, epigrà-

fiques, literàries o jurídiques – que ens informen 
sobre la presència de lluitadores a l’arena de 
l’amfiteatre, amb l’objetiu de realitzar una prime-

ra aproximació a aspectes tant rellevants com la 
condició i consideració social d’aquestes dones, 
l’evolució històrica de la seva participació als ludi 
gladiatorii o bé la rellevància dels jocs en els que 
combatien. Unes fonts que, en definitiva, ens han 
de servir per comprendre i (re)interpretar les evi-
dències arqueològiques en un context el més am-

pli i complet possible.

2. L’espai de les dones a l’Antiguitat: el cas de les 
gladiadores

2.1. Gladiator, gladiatrix?

Una de les primeres qüestions que cal tenir en 
compte és que el terme gladiator no disposava de 

gènere femení en llatí clàssic; és a dir, que gladia-
trix és un neologisme. Per tant, a les fonts escrites 
no trobarem cap mot específic que designi aque-

lla dona que lluitava professionalment a l’arena 
de l’amfiteatre. La paraula més propera era ludia, 

però en cap cas definia a la que combatia, sinó a 
l’amant, l’esposa o concubina d’un gladiador (MC-

CULLOUGH, 2008: 198; MAÑAS, 2011a: 331):

«Hermes, preocupació i angoixa de les mullers 
dels gladiadors (ludiarum)» (Mart. 5, 24, 10. Trad. 
DOLÇ, 1952).

De fet, la definició exacta del terme ludia pre-

senta controvèrsies: mentre que l’Oxford Latin 
Dictionary proposa que, tal vegada, es referiria a 
una esclava vinculada a un ludus gladiatorium o 

escola de gladiadors (OLD, 1968: 1047); el Latin 
Dictionary la defineix com l’esposa d’un gladia-

dor o bé, fins i tot, com una gladiadora, en base 
al vers de Marcial ara reproduït (LEWIS i SHORT, 
1958: 1082).

Davant l’ambigüitat d’aquest terme és espe-

cialment interessant portar a col·lació els versos 
de Juvenal dedicats a Èpia (2, 6, 82 i ss.), l’altre 
text literari on es documenta l’ús d’aquesta pa-

raula. Èpia, casada amb un senador, va abandonar 
al seu marit per ser l’amant d’un gladiador: una 
ludia. Però no només això, sinó que fins i tot ella 
mateixa, relata el poeta, participava com a com-

batent a l’arena. I és en aquest punt on Juvenal 
esdevé realment clarificador, perquè es pregunta:

«Digueu, nétes de Lèpid, de l’orb de Metel, o 
de Fabi Gurges: hi ha hagut cap dona de gladia-

dor que s’hagi posat aquests vestits (quae ludia 
sumpserit umquam hos habitus)?» (Juv. 6, 2, 265-
267. Trad. BALASCH, 1961).

Així doncs, en qüestionar la participació 
d’aquesta dona en les lluites gladiatòries, el poe-

ta sembla distingir les ludiae d’aquelles que com-

batien a l’amfiteatre de manera professional: les 
gladiadores (cf. ORTEGA, 2012: 117).

Aquests, però, no són els únics exemples de 
les dificultats interpretatives que poden pre-

sentar les fonts antigues. Un epitafi procedent 
d’Òstia i que data de la segona meitat del segle II 
dC1 (CIL XIV 4616 + 5381; CÉBEILLAC-GERVASONI 
i ZEVI, 1976: 612ss; AE, 1977: 153; CICERCHIA i 
MARINUCCI, 1992: 202-203; FORA, 1996: 65; 
EDR, 2011: 76694) ens informa també sobre la 
presència de dones a l’arena de l’amfiteatre. Se’n 
conserven diversos fragments a partir dels quals 
s’ha pogut restituir el text que recorda al magis-

trat local Hostilià, qui es diu que va ser el primer, 
des de la fundació de la ciutat, en oferir uns jocs 
amb «mulieres ad ferrum» (Figura 1):

1 La cronologia d’aquesta inscripció és una qüestió contro-

vertida. La majoria d’investigadors (CÉBEILLAC-GERVASO-

NI i ZEVI, 1976: 613-614; AE, 1977: 154; CICERCHIA i MA-

RINUCCI, 1992: C66; FORA, 1996: 66; EDR, 2011: 76694) 
consideren que, per motius estilístics i de contingut, data 
de la segona meitat del segle II; mentre que d’altres (MU-

RRAY, 2003: 5; RICCI, 2006: 96), sense aportar arguments 
clars, la situen en el segle III i, per tant, en un moment 
posterior a la prohibició de Septimi Sever (vegi’s infra).
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[---]sa[--- H]ostilinian[us] / [IIv]ir, q(uaestor) 
aerar[i Osti]ensium, flam(en), d(ecreto) 
d(ecurionum) cur(ator) lusus / iuvenal(is) / [---] 
qui primus om[niu]m ab urbe condita ludos cum / 
[---]or(---?) et mulieres [a]d ferrum dedit una cum 
/ [Sa]bina u[x]ore, fecit sibi et / [---]nio Agon[---] / 
[---] corporis togat[---] / [---]um [---]

L’expressió «mulieres ad ferrum» és realment 
ambigua i no ha de referir-se necessàriament a 
gladiadores, tot i que la majoria dels investigadors 
així ho interpreten (CÉBEILLAC-GERVASONI i ZEVI, 
1976: 617; AE, 1977: 153; CICERCHIA i MARINUC-

CI, 1992: 202; VESLEY, 1998: 91; MURRAY, 2003: 
5; RICCI, 2006: 96-97; MCCULLOUGH, 2008: 200; 
MAÑAS, 2011a: 330; ORTEGA, 2012: 121). Pietro 
Cicerchia i Alfredo Marinucci (1992, 202-203) fins 
i tot arriben a restituir les lletres «or» de la quar-
ta línia com «[--- gladiat]or(um)», de manera que 
el combat entre aquestes dones s’inclouria dins 
els ludi gladiatorii pròpiament. Però aquests in-

vestigadors no analitzen el motiu pel qual hi hau-

ria aquesta distinció entre gladiadors i «dones al 
ferro»: seria perquè, com s’ha apuntat, el terme 
gladiator no disposava de femení, o bé perquè 
es pretenia diferenciar als lluitadors professio-

nals d’aquestes dones? En aquesta línia, Maurizio 
Fora (1996, 64-66) planteja la possibilitat de que 
es tractessin de dones literalment condemnades 
a mort, ja que el terme ferrum també es relacio-

na epigràficament amb les execucions, tal i com 
queda demostrat per una inscripció gladiatòria 

de Pompeia, que recorda el sacrifici d’uns esclaus 
(CIL IV, 99782

 ).

No obstant això, el propi M. Fora no descarta 
que es tractés realment de gladiadores i alhora 
aporta alguns paral·lels literaris i epigràfics que 
permeten reforçar aquesta hipòtesi. La paraula 
ferrum adopta el significat de gladius (espasa) a 

les fonts literàries, com per exemple a Suetoni 
(Ner. 12, 33 ), però també a les epigràfiques, com 
evidencia l’expressió «ferro dimicare» (lluitar 
amb l’espasa) a una inscripció procedent de Poz-

zuoli (CIL X, 3704; ILS 5054; EDR, 2014: 135164; 
FORA, 1996: 65). Segueixen aquesta proposta 
Mireille Cébeillac-Gervasoni i Fausto Zevi, així 
com Kathleen Coleman, i afegeixen que no exis-

teix cap altre exemple de l’expressió «ad ferrum 
dare» que permeti aclarir el seu significat concret 
(CÉBEILLAC-GERVASONI i ZEVI, 1976: 617; COLE-

MAN, 2000: 498). K. Coleman, a més, planteja 
que en el context de la inscripció d’Hostilianus 
sembla versemblant que es vulgui commemorar 
un episodi excepcional, com podien ser les lluites 
de gladiadores, i no tant l’execució d’unes dones, 
fet que cal suposar que era més habitual (COLE-

MAN, 2000: 498).

2.2. Els testimonis de les fonts textuals

Tot i les dificultats terminològiques que 
s’acaben d’exposar, disposem de diverses fonts 
textuals que testimonien la participació de do-

nes als ludi gladiatorii. De fet, la seva presència 
en aquest tipus de jocs pot remuntar-se als propis 
orígens de la gladiatura, tal i com recull Ateneu de 
Nàucratis seguint a Nicolau de Damasc (RUIZ DE 
ARBULO, 2006: 82; MAÑAS, 2011a: 328):

«Els romans realitzaven jocs de gladiadors, una 
pràctica que van heretar dels etruscs, no només 
als festivals i als teatres, sinó també als banquets. 

2 «[--- glad(iatorum) par(ia) --- pu]gn(abunt) Nolae XIIII XIII 
XII K(alendas) [---]: uno die li[beri -berti] / [poste]ro servi 
ferro s[anguinari iussi---]». Sobre les condemnes a mort 
als ludi gladiatorii, vegi’s VILLE, 1981: 232-240.

3 «(...) Exhibuit autem ad ferrum etiam quadrigentos senato-
res sescentosque equites Romanos (...)».

Figura 1. Tres dels fragments que conformen la inscrip-

ció funerària del magistrat Hostilià. Òstia, segona meitat del 
segle II dC (Corpus Inscriptionum Latinarum: Berlin-Bran-

denburgische Akademia der Wissenchaften).
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(…) I a vegades algú havia especificat al seu tes-

tament que les dones més boniques que hagués 
comprat havien de combatre entre elles (ταῖς 
διαθήκαις γέγραφεν γυναῖκας εὐπρεπεστάτας 
μονομαχῆσαι ἃς ἐκέκτητο), i fins i tot podia ha-

ver establert que dos nois, els seus favorits, ho 
fessin» (Ath. 4, 153f-154a = Ath. 4, 153. Versió 
catalana a partir de la traducció de RODRÍGUEZ-
NORIEGA, 1998).

En aquest sentit, un altre testimoni epigràfic 
indispensable és el senatconsult de Larinum pro-

mulgat l’any 19, sota el govern de Tiberi (AE, 1978: 
145; AE, 1983: 210; LEVICK, 1983: 98-99; LEBECK, 
1990: 61-63; EDH 733; EDR, 2004: 81989; RICCI, 
2006; ORTEGA, 2012: 132-133). L’objectiu d’aquest 
text jurídic era prohibir la presència de membres 
de l’aristocràcia a l’arena de l’amfiteatre o bé a 
l’escena del teatre. Una prohibició que també es-

tava específicament dirigida a les dones d’aquestes 
famílies. En concret, tal i com queda expressat en-

tre les línies 7 i 104, la prohibició afecta a qualsevol 
membre masculí o femení, fins arribar als besnéts, 
de les famílies senatorials; mentre que pels cava-

llers, aquesta s’estén a esposes, fills/es i néts/es. 
Certament és difícil valorar si aquestes prohibi-
cions responien a un problema real que impliqués 
la presència de dones de l’aristocràcia lluitant com 
a gladiadores a l’arena o si bé tant sols es pretenia 
cobrir totes les possibilitats i qualsevol buit legal5

. 

Però el testimoni de les fonts que a continuació 
s’analitzen i les disposicions jurídiques anteriors i 
posteriors que insisteixen en prohibir-ho sembla 
indicar l’existència d’algun precedent o, com a mí-
nim, d’una possibilitat prou real com per ser veda-

da (MCCULLOUGH, 2008: 199).

4 «(...) (pl)acere ne quis senatoris filium filiam nepotem nep-
tem pronepotem proneptem neve que(m cuius patri aut 
avo)  /  vel paterno vel materno aut fratri neve quam cuius 
viro aut patri aut avo paterno ve(l materno aut fratri ius) / 
fuisset unquam spectandi in equestribus locis in scaenam 
produceret auctoramentove ro(garet ut ?in harenam? 
prodi-  / ?ferro depugna-?) / ret aut ut pinnas gladiato-
rum raperet aut rudem tolleret aliove quod eius rei simile 
min(istraret; neve, si quis se) (…)» (RICCI, 2006: 48-49).

5 En aquest sentit, Carla Ricci (2006: 74-76) proposa que 
aquest senatconsult devia partir de situacions jurídiques 
similars, com podia ser el cas de la matrona Vístilia recollit 
per Tàcit (Ann. 2, 85, 1-3).

D’altra banda, és també interessant assenyalar 
que aquesta era una llei específicament dirigida 
als membres – homes i dones – de l’aristocràcia, 
perquè era aquest sector de la  societat el que 
havia de conservar la dignitat. En aquest sentit 
cal recordar que les persones dedicades al món 
de l’espectacle eren considerades infames, de 

manera que combatre a l’arena de l’amfiteatre, 
com pujar a l’escenari del teatre, era un acte 
completament deshonrós i immoral que minava 
l’auctoritas de la noblesa dirigent (RICCI, 2006, 
65-66). En conseqüència, i en consonància amb 
les lleis de reforma social ja promulgades per Au-

gust, aquest era un comportament que havia de 
ser condemnat i prohibit (LEVICK, 1983: 108-110; 
RICCI, 2006: 65-66).

Tot i així, el text recorda un senatconsult ante-

rior, possiblement de l’any 11 (RICCI, 2006: 46-47; 
MCCULLOUGH, 2008: 199; VILLE, 1981: 257-259), 
pel qual cap dona nascuda lliure i menor de 20 
anys podia aparèixer a l’arena de l’amfiteatre  – 
una prohibició que en el cas dels homes lliures se 
situava a l’edat dels 25 anys (línies 17 a 186

). El 

motiu de l’establiment d’aquesta edat és un punt 
que no acaba de quedar clar. Segons la proposta 
de C. Ricci, tal vegada caldria relacionar-ho amb 
aquella edat en que les filles (i els fills) encara 
romanien sota la patria potestas del seu pare. 

De manera que aquest senatconsult recordaria 
aquell anterior per renovar l’obligació del paterfa-
milias segons la qual aquest havia d’evitar que els 
joves sota la seva potestas realitzessin cap mena 
d’activitat que suposés la pèrdua de la seva fama 
(RICCI, 2006: 46-47). La patria potestas, però, era 
una institució complexa i, com recorda Guillermo 
Suárez, a l’antiga Roma mai no va existir la majoria 
d’edat – és a dir, una edat legal en què es dissolia 
aquest vincle – i, per tant, el pater familias podia 

emancipar als seus fills en qualsevol moment de 
la seva vida (SUÁREZ, 2012: 10 i 19; vegi’s també 
LÓPEZ, 2006). 

6 «(...) (Cum) s(enatus) c(onsulto) quod M(anio) Lepido, 
T(ito) Statilio Tauro co(n)s(ulibus) referentibus factum es-
set scriptum compren(…, ne cui ingenuae quae) / (minor 
qua)m an(norum) XX neve cui ingenuo qui minor quam 
an(norum) XXV esset auctorare se operas(ve suas ad ha-
renam …) (…)» (RICCI, 2006: 49).



A. Lasheras González

Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 115-128

120

Monográfico: “Arqueología, género, sexo y sexualidad”

Fos com fos, algunes fonts posteriors fan es-

ment de dones il·lustres lluitant a l’arena com a 
gladiadores:

«Quant a espectacles de gladiadors, el mateix 
any en veié d’una magnificència similar a la dels 
precedents; però, de dones il·lustres i de sena-

dors (feminarum inlustrium senatorumque), un 

gran nombre s’enviliren damunt l’arena» (Tac. 
Ann. 15, 32, 2. Trad. DOLÇ, 1970).

«Encara hi va haver una altra exhibició que fou 
tant espantosa com ignominiosa, en la que homes 
i dones, no només d’ordre eqüestre sinó també 
senatorial (ἄνδρες καὶ γυναῖκες οὐχ ὅπως τοῦ 
ἱππικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος), 

aparegueren a l’orquestra, al circ i al teatre de 
cacera, com si fossin de baixa condició social 
(ὥσπερ οἱ ἀτιμότατοι). Alguns d’ells (...) mata-

ren bèsties salvatges i lluitaren com a gladiadors 
(ἐμονομάχησαν), alguns de manera voluntària i 
d’altres en contra de la seva voluntat» (Dio Cass. 
62[61], 17, 3. Versió catalana a partir de la traduc-

ció de CARY, 1925).

Cal tenir en compte, però, que aquests textos 
descriuen el període de govern de Neró i tenien 
una intencionalitat política evident: presentar 
el seu regnat com una clara etapa de decadèn-

cia i degeneració, tant que fins i tot se subvertia 
l’ordre social establert i hi havia aristòcrates (ho-

mes i dones) que perdien el seu honor lluitant a 
l’arena. Tot i la diferència de dates entre els dos 
passatges – el de Tàcit se situa l’any 63, mentre 
que el de Cassi Dió el 59 –, diversos investigadors 
(BRUNET, 2004; MCCULLOUGH, 2008) han adver-
tit que tots dos fragments podrien referir-se a un 
mateix episodi. Es proposa que Tàcit va endarre-

rir la data d’aquests jocs per col·locar-la un cop la 
degeneració de l’emperador ja era evident – mo-

ment que el propi historiador data l’any 62 – per 
refermar així el procés de decadència viscut sota 
el seu govern (BRUNET, 2004: 145-170; MCCU-

LLOUGH, 2008: 199).

D’altra banda, és interessant que Cassi Dió 
especifiqui que aquestes dones que lluitaven a 
l’arena ho feien «com si fossin de baixa condició 
social» (ὥσπερ οἱ ἀτιμότατοι), perquè sembla 

indicar que no hi havia cap mena de problema 
quan les que combatien no pertanyien als sec-

tors preeminents de la societat. De fet, a partir 
d’aquest moment les fonts no esmenten de ma-

nera específica cap combat entre dones il·lustres. 
En el cas d’aquest altre fragment de Cassi Dió, re-

ferent a uns jocs organitzats per Tit l’any 80, fins 
i tot s’especifica que les dones que hi van partici-
par no eren d’elevada condició social:

« (...) ell [Tit] oferí molts espectacles notables. 
Hi va haver una lluita entre grues i també entre 
quatre elefants; es mataren un total de nou-cents 
animals, tant domèstics com salvatges; i dones, 
encara que cap de preeminència, participaren 
en aquesta matança (καὶ αὐτὰ καὶ γυναῖκες, οὐ 
μέντοι ἐπιφανεῖς, συγκατειργάσαντο)» (Dio Cass. 
66, 25, 1. Versió catalana a partir de la traducció 
de CARY, 1925).

Però finalment a inicis del segle III dC, sota el 
govern de Septimi Sever, trobem la darrera dis-

posició legal que prohibeix la lluita entre dones, 
fos quin fos el seu origen. D’aquesta prohibició 
ens informa de nou Cassi Dió qui, estranyament, 
explica que el motiu de la prohibició de lluites sin-

gulars (μονομαχεῖν) entre dones va ser un torneig 
gimnàstic:

«També va tenir lloc durant aquells dies un 
torneig gimnàstic (ἀγὼν γυμνικός), en el que 

es congregaren un bon nombre de atletes (...). 
I en aquest torneig hi participaren dones, que 
competiren ferotgement les unes amb les altres 
(καὶ γυναῖκες δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ ἀγριώτατα 
ἁμιλλώμεναι ἐμαχέσαντο), amb el resultat que 
es digueren acudits també sobre altres dones de 
gran preeminència. Per això des de llavors es pro-

hibí a qualsevol dona, fos quin fos el seu origen, 
lluitar en combats singulars (μηδεμίαν γυναῖκα 
μηδαμόθεν μονομαχεῖν)» (Dio Cass. 76[75], 16, 1. 
Versió catalana a partir de la traducció de CARY, 
1955). 

L’explicació de l’historiador d’origen grec ha 
portat a alguns investigadors a plantejar si existia 
alguna relació entre les competicions atlètiques i 
el món de la gladiatura, encara que aquest inci-
dent també podia haver servit d’excusa per prohi-
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bir definitivament la participació de dones als ludi 
gladiatorii (MCCULLOUGH, 2008: 200; MAÑAS, 
2011a: 330). Perquè, en definitiva, la participació 
de dones en aquests combats no era sinó una in-

versió dels rols de gènere acceptats socialment:

«Quin pudor hi pot haver en la dona que es 

posa un casc, que renuncia al seu sexe (quem 
praestare potest mulier galeata pudorem, quae 
fugit a sexu)?» (Juv. 2, 6, 252-253. Trad. BALASCH, 
1961).

Aquests versos de Juvenal són certament sig-

nificatius en aquest sentit, doncs el poeta jutja 
que les dones que es dedicaven a l’ars gladiato-
ria no tenien cap mena de pudor i defugien del 
seu sexe; és a dir, de la conducta i les tasques que 
es consideraven pròpies d’una dona respectable 
(MANZANO, 2012: 30-32; LASHERAS, 2015: 100-
101). Les gladiadores, per tant, es contraposaven 
a tot allò que culturalment s’associava al gènere 
femení i desenvolupaven un comportament que 
no els hi era propi, que era viril.

Per un altre costat, els ludi en els quals par-

ticipaven gladiadores eren considerats alhora ex-

traordinaris i, en conseqüència, demostraven la 
gran capacitat econòmica del comitent. Aquest 
fou el cas d’uns altres jocs organitzats l’any 66 per 
Neró en honor del rei armeni, Tiridates, on sem-

bla que hi van arribar a combatre dones i nens 
etíops:

«[Neró] l’admirava [a Tiridates] per aquesta 
acció i el va delectar de moltes maneres, però so-

bretot oferint-li una exhibició de gladiadors a Pu-

teoli. Va ser sota la direcció de Patrobius, un dels 
seus lliberts, qui aconseguí que fos el més brillant 
i car dels esdeveniments, ja que un dels dies fins 
i tot etíops – homes, dones i nens – aparegueren 
al teatre (Αἰθιόπων, καὶ ἁνδρῶν καὶ γυναικῶν 
καὶ παίδων, ἐς τὸ θέατρον ἐσελθεῖν)» (Dio Cass. 
72[73], 3, 1. Versió catalana a partir de la traduc-

ció de CARY, 1925).

Tot i l’esment de l’aparició al teatre, Georges 
Ville considera aquest passatge com una evidèn-

cia més de la participació de dones als combats 
(VILLE, 1981: 263), en aquest cas d’origen africà i, 

ben segurament, esclaves. Tanmateix, allò que el 
text pretén ressaltar és que no es tractava d’un es-

pectacle qualsevol, sinó que destacava per la seva 

magnificència i exotisme. Aquest era igualment el 
cas dels jocs que sovint oferia l’emperador Domi-
cià, doncs tal i com narra Suetoni, es feien de nit i, 
fins i tot, hi participaven dones:

«[Domicià] oferia constantment espectacles 
magnífics i sumptuosos, tant a l’amfiteatre com 
al circ (...). Així mateix, oferia caceres d’animals 
salvatges, jocs de gladiadors de nit a la llum de 
les torxes, i no només combats entre homes sinó 
també entre dones (nec uirorum modo pugnas, 
sed et feminarum)» (Suet. Dom. 4, 1. Versió cata-

lana a partir de la traducció de ROLFE, 1959).

També es van poder veure combats entre do-

nes als jocs que el mateix emperador va organit-
zar a l’amfiteatre flavi. La data exacta d’aquests 
ludi és encara una qüestió controvertida, ja que 
alguns investigadors els situen a l’any 83, mentre 
que d’altres els fan coincidir amb la celebració de 
l’expedició contra sueus i sàrmates de l’any 93 
(TORRENS, 1959: 68). Però fos com fos, la com-

posició d’Estaci descriu uns espectacles d’un gran 
luxe i exotisme, on no només hi van lluitar dones, 
sinó també nans:

«Enmig d’aquest entusiasme i d’aquesta 
magnificència inaudita, s’escola ràpid el pler de 
l’espectacle: es posa en guàrdia el sexe inhàbil 
que ignora el maneig del ferro (sexus rudis ins-
ciusque ferri); amb quin coratge ataca els com-

bats virils! (...) Després avança l’audaç batalló de 
nans (hic audax subit ordo pumilorum), que una 

lleu natura, duta aviat a terme, lligà d’una vegada 
en un sol bloc nuós» (Stat. Silv. 1, 6, 51-59. Trad. 
COLOM i DOLÇ, 1957).

En aquesta línia cal entendre el següent frag-

ment del Satiricó de Petroni, en què l’esment a 
una dona que lluitaria sobre un carro brità (mulier 
essedaria) és un brillant exemple de la capacitat 
econòmica i l’estatus privilegiat del magistrat lo-

cal que organitza els jocs (MCCULLOUGH, 2008: 
202; MAÑAS, 2011a: 336) i gràcies als quals, iro-

nitza Petroni, el seu nom mai serà oblidat:
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«Encara que es gasti quatre-cents 
mil sestercis, el seu patrimoni no se’n 
ressentirà, i obtindrà una anomenada 
duradora. Ja té algunes víctimes pro-

piciatòries, una dona que lluitarà so-

bre un carro (mulierem essedariam) 

i l’administrador de Glicó, que va ser 
enxampat mentre cardava amb la mes-

tressa» (Petr. Satyr. 45. Trad. PALLÀS, 
1988).

2.3. L’evidència arqueològica i la (re)in-
terpretació iconogràfica

El tercer monument epigràfic refe-

rent a lluites entre dones a l’arena de 
l’amfiteatre és un unicum. Una peça que 
destaca per ser la troballa arqueològica 
que inequívocament ratifica l’existència 
de gladiadores (fig. 2).

Es tracta d’un relleu de marbre 
conservat des del 1846 al British Museum (nú-

mero de catalogació 1847,0424.19), procedent 
d’Halicarnàs i que data del segle II dC. El relleu 
mostra dues figures femenines en combat sin-

gular i amb una mateixa indumentària: armades 
amb espases curtes, i protegides amb la manica7

 

al braç dret, un escut quadrangular a l’esquerra 
i gamberes8. Van vestides amb el subligaculum9

, 

però la zona del pit queda completament nua; 
és a dir que segueixen la vestimenta pròpia del 
thraex o gladiador traci (COLEMAN, 2000: 487; 
MAÑAS, 2011a: 125-126 i 339). Les figures estan 
situades sobre una plataforma, a banda i banda 
de la qual s’hi representen els seus cascs o bé el 
cap de dos espectadors (MCCULLOUGH, 2008: 
199; MAÑAS, 2011a: 339).

7 Protector pel braç fet amb plaques metàl·liques sobre una 
base de cuir o teixit (MAÑAS, 2011: 119).

8 En llatí, fasciae. Es tracta d’unes proteccions de cuir o teixit 
que generalment es lligaven a les cames, tot i que també 
es podien col·locar als braços (MAÑAS, 2011: 119).

9 Petita peça de teixit que cobreix la zona dels genitals (MA-

ÑAS, 2011: 119). 

Però a banda de demostrar que les dones no 
portaven una indumentària diferent de la dels ho-

mes, aquesta peça conté també un breu text. So-

bre les figures es pot llegir «ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ», que 
es correspon amb la locució llatina missae sunt 
(COLEMAN, 2000: 488). Aquesta és una expressió 
que també presenta una certa problemàtica, ja 
que per alguns investigadors indicaria el resultat 
del combat (COLEMAN, 2000; MAÑAS, 2011a), 
mentre que per altres podria indicar que amb-

dues lluitadores van ser manumeses (EWIGLE-

BEN, 2000).

Segons la primera hipòtesi, aquella que propo-

sa una indicació sobre el resultat del combat, el 
terme missus aplicat a un gladiador no indicaria 
que aquest quedaria alliberat del seu servei com 
a combatent a l’arena. De fet, existeixen casos en 
que un mateix gladiador va obtenir aquesta dis-

tinció més d’una vegada i també va ser indultat 
amb stans missus diversos cops al llarg de la seva 
carrera

10. Però aquesta no és una expressió massa 

10 Va ser el cas d’un gladiador procedent de Sicília anomenat 
Flamma, qui va participar en 34 combats, i se  li va atorgar 
el stans missus 9 cops i el missus 4 vegades (COLEMAN, 

Figura 2. Relleu de marbre amb la representació de dues gladiadores. Hali-
carnàs, segle II dC (Trustees of the British Museum).
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habitual en les representacions i fonts que ens in-

formen sobre les lluites entre gladiadors. Així, es 
proposa que aquesta locució indicaria que la llui-

ta va quedar en un punt mort i que va produir-se 
un empat tècnic, en què cap de les dues va erigir-
se com a guanyadora. Aquest, però, no era un re-

sultat massa desitjable com es desprèn d’algunes 
fonts (Sen. Ep. 92, 26; Mart. Spect. 31, 4-5), sinó 
que sempre s’acostumava a cercar un vencedor 
(COLEMAN, 2000: 488-490).

Per d’altres investigadors, en canvi, el ter-
me ἀπελύθησαν estaria commemorant que to-

tes dues van ser alliberades de la seva condició 
d’esclaves (EWIGLEBEN, 2000: 127). De fet, se-

gons el Greek-English Lexicon el verb ἀπολύω té 
també com a significat manumetre a un esclau 
(LIDDELL i SCOTT, 1996: 208). En aquest sentit cal 
indicar que, certament, aquesta proposta con-

corda amb la condició social dels seus companys 
masculins, bona part dels quals eren esclaus (MA-

ÑAS, 2011a: 217-219; VILLE, 1975, 240-246).

La inscripció recorda igualment el nom 
d’aquestes dues gladiadores: ΑΜΑΖΩΝ i ΑΧΙΛΛΙΑ. 

Més enllà de que es tractés del que podríem de-

finir com els seus «noms de guerre» (COLEMAN, 
2000: 487), és interessant destacar que ̓Aχιλλία 
es pot correspondre amb el femení d’Aquil·les. 
Així, podria interpretar-se que aquesta lluita es-

taria evocant o representant la mítica lluita entre 
aquest heroi i la reina de les amazones, Pentesi-
lea (COLEMAN, 2000: 499-500; RUIZ DE ARBULO, 
2006: 159-160; MAÑAS, 2011a: 339).

En darrer terme, i com a exemple de la rein-

terpretació iconogràfica d’una troballa arqueo-

lògica, s’ha de fer esment a una estatueta con-

servada actualment al Museum für Kunst und 
Gewerbe de Hamburg (fig. 3). Es tracta d’una 
petita escultura de bronze que data del segle I 
dC. L’escultura mostra a una dona pràcticament 
nua, vestida només amb un tapall i una mena 
d’embenatge al voltant del seu genoll esquerre. 
Té el braç esquerre alçat i subjecta un petit ob-

2000: 488), tal i com recorda el seu epitafi (CIL X, 7297 = 
ILS 5113 = BUONOCORE, 1992: 70).

jecte corbat, mentre que el braç dret li queda al 
costat del cos.

Aquesta estatueta femenina ha sigut tradicio-

nalment considerada la representació d’una atle-

Figura 3. Dibuix de la petita estàtua de bronze con-

servada al Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburg 

i recentment reinterpretada com una gladiadora (dibuix 
realitzat per l’autora).
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ta, ja que fins ara s’havia interpretat que l’objecte 
que aixeca a la seva mà esquerra seria un estrígil. 
Però un recent estudi (MAÑAS, 2011b) assenya-

la que aquest element corb també podria repre-

sentar una sica (fig. 4); és a dir, una petita daga 
corba pròpia de l’armament del gladiador traci o 
thraex (RUIZ DE ARBULO, 2006: 108-109; MAÑAS, 
2011b: 2740). De fet, aquesta escultura presen-

ta un conjunt de característiques que permeten 
proposar que es tractaria d’una gladiadora. En 
primer lloc la posició del seu cos, que recorda el 
gest de la victòria. En efecte, la postura només 
sembla tenir sentit si l’objecte que aixeca és una 
sica i no pas un estrígil, ja que cap atleta aixecaria 
l’estrígil com a símbol de victòria. A més a més, la 
dona gira la mirada cap a baix, com si estigués ob-

servant a la seva rival vençuda (MAÑAS, 2011b: 
2741-42).

Un altre aspecte a tenir en compte és la seva 
vestimenta, perquè va pràcticament nua a excep-

ció d’un petit tapall. Aquesta indumentària, com 
hem vist pel cas de les gladiadores d’Halicarnàs, 
era pròpia també de les dones que combatien a 
l’arena, ja que no es distingia d’aquella que duien 
els seus companys. Per contra, no es coneix cap 

exemple d’una atleta amb els pits al 
descobert, sinó que sempre se les re-

presenta amb aquesta part del cos co-

berta (fig. 5) (MAÑAS, 2011b: 2742). 
Així mateix, l’escultura d’Hamburg 
porta una mena d’embenatge al genoll 
esquerre, possiblement la representa-

ció de les fasciae o gamberes. Mentre 
que, en el cas dels atletes, cap repre-

sentació ni cap font escrita testimonien 
l’ús d’aquesta mena de proteccions 
(MAÑAS, 2011a: 126; MAÑAS, 2011b: 
2742).

Així doncs, aquest darrer estu-

di (MAÑAS, 2011b) que reinterpreta 
l’estatueta de bronze d’Hamburg com 
una gladiadora sembla una proposta 
certament plausible i esdevé un nou 
testimoni que ens informa sobre la par-
ticipació de dones als ludi gladiatorii. 
Una proposta que, sens dubte, queda 
reforçada per tots els testimonis escrits 
que s’han analitzat anteriorment11

.

3. Conclusions

A tall de conclusions, val la pena ressaltar al-

guns dels aspectes més destacats sobre el paper 
de les dones dins el món de la gladiatura per tal 
d’ajudar-nos a entendre la realitat femenina a 
l’amfiteatre. En primer lloc cal recordar que el 
llatí clàssic no disposava de gènere femení pel 
terme gladiator i, en conseqüència, ens trobem 
amb problemes d’interpretació terminològica. 
Així, tot i la proposta de traducció del mot ludia 
com gladiadora (LEWIS i SHORT, 1958: 1082), una 
lectura acurada de les fonts (Mart. 5, 24, 10; Juv. 

11 Juntament amb els exemples descrits, cal esmentar 
l’existència d’una lucerna del segle I dC, actualment con-

servada al Römisch-Germanisches Museum de Colònia, en 
què s’observa una escena eròtica on la dona sembla portar 
una sica i un escut (ORTEGA, 2012: 122-123). Si bé no ha 
de representar necessàriament a una gladiadora, la figu-

ra resulta significativa per mostrar de nou que la imatge 
de la dona com a lluitadora professional formava part de 
l’imaginari romà.

Figura 4. Comparativa entre una sica, a la part superior, i un estrígil, a la 
part inferior (imatges extretes de Wikimedia Commons, composició pròpia).



Lluitar com una dona a l’ antiga Roma: el cas de les gladiadores 125

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 115.128. or.Monografikoa: “Arkeologia, generoa, sexua eta sexualitatea”

6, 2, 265-267) no sembla validar aquesta defini-
ció, sinó que l’entenem com la parella d’un gla-

diador. En d’altres casos, com l’epitafi d’Hostilià 
(CIL XIV 4616 + 5381; CÉBEILLAC-GERVASONI i 
ZEVI, 1976: 61ss; AE, 1977: 153; CICERCHIA i MA-

RINUCCI, 1992: 202-203; FORA, 1996: 65; EDR, 
2011: 76694), la fragmentació de les evidències 
no permet aportar cap argument concloent en-

cara que, certament, seria d’esperar que aquest 
magistrat volgués recordar l’excepcionalitat d’uns 
jocs en que hi combateren també dones.

Fos com fos, els diversos testimonis ara analit-
zats permeten confirmar l’existència de lluitado-

res professionals o gladiadores. Aquestes, però, 
havien de ser específicament referides amb la pa-

raula mulier o femina: «mulier essedaria» (Petr. 
Satyr. 45) o bé «sed feminarum inlustrium» (Tac. 
Ann. 15, 32). En aquest sentit pot apuntar-se que, 
majoritàriament, el terme femina es documenta 
en aquells textos que es referien a dones de sec-

tors preeminents o famílies aristocràtiques (MA-

ÑAS, 2011a: 328), amb l’excepció del passatge de 

Suetoni (Dom. 4, 1) en què aquesta distinció no 
queda tant clara. Mentre que, en canvi, mulier 
o γυνή són termes genèrics (Petr. Satyr. 45; Dio 
Cass. 62[61], 17, 3).

Aquesta distinció social és un altre punt clau, 
perquè bona part de les crítiques, reprovacions i 
prohibicions relatives a la participació de dones 
en combats a l’arena de l’amfiteatre estaven di-
rigides a aquelles de família noble. El motiu, tal i 
com es desprèn del senatconsult de Larinum (AE, 

1978: 145 = AE, 1983: 210; LEVICK, 1983: 98-99; 
LEBECK, 1990: 61-63; EDH 733; EDR, 2004: 81989; 
RICCI 2006), és que s’entenia com un acte des-

honrós i immoral per elles i per les seves famílies. 
Una consideració que també s’estenia als mem-

bres masculins d’aquestes famílies (vegi’s nota 4). 
Però en el cas de les dones el greuge era doble, ja 
que suposava la inversió dels rols de gènere so-

cialment acceptats. Tal i com s’ha pogut copsar 
als versos de Juvenal (6, 250-254), es considera-

va que les gladiadores desenvolupaven un com-

portament viril i defugien del pudor que havia de 

Figura 5. Detall del conegut mosaic de la vil·la de Piazza Armerina (Sicília) amb la representació d’unes atletes (Wikimedia 
Commons).
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mostrar tota dona respectable (MANZANO, 2012: 
30-32; LASHERAS, 2015: 100-101).

Per contra, aquestes reprovacions no 
s’observen quan es tracta de dones de baixa con-

dició social (Dio Cass. 66, 25, 1). De fet, el mateix 
Cassi Dió indica, encara que indirectament, que 
aquelles persones que apareixien a l’arena de 
l’amfiteatre – o a l’orquestra del teatre – proce-

dien dels estaments socials inferiors (Dio Cass. 
62[61], 17, 3). En aquest sentit, cal recordar que 
el fragment d’Ateneu de Nàucratis (Ath. 4, 153f-
154a = Ath. 4, 153) especifica que les comba-

tents havien estat comprades; és a dir, que eren 
esclaves. Una realitat que, d’altra banda, coin-

cideix amb la condició jurídica de la majoria de 
gladiadors, també de procedència servil (MAÑAS, 
2011a: 217-219; VILLE, 1975, 240-246). En aques-

ta línia, manca encara un estudi específic que 
permeti aproximar-nos a les condicions de vida 
d’aquestes gladiadores i a les violències que, en 
tant que dones, també degueren patir.

Però en darrer terme cal preguntar-se sobre 
l’abast i la proporció real d’aquests combats en-

tre dones a l’arena de l’amfiteatre. Encara que 
els testimonis textuals i epigràfics aquí analitzats 
serveixen per demostrar l’existència de dones 
que lluitaven com a gladiadores, no sembla que 
això fos quelcom habitual. En aquesta línia apun-

ta el fet que aquests combats fossin símbol del 
luxe i la magnificència dels jocs (Dio Cass. 72[73], 
3, 1; Suet. Dom. 4, 1), comparables a l’exotisme 
d’aquells desenvolupats entre nans (Stat. Silv. 1, 

6, 51-9; Dio Cass. 67, 8, 4). De fet, pràcticament 
tots els jocs en els quals es relaten lluites entre 
dones són espectacles oferts pels propis empera-

dors (Tac. Ann. 15,32; Dio Cass. 62[61], 17, 3; 66, 
25, 1; 67, 8, 4; 72[73], 3, 1; Suet. Dom. 4, 1.); és 
a dir, uns comitents amb una elevadíssima capa-

citat econòmica. I, finalment, la inexistència d’un 
terme propi per anomenar a aquestes dones que, 
de manera professional, combatien a l’arena de 
l’amfiteatre, és sens dubte significativa i apunta a 
que es tractava d’una realitat més aviat excepcio-

nal (MCCULLOUGH, 2008: 208-209).

No obstant això, l’estudi de les fonts i la revisió 
de les evidències materials ens ha permès ampliar 

el coneixement sobre unes dones que també ju-

gaven el seu propi paper a l’arena de l’amfiteatre. 
Certament, les troballes arqueològiques són força 
reduïdes en nombre i estan circumscrites exclusi-
vament al període altimperial (segles I-II dC), però 
mostren com una nova mirada pot ajudar a fer-les 
visibles. Com hem exposat, la seva indumentària 
no era diferent a la dels seus companys masculins 
i res no ens fa pensar que el seu comportament 
en el combat ho fos. De fet, la seva participació 
activa en aquests espectacles – dins un espai que, 
en principi, no els hi era propi per vincular-se al 

món de la violència i, per tant, al món masculí – 
no només les portava a ser considerades infames 
sinó també a transgredir els rols de gènere social-
ment imposats.
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