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Aquest llibre ens ajuda a comprendre el món actual, ens fa
paleses les nostres arrels culturals i ens dóna una mirada diferent
sobre les dones del món grec i romà que esperem que ajudi a
retirar el vel d’incertesa i mite amb què durant molts anys han
estat embolcallades.

ens és molt proper a causa de la pervivència d’una ideologia i d’un
poder patriarcal que ens ha quedat com a llegat.

grega i romana van passar de l’oíkos, espai privat, a la polis, espai
públic? Aquestes i altres preguntes troben resposta en el volum
que ara teniu a les mans. Les i els investigadors ens endinsen en
aquest món clàssic que, tot i estar molt allunyat cronològicament,

Per què es creen unes determinades històries mítiques? Quins eren
els rols i els espais de les dones? En quin moment de la història

alguns autors clàssics.

societats va ser bastant més rellevant que el que ens transmeten

dels mateixos privilegis que els homes, el seu paper en aquestes

demostrar que, si bé la dona no va gaudir a Grècia i a Roma

Afortunadament, cada vegada són més els estudis que intenten

Fins no fa gaire, es veia el món clàssic des d’una mirada
androcèntrica, en què el paper de la dona quedava molt desvirtuat.
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Les dones, les àmfores i la història de la dona en
època hel·lenística
Manel García Sánchez
CEIPAC1

E

n un esplèndid mosaic del segle II de la vil·la romana de Centocelle, a
prop de Roma (fig. 1), podem observar una esclava diligent amb una
àmfora vinària entre les mans. Hom podria pensar que la relació que s’establí
a l’antiguitat entre les dones i les àmfores romangué circumscrita a l’àmbit domèstic: el de l’oíkos a Grècia o el d’una domus o una vil·la a Roma, tant és. Dones i instrumentum domesticum, esclaves que emmagatzemaven i traginaven els
aliments i mestresses que supervisaven les existències del rebost, ensenyaven i
controlaven alhora les serventes. Totes elles, gairebé sense excepció, van complir també escrupolosament amb aquell imperatiu moral del domum seruauit

1

CEIPAC (Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica. Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona (c/ Montalegre 6, 08001
Barcelona). manelg@ceipac.ub.edu
Aquest treball ha estat dut a terme en el marc dels Projectes d’Investigació «Relaciones interprovinciales en el imperio
romano. Producción y comercio de alimentos hispanos (Provinciae Baetica et Tarraconensis)» HAR2008-00210 i «Familia y propiedad en derecho griego antiguo» FFI2008-00326/FILO, finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació.
Una part de la informació continguda en aquest treball va aparèixer ampliada a: García Sánchez, 2008. Agraeixo a la
professora Barbara McManus, del The College of New Rochelle, New Rochelle, NY, la seva autorització per publicar
la seva imatge del mosaic de la vil·la romana a Centocelle (http://www.vroma.org ); a Tania Panagou, per haver-me
proporcionat les dades de l’arxiu de Virgina Grace, així com a l’American School of Classical Studies d’Atenes i a Natalia Vogeikoff-Brogan, per haver-me autoritzat a donar notícia de les notes de l’arqueòloga nord-americana, a publicar
algunes de les seves fotos i a treballar en l’arxiu Grace durant el mes de Juliol de 2010 (imatges per cortesia de Virginia
R. Grace Papers, American School of Classical Studies at Athens). Els segells rodis pertanyen a la col·lecció Bénaki
i al Centre Alexandrin d’Étude des Amphores o CAEA (http://www.amphoralex.org), les imatges dels quals figuren
aquí gràcies a l’amable autorització de Gonca C. Senol, a qui aprofito l’avinentesa, una vegada més, per donar-li les
gràcies. Finalment, estic també en deute, per una banda, amb el Dr. Gerhard Jöhrens per la seva amabilitat a l’hora de
proporcionar-me fotos dels segells d’Auxesís i, per l’altra, amb la KB’ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities i
l’Archaeological Museum of Kos per autoritzar-me a publicar la foto de Virginia Grace del segell de Nikasó.
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que va acompanyar tantíssimes, massa dones de l’antiguitat, des de Penèlope o
l’anònima dona de l’Iscòmac de Xenofont fins a les castes matrones romanes
de qui aquesta màxima de gènere, i també tota la simbologia del teler i la llana,
donava fe de la seva inqüestionable virtut a les inscripcions funeràries, d’est a
oest i de nord a sud de l’imperi.

Fig. 1. Vil·la romana a Centocelle, a prop de Roma, s. II. Kunsthistorisches Museum, Viena.
Crèdits: Imatge per cortesia de VRoma Project (www.vroma.org ) i Barbara McManus.

Malgrat això, els rols de gènere, tot i ser asimètrics i molt més feixucs i injustos per a les dones que per als homes de l’antiguitat, sovint són més una
censurable creació ideològica de l’imaginari que no pas un greuge de la realitat o
de la quotidianitat. Cal passar una i altra vegada pel sedàs de la crítica les fonts
literàries de l’antiguitat i no cometre l’error de desatendre les fonts arqueològiques o epigràfiques, que matisen, i molt, el discurs androcèntric i misogin que
es desprèn de gairebé tots els gèneres literaris de la Grècia o la Roma antigues.
Aquest hàbit hermenèutic no sempre ha estat aplicat a la historiografia de les
dones de l’antiguitat, massa encotillades en el cas de Grècia pel model atenenc
d’època clàssica, on la dona vivia sempre sota la tutela d’un home, i per uns
autors clàssics gelosos en excés d’esbossar un model de dona casta i virtuosa, la
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majoria de vegades un ideal molt llunyà de la vida real. Rols de gènere, desigualtat, omnipresent raó patriarcal, submissió… l’evidència és massa clamorosa com
per posar-la en dubte i les dades i els fets parlen eloqüentment per si sols i pertot,
des de l’antiguitat fins als nostres dies. Però seria irresponsable per part nostra no
explotar com a historiadors unes fonts que s’han conservat des de l’antiguitat, i
de molts més indrets de la Grècia antiga que no pas d’Atenes, i que ens revelen
que els drets de les dones no sempre van ser lesionats, que no van ser poques
les dones de l’antiguitat que transcendiren la interioritat asfixiant i alienant de
l’oíkos i feren sentir la seva veu en l’àmbit masculí de l’exterioritat, en aquells
«clubs d’homes» que foren les ciutats de la Grècia antiga i que pretengueren,
però no aconseguiren, tancar les dones a l’interior de la casa i al gineceu (Xenofont, Economia, IX, 5). Cal, doncs, superar l’«atenocentrisme» en història de les
dones i potser, per no caure en generalitzacions tergiversadores, parlar més aviat
d’història de les dones en plural, sempre reals, que no pas d’història de la dona,
un ideal androcèntric i patriarcal a l’antiguitat i un estereotip de vegades al servei
d’una historiografia victimista que desfigura la realitat històrica i contribueix poc
a eliminar les diferències, les asimetries de gènere.
La relació de les dones amb les àmfores va transcendir l’espai domèstic i
n’hi va haver que es van dedicar a activitats empresarials vinculades a la fabricació d’àmfores, tant a Grècia com a Roma. Per al cas romà, Simona Morretta
va demostrar, gràcies a l’epigrafia de les àmfores Dressel 20, l’existència de dones emprenedores en la producció i comerç d’oli de la Bètica entre el segle I i el
segle III (Morretta, 1999).2 És cert que els segells amfòrics semblen a priori
massa lacònics, massa avars a l’hora de proporcionar-nos un indici inequívoc, i
això de ben cert provoca que treballs prou solvents sobre la història de les dones al món hel·lenístic a partir de les fonts epigràfiques siguin ignorats (Ferrandini, 2000; Calero, 2004), o bé que la seva presència sigui testimonial
2

Existeixen noms de dones en àmfores d’oli Dressel 20 procedents de la Bètica, troballa que confirma la implicació de
les dones en la producció i el comerç d’oli bètic. Pertanyen a diferents classes socials (llibertes i membres de la classe
senatorial) i la majoria van viure entre el segle II i el III. Com és comú a l’època imperial, aquestes figures femenines
no tenen praenomen, sinó tan sols nomen i cognomen. A una inscripció de Roma (Anneé Épigraphique, 1973, 71) es
parla d’una dona, de la qual hem perdut el nom, qualificada com a negotiatrix olearia ex provincia Baetica item vini.
S’han trobat cinc noms de dona en segells d’àmfora Dressel 20, com ara un segell de meitat del segle III, provinent
del mont Testaccio, a Roma, on podem llegir II IUNI MELISSI et MELISSE (Corpus Inscriptionum Latinarum, VI,
2967; Chesterholm, Vindolanda, Bardon Mill, Regne Unit, CEIPAC 18718). Tres d’aquests noms són d’origen grec
(Melissa, Cytonis i Zòsima) i dos llatins (Terentiana i Urbica). De vegades els trobem en els tituli picti beta, relatius
als personatges implicats en la comercialització del producte (nauicularii), com la Cornèlia Plàcida (Corpus Inscriptionum Latinarum, VI, 3845-47) del Testaccio (CORNELIAE Q F PLACIDAE), nauicularia de l’any 191 i potser filla
d’un senador de la família gaditana dels Cornelii. Finalment, d’altres dones apareixen en els tituli picti delta, relatius
al control fiscal (amb datació consular), i que segurament ens informen sobre dones propietàries de fundi oleari, com,
entre d’altres, la Lucrècia Firmana, de l’any 147, la Semprònia, del 161, o la Paula del 153 ( Corpus Inscriptionum
Latinarum, XV, 4273). Vegeu el web Pandora, el portal de la dona a l’antiguitat (http://www.xtec.es/~mgarci10/roma/
feinesfemeninesroma.htm ).
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(Bielman, 2002, 199, núm. 38) o, simplement, menystinguda (Van Bremen,
1996: 266-267). Gràcies, però, a l’epigrafia amfòrica grega podem reflexionar
sobre els drets i la condició de les dones a l’època hel·lenística, en especial
a Rodes (García Sánchez, 2008), així com endinsar-nos en una pregona i
laberíntica base documental on podem trobar dades de caràcter econòmic, jurídic (García Sánchez, en premsa), social, polític, religiós, onomàstic, lingüístic, artístic;3 en resum, una font privilegiada per investigar i reflexionar sobre
gènere i història. Semblaria que no calgués recordar que el nombre de centres
productors d’àmfores només a l’Egeu, catalogats providencialment per Tania
Panagou (Panagou, 2010), arriba a cinquanta-vuit, o que, per citar l’exemple
més eloqüent, comptem amb més de cent seixanta mil segells rodis repartits
per tota la Mediterrània i la Mar Negra. No són pocs els que s’han queixat de
la manca d’interès a l’hora d’explotar historiogràficament els segells amfòrics
grecs, si més no si tenim en compte que el nombre de segells d’àmfores gregues
dels diferents centres de producció arriba a més de tres-cents mil (Garlan,
2000: 2; García Sánchez, 2002-3: 386-388; García Sánchez, 2007: 555556). Malgrat comptar amb unes xifres de vertigen, cal assenyalar que, fins
al dia d’avui, només ens han proporcionat noms de dones: els segells rodis,
més de cinc-cents (García Sánchez, 2008); tretze segells de lectura directa
i retrògrada, de Milet i de finals del segle iii o principis del segle ii aC, amb
el nom de dona Aúxesis o Auxesís (Solin, 2003: 1286-1287, Jöhrens, 2009:
212-214; Badoud, 2007a: 237, núm. 274); alguns segells de Cos amb el nom
de dona Nikasó, de finals del segle ii o principis del segle i aC (fig. 2); o la Dosó
d’una àmfora de Brindisi (IG XIV, 2393, 225).

Auxesís; Milet, Jöhrens 2009, Kat 18.

Nikasó; Arxiu Grace, núm. inv. 411.13 Kos 102.

Fig. 2. Segells d’Auxesís i Nikasó
3
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Pagaria la pena fer un estudi iconogràfic dels motius femenins en els anomenats «segells-gemmes», gravats sobre les
àmfores amb un anell, i on podem trobar petites meravelles com ara dones sostenint una flor amb les seves mans,
ballarines, etc. Desconeixem, però, exactament la seva funció: era simplement estètica o responia a marques personals
d’un client o d’una clienta? (Garlan, 1999: 27).
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Finalment, en aquesta reflexió inicial, caldria recordar el gran nombre de
dones que des de principis del segle XX s’han dedicat i es dediquen a l’estudi
de les àmfores gregues o romanes, una dada historiogràfica de gènere força
interessant. Sens dubte, la figura més destacada ha estat la de Virginia Grace
(Grace, 1985; fig. 3), dedicada durant dècades a l’estudi de les àmfores gregues
(Rotroff i Lamberton, 2006: 49 i s.). Submergir-se en el seu insondable arxiu, a l’American School of Classical Studies d’Atenes, constitueix una gratificant i il·lustradora experiència iniciàtica en l’amforologia grega (Immerwahr,
1996). D’altres dones han fet també aportacions reveladores a l’amforologia
grega: Catherine Abadie-Reynal, Catherine Aubert, Francine Blondé, AnneMarie Bon, Carolyn G. Koehler, Vasilica Lungu, Antigone Marangou-Lerat,
Tania Panagou, Valentina Porcheddu, Zofia Stzetyłło o Natalia VogeikoffBrogan, entre d’altres; o a l’amforologia romana, com Antoinette Hesnard,
Fanette Laubenheimer, Elizabeth Lyding Will, Stefanie Martin-Kilcher, Ulrike Ehmig, Gloria Olcese o Clementina Panella, per citar-ne alguns noms,
però també és cert que, amb l’excepció de Simona Morretta, mai no ha existit
un interès especial d’explotar historiogràficament, tampoc en els estudis de
gènere, els segells amfòrics amb nom de dona.

Les dones a l’epigrafia amfòrica ròdia
Ho dèiem abans i ho repetim ara: és a les àmfores ròdies on més segells han
aparegut amb nom de dona. El descobriment d’aquest fet és antic i, si bé fou
Johannes Franz qui va identificar-ho per primera vegada (Franz, 1851), va ser
Friedrich Bleckmann el primer a prestar l’atenció necessària a les dades recollides a les Inscriptiones Graecae (Bleckmann, 1907: 8). Va ser ell qui va defensar explícitament la presència de dones entre els fabricants d’àmfores ròdies, en
concret de Diókleia, Kallió, Nikagís i Timó, tot i que va identificar per error com
a rodi el ja anomenat segell brindisí de Dosó (Bleckmann, 1907: 8), un fet que
va constatar el gran Martin P. Nilsson en una obra encara insubstituïble en els
estudis sobre epigrafia amfòrica ròdia: Timbres amphoriques de Lindos (Nilsson,
1909: 101). L’any 1850, el pioner John L. Stoddart va editar un segell provinent
d’Alexandria de la fabricant Nikagís i, tot i que va assenyalar que es tractava d’un
nom very uncommon, no l’identificà com un nom de dona i el va incloure a la
llista de magistrats epònims de Rodes (Stoddart, 1850: 2, 27-29; núm. 193).
Aquesta elecció revela que, al cap i a la fi, l’interpretà com a nom masculí, ja
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Fig. 3. Virginia Grace a Turquia durant la Segona Guerra Mundial.

que no va haver mai a Rodes dones exercint cap magistratura i encara menys la
de magistrat epònim, magistrat encarregat d’ordenar que gravessin el seu nom
i el nom del mes de l’any a la nansa que acompanyava la nansa amb el nom del
fabricant de la majoria d’àmfores ròdies. A la llista s’hi poden afegir alguns noms
de dona més: Hagneía, Diodoró, Herakleitó, Klenó, Nanís, Nemonnió, Teró, Philísta
i Philó, si bé, com veurem, no tots han estat acceptats com a tals o han estat pobrament i problemàticament documentats (García Sánchez, 2008).
Va ser Martin P. Nilsson (Nilsson, 1909: 59-60, 101-103), però, qui va
reflexionar sobre les conseqüències que es podien deduir de la presència de
dones en els segells rodis, fet que va contribuir d’una manera definitiva a desfer
alguns malentesos existents a l’època sobre la funció del segellat de les àmfores. L’existència de noms de dones entre les nanses d’àmfores revelava que
tots els noms presents en l’epigrafia amfòrica ròdia no podien correspondre a
noms de magistrats epònims. La impossibilitat, com indicàvem més amunt,
que una dona ocupés aquesta magistratura obligava a pensar que bona part
dels antropònims havien de correspondre a fabricants propietaris d’un taller
amfòric. Descartava també l’autor danès que els noms de dones poguessin fer
referència a una capatassa encarregada de controlar la producció d’àmfores,
a una esclava, o a una simple treballadora. En efecte, era poc probable que
una dona hagués estat designada per un propietari o per l’estat per controlar
el treball i la producció d’un taller amfòric. Aquests noms de dones, doncs,
havien de designar propietàries de tallers, productores o comerciants de vi;
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especialment, perquè el dret de propietat sí que els va ser concedit a les dones
en algunes ciutats gregues, sobretot a partir de l’època hel·lenística (Garlan,
1998: 583; Garlan, 2006: 13; Finkielsztejn, 2001: 34; García Sánchez,
2008; García Sánchez, en premsa). Aquest fou el gran mèrit de Martin P.
Nilsson, però com que el seu nom és dels pocs noms d’especialistes en àmfores
gregues conegut pels profans en la matèria, en els estudis sobre la condició de
les dones en època hel·lenística s’ha convertit en un tòpic citar la seva magna
obra sobre els segells de Lindos i s’oblida sempre que n’hi ha molts més, de
segells, a banda de la mitja dotzena que ell va editar. La majoria d’historiadors
i historiadores en tenen prou amb la informació recollida allà, no cerquen més
dades en la immensa bibliografia amfòrica o arqueològica existent i repeteixen
una i una altra vegada una informació inexacta sobre el valor i el volum de la
producció amfòrica d’aquestes dones ròdies. De fet, Martin P. Nilsson no va
dir mai que n’hi haguessin tan pocs, de segells amb nom de dona, simplement
va editar-ne alguns. El cert és que comptem amb centenars d’exemplars, i això
fa encara més sorprenent que en la historiografia sobre les dones d’època hellenística llegim afirmacions tan errades com ara que els noms de dones a les
àmfores ròdies estan pobrament documentats, que són insignificants, que en el
comerç a l’engròs i a gran escala la presència de dones va ser extremadament
estranya o que el paper de les dones a l’economia ròdia no va ser prou significatiu (Schaps, 1979: 62; Van Bremen, 1996: 266-267; Bielman, 2002: 199).
Cal admetre, però, que alguns d’aquests noms de dona plantegen més d’un
problema, no únicament per raons de gènere com a categoria gramatical, sinó
també pel nombre d’exemplars documentats fins al moment o la seva correcta
identificació. S’imposen, doncs, per prudència, algunes consideracions i més
d’una cautela. En primer lloc, tan sols les nanses amb els noms de Diókleia,
Kallió, Nikagís i les dues Timó apareixen en grans quantitats i les seves nanses,
com les dels fabricants rodis homes (Berthold, 1984: 50), han estat trobades a tota la Mediterrània i a la Mar Negra, des d’Empúries fins a Tomis, a
la desembocadura del Danubi; tot i que les nanses de Diodoró i Herakleitó són
més freqüents del que hom pensa (García Sánchez, 2008: nota 14). Fins
a data d’avui, la distribució geogràfica dels segells d’aquestes emprenedores
dones ròdies ens dibuixa el periple següent: Albània, Grècia, Bulgària, Egipte,
Espanya, França, Itàlia, Kuwait, Líbia, Palestina, Romania, Rússia, Tunísia,
Turquia i Ucraïna.4
4

Per a una informació detallada sobre la presència i nombre del segells a cada jaciment vegeu García Sánchez, 2008.
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Un gegant de l’onomàstica grega, Olivier Masson, va deixar oberta la qüestió de saber si l’étonnant Nikagís (Masson, 1986: 40) era un antropònim femení, com defensaren ell mateix, Martin P. Nilsson (Nilsson, 1909: 101),
Giovanni Pugliese Carratelli (Pugliese Carratelli, 1952-1954: 157b, III
v 6 ss.), Yvon Garlan, Nathan Badoud (Badoud, Dupont, Garlan i Marangou-Lerat, 2007: 164, núm. 13) i nosaltres mateixos (García Sánchez,
2008); o el masculí Níkagis, com van defensar Friedrich Hiller von Gaertringen (IG XII 1360) o Eugen Pridik (Pridik, 1917: 31, núm. 763-766; cf. Pape
i Benseler 1959: s. v.; Bechtel, 1917: 17). El mateix problema ens trobem
amb Nanís, ja que per a alguns autors es tractaria no d’un nom femení, sinó del
nom masculí d’esclau i típic d’Àsia Menor Nanís» (Nilsson, 1909: 99 i 459;
Pridik, 1917: 31, núm. 754-761; Jöhrens, 2001: núm. 238-240; cf. Fraser
i Matthews, 1987: 325 = Lexicon of Greek Personal Names I). A tot això podem afegir que, per a un especialista en àmfores ròdies com Nathan Badoud,
Hagneía, Teró, Philísta i Philó només són fantômes fins que no se’n trobi una
evidència en contra (García Sánchez, 2008), tot i que s’hagi documentat
precàriament la seva existència: una vegada en el cas d’ Hagneía (Pridik, 1896:
129) i Teró (Hiller von Gaertringen, Inscriptiones Graecae XII 1, 1393), o,
en els casos de Philísta (quinze exemplars) i Philó, un sol exemplar de Tasos
qualificat per l’especialista nord-americana Virginia Grace en el seu arxiu personal com a «early Rhodian stamp».
Pel que fa a la cronologia d’aquests segells i a l’època en què van viure
aquestes dones ens mouríem en una forquilla que abraça els anys des del
280 aC fins a l’època d’August (García Sánchez, 2008). Si bé d’Hagneía no
tenim datació, sabem que Diodoró hauria produït àmfores durant el període IV
(175-150 aC), Diókleia en el període IV-V (174-108 aC), Herakleitó en el període III-IV (205-146 aC), Kallió en el període III-IV (205-146 aC), Klenó en
el període V-VII (145 aC -August), Nanís en el període III (205-175 aC), Nemonnió en el període I (280-240 aC), Nikagís en el període III (205-175 aC),
Teró no ha estat datada, Timó I hauria produït en el període II (239-206 aC),
Timó II en el període IV-V (174-108 aC), Philísta aproximadament a mitjans
del segle iii aC (segons arxiu Virginia Grace) i, finalment, Philó early també
segons l’anotació de l’arxiu de Virginia Grace.
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(Diodoró; Arxiu Grace, Alex. ABC 295)

(Diókleia; Arxiu Grace, Alex. ABC 342.1)

(Herakleitó; Arxiu Grace, Alex. sense núm. inv.)

(Kallió; Arxiu Grace, Alex. ABC 370.1)

(Nanís; Arxiu Grace, Alex. sense núm. inv.)

(Nemonnió; Arxiu Grace, Alex. sense núm. inv.)

(Nikagís; Arxiu Grace, Alex. ABC 392.30)

(Timó; Arxiu Grace, Alex. ABC 10.26)

Fig. 4. Segells de dones fabricants ròdies*1
*

A títol de curiositat, Virginia Grace, en relació a les dones fabricants ròdies, va utilitzar els treballs de Martin P. Nilsson (Nilsson 1909), Olivier Masson (Masson, 1986) i el Lexicon of Greek Personal Names de Peter M. Fraser i Elaine
Matthews (Lexicon of Greek Personal Names I; Fraser- Matthews, 1987).
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Hagneía
Diodoró
Diókleia
Herakleitó
Kallió
Klenó
Nanís

1
7
65
1
37
3
50

Nemonnió
Nikagís
Teró
Timó
Philísta
Philó

1
170
1
97
17
1

Fig. 5. Nombre de segells (García Sánchez, 2008: nota 116)

Pel que fa a l’aspecte estilístic dels segells, aquest acostuma a ser rectangular, malgrat que excepcionalment trobem segells circulars (dubtosos), amb
dues o quatre estrelles com a emblema, un dofí en el cas de Diodoró, un tirs i
una rosa en el de Diókleia o un caduceu per a Timó. D’altres dones fabricants,
com és el cas de Nikagís, sembla que mai no van fer servir cap emblema. En
tots els segells el nom apareix en genitiu, algunes vegades acompanyat del nom
del mes i quasi sempre en lectura directa, és a dir, d’esquerra a dreta (fig. 4),
amb l’excepció del segell de Nemonnió, que és de lectura retrògrada.
En relació al nombre de segells que hem trobat, superen els cinc-cents, tot
i que hi ha una gran diferència en la quantitat de troballes de cadascuna de les
dones ròdies (fig. 5). De ben segur, però, que si es continua la recerca i es buiden
més memòries arqueològiques se’n trobaran molts més.

Dones i societat a la Rodes hel·lenística
Si només ens limitéssim a editar els segells amfòrics pertanyents a aquestes dones s’hauria fet una gran feina propedèutica, però aquesta restaria incompleta,
ja que cal intentar extreure’n tota la informació històrica possible. L’epigrafia
amfòrica pot ser precaria per omissió si no explota historiogràficament totes
aquestes dades,5 un mal de llarga durada, que es converteix en un fi en sí mateix o
en una afició o passió de col·leccionista, i que ha estat moltes vegades denunciat
pel professor Yvon Garlan (Garlan, 2000: 2).
La presència de noms de dones entre els fabricants d’àmfores ròdies suscita
molts interrogants sobre els seus drets a la Rodes hel·lenística, sobre la família,
5
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A banda del ja citat web del Centre Alexandrin d’Étude des Amphores o CAEA (http://www.amphoralex.org ), un
altre web d’interès sobre les àmfores gregues és Amphoreus (http://www.amphoreus.org ). Per a les àmfores romanes, el
web del CEIPAC compta amb uns vint-i-set mil segells disponibles a la seva base de dades (http://ceipac.ub.edu/).

Manel García Sánchez

la propietat i l’herència en el dret rodi antic (García Sánchez 2008; García
Sánchez, en premsa) i, en general, sobre el paper de les dones a l’economia i
la societat ròdia i d’època hel·lenística.
Certament, l’epigrafia amfòrica no pot competir amb inscripcions tan completes com la fundació testamentària d’Epicteta de Tera (Inscriptiones Graecae
XII 3, 330) (Dareste, Haussoullier i Reinach, 1898), dels anys 210-195
aC; amb aquelles corresponents a Nicareta de Tèspias (Inscriptiones Graecae VII
3172), del 223 aC i descobertes a Orcomen, i són encara menys equiparables als
vuit decrets en honor de la gran benefactora practicant de l’evergetisme i propietària de tallers i vinyes, Arquipa de Cumes d’Eòlida, posteriors al 130 aC (Van
Bremen, 1996: 13-19; Savalli-Lestrade, 2009: 250; Picard, 2001: 90-91),
o a la subscripció privada que menciona dones ròdies i estrangeres d’una més
que probable associació cultural entre la fi del segle ii i principis del segle i aC
(Maiuri, 1916: 134; Migeotte, 1993). A totes elles podem sumar-hi les inscripcions d’arrendatàries de terres com Aristogítida, Dorotea, Filòtide, Dinòfila
o Frínica, a la Beòcia de la segona meitat del segle iii aC o les de les prestamistes
com Nicàreta de Tèspias, del 222-215 aC (Calero Secall, 2004). És inapellable que l’epigrafia amfòrica ròdia ens permet completar el nostre coneixement
sobre les dones hel·lenístiques, per la qual cosa mereix per si sola d’ésser examinada més sistemàticament i acuradament, fins i tot si extremem la prudència pel
fet que és cert que hem de distingir entre la producció d’àmfores i la comercialització o elaboració dels productes en elles continguts, que no sempre va ser un
negoci en mans de les mateixes persones.
Sobre l’estatus d’aquestes dones ròdies, cent anys després, les conclusions
de Martin P. Nilsson (Nilsson, 1909: 102) continuen essent més que vàlides:
aquestes dones havien de ser membres de les classes més benestants de la societat ròdia i tot fa pensar que van ser riques propietàries rurals a Rodes (Bielman, 2002: 201) que haurien rebut les seves terres i el seu taller en herència
(García Sánchez, 2008; García Sánchez, en premsa). Els seus esclaus o
treballadors segurament s’ocupaven de la producció, com també potser dels
forns destinats a la cocció d’àmfores de vi que, segons Olivier Picard (Picard,
2001: 90-91), haurien estat propietat d’Arquipa de Cumes. En efecte, si tenim
en compte el patrimoni de les sis dones ròdies que —es discuteix si cap al
325 aC (Migeotte, 1993: 115) o el 304 aC (Badoud, 2007b: 193-199)—
van contribuir a finançar la restitució de les joies i els vestits d’Atena, així com
dels vasos sagrats (Lindos II, 51), és més que possible afirmar que la dona
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hel·lenística va participar en activitats cíviques com les subscripcions públiques
i l’evergetisme. N’és un testimoni eloqüent l’acció excepcional de la ciutadana i
gran benefactora Arquipa de Cumas (Savalli-Lestrade, 2009). Malgrat tot,
els antropònims femenins de les inscripcions de Lindos van sempre acompanyats pel nom del pare en genitiu i per l’expressió hâs kýrios (de qui el tutor és),
fet que per a Léopold Migeotte significa que elles van fer una contribució gràcies al seu propi patrimoni, però es van haver de presentar davant les autoritats
amb el consentiment del seu tutor, tot i que no necessàriament acompanyades
de la seva persona (Migeotte, 1992: 115; Migeotte, 1993: 351; Calero Secall, 2004: 94). L’evergetisme femení va ser un fenomen tardà, i un dret i un
deure reservat i destinat als homes abans de l’època hel·lenística. Excepció feta
de les reines hel·lenístiques (Macurdy, 1932; Pomeroy, 1984), calgué esperar
a mitjans del segle ii aC per trobar algunes dones que mostressin philanthropía
amb la seva ciutat (Gauthier, 1985: 74-75).
Si tornem, doncs, a les nostres dones fabricants d’àmfores, no és forassenyat afirmar que van posseir un patrimoni personal que les situà en un estrat
social per sobre de la mitjana. Probablement, elles eren originàries de Rodes
i nascudes de pares rodis, tot i que a Rodes perquè els infants obtinguessin la
ciutadania es va mantenir l’endogàmia cívica fins a finals del segle ii aC. Per a
Giovanni Pugliese-Carratelli, les dones no ròdies no podien obtenir la politeía
o dret de ciutadania ja que hom no podia atorgar la poíesis a una dona (Pugliese-Carratelli, 1953: 485-491; Vérilhac i Vial, 1998: 66).6 En efecte, una
llista de subscripcions (Lindos II, 252) datada aproximadament cap al 125 aC
(Badoud, 2010) o cap al 115 aC (Migeotte, 1992: 118) ens ofereix una sèrie
representativa de parelles on el marit subscriu en nom propi i en nom de la
seva dona i dels seus fills. El nom de les esposes és enregistrat sempre amb el
patronímic i el demòtic (Vérilhac i Vial, 1998: 69, 81-82; Van Gelder,
1900: 186) i, com assenyala Léopold Migeotte, encara que totes aquestes dones van fer la subscripció a títol personal, sempre apareixen representades pel
cap de família que subscriu en nom seu (hypér). Per desgràcia, sobre els segells
rodis el nom de les dones —i dels homes— apareix sense patronímic i demòtic
6
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A Rodes hom no podia ésser ciutadà de ple dret si no pertanyia a un dels démoi (dâmoi, en dialecte dònic de les tres
antigues póleis de l’illa (Lindos, Camiros i Ialysos), i si no havia nascut de pare i mare ròdia. El patronímic i el demòtic
podien també acompanyar el nom personal. Malgrat tot, la ciutadania plena va ser concedida a estrangers i fills de mares
estrangeres, els anomenats matróxenoi (Maiuri, 1925: 119; Pugliese-Carratelli, 1953; Van Gelder, 1900: 229-230;
Hiller von Gaertringen, 1931: col. 766 ss.; Rostovtzeff, 1941: II, 689-690), tot i que, per a alguns historiadors,
només gaudirien d’un dret de residència -epidamía- i serien, per tant, ciutadans de segona categoria (Berthold, 1984: 55).
No és impossible, doncs, que les dones propietàries de tallers amfòrics poguessin ser matróxenai o, fins i tot, estrangeres. Si
tornem a la llista de dones de la inscripció sobre la subscripció de l’aixovar d’Atena, cap d’aquelles dones figura a les llistes
de ciutadans i ciutadanes tot i que, com assenyala Migeotte, no disposem de la llista completa (Migeotte, 1992: 115).
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que ens permeti establir lligams entre elles i d’altres personatges documentats
a l’epigrafia ròdia.
Resulta summament interessant a l’hora de donar per tancat el debat sobre
si les dones d’època hel·lenística van exercir o no un veritable ofici, en especial
fora del seu domicili, no perdre de vista les nostres dones fabricants d’àmfores.
Per a alguns historiadors (Vatin, 1970: 265), això no va ser possible i consideren que les nombroses dones que trobem a les fonts que es dedicaven a la venda
al detall (kapelídes) o bé pertanyien a les classes més pobres de la població i
vivien en els suburbis de la ciutat —com els esclaus, els lliberts i els metecs—,
o bé eren ciutadanes respectables, vídues de guerra (Daremberg-Saglio,
XX, 84), obligades a treballar per necessitat per alimentar les seves famílies
(Aristòfanes, Tesmofòries, 446). Malgrat tot, les dones fabricants d’àmfores
no poden equiparar-se a les venedores d’una reputació més que dubtosa, ja
que són massa nombroses a les nostres fonts (Herfst, 1922: 104-107). I és
que el volum de segells trobats d’aquestes dones i la producció o el comerç que
en podem deduir les exclou, per força, de les classes més pobres. És possible
que fins i tot es tractés de llibertes o, fins i tot, de meteques, molt presents en
l’àmbit del comerç a l’antiguitat. D’altra banda, entre les benefactores documentades a l’epigrafia ròdia, les estrangeres són freqüents i algunes d’elles són
designades explícitament com a meteques (Migeotte, 1993: 110 i ss, 355 i ss)
i, de fet, s’ha dit que la meitat de la producció d’àmfores ròdies estaria en mans
d’estrangers (Wiemer, 2002: 30-31), o si més no que els estrangers hi haurien
jugat un rol important (Badoud i Dana, en premsa), tot i que també hi ha
qui ha relativitzat aquesta afirmació (Bresson, 1986: 81-86). En qualsevol cas,
com que no sempre és fàcil deduir a partir d’un nom un origen geogràfic, és difícil saber si van ser ciutadanes autòctones ròdies o meteques amb o sense dret
de ciutadania reconegut (Fraser i Matthews, 1987: x = LGPN I). D’altra
banda, l’onomàstica dels fabricants rodis és, com assenyalà Martin P. Nilsson:
«une liste bigarrée d’échantillons de noms» (Nilsson, 1909: 101) i l’absència de
patronímic en els segells fa incerta la identificació d’una persona o del seu origen, tot i que gràcies als treballs de Nathan Badoud això comença a canviar per
al cas de Rodes (Badoud, 2007; Badoud i Dana, en premsa).
Fossin quins fossin els seus orígens, del que no hi ha dubte és que aquestes
dones estaven al capdavant de tallers amfòrics, un fet que podria ajudar-nos
a aclarir algunes qüestions relatives a la família i la propietat en el dret grec
d’època hel·lenística i, en particular, sobre la situació de l’hereva i la pubilla. En
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efecte, és molt probable que aquestes dones haguessin rebut el taller amfòric
en herència més que no pas com a dot. Si acceptem la hipòtesi de l’herència,
aquesta els podria haver estat transmesa o bé per via paterna o bé per via
materna, o inclús del marit, si elles havien quedat vídues. Certament, també
podrien haver comprat aquests béns, però el laconisme dels segells amfòrics
no ens permet anar més enllà. D’altra banda, el petit nombre d’operacions
immobiliàries enregistrades fins a l’època que les nostres dones ròdies van romandre actives fa pensar que el més assenyat és inclinar-se per la hipòtesi de
l’herència. Novament a causa de la poca eloqüència dels segells, res no ens
permet d’afirmar que elles haguessin llogat els seus tallers, com ho feien amb
les terres les dones de la Beòcia hel·lenística al segle iii aC per a conreus o pastures (Roesch, 1985; Calero Secall, 2004: 107). Així, doncs, si donem per
vàlida la hipòtesi de l’herència, es tractaria o bé de vídues o bé de filles hereves.
Si es tractés de vídues, elles podrien haver heretat dels seus marits: hi hauria,
doncs, com en el cas dels papirs egipcis, una materna potestas (Pomeroy, 1984:
90, 157), i els drets del pare haurien passat a l’esposa i mare dels futurs hereus,
com està documentat al testament d’Epicteta, que designà com a hereva del
patrimoni familiar la seva filla Epiteleia, ja que els germans havien mort; o com
trobem a la inscripció d’Aristàgora d’Erètria (Sylloge Inscriptionum Graecarum
3, 1014 (1.40), del segle iii aC, qui, en tant que hereva del seu marit, Aristòmenes, i assistida pel seu fill Dionisodor, designà un successor del sacerdoci
que el seu marit havia proposat; o com és el cas de les dones que van heretar
dels seus marits a Tenos (Calero Secall, 2004: 58). Si es tractava de filles,
aleshores elles havien de ser o bé filles úniques o bé les pubilles entre diverses
germanes o bé les úniques supervivents després de l’extinció de la línia masculina, línia privilegiada, tot i que tenim el cas d’Arquipa de Cumes (SavalliLestrade, 2009: 279), hereva a parts iguals amb els seus germans. Així doncs,
elles haurien estat hereves en exclusivitat o bé a parts iguals o bé propietàries
temporànies o marmessores testamentàries a l’espera de transmetre l’herència
als seus fills. En qualsevol cas, sempre eren elles les que ostentaven els drets
sobre l’herència del seu pare o del seu marit.
Tot plegat ens fa pensar de seguida en l’epiclerat. Cal tenir en compte, però,
que a l’època hel·lenística les coses havien canviat força pel que fa als drets de
successió i propietat de les dones, com poden demostrar eloqüentment les transaccions immobiliàries de Tenos (Finley, 1951: 78), si bé la presència del tutor o kýrios apareix sempre (Étienne, 1985: 65). No hi ha dubte que a l’època
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hel·lenística es produïren canvis en les estructures familiars que van individualitzar les famílies en relació a les antigues famílies vinculades a un oíkos (Pomeroy,
1997). Però el més positiu per a les dones de l’època va ser l’afebliment de la
tutela o kyrieía i els canvis que es van produir en la injusta i discriminatòria institució de l’epiclerat. Aleshores, els drets dels col·laterals resten subordinats als
dels descendents directes, sense distinció de sexe, com proven els papirs ptolemaics, on es reconeix a les dones drets de successió ab intestat —successió sense
testament— o amb un testament —successió testamentària—, i on la institució
de l’epiclerat no existeix pas, com a la resta de la Grècia continental o les illes
(Karabélias, 1982: 223-234; Karabélias, 2004). En efecte, les dones podien
ser destinatàries d’una donació i podien rebre una herència, tot i que quan duien
a terme una venda, una donació o accedien a un préstec elles ho havien de fer
imperativament amb l’autorització d’un tutor o kýrios. És el cas, per exemple,
d’algunes donants de la subscripció de Rodes citada més amunt, tot i que també,
entre elles, algunes realitzen una donació lliurement sense al·lusió al tutor (Van
Gelder, 1900: 286-287; Migeotte, 1993: 354; Calero Secall, 2004: 31-32),
com la benefactora Arquipa de Cumes (Savalli-Lestrade, 2009: 253-254,
279). Podria tractar-se fins i tot —encara que és menys probable— de mares
que havien heretat d’un fill, com en el cas d’un papir de Dura Europos (P. Dura
12=Perg. Dura V), i a condició que la mare no es tornés a casar; o bé de filles que
haurien rebut en herència una part del patrimoni familiar en una època on les
estructures familiars i socials feien possible la divisió del patrimoni familiar i en
què l’oîkos havia deixat d’ésser una unitat econòmica i familiar indivisible (Calero Secall, 2004: 45-46). Sabem que l’adopció de dones a Rodes va existir, però
va ser molt menys freqüent que l’adopció de nens del sexe masculí. En efecte,
això implicava, potser, el canvi de dem, que sovint estava lligat a la institució
sacerdotal (IG XII 1, 818; Lindos II, 261) i constituïa una altra via per heretar
i adquirir béns (Van Gelder, 1900: 285-288; Poma, 1972: 178, 204; Rice,
1988: 139; Calero Secall, 2004: 60-61), tot i que el seu lligam amb la fabricació d’àmfores sembla poc probable. Així doncs, tot fa pensar que totes aquestes
dones fabricants d’àmfores eren propietàries de ple dret dels seus tallers i dels
béns patrimonials rebuts en herència, tant si es tractava de ciutadanes lliures, de
meteques o de llibertes.
En relació a la dot, en el cas que elles l’haguessin rebuda abans del matrimoni,
caldria recordar que la cautio rei uxoriae s’havia atenuat considerablement durant
l’època hel·lenística: les dones eren almenys propietàries dels béns immobles que
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formaven part de la dot (Tenos Inscriptiones Graecae XII 5, 873), entre d’altres
coses perquè constituïen una garantia per a una futura ékdosis en cas de dissolució
del matrimoni (Dimakis, 1979: 229, 238). El kýrios —el marit, per exemple—
va continuar existint, però la propietària era sempre la dona i els tutors eren simplement administradors i no podien alienar, sense el seu consentiment, els béns
immobles i els esclaus vinculats a aquests béns que, a l’època hel·lenística, formaven part del que s’anomenava la prosphorá (Modrzejewski, 1983: 65; Modrzejewski, 2005: 352). És per això que, inclús si aquestes dones estaven casades, els
tallers els pertanyien: en efecte, els segells només citen els seus noms, la qual cosa
seria absurda si els propietaris haguessin estat els seus marits o qualsevol altre
dels homes de la família. De fet, en altres documents d’època hel·lenística, trobem testimonis de dones i propietàries de tallers o terrisseries: un hóros de Naxos
(Inscriptiones Graecae XII, Suppl. 195) esmenta una dona anònima que va viure
pels volts de l’any 300 aC i que menciona una garantia de dot relativa als mobles
i a la casa i n’exclou explícitament l’obrador de terrissa ([hó]ros oikías áp[oke]
rámou); un altre cas és la venda en redempció d’unes terres, la casa i el taller de
terrissaire a Amorgos, en el segle iv-iii aC (Inscriptiones Graecae XII 7, 55), de
Nicerat, Hegecrata i el seu kýrios Telènic a Ctesífon. O, per citar un darrer exemple, potser el cas ja comentat d’Arquipa de Cumes (Supplementum Epigraphicum
Graecum XXXIII 1040, 5) i la fabricació de teules en els forns dels seus dominis
(Picard, 2006: 90-91, 106). Més problemàtica podria resultar l’administració
dels béns fungibles o dels diners de la proíx o pherné, predominant a l’època hellenística, o dels béns mobles i de l’aixovar o parápherna, tot i que no disposem
de dades al respecte (Beauchet, 1897: I, 255-256; Biscardi, 1999; Calero
Secall, 2004: 62; Modrzejewski, 2005: 349). És discutible, però, que el marit,
a excepció dels diners, pogués disposar voluntàriament d’aquests béns (Dimakis, 1979: 235, 240; Calero Secall, 2004: 63-64). Malgrat tot, sembla que
a l’època hel·lenística podem afirmar gairebé amb seguretat que la dona era la
propietària dels béns de la dot (Vatin, 1970: 188; Calero Secall, 2004: 69) i el
marit, tan sols l’administrador, el representant davant les institucions públiques,
l’usufructuari o tutor legal, més que el veritable propietari (Beauchet, 1897: I,
303; Calero Secall, 2004: 77).
Com podem explicar, doncs, el cas de Timó I i Timó II? Segurament es va
tractar de dues dones de la mateixa família i, en concret, de l’àvia i la néta, hipòtesi que Virginia Grace va suggerir a les notes de les fitxes del seu arxiu. En
efecte, l’arqueòloga nord-americana va assenyalar que la primera va viure durant
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el darrer quart del segle iii aC (període II), mentre que la segona, la néta, va
viure durant el segon quart del segle ii aC (període IV-V): per tant, sembla que
estaven separades per una generació. Des del punt de vista legal, com hem vist
més amunt en el cas d’Epicteta, o en el cas d’Agasígratis (IG IV, 840) de Calàuria (Argòlida), de finals del segle iii aC, les dones d’època hel·lenística gaudien
del dret de poder fer testament i, generalment, elles designaven com a hereus el
seu marit o els seus fills (Calero Secall, 2004: 83-86). En el cas que a nosaltres ens interessa, podria ser que Timó I hagués estat una dona que hagués pres
disposicions testamentàries en favor de la seva néta, Timó II, o bé que aquesta
última hagués rebut l’herència de l’àvia o bé a través del seu pare o bé de la seva
mare. El pare hauria, doncs, heretat el taller d’àmfores de la seva mare, hauria fet
gravar el seu nom sobre els segells i quan la seva filla va esdevenir al seu torn la
propietària per herència del mateix taller hauria manat gravar el seu nom sobre
les nanses de les àmfores. És fins i tot possible que el taller hagués estat propietat
primer de la mare de Timó II. Malgrat tot, encara que sigui probable que el taller
hagi passat en herència de generació en generació, la informació que podem
obtenir dels segells que tenim no ens permet anar més enllà, tot i que la hipòtesi
de Virginia Grace pot ésser acceptada provisionalment, en espera que una nova
troballa la confirmi o la refuti. Al seu favor concorren les regles de denominació
a l’antiga Rodes, estudiades per Alain Bresson i segons les quals, entre les filles,
la primera en néixer rebia el nom de la seva àvia materna, la segona el de la seva
àvia paterna, la tercera un nom de la família materna, la quarta un nom de la
banda del pare i així successivament (Bresson, 1981: 345). D’aquesta manera,
Timó II hauria pres el nom de la seva àvia materna si es tractava de la primera
en néixer, o de la seva àvia paterna si va ser la segona. Caldria afegir que, segons
Alain Bresson, la transmissió d’una terra o d’una casa estava indissociablement
lligada a la transmissió dels noms. El motiu fonamental era que fer reviure un
nom creava una forma d’afinitat entre aquell que el portava de nou i la persona
de la família que l’havia portat en el passat, és a dir, permetia ressucitar (anástasis)
els avantpassats de qui portava aquests noms (Bresson, 1981: 345 ss.). Es tracta,
sens dubte, d’una hipòtesi interessant pel que fa a les relacions entre economia
i religió, aquesta última també present en els segells amfòrics rodis en l’elecció
d’alguns emblemes que els acompanyen, com el del déu principal de Rodes: Hèlios. Malgrat tot, per al cas de Timó I i Timó II, i potser, segons Virginia Grace,
també pel que fa a les dues Diókleia (Grace i Savvatianou-Pétropoulakou,
1970: 308) —una de sola per a Nathan Badoud (García Sánchez, 2008: nota

123

Les dones, les àmfores i la història de la dona en època hel·lenística

20)—, és difícil anar més lluny si tenim en compte el laconisme dels segells
amfòrics.
La recerca de paral·lels d’aquests noms de dona a l’epigrafia ròdia no ens
ha proporcionat dades significatives, inclús si acceptem, d’acord amb alguns
autors (Pugliese Carratelli, 1952-1954: 223), que cal restituir el nom de
Nikagís en una inscripció de Camiros de principis del segle ii aC (Tituli Camirensis Suppl. 157b, III, 1.6). Un altre nom de dona ha estat documentat: Klenó,
esposa de Nikaínetos, que ens és conegut per una inscripció funerària de la Perea ròdia, datada entre el 400 i el 251 aC (Bresson, 1991: núm. 85; Blümel,
1991: núm. 213) i, per tant, anterior a l’època dels nostres segells. Una altra
Klenó, filla d’Autoklês, figura sobre una inscripció funerària del segle i aC (Inscriptiones Graecae XII 1, 241). Apareix també una Nanís, esposa d’Hermogénes, a
una estela funerària de Rodes (Inscriptiones Graecae XII 1, 330), però la datació
és massa tardana, del segle i aC o i dC. Cal recordar que Timó és un nom tant
de ciutadana com d’estrangera, com per exemple en el cas de la dona originària
de Siracusa, Timó Syrakosía (Inscriptiones Graecae XII 1, 472 ; cf. Inscriptiones
Graecae XII 3, 132; Inscriptiones Graecae XII 3, 103, l. 3), que trobem en una
inscripció de l’illa de Nisyros (Iacopi, 1932: 229, núm. 104; Peek, 1967: 382,
núm. 22). Si la nostra fabricant Timó va ser també estrangera, no només seria
una ciutadana de ple dret a la qual li hauria estat concedida l’epidamía o dret
de residència, com està constatat a Rodes per més d’un cas (Inscriptiones Graecae XII 1, 189), sinó potser l’énktesis i, per tant, el dret de propietat sobre béns
seents o immobles, de les terres i dels tallers instal·lats en elles. És cert que hi
ha autors que consideren que Rodes fou més conservadora que d’altres ciutats
a l’hora de concedir aquest dret (Morelli, 1956; Gauthier, 1972: 130-131;
Sacco, 1980; Baslez, 1984: 319; Gauthier, 1988; Gabrielsen, 1997: 129),
però potser és perquè no han tingut en compte la informació que ens proporcionen els segells amfòrics rodis, on n’hi ha força d’estrangers, fet que podria
demostrar que aquest dret els va ser concedit també a Rodes. D’altra banda, els
antropònims abundantment representats a l’epigrafia amfòrica, com Diókleia
o Kallió, no es troben a l’epigrafia no amfòrica ròdia. Més enllà dels segells
estudiats, res no ens permet de precisar qui van ser aquestes dones i per què
existeix una diferència tan gran entre el nombre de segells trobats de Diókleia,
Kallió, Nanís, Nikagís, especialment, o Timó. Aquest fet es podria explicar per
la importància dels seus tallers i el volum de la seva producció, la qual cosa
podria indicar una possible diversitat de riquesa entre elles. La gran quantitat
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de troballes dels seus segells arreu de la Mediterrània i la Mar Negra revela,
no obstant, que la producció dels seus tallers va ser considerable. No es tracta,
doncs, de cap fet marginal, sinó d’unes dades de rellevància capital per aquelles
persones que s’interessin en l’estudi dels drets econòmics i de la condició de les
dones en època hel·lenística.
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