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Sobre els egipcis

Anomenaven el seu país “La terra negra” pel llim que el Nil deixava anualment sobre les
terres que inundava.

Les  dones egípcies,  ciutadanes de ple dret,  eren inscrites  al  cens com els seus germans
mascles; legalment, socialment i econòmica eren equivalents als homes; podien triar amb qui volien
viure; disposaven de mitjans anticonceptius eficaços  (papir de Kahoun- tractat mèdic més antic);
podien dedicar-se a qualsevol treball (cap de l'exèrcit, metgessa, “ministra de sanitat”...). Segons
Herodot, “tot ho fan a l'inrevés”:  els homes teixeixen, les dones manen... Veritable xoc de cultures.
Cèsar quedà impressionat amb l'arribada de Cleopatra dins la catifa: per a una romà era impensable
la iniciativa que les dones egípcies podien tenir, també a l'hora de les relacions sexuals. La virginitat
era un concepte desconegut. L'adulteri,  en canvi, estava mal vist,  sense arribar als extrems dels
romans.  Les  dones egípcies  s'esperava que gaudissin amb el sexe.  El  problema l'han tingut els
egiptòlegs, incapaços de concebre una societat com la egípcia. 

No posseïdors de sentit del pudor, per als egipcis tots els cossos són bonics i dignes de ser
mostrats. La roba s'usa per coqueteria i/o per ostentació d'estatus. Amplíssima gamma de productes
cosmètics per a ambdós sexes, molts d'ells amb usos dermatològics i profilàctics (la primera vaga
de la  història,  després de sis  mesos sense cobrar,  reclamava,  entre els  productes amb què eren
pagats, cremes per a la pell).

Almenys 9 dones faraó (ja a les I-II dinasties). Exemples: 
-Ahotep, creadora de l'Imperi Nou, va ser regent durant 15 anys; al capdavant de l'exèrcit, va

expulsar els hicsos. Entre les joies de la seva tomba hi ha armes, condecoracions militars...
-Tiyi
-Nefertiti
-Nefertari – encarregada de la part diplomàtica del regnat de Ramsés II. 
Monarquia matrilineal: el faraó té sang de déus, de manera que la mare d'un faraó ha de ser

filla de faraó. Quin dóna el dret al títol és la filla del faraó, que, evidentement, no  pot casar-se fora
de la família reial.  Sorprenentment, s'ha constatat que l'índex de problemes congènits en aquest
sistema tan endogàmic és el mateix que en la població normal. 

Enorme amor  als  fills,  tant  nens  com nenes,  abans  i  després  de  néixer  (a  la  tomba de
Tutankamon, mòmies de fetus de 4 i 6 mesos, amb la màscara funerària...), tant si eren sans com
deformes. Els  infants estaven sota la protecció de Maat, deessa de l'harmonia, la justícia, l'ordre
còsmic. Les discapacitats no marginaven: nan arriba a alt càrrec de la cort, molts cecs dedicats a
músics, molts nans treballen com a orfebres (mans petites)... 

Se sap de casos de depressió i desig suïcida, però no tenia sentit en un món com l'egipci en
què la vida després de la mort és com la d'abans. 

L'ensenyament era lliure i gratuït. Només un 4 % anaven a aprendre a llegir i escriure: era
molt difícil i no necessari per a la major part d'oficis; però si algun camperol, artesà... volia que el
seu fill anés a escola, podia fer-ho gratuïtament.



“No seas arrogante por tu conocimiento, (53) ni llenes tu corazón porque eres sabio. 
(58) Las hermosas palabras están más escondidas que la malaquita (59) y puede ser encontrada en

la mano de las sirvientas sobre las piedras de moler.” (Máximas de Ptahhotep)
També “Si algú és lent, no te'n riguis d'ell; espera'l”. 

En el món faraònic no hi havia esclaus. 

Dinastia Ptolemaica (305-30 aC)- tingué la seva edat d'or durant els regnats dels Ptolomeus
I-III, amb l'assimilació dels reis macedonis a la cultura egípcia, Alexandria convertida en capital
cultural de la Mediterrània (biblioteca, matemàtics, científics, artistes...). Cleopatra VII intenta un
ressorgiment del seu país amb mesures econòmiques (p.e., devaluació de la moneda per a facilitar
les exportacions), obres públiques... 

Sobre Cleopatra

Amb  retrats,  pocs  i
atribuïts,  excepte  en  les
monedes i en el temple, és el
personatge  històric  que  ha
donat  més  “tema”  en  l'art
occidental. 

La  fascinació  que
aquest  personatge  encara
desperta  ha  estat  basada  i
alimentada per l'odi que cap a
ella sentien els  seus enemics,
els romans, els que han escrit
la història. 

Dels  historiadors,
l'únic  que  es  va  documentar
acuradament és Plutarc (el seu
avi  participà  a  Àccium).  En
parlen  molt  malament  tant
Ciceró,  com Lucà  com,  molt
més  tard,  Boccaccio;  Suetoni
és  prou amable  amb ella.  La
tracten d'impúdica, incestuo-
sa“Laserp del Nil”. Ens
trobem, de fet, davant d'un xoc de cultures: Cleopatra, intel·ligent, independent, amb iniciativa, en
un entorn romà, es comportà com a dona egípcia, reina egípcia, faraó d'Egipte.  Hi influí, també,
l'horror  dels  republicans  davant  la  monarquia,  que  ella  encarna  i  que  acosta  perillosament  a
personatges poderosos com Cèsar (que havia rebutjat la corona tres vegades, però...) o Antoni. 

Educada per a ser faraó, es diferencià dels seus antecessors pel seu domini dels idiomes,
entre d'altres, l'egipci (primer dels Ptolomeus que l'aprèn). Molt afeccionada als jocs de paraules,
fins i tot als barroers,  aquesta  habilitat li  serví per a relacionar-se amb Marc Antoni, criat entre
soldats. 



El pare de Cleopatra havia rebut favors de Pompeu, així que, quan el general romà necessita
acolliment, el busca a Egipte; Ptolomeu XIII li dóna, però un dels seus regents, Teòdot, decideix
matar-lo (“Els morts no mosseguen”) per a congraciar-se amb Cèsar. Quan aquest rep el cap i l'anell
d'imperator de Pompeu, es posà a plorar: era un amic, tot i que havien esdevingut rivals. 

Cleopatra, casada amb el seu germà de deu anys, féu vida conjugal amb Cèsar, amb qui
tingué un fill, a qui va posar el nom del pare: Cesarió. Quan l'any 46 aC, visiti Roma, provocarà un
enorme escàndol: Cèsar està casat amb Calpúrnia; havent vençut amb Cèsar en la guerra contra els
regents del seu germà i marit i contra la seva germana, Cleopatra va veure-la passar encadenada
(“La serp del Nil”). Ciceró l'anà a veure i mai acabà d'entendre com una dona estrangera l'havia
pogut tractar amb tan menyspreu (xoc de cultures i ella era semi-divina, a més): el gran orador l'odia
(“Tot el mal de l'Alexandria”....). 

Idus de març de 44 aC. Octavi, de divuit anys, es mostra fred davant Cleopatra. Marc Antoni
(38 anys), ja vençuts els assassins de Cèsar, decideix lluitar contra els parts. Necessita ajut i va a
demanar-lo a la faraó d'Egipte, que el rep a Tars en un impressionant vaixell. Passen junts un any de
luxe, plaers... Mor Fúlvia, la segona esposa d'Antoni, que torna a Roma. Mentrestant, Cleopatra té
d'ell dos bessons: Cleopatra Selene i Alexandre Helios. Durant els tres anys que Antoni passa fora
d'Egipte, es casa amb Octàvia, amb qui té fills. Quan torna amb Cleopatra, finalment lluita contra
els  parts,  els  venç,  dóna  alguns  dels  territoris  conquerits  a  Cleopatra  i  els  seus  fills.  Repudia
Octàvia, i té un tercer fill amb la faraó. 

Accium (30 aC)- Marc Antoni i Cleopatra van guanyant. La faraó se'n va a preparar la festa
de la victòria; Antoni li va al darrera i els soldats, mancats del seu general, es retiren. 

Vençuts, doncs, per Octavi, esperen la seva arribada amb una vida de luxe: “els companys de
la mort”. Antoni intenta pactar amb Octavi, però no pot. Aquest proposa a Cleopatra que li lliuri
Antoni a canvi del perdó; ella s'hi nega. Octavi s'acosta; la parella prepara la seva tomba. Hi ha un
malentès segons el qual Antoni creu que ella ja ha mort; així que s'intenta suïcidar. No se'n surt i es
portat mal ferit davant la faraó. Un cop mort, i arribat Octavi, que desitja tenir viva Cleopatra per a
que llueixi en el seu triomf, aquesta el distreu tot dient que vol viure; però, en un descuit d'ell,
aprofita per a suïcidar-se NO AMB UNA SERP. El teixit queda necrosat; els egipcis volien mantenir
el cos perfecte. Plutarc diu “juntó diferentes suertes de venenos mortales”. El mite de la serp es
genera a partir de l'apel.latiu “la serp del Nil” que se li aplicava a ella. 

Suïcidi de Cleopatra segons Plutarc: 
Eran muchos los reyes y generales que pedían el dar sepultura a Antonio; pero César no quiso privar a
Cleopatra  de  su  cadáver;  así  es  que  ella  le  sepultó  regia  y  magníficamente  por  sus  propias  manos,
habiéndosele permitido tomar al efecto cuanto quiso.[...]
De los amigos de César, era uno el joven Cornelio Dolabela, el cual se había agradado de Cleopatra, y
entonces, por hacerle este obsequio, condescendiendo con sus ruegos, le participó reservadamente que
César se disponía a marchar por tierra por la Siria, y a ella y sus hijos tenía determinado enviarlos a Roma
de allí a tres días. Recibido este aviso, lo primero que hizo fue pedir a César que le permitiera celebrar las
exequias de Antonio, y habiéndoselo otorgado, marchó al sepulcro…
Después del banquete, teniendo Cleopatra escrita y sellada una esquela, la mandó a César, y dando orden
de que todos se retiraran, a excepción de las dos mujeres, cerró las puertas. Abrió César el billete, y viendo
que lo que contenía eran quejas y ruegos para que se le diese sepultura con Antonio, al punto comprendió
lo que estaba sucediendo; y aunque desde luego quiso marchar él mismo a darle socorro, se contentó por
entonces con enviar a toda prisa quien se informara; pero el daño había sido muy pronto, pues por más que
corrieron, se hallaron con que los de la guardia nada habían sentido, y abriendo las puertas, vieron ya a
Cleopatra muerta en un lecho de oro, regiamente adornada. [...]
César, aunque muy disgustado con la muerte de Cleopatra, no pudo menos de admirar su grandeza de
alma,  y mandó que su cuerpo fuera enterrado magnífica  y  ostentosamente con el  del  Antonio.  Hízose
también, un honroso entierro a las esclavas por disposición del mismo César. Murió Cleopatra a los treinta y
nueve años de edad, de los cuales había reinado veintidós, y había imperado al lado de Antonio mas de
catorce. De Antonio dicen unos que vivió cincuenta y seis años, y otros que cincuenta y tres. Sus estatuas
fueron derribadas: pero las de Cleopatra se conservaron en su lugar, por haber dado Arquibio, su amigo, mil



talentos a César, a fin de que no tuvieran igual suerte que las de Antonio.
Plutarc, Vides paral.leles

Octavi fa matar el  fill  d'Antoni i  Fúlvia;  convenç Cesarió,  que Cleopatra havia enviat  a
l'Índia,  perquè  torni  a  Egipte,  però  mor  pel  camí.  Els  fills  d'Antoni  i  Cleopatra  són criats  per
Octàvia; l'últim d'ells va morir per ordre de Calígula.
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