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"Historical memory is the key to self-identity, to seeing one's place 
in the stream of time, and one's connectedness with all of humankind. We 

are part of an ancient chain, and the long hand of the past is upon us—
for good or ill—just as our hands will rest on our descendants for years 

to come. Denied knowledge of one's roots and of one's place in the great 
stream of human history, the individual is deprived of the fullest sense of 

self and of that sense of shared community on which one's fullest 
personal development as well as responsible citizenship depends" 

National Standards for History  

 

 



 
 

5 
 

1. Introducció 

Segons els National Standards for Histor (NCHS: 1996) l'estudi de la història a l'escola 

té tres objectius principals: (1) conèixer qui som i d'on venim, (2) preparar-nos per viure 

en el món i (3) entendre les diferents cultures per a una millor comunicació i 

comprensió a escala intercultural.  

 Així doncs, destaquem principalment com l'estudi de la història ajuda als infants 

a crear-se la seva identitat, la representació d'ells mateixos dins de la societat, quin és el 

seu espai i quins arguments poden justificar la relació que tenen amb la cultura i els 

altres ciutadans. Podem afirmar, doncs, que l'aprenentatge de la història és vital per a la 

creació de la idea de gènere, la concepció de ciutadà i la comprensió crítica dels 

sistemes organitzatius d'una societat.  

 Atenent a aquest principi, dotem a l'ensenyament i la comprensió de la història 

d'una responsabilitat vital per a la creació del present i del futur dels individus de la 

nostra societat. Així doncs, es fa evident afirmar que és imprescindible una transmissió 

d'informació que visibilitzi la complexitat social, els diferents gèneres, orientacions 

sexuals, classe socials i ètnies que puguin tenir els infants per tal de proporciona'ls-hi la 

informació necessària per què tots puguin trobar les seves arrels en el discurs històric. 

 Tot i així, a les escoles s'ensenya una història que només visibilitza l'home adult, 

poderós i europeu. Una història de caràcter masclista i elitista, en el què només prenen 

rellevància i són considerats "fets històrics" aquells relacionats amb les esferes de la 

política, l'economia i la guerra — justament aquelles que es trobaven sota el domini 

masculí. Aquesta visió de la història invisibilitza la majoria de les persones que en 

varen formar, els homes de classe baixa, els infants, els homosexuals, els homes no 

europeus i la meitat de la població: les dones.  

 Sarah Pomeroy va començar a lluitar per combatre aquesta invisibilització de les 

dones en el món Antic amb la seva publicació Goddesses, Whores, Wives and Slaves: 

Women in Classical Antiquity, el 1975. A partir d'aquesta recerca, el món acadèmic va 

començar a interessar-se per l'esfera femenina i des d'aleshores, les publicacions i 

recerques sobre les dones a l'antiga Grècia han estat abudants i plurals. Des de la vida 

quotidiana, al poder de la dona en l'àmbit religiós, l'educació de les nenes, les festes, la 
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maternitat, la prostitució i un llarg etcètera de temàtiques que han reivindicat la 

importància del món femení en la societat grega i en la nostra història. 

 L'objectiu del nostre treball és comprovar si aquestes recerques han quedat al 

món acadèmic o han traspassat la Universitat per arribar a les noves generacions, a 

l'àmbit de l'educació secundària. Volem descobrir si encara es continua reproduint la 

visió elitista, masclista i euro cèntrica de la història o si s'ha actualitzat el discurs en 

base a les noves recerques feministes. Volem analitzar si els llibres de text han adoptat 

la informació d'aquestes recerques per creat un discurs més igualitari, crític i inclusiu.  

Basarem el nostre estudi en analitzar cinc llibres de text, ja que és l'eina educativa més 

freqüent per l'estudi de les ciències socials a les aules dels Instituts de Catalunya. 

Analitzarem el capítol dedicat a l'antiga Grècia dels llibres de text dirigits als alumnes 

de 1r de la ESO. 

Per poder comprovar l'evolució del discurs històric, hem escollit dos llibres de text del 

1996 i tres llibres una dècada més actuals, del 2003, 2004 i 2007. Analitzarem de forma 

quantitativa i qualitativa aquests llibres per poder comparar les dades entre ells i (1) 

constatar l'evolució dels discursos, (2) descobrir en quins espais i com s'han visibilitzat 

a les dones i (3) concretar en quins espais encara estan invisibilitzades.   

El nostre objectiu principal és descobrir la situació del material educatiu a Catalunya 

per poder anotar quins són els punts forts i sobretot, quins són els punts pendents, per a 

la creació de llibres de text que treballin la igualtat.  

Creiem que l'estudi de la història des d'una perspectiva igualitària, crítica i inclusiva 

amb els diferents gèneres contribueix a l'educació per la tolerància, l’apoderament de 

les dones i la igualtat de gènere. D'aquesta manera, les nenes també podran conèixer qui 

són i d'on vénen i els nens i les nenes es prepararan per viure en un món on els dos 

gèneres tenen la mateixa visibilitat, es respecten i es comprenen.  

Volem dignificar les dones del passat i visibilitzar els orígens de les dones del present 

per potenciar les dones del futur.  
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Per què la igualtat de gènere, l'educació en les ciències socials i els llibres de text 

són els objectes d'estudi d'aquesta recerca? 

  
Si la igualtat de gènere s'hagués assolit, les dones estarien essent elegides per a 

posicions de poder polític amb el mateix nombre que els homes, les dones serien les 

propietàries de la meitat de les empreses que més cotitzen del món i les dones ocuparien 

la meitat de les presidències de les institucions legals, financeres, mèdiques o 

educatives. Les preocupacions de les dones per la cura dels infants, les violacions, la 

violència domèstica i les agressions sexuals seria una de les preocupacions cabdals de 

totes les persones del món i els periodistes demanarien a les dones tant freqüentment 

com als homes esser les fonts dels seus articles (Feminist Majority Foundation: 2005).  

 

Com que aquesta situació encara no s'ha realitzat, creiem que la igualtat entre gèneres 

no s'ha assolit. La nostra societat necessita un canvi en els valors que la regnen per 

avançar cap a la construcció d'un món igualitari, just i tolerant. Roman en les nostres 

accions, els nostres estudis i les nostres propostes poder treballar per la creació d'aquest 

món.  

 

Precisament, segons Ross, "education is a liberation and progressive activity. Education 

is liberating when it frees the mind and spirit from oppressive superstition, myth, and 

external control. It is progressive when it is based on a set of ideals that are increasingly 

civilizing and inclusive — more equality and justice for more people for more time" 

(Ross: 2014, p 215). Així doncs, vam decidir centrar el nostre projecte en descobrir com 

educar en la igualtat de gènere, ja que considerem l'educació una de les eines més 

potents pel canvi social.   

Johan Dewey afirma que "school is where the intellectual advancement as well as the 

social change has to occur, each one of the schools as an embryonic community life" 

(Ross: 2014, p 176) i segons Nelson & Pang, "the social Studies curriculum is the 

primary location in school for inquiry into contemporary issues of prejudice" (Ross: 

2014, p 203). Així doncs, dins de les escoles, creiem que és justament l'ensenyament de 

les ciències socials el què aporta més contingut i reflexió sobre el gènere, tant com una 

manera de visibilitzar, com de treballar l'esperit crític i la identitat dels futurs ciutadans.   

Finalment, creiem que l'educació és comunicació i com a tot procés comunicatiu podem 

destacar un comunicador, el professor; un missatge, el temari; i un receptor, l'alumnat. 
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Quan parlem d'educació Secundària, l'eina comunicativa que més utilitzen els 

professors és llibre de text, el discurs que el professor segueix per treballar tots els 

continguts exigits pel Currículum. 

  

Jorgensenn apunta que “learning in social studies apparently will remind textbook-

orientated” (Ross: 2014, p 65), així doncs el llibre de text esdevé una de les eines 

bàsiques que guien l'aprenentatge escolar dels infants i adolescents. El llibre de text és 

considerat un text expositiu del què en podem analitzar dos aspectes: la informació per 

sí, el contingut, i l'organització de la informació i la forma d'exposar-la. 

 

Per una banda, el contingut del llibre de text està estretament lligat al Currículum 

vigent, que en el nostre país es basa en la llei d'educació aprovada pel Govern 

d'Espanya i el currículum distribuït per la Generalitat de Catalunya d'acord amb les 

seves competències.  Ross, Matthison and Vinson consideren que el  currículum de les 

ciències socials és ideològic, doncs és en base a la creença subjectiva amb la què es 

decideix quins són els fets històrics rellevants, els personatges que mereixen ser 

recordats i la narració del passat que dominarà l'imaginari dels ciutadans, "Social 

Studies Curriculum has been an ideological battleground, defined by a lack of strong 

consensus and contentiousness over its goals an methods" (Ross: 2014, p 206). 

  

Per altra banda, no només el què afecta a la recepció del missatge, sinó que el com pren 

molta importància. L'ordre en què s'expliquen els diferents temes, l'ordre en què 

s'exposa la informació dins d'un mateix apartat, la posició física dins de la pàgina de 

certa informació, el vocabulari que s'empra o la formació gramatical de la afecta a la 

recepció i la creació d'un contingut en l'alumnat. 

 

Així doncs, podem considerar que els llibres de text, malgrat estiguin considerats un 

text expositiu amb una intenció objectiva, són textos subjectius que influenciaran en el 

pensament del lector. Lakoff destaca que no només hem de valorar com a influents 

aquells textos mediàtics de dimensió persuasiva, sinó que els textos que no tenen una 

intencionalitat persuasiva específica o explícita, també poden tenir una influència 

significativa respecte a les creences, actituds i conductes socials (Lakoff: 2004).   
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A més volem destacar l'autoritat amb la què compte el llibre de text. Hem de destacar la 

inherent autoritat de contingut i narració que el llibre de text recull, com a enciclopèdia 

inqüestionable,  que pot tenir un afecte molt més directe a l'alumnat que no pas un 

anunci publicitari o una sèrie de televisió. D'aquesta manera, podríem destacar el poder 

que tenen els llibres de text sobre la idea que els alumnes tenen del seu passat, de la 

Història i dels fets històrics, allò digne i amb importància, a part de les creences, 

actituds i conductes socials. 

 

Així doncs, volem analitzar quina és la concepció de les dones que s'extreu dels llibres 

de text per detectar els models i actituds que els alumnes adquireixen a través de 

l'ensenyament de les Ciències Socials, i en concret, a través de l'aprenentatge de la 

Història de la Grècia Antiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

2. Anàlisis  

2.1 Objecte d'estudi 

Els llibres de text escollits van estar seleccionats sota diverses premisses. Primer de tot, 

volíem donar cobertura a les editorials que tenen més presència en el sector educatiu, és 

a dir, les que són més utilitzades a un nombres més elevat d'aules. És per això que hem 

escollit les tres editorials líders en el mercat espanyol, Grup Promotor Santillana,  

Vicens Vives i Grup Edebé i les dues amb més presència, després d'aquestes, al mercat 

català, l'Editorial Cruïlla i l'Editorial Casals.  

L'altre raó és que volíem que tots els llibres fossin d'editorials diferents, ja que així 

abraçàvem més varietat de maneres d'ensenyar les ciències socials. Vam detectar, 

després de llegir alguns llibres de text de diferents anys però de la mateixa editorial, que 

normalment els canvis són molt minsos, més basats en el disseny que en el contingut. 

En canvi, comparar diferents editorials aportava molta més informació per a 

contraposar, així com més models per a poder discernir quin és el que treballa millor la 

igualtat de gènere.  

Finalment, vam escollir dos llibres de mitjans dels anys 90 perquè vam considerar que 

15 anys després del començament de les edicions de les recerques feministes en la 

Història Antiga era suficient per començar a notar-se en el discurs. També, perquè eren 

llibres de text pensats pel model educatiu format per l'etapa d'educació obligatòria de la 

ESO i l'etapa d'educació post obligatòria del Batxillerat. Utilitzar llibres de text que 

estiguessin pensats pel mateix model educatiu, i no pel format del BUP i COU, creiem 

que era bàsic per a poder igualar l'evolució.  

Hem dividit l’anàlisi en dos apartats diferents, l'un és l’anàlisi quantitatiu i l'altra 

l'anàlisi qualitatiu. En cada apartat s'especifica la metodologia emprada.  
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2. 2 Anàlisis Quantitatiu 

Per analitzar la presència de les dones de l'Antiga Grècia als llibres de text seleccionats 

hem realitzat un estudi d'anàlisis quantitatiu. Hem analitzat el cos del text, les imatges, 

les activitats i els apartats anecdòtics. També hem fet un anàlisis de les pàgines 

dedicades a cada disciplina. L'objectiu principal és gaudir d'una base de dades que ens 

permeti comparar els llibres de text entre sí i l'evolució entre el grup de llibres del 1996 

i el grup dels llibres més actuals (2003, 2004 i 2007).  

A mode de llegenda, especifiquem que el número 1 es refereix al llibre de text Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia 1, de l'Editorial Grupo Edebé, publicat el 2007. El 

número 2 es refereix al llibre de text Ciències socials Geografia i Història 1, de la Sèrie 

Ítaca de l'editorial Grup Promotor Santillana publicat l'any 2004. El número 3 són les 

dades del llibre de l'editorial Vicens Vives, titulat Marca 1, Ciències Socials, Geografia 

i Història,  publicat l'any 2003. El número 4 representa la informació del llibre de text 

de l'editorial Casals, titulat Ciències Socials, ESO 1 i publicat el 1996. Finalment, es 

referim al llibre de text de l'Editorial Curïlla, titulat Ciències Socials, Geografia i 

Història 1, publicat el 1996, amb el número 5 de la llegenda.   

Les dades les hem extret de forma rigorosa seguint uns paràmetres que seran explicitats 

a cada apartat. Trobareu la gràfica de dades original, de la qual hem creat els gràfics que 

seran exposats a continuació, a l'Annex 1.  

 

2.2.1 Anàlisi del text 

Per analitzar la presència de les dones en el cos del text hem volgut quantificar diversos 

termes. Per una banda, hem analitzat el número de vegades que ens trobem el terme 

"dona" o "dones" i el terme "home" o "homes" per comparar la presència explícita 

d’ambdós sexes. Per altra banda, també volíem analitzar la presència dels infants en la 

narrativa, així que hem destacat el nombre de vegades que s'esmenten, tant les nenes 

com els nens. Hem volgut fer constància, finalment, del nombre de noms propis 

d'homes citats en el text i en nombre de dones.  

Per altra banda, hem volgut analitzar l'ús de vocabulari inclusiu en la narració dels fets 

històrics. És per això que hem dedicat una graella a comptabilitzar l'ús del genèric 
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masculí, l'ús del genèric femení, l'ús explícit dels dos sexes i l'ús de genèrics que 

engloben els dos sexes.  

Hem cregut que amb l'anàlisi de tota aquesta informació podríem crear un quadre 

quantitatiu prou exhaustiu per determinar la presència de les dones en els llibres de text.  

 

2.2.1.1 Anàlisi de la presència del terme "dona" o "dones" i el terme "home" o 

"homes" 

  

 

El llibre de text que esmenta més vegades el terme de "dona" o "dones és el de 

l'editorial Vicens Vives, ja que són nombrades 15 vegades, més del doble de vegades 

que el llibre de text de l'editorial Grup Promotor Santillana i de l'editorial Edebé. 

El segon llibre que dóna més visibilitat al terme de les dones és el del Grup Promotor 

Santillana, que les nombre quasi el doble de vegades que el terme "home" o "homes". I 

el tercer seria el grup Edebé.  

Ens crida especialment l'atenció, però, que en el cos del llibre de text de l'editorial 

Casals no hi hagi el terme "home" o "homes" ni el de "dona" o "dones". Aquest fet pot 

ser conseqüència a la voluntat per l'educació no sexista que expliciten a la primera 

pàgina del llibre amb la següent afirmació: 

0 5 10 15 20 

1 

2 

3 

4 

5 

Terme "home" o "homes" 

Terme "dona" o "dones" 
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 "El projecte de Ciències Socials de l'Editorial Casals ha estat concebut, seguint els 

criteris de la UNESCO, des del compromís per una educació no sexista, no euro 

centrista i defensora dels valors de la pau, la solidaritat, la tolerància, la diversitat i el 

respecte al medi ambient i a la dignitat de la persona.  

Santiago Cucurella, coordinador del projecte i president de Contrapunt, Associació 

UNESCO"  

Trobem molt positiva aquesta voluntat tant remarcada per un ensenyament per la 

igualtat. El fet que no s'esmenti ni un gènere ni un altre aporta una visió molt global del 

món dels grecs que realment, com a lector, sembla que no hi hagués diferència entre els 

homes i les dones gregues. Tot i així, considerem que també es perd molta informació 

sobre els dos gèneres que podria il·lustrar als infants molt millor com era el període 

històric i que el fet que no s'expliqui res de les dones també és una forma 

d'invisibilització. És difícil imaginar-se com vivien els homes i les dones gregues si no 

s'explicita res sobre ells i elles, malgrat que això ja ho analitzarem en l'apartat de les 

temàtiques tractades en cada llibre de text.   

En general, destaquem que és molt positiu que quan ens trobem el terme "home" o 

"homes" és per referir-se al gènere masculí i no als dos sexes. Aquesta és una millora 

que hem de destacar en tots els llibres, que han abandonat l'ús del terme "història dels 

homes" que era tant comú en els llibres d'aquesta disciplina i que considerem vocabulari 

sexista.  

En aquesta apartat, podem trobar com hi ha una presència del terme "dona" o "dones" 

molt més gran en els llibres de text més actuals, que no pas en els llibres de text del 

1996. En aquest sentit, trobem que hi ha hagut una clara evolució positiva en la 

visibilització de les dones en la història. Destaquem l'abolició del terme "homes" per a 

referir-se a la humanitat, així com el fet que és el llibre de l'editorial Vicens Vives el 

que dóna més visibilitat a les dones en la història de tots els analitzats.  
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2.2.1.2 Ús del vocabulari no sexista 

Per analitzar el vocabulari no sexista hem volgut destacar la presència del genèric 

masculí, el genèric femení, el genèric que engloba els dos sexes i l'ús explícit dels dos 

sexes.  

Paraules que considerem genèric masculí serien aquelles paraules que tenen flexió en el 

gènere i que són utilitzades en masculí per referir-se tant als dos gèneres com només a 

un. D'aquesta categoria els més comuns serien paraules com "grecs", "mariners", 

"déus", "soldats", "artesans", etc. 

Les paraules que considerem dins del grup del genèric femení serien aquelles que 

presenten flexió en el gènere i que són escrites en femení. En aquest apartat, quan eren 

escrites en femení, sempre es referien a només les dones i les paraules més comunes són 

"deessa", "sacerdotessa", "filla", "ballarines", "donzelles", etc.  

La categoria de "genèric que engloba els dos sexes" hi hem inclòs aquelles paraules que 

no tenen flexió per gènere, que s'escriuen igual tant si ens referim a les dones com en els 

homes, i els mots abstractes que es refereixen als grups humans. Les paraules més 

comunes d'aquesta categoria serien "civilització grega", "gent", "món grec", "poble", 

"societats", "classe social", "humans", etc.  

Finalment, la quarta categoria és la de l'ús explícit dels dos gèneres quan ens trobem que 

es remarca el masculí i el femení d'una paraula que sí que presenta flexió per gènere. En 

aquest últim grup hi trobem la expressió "els déus i les deesses", "els sacerdots i les 

sacerdotesses", "els nens i les nenes", "el pare i la mare" i "els homes i les dones".  

 



 
 

15 
 

 

 

El llibre de text que respecte més les regles de l'ús del llenguatge no sexista és el de 

l'editorial Casal, precisament la que explicita aquesta voluntat. Hi trobem que el genèric 

masculí és emprat quasi les mateixes vegades que el genèric que engloba els dos sexes. 

Al llarg del llibre de text és molt notòria la intenció no sexista del vocabulari que 

s'utilitza i l'ús recorrent d'aquest genèric fa que el text assoleixi un caràcter no sexista 

molt positiu. Cal destacar que no ens trobem cap exemple que faci ús explícit dels dos 

gèneres, doncs creiem que la tècnica per assolir la igualtat que utilitza aquest llibre és 

clarament aquella que no destaca que el gènere sigui una diferència prou important com 

per a ser destacada. Tot i així, volem fer notar que com que sí que hi ha un ús del 

genèric masculí, trobem que la gran majoria és per a referir-se només als homes com els 

termes "legisladors", "tirans", "comerciants", "soldats", "ciutadans", "atletes" i 

"escultors", tot i que també en fa ús per a termes que caldria fer ús explícit dels dos 

sexes per a ser més acurat com serien "sacerdots", "grecs", ""pagesos", "esclaus",  

"camperols" o "déus".  

Tot i que havíem destacat el llibre de l'editorial Vicens Vives com el que més 

visibilitzava la dona de forma quantitativa, també cal dir que és el que fa un ús més 

elevat del genèric masculí. Quasi ens trobem 100 termes en masculí per referir-se als 

dos sexes i és el segon llibre que recórrer a les paraules que no es refereixen a cap 

gènere en concret. Pot ser que aquesta editorial hagi preferit fer un ús explícit per 
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visibilitzar les dones, ens trobem exemples que realment són obvis que demanen del 

gènere femení com "homes i dones", "nens i nenes", "déus i deesses” o "pare i mare". 

Tot i que utilitza aquest recurs per emprar un vocabulari no sexista quatre vegades al 

llarg de tot el text, cal remarcar que la presència tant destacada del genèric masculí ens 

porta a concloure que aquest llibre intenta pal·liar la presència de les dones en la 

història des d'un punt de vista que ens sembla poc adequat. Podríem dir que des d'un 

punt de vista en el què se'ns presenta la història per una banda, i les dones per una altra.  

Malgrat que amb aquest apartat teníem la esperança de poder destacar la millora en l'ús 

no sexista del vocabulari, ja que creiem (erròniament) que va estar precisament a partir 

del segle XIX quan es va donar més importància a aquest, no trobem que les diferències 

entre el llibre de l'editorial Cruïlla, publicat el 1996 i els llibres de les editorials Edebé i 

Grup Promotor Santillana siguin gaire notòries.  

Si fem una mitjana entre els dos llibres més antics i els dos llibres més nous cal fer notar 

que a finals dels segle XX hi havia una voluntat de treballar el vocabulari no sexista 

superior al què hi ha al segle XIX.  

 

2.2.1.3 Els infants a la història 

Un dels altres grups que creiem que estan clarament invisibilitzats en l'ensenyament de 

la història són els infants. És per això que hem volgut comprovar quantes vegades 

s'esmentaven en els llibres de text per comprovar si hi ha més visibilització d'aquests 

gràcies als nous estudis o si aquestes recerques encara són marginades.  
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El resultat d'aquesta graella ha estat molt sorprenent. Per una banda, ens pensàvem que 

els tres llibres més nous guanyarien de forma sorprenent als llibres més antics, perquè 

justament les recerques sobre els infants en l'arqueologia de l'antiga Grècia són força 

recents. Tot i així, només és el llibre de l'editorial Vicens Vives que els infants són més 

visibilitzats ja que es nombren en total 11 vegades. El segon és el llibre de l'editorial 

Cruïlla i força per sota ens trobem els dos llibres més moderns, el d'Edebé i el de Grup 

Promotor Santillana.  

Volem destacar que en aquests últims la informació és referent a l'educació a Esparta, 

que expliquen per separat pels dos gèneres, i que només és el llibre de Vicens Vives el 

què ens parla de les tasques de les nenes a les cases i l'ajuda en la producció tèxtil. 

També esmenta que eren les noies ateneses les qui produïen els vestits que s'oferien a 

Pal·les Atenea durant les Panatenees.  

Així doncs, cal destacar que el llibre de l'Editorial Casals no visibilitza els infants a 

l'antiga Grècia i que és només el llibre de text de l'Editorial Vicens Vives el que 

visivilitza els nens i les nenes i els nois i les noies atenenques.   
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2.2.1.4 Personatges destacats en la història 

Només hem contat com a personatges esmentats aquells personatges humans que hi ha 

constància de la seva existència, així que no hem contat ni els déus ni les deeses, ni 

tampoc els personatges de la mitologia ni la literatura grega.   

 

Érem conscients que la diferència del nombre de personatges femenins i el nombre de 

personatges masculins seria abismal. Hi ha diferents raons que donen sentit a aquesta 

diferència de vèrtic, l'una és que les dones a l'antiga grècia no podien ser caps militars, 

ni tampoc governadores ni tenien ressò si eren grans intel·lectuals o literates. A part, hi 

ha molt poques fonts primàries que citin noms de dones concretes.  

Hi ha diversos arguments a favor i en contra de l'esment de les dones en la història. Per 

una banda, trobem que només són esmentades aquelles que van assolir rols masculins, 

cosa que tampoc és molt ben vist des de les visions feministes, i per l'altre hi ha 

l'argument en contra una discriminació sexista, és a dir, nombrar dones que no van tenir 

tanta importància en el món grec, només per poder-les nombrar i donar visibilitat al 

gènere femení.  

Més enllà de jutjar quina és la millor manera, volem remarcar que ens trobem amb el 

primer gràfic que denota una clara diferència entre els llibres del 1996 i els del 2003, 

2004 i 2007. Ens trobem que els llibres més antics nombres homes destacats en la 

història menys de 20 vegades en tot el llibre i, en canvi, els llibres més actuals els 

nombren entre 44 i 62 vegades, essent el llibre del Grup Promotor Santillana el més 
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elevat i el llibre de l’editorial Vicens Vives el que menys. Els homes citats són caps 

militars, governants, arquitectes, escultors o escriptors i filòsofs. Els més comuns són el 

Rei Felip de Macedònia, Alexandre el Gran, Homer, Aquil·les, Euclides, Arquímedes, 

Aristarc, Erasòtenes, Hipòcrates, Esquil, Sòfocles, Eurípides, Arisòfanes, Fídies, 

Sócrates, Plató, Titus Livi, Aristòtil, Pitàgores, Pèricles, Miró, Policlet i Praxíteles.  

El llibre que cita menys homes és justament el que explicita la seva voluntat no sexista, 

el de l'Editorial Casals. Creiem que el fet de destacar molts noms d'homes, amb les 

seves respectives accions que els han fet particularment importants, té dos 

conseqüències. Per una banda, es dóna molt més importància a un personatge en 

concret, que sempre és home, ric i europeu, com a herois de la història, i queda en 

segona instància els esforços de classes socials senceres. Per altra banda, no creiem que 

el bombardeig de noms sigui útil per a l'aprenentatge dels alumnes, sobretot si volem 

treballar per la igualtat, la empatia i la democratització com a eixos tranversals de 

l'ensenyament de les ciències socials.  

En aquest sentit, creiem que afavorir l'ensenyament que es focalitza en les proeses 

d'homes concrets, que crea la idea d'herois nacionals, aporta un discurs que invisibilitza 

tota la resta de les aportacions de la societat grega. A part, es centra en l'ensenyament 

que hem criticat anteriorment, el que es fixa en les "superficial minutae" enlloc 

d'argumentar les causes i les conseqüències de les aportacions d'aquests personatges.  

Malgrat estem en contra de l'abús de protagonisme de personatges en concret, volem 

destacar la urgent necessitat d'afegir un capítol que doni resposta al per què no hi havia 

dones que haguessin fet canvis en la història prou destacats pels historiadors com per a 

ser mencionats en un llibre de text.  

Finalment, volem destacar que en aquest apartat, hem tirat un pas enrere. Els llibres més 

nous es centren molt més en nombrar personatges masculins com a protagonistes i 

herois de la història, que no pas els llibres del 1996, que no visibilitzen tant aquestes 

aportacions concretes.     
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2.2.2 Anàlisis de les iconografies 

Les imatges prenen molta importància en els llibres de text. Hi són presents a totes les 

pàgines i són la única font visual per la qual es dóna una imatge del món grec. La 

presència de les dones en la iconografia també és molt important per poder destacar la 

seva visibilitat en els llibres de text.  

Així doncs, hem volgut analitzar el nombre d'imatges en les que s'hi representen dones i 

el nombre d'imatges que s'hi representen homes per poder comparar quin gènere pren 

més protagonisme. Tot i així, hem volgut anar una mica més enllà i destacar de les 

imatges que hi surten dones i de les que hi surten homes quines estan acompanyades 

d'informació referent a aquests personatges i quines no. Amb aquest anàlisis pretenem 

descobrir si s'han incorporat imatges de dones de forma decorativa o si realment els hi 

donen importància.  

 A part, també hem volgut destacar si els mapes que acompanyen les explicacions 

destaquen les esferes de poder masculí o les esferes de poder femení.  

 

2.2.2.1 Imatges de dones i imatges d'homes 

Hem considerat imatges que s'hi veuen dones o homes les il·lustracions, les imatges 

d'escultures, de ceràmiques, de monedes, de frisos, màscares, etc. És a dir, totes aquelles 

imatges que ens trobem en el text i que no considerem com a mapes, geogràfics o 

arquitectònics.  
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En general, hem de destacar que els llibres de text més nous tenen una presència 

d'imatges molt més elevada que els llibres de text més antics. També en tots els llibres 

les imatges que representen homes són molt més freqüents que les imatges que 

presenten dones.  

En els casos més extrems, el llibre de l'editorial Cruïlla i el llibre de l'editorial Edebé, la 

presència masculina en la iconografia és 4 vegades major que la representació de dones. 

El cas més igualitari és, sorprenentment, el de l'editorial Grup Promotor Santillana, ja 

que el nombre d'imatges on hi surten dones és només un terç menor al dels homes. El 

segueixen l'editorial Vicens Vives i l'Editorial Casals.   

Aquesta desigualtat tant notòria crea una invisibilització de les dones en la història no 

tant sols textual, sinó iconogràfica. En aquest sentit, no només és que s'invisibilitzen les 

aportacions de la meitat de la població, sinó que quasi que podríem destacar que 

s'invisibilitza la seva existència. El fet que hi hagi dues editorials que en tot l'apartat 

d'història Antiga només es puguin trobar 3 imatges on s'hi vegin dones és clarament 

preocupant per la concepció general que l'alumnat es crearà d'aquest període. Cal 

remarcar que, en aquest cas, l'argument de la manca de fonts primàries no seria vàlid ja 

que s'han trobat moltíssimes ceràmiques, vasos, recipients, escultures, tombes, etc. 

decorades amb imatges on hi surten dones1.  

 

                                                
1 Vegeu els apartats de l'anàlisis qualitatiu on s'esmenten molts números de bibliografia 
on es poden trobar aquestes imatges estudiades.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 

Imatges on s'hi veu una 
dona/dones 
Imatges on s'hi veu un 
home/homes 
Imatge on no hi ha cap 
persona 



 
 

22 
 

2.2.2.2 Les explicacions de les imatges  

A part de la presència de les dones en la iconografia dels llibres de text, també hem 

volgut analitzar si aquestes imatges decoren el text o són pensades per a ser objectes 

d'estudi pels alumnes. Així doncs, hem destacat quantes imatges portaven un peu de 

pàgina que ampliava la informació sobre els protagonistes d'aquestes i quantes no 

portaven cap ampliació. Per a fer-ho em emprat dos gràfiques diferents per destacar-ne 

el percentatge en relació a cada editorial.   
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Com podem veure el percentatge d'imatges on hi surten homes representats i tenen 

explicació que amplia la informació sobre aquests és en general molt més alta que el 

percentatge de les imatges de les dones. 

En aquest gràfic, trobem que els llibres de text més antics acompanyen menys les 

imatges amb peus de pàgina que els llibres nous, sobretot les dels homes. Tot i així, és 

l''Editorial Cruïlla l'única que presenta un percentatge més elevat d'imatges on hi ha 

dones representades i porten ampliació de la informació que no pas de les imatges on hi 

ha homes. Cal destacar que només hi ha 3 imatges on s'hi veuen dones, així que només 

hi ha dues que estiguin explicades. En canvi, és l'editorial Casals la que presenta un 

nombre més baix d'imatges on hi ha dones representades i hi ha explicació sobre 

aquestes.  

 En el cas dels llibres més actuals, com a norma general, trobem que les imatges van 

més acompanyades d'explicació. En el cas de les imatges on hi ha homes, la majoria és 

de més del 85% en els tres casos, malgrat que només és més del 55% de les imatges on 

hi surten dones. El llibre que acompanya més les imatges, tant masculines com 

femenines, és el del Grup Promotor Santillana.  

Amb aquesta gràfica trobem que per una banda es dóna més protagonisme a les imatges 

en els llibres més nous que en els llibres més antics. Tot i així, encara ens trobem que 

les imatges on hi ha personatges masculins prenen més importància, porten més 

informació, que no pas la dels personatges femenins. Aquesta marginació dóna aporta 

un caràcter més volàtil i decoratiu a les imatges on hi surten dones, que no demanen a la 

reflexió ni a l'atenció de l'estudiant. Altre cop, ens trobem davant d'una invisibilització 

de la dona.  

 

2.2.3 Les activitats 

Les activitats proposades pels llibres de text són aquelles preguntes o exercicis que 

demanen a l'estudiant tornar a llegir el contingut, reflexionar, resumir, relacionar, 

analitzar o donar la opinió sobre la informació del text. Amb aquestes activitats es pot 

valorar si l'estudiant està aprenent, s'assegura que l'alumnat para atenció a la informació 

i la tornar a escriure al seu quadern. Són preguntes, també, que guien els deures i 

l'estudi que l'estudiant fa en horari extraescolar, així com eines pedagògiques perquè li 
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sigui més senzilla la comprensió i memorització de cara a l'examen o prova evaluativa. 

Les activitats solen ser molt semblants a les activitats proposades per avaluar els 

estudiants.  

Creiem que el contingut que demanen les activitats són exactament aquell que els 

editors creuen més vital, el que es volen assegurar que l'estudiant aprendrà. Les 

activitats normalment es troben al final de cada dues pàgines, que normalment creen un 

blog de contingut, i serveixen per profunditzar en la informació relatada en aquestes o al 

final de cada capítol com a eina per a refrescar i resumir el contingut en general.  

Hem cregut especialment important analitzar les activitats, que normalment quedarien a 

un segon pla, perquè són justament aquelles que ens mostren què és allò que serà 

avaluat i analitzat amb més profunditat i quina és aquella informació que queda de 

caràcter més secundari i no necessària.    

Hem englobat dins de les preguntes relacionades amb el gènere masculí aquelles que 

citen directament un personatge masculí, que la resposta obliga a citar un personatge 

masculí, que demanen informació sobre la guerra, la política, cultura o les activitats 

econòmiques liderades pels homes.  

Hem considerat activitats que demanen informació sobre el gènere femení aquelles que 

explícitament demanen informació sobre les dones o que la resposta implica citar les 

dones, bàsicament les relacionades amb l'organització social, així com les relacionades 

amb els rituals religiosos, l'educació, cultura o les activitats de producció econòmica 

que realitzaven les dones.  

Hi ha algunes preguntes que demanaven informació relacionada amb els dos genères 

així que les vam incloure en tots dos apartats, per tant el total pot ser que sigui superior 

al total d'activitats proposades pels llibres de text. 

Finalment, hem destacat un apartat d'activitats que demanen contingut objectiu i 

impersonal, com serien les activitats de geografia, urbanisme, mitologia, història de l'art 

o les que ensenyen tècniques d'anàlisis de fonts primàries.  



 
 

25 
 

 

Com podem veure en el gràfic, tots els llibres presenten una proporció de les preguntes 

o activitats molt semblant. La majoria presenten que un 10% de les activitats demanen 

fer reflexió sobre les dones, aproximadament un 40% sobre els homes i més d'un 60% 

de contingut objectiu. Només el llibre de l'editorial Vicens Vives presenta un 

percentatge un 5% més elevat que els altres en preguntes referents a les dones.  

Amb aquest gràfic podem afirmar que la quantitat d'imatges, informació o referència a 

les dones no afecta quasi gents al percentatge de preguntes referents a aquestes. Aquesta 

afirmació és clarament decepcionant ja que ens indica que malgrat que les editorials 

més noves dediquen més espai a les dones a la història, la informació que finalment serà 

avaluada i que realment compte pels alumnes continua essent bàsicament aquella 

relacionada amb les esferes de poder masculí.  

Per altra banda, ens trobem en el gràfic que mostra menys evolució dels que hem 

analitzat. No hi ha canvi ni millora en aquest aspecte.  

Així doncs, podem afirmar encara que la visibilització de les dones és de caràcter 

secundari i, malgrat la informació sigui molt més minsa que en el cas dels homes, les 

preguntes relacionades amb aquestes encara ho són més. Ens trobem, en algun dels 

casos, en una visibilització ornamental.  
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2.2.4 Els apartats anecdòtics 

Considerem apartats anecdòtics aquells paràgrafs que estan fora del cos del text. 

Depenent de l'edició els trobem enquadrats, amb un fons de color, en apartats titulats 

amb frases com "per aprendre més" o "fixa-t’hi" i normalment ocupen espais secundaris 

de la pàgina, com l'inferior o els costats d'aquesta.   

Hem englobat els relacionats amb el gènere masculí i amb el gènere femení amb el 

mateix criteri que hem dividit les preguntes per gèneres.  

 

Per començar, destaquem que l'ús dels apartats anecdòtics és molt més elevat en els 

llibres nous que en els llibres antics. Com veiem, el llibre de text de l'editorial Casals no 

presenta cap apartat anecdòtic i el llibre de text de l'editorial Cruïlla només en presenta 

dos, l'un referent a l'àmbit femení i l'altre al masculí.  

Així doncs, ens centrarem en analitzar els tres llibres de text que sí que presenten una 

quantitat més gran d'apartats anecdòtics, uns 15 cadascun2. D'aquesta quantitat, altre 

vegada ens trobem un tant per cent dedicat a la història dels homes molt més elevat que 

al de les dones, quasi més del 60% en els tres casos. És l'editorial del Grup Promotor 

Santillana  que presenta quasi un 20% de les activitats relacionades amb el gènere 

femení, l'Edebé un 10% i l'editorial Vicens Vives quasi només un 5%.  

                                                
2 Veure a l'Annex 1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 

2 

3 

4 

5 

Apartats anecdòtics 
relacionats amb el gènere 
masculí 
Apartats anecdòtics 
relacionats amb el gènere 
femení 
Apartats anecdòctics sense 
relació amb el gènere 



 
 

27 
 

Tot i així, ens resulta especialment difícil analitzar aquestes dades. Per una banda, 

trobem que els apartats anecdòtics corresponen a aquell contingut de caràcter més 

complementari que molts professors no demanen ni per llegir a la classe. Quasi no hi ha 

preguntes relacionades amb aquests espais i serveixen més per entretenir i ampliar que 

no pas com a base de la informació o el discurs general.  

Tot i així, també són eines educatives més per visibilitzar o invisibilitzar un col·lectiu. 

Les referents a les dones, en quasi tots els casos, eren referents a l'educació dels nens i 

les nenes, una informació que en tots els llibres, menys el de la Vicens Vives, es troba 

en el format d'apartat anecdòtic. També voldríem destacar que la majoria de la 

informació sobre els esclaus es troba en aquests apartats, en forma de font primària. Dos 

dels grans grups invisibilitzats, els infants i els esclaus, troben un espai de visibilització 

en aquests apartats, malgrat que encara sigui de forma secundaria.  

Així doncs, la informació que proporcionen aquests apartats també se suma al discurs 

general dels llibres que és donar molta més importància als homes que a les dones a la 

història, malgrat que per nombre varen representar exactament un 50% ambdós. Tot i 

que valorem positivament que no només sigui en els apartats anecdòtics on podem 

trobar informació sobre les dones, perquès estaria relegat a informació de caràcter 

secundari, trobem que la distribució és desigual i que els llibres perden una eina per 

treballar per la igualtat.  

 

2.2.5 Pàgines dedicades a cada temàtica   

Finalment, hem volgut analitzar l'espai que cada llibre dedica a cada disciplina o 

temàtica d'estudis que s’emmarca dins de les ciències socials. Hem considerat dividir 

les temàtiques en aquelles referents a l'economia, la geografia, la política, la guerra, la 

cultura, la història de l'art, la religió, la vida quotidiana i la societat.  

Hem creat un gràfic per a cada llibre per poder analitzar bé quin percentatge trobem de 

cada disciplina i poder-los comparar. Hem preferit fer-ho així perquè els gràfics de 

barres aportaven la quantitat i no el percentatge i donaven una visió que dificultava la 

comparació, ja que un dels llibres té 30 pàgines, els altres unes 20 i n'hi ha un de només 

14.  
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La unitat que hem utilitzat és per pàgina, malgrat que quan vam fer el recompte vam 

considerar que una pàgina es podia dividir fins a quatre parts, valorades amb un 0.25 

per part. D'aquesta manera donàvem resposta a aquelles pàgines que dediquen un 

primer paràgraf a una temàtica, mostren un mapa, una imatge d'una escultura o 

conclouen l'apartat amb informació sobre la societat.  

Gràfic 1: Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1, de l'Editorial Grupo Edebé, 2007.  

 

Gràfic 2: Ciències socials Geografia i Història 1, de la Sèrie Ítaca, Grup Promotor 

Santillana, 2004.   
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Gràfic 3: Marca 1, Ciències Socials, Geografia i Història, editorial Vicens Vives, 

2003.  

 

 

Gràfic 4: Ciències Socials, ESO 1, Editorial Casals, 1996.  
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Gràfic 5:  Ciències Socials, Geografia i Història 1, Editorial Curïlla, 1996.  

 

 

Les pàgines dedicades a l'economia són molt més presents en els llibres més antics que 

en els llibres més nous.  El llibre de l'editorial Casals és el que li dóna més importància i 

el llibre del Grup Edebé el que menys. L'economia normalment fa referència a les 

activitats econòmiques, sempre en genèric masculí, i bàsicament es pot reduir en 

l'agricultura, la producció manufacturada i el comerç.  

La geografia té quasi la mateixa importància en els llibres més nous i hi ha força 

diferència entre el llibre de l'Editorial Cruïlla, que presenta quasi un cinquè del total, i el 

de l'Editorial Casals, que només representa un divuitè. En general aquesta disciplina es 

treballa de forma força poc relacionada amb la història, es descriu el territori, el clima i 

es mostren mapes. És notori que és una de les disciplines fortes de l'ensenyament de les 

Ciències Socials perquè els títols de quatre d'aquests llibres de Geografia, Història i 

Ciències Socials. És precisament el llibre de l'Editorial Casals el que el seu títol és 

només "Ciències Socials" i com veiem no li dóna una importància tant àmplia a aquesta 

disciplina.  
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La política és el gran protagonista dels llibres de text més antics, però perd importància 

en els llibres més nous. El discurs que es fixava purament en el poder comença a perdre 

importància tot i que trobem en tots els llibres quadres on s'explicita el funcionament, 

els membres i la relació entre ells de la democràcia Atenenca d'una forma que 

considerem exageradament explícita. Hem de tenir en compte que els alumnes que 

llegeixen aquest llibres tenen uns 12 anys i, si no han treballat la Unió europea o les 

organitzacions polítiques a primària en algun projecte concret de l'escola o la classe, és 

la primera vegada que reben informació sobre òrgans polítics. Creiem que explicitar 

tant els òrgans, els membres d'aquests, qui els podia escollir, etc. crea un cúmul 

d'informació molt difícil de digerir pels adolescents i, personalment, molt poc productiu. 

No hi ha activitats de reflexió ni comparació amb els òrgans de la democràcia del nostre 

país, òrgans que la gran majoria desconeixen.  

Conèixer altres sistemes polítics és molt important per entendre millor el sistema en el 

qual vivim. A part, coneixen diferents maneres d'organitzar una societat amb les seves 

causes i conseqüències. Tot i així, ens trobem que l'accés d'aquesta informació sense la 

reflexió necessària perd el valor educatiu.  

Els conceptes que es treballen en l'apartat de política solen ser força abstractes, ja que 

presenten la democràcia, la oligarquia, el conflicte de classes, la representació 

assembleària, etc. En la nostra voluntat d'ensenyar des d'una perspectiva igualitària, 

democràtica i que cultivi la emptatizació, creiem que començar amb aquests conceptes 

no facilita al alumnes empatitzin amb una societat que encara no han conegut. Creiem 

que seria molt més interessant si es comencés per la vida quotidiana i la societat i a 

partir d'aquesta s'expliqués com estaven organitzats i per què. Un discurs que només 

ressalta l'Estat-Nació invisibilitza els ciutadans i habitants que no formaven part de 

l'elit, així com dóna el protagonisme total de la història en mans del poder.  

L'explicació de les guerres és un altre dels recurrents, i acompanyants, de l'explicació de 

la política. Anotar els anys, els contrincants, les causes i les conseqüències de les 

guerres, sempre en relació al poder, és de la informació més destacada en aquest apartat. 

El Grup Promotor Santillana i el Grup Edebé són els llibres que més espai dediquen a 

les guerres i quasi no ens trobem cap esment al llibre de text de l'Editorial Cruïlla.  

Les guerres són transcendents si estudiem la història del poder que com veiem és un 

discurs que pren molta importància a tots els llibres. Les causes i les conseqüències que 
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se'n deriven sempre són relacionades amb aquest, qui domina el territori i quin se'n 

beneficia, però obvien com aquest canvi polític va afectar la gran majoria de les 

persones. Destacar qui podia i qui no podia participar a l'exèrcit és una informació que 

tots els llibres destaquen, malgrat que en el cas atenenc i en la vida dels joves, aquest 

esdeveniment tampoc seria presenciat tantes vegades.  

L'apartat de cultura és quasi igual en tots els llibres malgrat que l'apartat dedicat a 

l'Història de l'Art pren clarament molta més importància en els llibres més nous que en 

els llibres més antics. La disciplina de la Història de l'Art, aprenentatge explícit en els 

nous currículum, es posiciona com la tercera més treballada, després de la Història i la 

Geografia. Ens els llibres nous, es treballa l'arquitectura i la escultura de forma molt 

exhaustiva, amb eines per discernir entre períodes artístics, vocabulari específic 

d'aquesta disciplina i les eines per a comentar una obra. El discurs purament històric 

deixa de tenir tanta importància en uns nous llibres de text que obren la porta a més 

disciplines englobades dins de les ciències socials.  

Referent a la religió i l'ensenyament de la mitologia grega, costa fer una diferència 

comparativa o marcar una evolució perquè cada llibre dedica més o menys una quantitat 

similar i les diferències no són notòries entre els dos grups. Tot i així, en temàtica de 

contingut, volem destacar que els llibres més antics es centren més en descriure els 

diferents déus i la mitologia grega i que els llibres nous parlen més dels rituals 

religiosos, en espais públics o privats. Trobem que en aquests sentit, és molt important 

la visibilització que es donen a aquesta tipologia d'actes públics que era clarament una 

de les més nombroses i importants per a la societat grega.  

Una de les dades més importants és la diferència entre la presència de la vida 

quotidiana. Podem comprovar com els dos llibres més antics no tenen aquest apartat i 

en canvi, els tres llibres més nous li dediquen entre un 5 i un 10%, tenint el llibre de la 

Vicens Vives com el que hi dedica més pàgines i el del Grup Promotor Santillana el que 

li dedica menys.  

Volem destacar que en el llibre de l'editorial Edebé, aquest apartat està  al última 

pàgina, abans de les activitats de resum del capítol, sota el títol "amplia i descubre". 

Aquesta metodologia de visibilitzar la vida quotidiana en una última pàgina de tot 

suplementària i sense activitats relacionades, crea que molts professors, curts de temps 
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per les exigències curriculars, ni tant sols proposin la lectura a classe d'aquest apartat. 

La marginació que la mateixa editorial li dóna fa que sigui marginada també a l'aula.  

En aquest apartat és el principal espai on es visibilitzen les dones, malgrat que sigui 

lligades a l'espai domèstic. Creiem que és molt positiu que s'inclogui una informació 

que pot ajudar molt als alumnes a simpatitzar amb la cultura, imaginant-se la seva vida 

en aquella societat. És més fàcil humanitzar els grecs si veus on vivien, què feien en el 

seu dia a dia, quines tasques realitzaven. Visibilitzar les famílies, l'entorn més proper de 

l'adolescent, és apropar-lo a la història des del prisme més personal de l'estudiant. 

L'alumne veu i entén el món des de la seva família, el seu dia a dia, i el seu recolzament 

personal.  

A part, visibilitzar les famílies és visibilitzar molts grups que queden marginats del 

discurs polític i econòmic. Els infants, els avis i les àvies, les famílies artesanes, les 

esclaves i els esclaus, les dones, els sentiments entre ells, l'educació que rebien, les 

diferents tipologies de famílies segons la renta i com el poder econòmic podia fer 

canviar el dia a dia de les persones. La visibilització de les tasques domèstiques, del 

treball de les famílies pageses i artesanes, dels rituals referents a la vida, etc.  

Amb tota aquesta informació, creiem que l'alumnat comprendrà molt millor la societat 

grega. Mostrarem la història de la majoria de les persones, la història de la humanitat, i 

la forma com s'organitzaven política i socialment pren molt més sentit, si entens com es 

vivia en aquell moment. A part, humanitzes aquesta organització, deixant enrere 

l'abstracció que podien crear els grans conceptes de les ciències polítiques.  

En conclusió, aquesta gràfica ens porta a poder afirmar que els llibres més antics 

donaven més importància a les disciplines clàssiques de les ciències socials, la història 

des d'una perspectiva política i la geografia. Aquest protagonisme ha quedat una mica 

enrere deixant pas a la disciplina de la Història de l'Art i l'aparició de la vida quotidiana, 

malgrat que en alguns casos encara sigui de forma molt anecdòtica. L'aparició d'aquesta 

última temàtica ajuda a visibilitzar els grups socials que encara ara estan marginats en el 

discurs que es base en el poder, com són els infants, la gen gran, les dones, les famílies, 

els pobres i les esclaves i els esclaus.  

Tot i així, creiem que encara s'hauria de donar més importància aquesta temàtica, 

col·locant-la al principi i no al final del capítol i dedicant més espai a les famílies. 
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Ensenyar la història des de la família suposa un ensenyament més proper a la realitat de 

l'adolescent, més igualitari, més democràtic i més empàtic que no pas posant el punt de 

mira en el poder.  

2.2.6 Conclusions generals de l'anàlisi  

Gràcies a aquest estudi tenim les dades suficients per afirmar de forma quantitativa que 

els llibres de text del 1996 i els llibres de text més actuals invisibilitzen les dones a la 

història. El protagonisme de la història de l'home i del poder és clarament superior en 

tots els apartats analitzats, tant en la presència d'aquest en el cos del text, els apartats 

anecdòtics dedicats a aquest gènere, les activitats que reflexionen sobre ell, el nombre 

d'imatges i la importància d'aquestes i, finalment, el discurs narratiu, basant en la 

centralitat de la política i l'economia, a part de l'organització social.  

Tot i així, cal afirmar que els llibres de text més actuals han millorat les dades de la 

visibilització de les dones en la història, comparant-les amb els llibres més antics. A 

aparegut l'apartat de la vida quotidiana, es dóna més importància als rituals religiosos, 

hi ha un nombre superior d'imatges de dones. Els tres llibres també visibilitzen més  els 

infants.   

Malgrat això, destaquem la davallada en l'ús del vocabulari no sexista. Els dos llibres de 

text més antics presenten uns discursos molt més cursos amb el vocabulari que no pas 

els llibres més nous, malgrat que des de principis del s. XIX les publicacions i les guies 

per a l'ensenyament no sexista són molt populars i nombroses. A part, també ens trobem 

que els llibres més nous mencionen molt més als personatges masculins que els llibres 

antics, donant un protagonisme a aquest gènere molt més destacable. Creiem que l'abús 

de citacions d'homes amb poder genera un discurs on només es visilitza una espècie 

d'heroi nacional, polític o cultural que margina de forma molt més destacada l'esforç de 

tota una societat.  

Així doncs, volem apuntar que gràcies a la pressió de les historiadores i historiadors 

feministes els nous llibres de text han incorporat les dones en la història, malgrat que 

sigui d'una forma insuficient, minoritària i secundaria. Podem dir que es continua amb 

el discurs tradicional de la història, però que es visibilitzen les dones mentre aquesta 

història passava. És a dir, no s’atorga un rol actiu ni principal en les aportacions 
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d'aquestes i la deixadesa del vocabulari i les referències a homes tant continuades 

aixafen la presència i les aportacions de les dones en l'Antiga Grècia.  
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2.3 Anàlisis qualitatiu 

Les dades extretes de l'anàlisi quantitatiu ens han donat una base objectiva per afirmar 

la minsa visibilització de les dones en la història de la Grècia Antiga en els llibres de 

text seleccionats. Tot i així, creiem que és necessari analitzar exactament en quines 

esferes encara s'està invisibilitzat a les dones i, sobretot, com s'estan visibilitzant.  

Hem dividit la informació en cinc temàtiques: la organització social, les dones en els 

espais privats, les dones en els espais públic, les activitats econòmiques i els rituals 

religiosos. En cada apartat temàtic hi trobarem informació dels cinc llibres, cites o 

imatges, i l’anàlisi d'aquestes que es basa en contrastar la informació dels llibres de text 

amb les noves recerques sobre les dones, la famílies, els infants i la societat de l'antiga 

Grècia.  

 

2.3.1 La organització social  

2.3.1.2 Incorrecció general: Els ciutadans i els no - ciutadans 

Un dels apartats on s'invisibilitza o es visibilitza de forma més pejorativa a les dones és 

el dedicat a explicar com estava organitzada la societat atenenca o espartana.   

L'únic llibre que no presenta l'apartat d'estructura social és el de l'Editorial Casals. Els 

altres quatre presenten la societat sota les mateixes categories, bàsicament dividides 

entre els "ciutadans" i els "no - ciutadans". El llibre de text Santillana ho expressa 

directament, fent explícits els termes "La societat grega es dividia principalment en dos 

grups: els ciutadans i els no - ciutadans, que eren la majoria" (Grup Promotor 

Santillana: 2007, p 188) però els altres llibres, com el de l'editorial Vicens Vives, 

l'Editorial Edebé o el de l'Editorial Cruïlla prefereixen destacar tres classes socials: els 

ciutadans, els metecs i els esclaus, "Els habitants d'Atenes es dividien en diverses 

categories socials: els ciutadans, els metecs i els esclaus" (Vicens Vives: 2004, p 208).  

En el llibre de l'editorial Casals només s’explicita el dret a vot en l'apartat de la  

democràcia a Atenes, dins de la temàtica de política, "Aquest nou sistema suposava el 

govern dels ciutadans (demos significa poble i cràcia, poder), els quals tenien dret a 

participar personalment en la vida política de la ciutat" (Editorial Casals: 2003, p 107)   
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Ens posicionem en contra de la divisió social entre les ciutadans i els no - ciutadans per 

diversos motius. Per començar, aquesta divisió només és aplicable pel període que es va 

instaurar la democràcia, que va durar del 508 a.C al 322 a.C, és a dir 186 anys de la 

història de la Grècia Antiga, que en total avarca des de la fi de l'Edat Fosca, 1200 a.C. 

fins a la conquesta Romana, el 146 a.C. Així doncs, els capítols dels llibres de text que 

estem analitzant intenten abraçar un mil·lenni d'història i, amb la divisió social que 

proposen, només donen resposta a un 15% del temps que cal explicar, malgrat que els 

alumnes fàcilment comprendran que aquesta era la divisió predominant durant tot el 

període.   

En segon lloc, malgrat el terme de classes socials pot ser definit de maneres molt 

diferents, volem apuntar que el terme de "classe" etimològicament prové del la forma 

derivada del llatí classis, que era emprat pels cens per categoritzar els ciutadans per la 

seva riquesa, per determinar les seves obligacions militars (Browns: 2009, p 952).  A 

part, el terme "classes socials" és majoritàriament el sinònim de "classe socio-

econòmica" definida per la Universitat de Princeton com  "people having the same 

social, economic, or educational status," e.g., "the working class"; "an emerging 

professional class" (Wordnet Search: 2012).  

Encara que certament la manera com s'han dividit les classes socials al llarg del temps 

pot variar, ens trobem altre cop una definició que desbanca la classe social dels drets 

polítics per donar la importància a la seva capacitat econòmica, com apunta el filòsof 

Karl Marx qui defensa que és la teva relació amb la producció la que marca la classe 

social, entre els treballadors supeditats a un propietari, els propietaris de les fàbriques i 

els propietaris de grans territoris.  

Vlassopoulus explica aquest aspecte en l'antiga Grècia amb molta claredat. Per una 

banda, apunta que la ciutadania podia afectar a la condició de la persona, però que 

aquesta definició era clarament insuficient per a descriure les seves característiques, 

"but since citizens, metics, and slaves are remarkably indistinguishable in many context, 

being citizen should clearly not be the sole criteria for defining one's capabilities" 

(Vlassopoulos: 2014, p 52). 
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 Ens explica que el què realment marca la vida d'un habitant d'Atenes era la seva 

capacitat econòmica i allò que era capaç de fer gràcies a aquesta, "since the patterning 

of relationships and social ties influence what one is able to do or to be, it is useful to 

think of social mobility not solely in terms of movement between social groups (slave, 

metic, citizen) or indeed as something which occurs only within the citizen body (poor, 

rich); instead it is more profitable to conceptualize it in terms of functioning (that is, 

what one's capabilities allow one to do)" (Vlassopoulos: 2014, p 52). 

Així doncs, Vlassopoulos apunta que és molt més acurat utilitzar un "wider framework 

provided by the capabilities model better explains the social integration" i posa 

l'exemple de les famílies de metic riques que anaven a llocs d'Atenes on "no haurien" 

d'anar segons la ideologia ciutadana. A part, amb aquesta nova perspectiva es posa el 

focus en aquells aspectes que realment marcaven la vida de la majoria de les persones 

gregues, com la vida familiar, l'accés al coneixement, els valors socials, la participació 

en la comunitat, la riquesa econòmica, etc. A més, aquests paràmetres afecten a totes les 

persones de la societat com marca l'autora, "can be used, albeit to different degrees and 

to different effects, even by those who have very restricted lives".  

Segons Vlassopoulos, aquest nou marc de divisió social donaria resposta a la realitat 

atenenca d'una forma molt més acurada. A més, explica que malgrat que els eslcaus i les 

dones no tenien la capacitat de votar, durant el període de la democràcia a Atenes, el 

què realment expressa el seu poder és el seu estatus econòmic gràcies el qual podien, a 

través de les seves connexions socials, exercir influència política, social o moral en els 

qui tenien dret a decidir.  

Aquesta visió també és abraçada per S. P. Pomeroy, que es refereix als escrits d’ 

Aristòtil per explicar la divisió entre classes, molt més basada en la riquesa que en els 

drets polítics, "the philosopher Aristotle in his Politics called this group "the middle," 

the portion of the polis between "the very rich and the very poor." These 

three divisions of rich, middling, and poor were not monolithic, of course; within each 

there were gradations of wealth and social rank. The small upper class was dominated 

by a still smaller number of families that were preeminent. Within the middle group 

there was greater economic and social gradation than in the poor group"  (Pomeroy: 

2009, p 78).  
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Per altra banda, no creiem que sigui adient descriure un grup social en positiu i un altre 

grup social en negatiu. Ens referim a descripcions com la de l'Editorial Edebé, on 

trobem que "Los ciudadanos. Hijos de padre y madre ateniense, eran los propietarios de 

tierras y el único grupo social con derechos políticos" i en canvi, només destaca que 

"Los metecos o extranjeros. Eran artesanos y comerciantes sin derecho a intervenir en el 

gobierno de la polis" (Grupo Edebé: 2004, p 208). Amb aquesta explicació es crea una 

divisió clara entre els "bons" o els qui gaudien de poder i riquesa — en l'apartat s'entèn 

que tots els ciutadans eren propietaris de les terres — i els "dolents" qui estaven 

supeditats a aquests i treballaven per poder sobreviure.  

Tot i així, la realitat era que la majoria de ciutadans que tenien dret a vot no l'exercien 

per manca de recursos i que bona part dels metecs eren econòmicament més rics que els 

mateixos ciutadans. En primer lloc, Harald Haarmann remarca que "members of the 

lowest social class, poor citizens, were not much appreciated in the political discourse" 

(Haarmnn: 2014, p 35) a part d'esmentar que es calcula que només eren 6.000 ciutadans 

els qui participaven a la política atenenca, dels 40.000 amb dret. En segon lloc, molts 

estudiosos apunten la riquesa que tenien forces famílies meteques, "metics had no real 

political power or rights, but many grew rich as manufacturer or in commerce or 

banking. Wealthy metics, in fact, had similar public obligations to wealthy citizens, and 

helped fund civic projects. Some of Athen's more notable metics included the doctor 

Hippocrates, the historian Herodotus, and Aristotle" (Williams: 2005, p 65). També ho 

trobem a la Encyclopedia of Ancient Greece de Wilson, o al llibre de Stephanie Lynn 

Budin, on ens remarca que "these resident aliens were extremely important to their local 

economies, engagin in trade, paying taxes, and serving in war if necessary" (Wilson: 

2005, p 132).  

A part, volem destacar que creiem que hi ha una idealització del sistema democràtic i 

una visió de la societat des d'un punt de vista estrictament polític. Creiem que el fet 

d'invisibilitzar el poder dels estrangers i les seves capacitats econòmiques pot ser degut 

a una visió euro centrista de la història, on el més desacatat de la societat no és la seva 

professió o el seu mode de vida, sinó la procedència dels habitants. A part, alimenta 

l'ideal d'una població grega pura, de la qual "nosaltres", societat occidental, en som 

hereus.  
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Per tant, per descriure la vida dels habitants de l'antiga Grècia i la diferència entre els 

grups socials que hi havia és molt més destacable apuntar les capacitats econòmiques 

del grup familiar, ja que seran aquestes les que determinaran el model de vida de tots 

ells. Aquest model marcava si es podien permetre tenir esclaus, si havien de treballar 

tots els membres de la família, si els infants podien ser educats, la influència social dels 

seus membres, la participació més o menys destacada en els rituals religiosos o en 

política, etc. A més, és un mode de segregació de la societat molt més representatiu, 

inclusiu i igualitari. Per una banda,  representa una realitat que descriu que pot ser 

extensible a molt més segles de la història de la Grècia antiga, abraça tota les poblacions 

de les polis gregues (no només l'atenenca) i destaca característiques que afecten a un 

major nombre de la població, tot visibilitzant les dones, els infants i la gent gran.   

 

2.3.1.2 La invisibilització de les dones en l'organització social 

La invisibilització de les dones, o la descripció d'aquesta només destacant les seves 

mancances, és una constant en tots els llibres de text. Cal destacar que les dones més 

invisibilitzades són les esclaves i les meteques, a part de les nenes i les adolescents.  

Dels dos llibres de text més antics, el de l'Editorial Casals i el de l'Editorial Cruïlla, no 

fan cap referència a les dones. El primer per què simplement no té cap apartat per la 

organització social i en el segon, com veiem a continuació, simplement no fa cap 

distinció per raó de gènere.  

 "El poble, anomenat Demos, estava format per homes lliures, la majoria dels quals eren 

camperols i artesans. Eren els ciutadans, que en cas necessari, es transformaven en soldats 

per defensar la polis. Estaven organitzats en deu tribus o districtes municipals, i totes els 

homes més grans de divuit anys -més de 40.000 persones- formaven part de l'Assamblea 

Municipal o ekklesia que governava la polis. Els nombrosos estrangers, que eren anomenats 

metecs, estaven mancats de drets polítics i no podien intervenir en el govern de la ciutat. 

 Els esclaus, molt nombrosos, feien els treballs més durs. La majoria treballava a les mines, 

però també n'hi havia que trevallaven a les cases i les propietats dels rics" (Editorial Cruïlla: 

1996, p 56) 

En aquest fragment hi trobem una discurs que no només el paper de les dones en la 

història, sinó la seva existència. Ens argumenta que el poble estava format per "homes 

lliures" que "estaven organitzats en diferents tribus". Així doncs, no només és que es 
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marginin les dones utilitzant en genèric masculí, sinó que en aquest cas l'ús explícit dels 

homes exclou completament les dones de la societat, de les tribus i dels districtes.  

A més, quan esmenta els nombrosos estrangers, tampoc no hi ha cap menció de les 

estrangeres, ni de les esclaves. Aquesta invisibilització la podríem argumentar amb el 

fet que s'empri el genèric masculí que en principi engloba els dos gèneres. Tot i així, cal 

apuntar que aquesta explicació és rebuda pels estudiants en masculí i que l'esment de 

"l'home" al paràgraf inicial pot comportar que fàcilment excloguin les dones de forma 

inconscient a la resta de la narració.   

Gràcies als esforços feministes, podem trobar que ens els llibres més recents sí que es 

considera que les dones existien a l'Antiga Grècia. En el llibre de text de l'Editorial 

Edebé, trobem que s'esmenta que hi havia "madres", tot i que per la resta és exactament 

igual que els llibres més antics.  

A part, en el llibre de text Edebé trobem que es descriuen els ciutadans com els "hijos 

de madre y padre atenienses" i els esclaus com a "hijos de esclavos". Per una banda, 

utilitzar el genèric masculí per referir-se només als homes (ciutadans) i per altra, empra 

la mateixa paraula per descriure els esclaus "hijos de esclavos", malgrat que en aquest 

cas sí que s'haurien d'incloure les dones, tant com a filles com a mares. Tot i així, la 

connexió més senzilla és tornar a excloure les dones del grup dels esclaus, és a dir, 

invisibilitzar les esclaves. Així doncs, en aquesta edició només hi ha visibilitzades les 

mares ateneses i, malgrat la ironia, es podria entendre que tota la resta de la població 

eren homes. 

Tot i així, quan descriu la població Espartana sí que, al final del paràgraf, destaca les 

dones. Després de descriure la classe social dels "espartiatas", els "periocos" i els 

"ilotas", tots descrits amb genèric masculí, afegeix que "las mujeres espartiatas tenían 

más libertad, mayor autonomía y capacidad de decisión que en el resto de las polis 

griegas" (Carmés: 2007, p 203).  

Primer de tot, és interessant que es nombrin les dones per primera vegada en el llibre i 

sigui enfocat d'una forma positiva, en relació a les dones espartanes, i negativa per la 

resta de les dones de l'antiga Grècia. Tot i així, qüestionem el fet que s'hagi d'afegir al 

final de la descripció de la societat. Creiem que és molt més inclusiu i presenta més 

lògica narrativa afegir aquesta frase quan s'està descrivint els espartans, ja que d'altra 
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banda queda com un comentari complementari, fora de l'organització social. Per altra 

banda, el fet que es faci una menció de les dones espartanes, però no de les gregues,  

invisibilitza tota la resta de els dones de la societat.  

L'editorial Grup Promotor Santillana és la que dóna més espai a l'explicació de les 

dones dins de l'apartat d'organització social. Tot i així, només en destaca la seva 

condició d'habitant inferior, passiu, sense drets i, en general, marginat. Volem 

denunciar, però, que la descripció en negatiu de les dones, com a contraposat a l'home, 

és una visió clarament pejorativa i sexista i margina tota la informació referent a les 

seves aportacions.  

A part, volem fer constància del fet que la informació que s'explica referent a les dones 

es troba al final del capítol sobre l'organització social i no s'inclou en cap classe. Així 

doncs, ens trobem davant d'un discurs que narra la Història i, de pas, apunta què feien 

les dones mentre aquesta història passava.   

Per altra banda, cal destacar que el llibre de text de l'Editorial Vicens Vives ens proposa 

l'únic exemple on es descriu una classe social fent un ús explícit dels dos gèneres, "els 

esclaus solien ser presoners de guerra, fills d'esclaus o botí de pirates. Eren homes i 

dones que estaven sotmesos a un amo. No els consideraven com a persones i treballaven 

durant a les mines, a les pedreres o al camp" (Albet: 2004, p 178). Tot i que hi 

destaquem una gran incorrecció, ja que no esmenta que treballaven a les cases, sí que 

apunta que hi havia "homes i dones" fet que visibilitza el treball de les milers d'esclaves 

que van existir a l'Antiga Grècia. Malgrat això, quan es refereix a la classe social dels 

metecs no utilitza el mateix vocabulari inclusiu, sinó que ho descriu com tots els altres 

llibres de text, sense mencionar les dones, "els metecs eren els estrangers que vivien a 

Atenes, i es dedicaven majoritàriament al comerç i l'artesania. Pagaven impostos i 

formaven part de l'exèrcit. Tot i ser lliures, no eren considerats ciutadans i no podien 

votar ni ser elegits governadors" (Albet: 2004, p 178). 

En conclusió, tots els llibres de text que hem analitzat marginen les dones quan 

presenten les classes socials. Per una banda, trobem una invisibilització total en els 

llibres de text més antics, ja que no en són ni nombrades. Per altra banda, en els llibres 

més nous i sobretot en el l'editorial Vicens Vives, es visibilitzen les dones, tot i que en 

apartats diferents als dels grups socials. El fet que es distingeixin uns grups i després es 

concreti què feien les dones — com si aquestes no estiguessin integrades dins de 
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famílies de ciutadans, metecs o treballessin com a esclaves — ens aporta una visió de 

les dones aïllades de la resta de la societat. Aquesta informació ens presenta unes dones 

passives a les que no cal distingir entre si eren dones riques o pobres, camperoles o 

urbanes, perquè el fet que fossin dones era la característica que marcaria més les seves 

vides, o potser aquella que els historiadors no poden negar.   

 

2.3.1.3 Imatges per il·lustrar la divisió social d'Atenes 

Els tres llibres més nous,  el llibre de l'Editorial Edebé, el llibre de l'editorial Vicens 

Vives i el llibre de l'editorial Grup Promotor Santillana, complementen l'explicació de 

l'organització social amb una il·lustració, d'acord amb el seu discurs.  

  

     

Fotografia extreta del llibre de text Grup Promotor Santillana (Calvo: 2004, p 133) 
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Fotografia extreta del llibre de text de Editorial EDEBÉ (Caramés: 2007, p 125)   

 

 

Fotografia extreta del llibre de text Vicens Vives (Albet: 2004, 
p 154)  
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El dibuix del llibre de text de l'Editorial Edebé ens mostra dues piràmides de societat, 

l'una d'Atenes i l'altre d'Esparta. L'activitat proposa comparar-les i destacar quina 

societat era més desigual, en relació amb el nombre de ciutadans i no - ciutadans.  

Aquestes piràmides invisibilitzen totalment les dones eclaves i ilotes, així com de les 

meteques i perieques. L'argument que hem utilitzat en l'altre apartat per justificar la 

invisibilització de les dones d'aquests grups socials en base a l'ús del genèric masculí 

queda obsolet, perquè en aquest cas estan utilitzant el dibuix, i no les paraules, per a 

descriure-ho. Les dones que sí que queden representades són les dones dels ciutadans o 

espartans i els seus fills. El fet de crear un grup especial per les dones dels ciutadans i 

no crear-ne un per les dones meteques i les dones esclaves, pot fer entendre que les 

dones dels ciutadans eren les úniques dones de la ciutat. Segons aquestes piràmides 

doncs, a la societat espartana hi havia aproximadament un 5 % de dones i a la societat 

atenenca un 10%.  

L'esquema del llibre de text de l'editorial Vicens Vives és força semblant al de 

l'Editorial Edebé. Tot i així, de les 18 persones il·lustrades dins del grup de les esclaves 

i els esclaus hi ha quatre dones i la resta són homes o infants. Així doncs, segons 

aquesta il·lustració a Atenes hi havia un 20% d'esclaves i un 80% d'esclaus.  

Quan il·lustra la classe social dels metecs ho fa amb dues figures, dos homes. No hi ha 

cap dona meteca il·lustrada. Altre vegada, el fet que hi hagi una classe social que sigui 

"familiars dels ciutadans", però no hi hagi una de "familiars dels metecs", és una clara 

invisibilització de les famílies meteques. A part, la representació dels ciutadans és a 

partir de tres homes vestits amb unes túniques clarament més elaborades que les dels 

metecs i les dels esclaus, és a dir, es presenten els ciutadans com la classe rica, els 

metecs com la classe mitjana i els esclaus com els més pobres. Tot i així, ja em descrit 

com aquesta no era la realitat de la societat Atenenca.  

Volem esmentar, però la presència d'infants en l'apartat de familiars i el l'apartat 

d'esclaves i esclaus. Els infants i adolescents són un dels altres grups que han estat 

invisibilitzat en l'ensenyament i la recerca de la història. Tot i així, volem fer palesa del 

fet que en aquests darrers anys s'han publicat molts estudis sobre els infants en l'antiga 

Grècia, així com de la importància de la visibilització d'aquests en l'ensenyament. 
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En l'esquema proposat per l'editorial Grup Promotor Santillana es visibilitzen les dones 

esclaves, però s'invisibilitzen les estrangeres. Tot i així, a part d'aquestes dues classes 

socials n'hi ha una altra que es titula "dones". No específica que aquestes siguin les 

dones dels ciutadans, sinó simplement "dones". Aquest fet col·loca a les dones de tots 

els estrats socials agrupades en una mateixa classe però contradiu el fet que hi havia 

esclaves que ja estaven en un grup social. Creiem que crear un grup per les dones és, 

realment, una divisió desafortunada i molt confusa pels estudiants, a part de sexista. 

Volem denotar, tot i així, que en aquesta il·lustració sí que ens trobem que hi ha un 

metec vestit amb robes cares, tot visibilitzant el seu poder econòmic.    

En conclusió, les imatges dels tres llibres són un reflex dels discursos que ens presenten, 

una evidència més per afirmar la invisibilitat de les dones. Primer de tot, s'invisibilitza 

el nombre de dones que existien, ja que en el total de les il·lustracions el tant per cent de 

dones sempre és inferior al d'homes. Cal destacar que les que són inexistents en tots els 

esquemes són les dones meteques, les més visibilitzades són les dones dels ciutadans i 

que les esclaves queden representades com una minoria.  És vital que els llibres de text 

creïn il·lustracions que siguin respectuoses i igualitàries, perquè aquestes són les 

imatges que els estudiants retenen.  

 

2.3.1.4 Les dones meteques: les més invisibilitzades  

Tres dels cinc llibres analitzats visibilitzen les dones esclaves i les mares i infants dels 

ciutadans, però en cap dels cinc hi ha cap referència a les dones i els infants metecs. 

Aquesta invisibilització també ens la trobem en l'àmbit de recerca, com apunta Kennedy 

"scholars interested in metics tend to dismiss the women as a non-influential and nearly 

invisible aspect of the community" (Kenned: 2014, p 10).  

A part, remarca que justament eren les dones meteques les que van tenir una gran 

visibilitat pública, com es pot datar en les troballes arqueològiques, "and yet metic 

women constitute the majority of women whose names are known from classical 

Athenian literary sources and they make up as well a significat portion of the 

individuals whose professions and lives are comemorated in inscriptions" (Kenned: 

2014, p 10). Al llarg de la seva publicació, podem trobar nombrosíssimes evidències de, 
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no tant sols l'existència, sinó la seva importància, la seva participació en l'economia i les 

tasques als tallers familiars, així com als rituals religiosos i a les activitats públiques.  

Així doncs, cal que els llibres de text incorporin les famílies meteques per descriure una 

societat el més acurada possible i no deixar espais per a la creació d'idees falses pels 

estudiants. Aquesta invisibilització és tan descabellada que em pregunto quines 

hipòtesis es deuen fer els alumnes per explicar-se com es reproduïen els metecs en 

l'antiga Grècia.  

 

2.3.2 Les dones en els espais privats 

2.3.2.1 Les dones en l'àmbit domèstic 

Bàsicament, trobem que els llibres de text ens donen una descripció de les dones en 

contraposició als homes sent elles les qui representen el pol negatiu. L'un és lliure, 

l'altra està supeditada; l'un té drets polítics, l'altra no, l'un ocupa l'espai públic, l'altra 

està reclosa en l'espai privat, l'un és productiu, l'altre roman a casa, etc.  Com apunten 

Hartswick i Sturgeon, és en la descripció de la casa on podem trobar més clara aquesta 

analogia, "the oikos seems to have carried with it an often implicit evaluation that can 

be expressed in the following analogy, female:male, private:public, low status:high 

status. Of necessity, the subjects of domesticity and the evaluation of women's roles in 

house-hold management have been at the center of much of the work of feminist 

historians" (Hartswick: 2014, p 94).   

Tot i així, cal destacar que aquesta contraposició, que col·loca sempre les dones en 

l'espai negatiu del binomi, és clarament sexista i poc acurat. Descriure les dones només 

destacant la seva marginació, és obviar totes les aportacions que van fer per la seva 

societat, cultura, religió, ciutat i famílies.  

En el llibre de l'editorial Grup Promotor Santillana ens trobem que "les dones podien ser 

lliures o esclaves, però en cap cas no tenien drets i sempre estaven sota la tutela d'un 

home. La vida de les dones gregues es restringia a l'àmbit domèstic" (Calvo: 2004, p 

188). Aquestes idees es van repetint al llarg d'aquest llibre de text, com podem veure 

quan esmenta que "Hera és l'esposa d'Amintas. No pot participar en la vida política de 

la ciutat, té cura de la llar i només surt de casa en ocasions especials" (Calvo: 2004, p 
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188) o en una activitat on s'afirma que "la mare de l'Heraclit es diu Pal·las i gairebé 

sempre és a casa" (Calvo: 2004, p 188). De les vuit referències a les dones gregues en 

total del llibre, en totes elles ens s'hi destaca aquest empresonament dins de la casa.  

També ens trobem aquest argument en el llibre de text de l'editorial Edebé, "las mujeres 

atenienses no tenían derechos políticos y socialmente estaban aisladas, pues no les 

estaba permitido salir mucho de casa, y en el hogar vivian en unas habitaciones para 

ellas y los niños" (Caramés: 2007, p 216) i també ho trobem al llibre de text de 

l'editorial Vicens Vives, "a Atenes, la dona estava sota el domini del pare quan era 

soltera; del marit dins del matrimoni; o del fill gran si es quedava vídua. Gairebé sempre 

era a casa. Sortia poc al carrer i, quan ho feia, generalment anava acompanyada" (Albet: 

2004, p 187) . No ho trobem als altres dos llibres perquè cap dels dos té un apartat 

dedicat a la vida quotidiana, ni a la casa, ni a les dones.  

Per una banda, volem destacar l'ús de vocabulari sexista emprat per l'editorial Grup 

Promotor Santilllana, ja que fa servir el verb "restringir". Restringir significa, segons el 

Diccionari de llengua catalana "Reduir a límits més estrets. Restringir la llibertat, els 

privilegis. Restringir les despeses". Per tant, no només estan destacant el fet que la dona 

no tenia privilegis polítics sinó que encara en tenia menys, perquè es reduïen els seus 

límits encara més. D'aquesta frase és fàcil concebre les dones com a presoneres sota el 

domini dels homes i literalment "tancades" a la casa.  

Per altra banda, nombrosos estudis han comprovat que les dones gregues no estaven 

restringides en l'àmbit domèstic. Cal anotar que és cert que l'ideal de dona aristocràtica 

era el repòs i el teixir dins de la casa, però que l'ideal no s’adequava amb la realitat de la 

gran majoria de les dones. El British Museum explícita molt clarament que "ideally 

women were absent from the agora, the central public space and core of 

political/judicial/economic/cultural life. But the reality was that wives of poorer people 

did visit the agora: likely that the majority of Athenians were poor" (The British 

Museum: 2015).  

Trobem més evidències d'aquesta concepció en el llibre de David Cohen, Law, 

sexuality, and society. The enforcement of morals in classical Athens, com també en el 

de Edward Cohen, The Athenian nation. A part, les comèdies d'Aristòfans que descriuen 

com les dones pul·lulaven pels carrers i hi havia diverses professions que exercien les 

dones a l'exterior de la casa.  Ens posa l'exemple de les venedores del mercat, sobretot 
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les forneres o les verdulaires, malgrat que en la seva majoria eren àvies. Mary Nash 

apunta, però, que aquestes dones són representades de forma negativa. Remarca el fet 

que l'ideal era que romanguessin a casa, però apunta que això no significa que no 

estiguessin al carrer (Nash: 2003, p 40) .  

 

Altres exemples que il·lustren que les dones de l'antiga Grècia sortien al carrer és el fet 

que eren les noies joves les responsables d'anar a buscar aigua a la font, ja que era una 

tasca considerada femenina. Aquesta tasca, com apunta el Met Musem, "offered a 

women the opportunity to socialize with other women othside of the house" (The 

Metropolitan Museum of Art: 2015). Altres exemples i evidències les podem trobar en 

les recerques de Blundell, Cook, Grant, Hornblower i Pomeroy, entre d'altres.  

 

En conclusió, els llibres de text aporten una visió incorrecte de la vida quotidiana de la 

majoria de les dones d'aquest període. Malgrat que hi havia l'ideal aristocràtic de 

romandre a la casa, hem pogut contrastar que aquest ideal no era una realitat. Cal que 

els llibres de text deixin de descriure les dones com a membres reclosos perquè estan 

invisibilitzant les seves aportacions com a treballadores i com a habitants. A part, el fet 

que no explicitin que quan estaven a l'interior de les cases la gran majoria treballava i 

teixia, invisibilitza el seu treball i aporta una visió molt passiva de les dones.    

 

2.3.2.2 El gineceu 

Segons els tres llibres de text que dediquen un espai a les dones i les cases, les dones no 

només estaven restringides a l'àmbit domèstic, sinó que a més, dins d'aquest existia una 

habitació que només era per a elles i els fills. Els tres llibres ens presenten el gineceu.  

A l'Editorial Santillana, se'ns explica que "a les cases hi havia una part que estava 

reservada exclusivament a les dones, el gineceu, d'on gairebé no sortien mai" (Calvo: 

2004, p 188) a l'Editorial Vicens Vives també s'esmenta "hi havia un departament que 

estava reservat a les dones, el gineceu" (Albet: 2004, p 187), en l'edició de l'Edebé, 

també se'ns esmenta que "en la planta superior, el andron (o habitación para los 

hombres), el gineceo (o habitación para las mujeres) y las habitaciones de los esclavos" 

que acompanya l'explicació tot dient "socialmente estaban aisladas, pues no les estaba 
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permitido salir mucho de casa, y en el hogar vivian en unas habitaciones para ellas y los 

niños" (Caramés: 2007, p 216).   

En l'explicació de l'editorial Vicens Vives, el gineceu podria ser presentat com una 

habitació tocador, una habitació on elles gaudien de la seva privacitat. Tot i així, el 

gineceu descrit per l'Editorial Edebé i el Grup Promotor Santillana ens crea una imatge 

com a lectors molt semblant a la idea d'un Harem particular per a cada família o, ben bé, 

una presó.  

Expressat d'una manera o d'una altra cal remarcar que aquesta habitació ja no és 

contemplada com una realitat per la gran majoria dels arqueòlegs i estudiosos. Llibres 

com els de Jameson o Nevett en són un exemple. Jameson recentment ha publicat un 

llibre on revisava l'arqueologia que demostrava l'existència de les habitacions separades 

de les cases de l'Antiga Grècia i va trobar molt pocs signes que poguessin apuntar-ho, a 

part de les "evidències" de la seva existència en els textos literaris (Hartswick: 1998, p 

94). A part, a partir de l’anàlisi de les estructures de les cases conclueix que una de les 

raons de la seva distribució era facilitar el moviment dels habitants entre les diferents 

cambres i espais. No hi ha evidències d'espais que estiguin clarament arraconats, 

protegits de les mirades dels convidats o d'especial difícil accés i sortida.  

Les investigacions de Lisa Nevett també apunten cap aquesta direcció. En primer lloc, 

està d'acord amb Jameson en la accessibilitat de totes les habitacions,"the archaeologial 

remians show no evidence, however, against women's circulation throughout the 

house". Ella suggereix que "all rooms other than de androm were considered the 

women's quarters" (Hartswick: 1998, p 40) i afegeix que "all sources agrree that 

household management belonged to women and there in the courtyard, the least 

restricted zone in the house, they performed many of these activities" (Hartswick: 1998, 

p 40). 

Finalment, ens aporta un punt que considerem molt vàlid, que és que no es pot afirmar 

que hi havia un espai on les dones hi estaven recloses, ja que aquesta afirmació iguala 

totes les dones i totes les cases. En canvi, cal destacar les nombroses diferències entre 

les cases de les famílies benestants i les de les famílies pobres, les diferències entre les 

cases de les famílies artesanes i les rurals o les diferències entre les famílies que gaudien 

de l'ajuda dels esclaus i les esclaves. A part, quan anomena dones, cal que fem una 

diferència entre les àvies, les filles, les noies adolescents, les mares o les esclaves. 
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Nevett apunta que "social class and geographical location must be taken into account 

for we need to begin to distingush between women living in the city of Athens and 

those in towns or in the countryside, and between women with servants and those 

without" (Hartswick: 1998, p 40).  

Així doncs, és urgent que els llibres de text deixin de presentar l'existència dels 

gineceus a part que trobem molt important que especifiquin quin tipus de casa estan 

analitzant. Cal considerar que no totes les cases són com les que mostren als dibuixos 

que són sempre les cases de classes socials altes.   

 

2.3.2 Les dones en els espais públics 

2.3.2.1 Les dones en els rituals religiosos 

Quan els llibres de text descriuen la restricció de la dona a la casa, estan marginant 

justament l'espai de socialització, de protagonisme, d'orgull i creixement personal, 

d'educació i d'espiritualitat que, en molts dels casos, les dones lideraven: els rituals 

religiosos.  

El llibre que visibilitza més aquest protagonisme és el de l'editorial Vicens Vives que 

destaca que eren les noies qui teixien el pèplum a les Panatenees i també exposa el 

treball de les sacerdotesses.  

"Durant les festes de les Panatenees, una proecessó recorria la ciutat i pujava a l'Acròpilis per 

oferir un nou vestit (pèplum), teixit per les noies ateneses, a la deessa Pal·les Atena. 

Els cultes panhel·lènics tenien lloc als santuaris. En alguns santuaris hi havia oracles, com el 

de Delfos, mitjançant els quals una sacerdotessa (pitonissa) responia en nom del déu Apol·lo 

les preguntes que li feien els éssers humans sobre el seu futur" (Albet: 2004, p 179) 

També és en el llibre de text de l'editorial Grup Promotor Santillana on es fa esmena de 

l'existència de les sacerdotesses, "el temple era la casa dels déus, i els sacerdots i les 

sacerdotesses eren els seus servents" (Calvo: 2004, p 199). Tot i així, no destaca que les 

ofrenes a la deessa Atenea eren teixides per les nenes ateneses.  

En els altres tres llibres quasi no dediquen quasi cap espai a la descripció dels rituals 

religiosos i tampoc no nombren les nenes o les dones en especial.  
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En aquest apartat volem denotar el doble protagonisme dels rituals religiosos. Per una 

banda, no es poden definir les dones de l'antiga Grècia sense explicitar-ne les seves 

funcions religiosos, ja que eren parts vitals per al seu creixement, el seu 

desenvolupament i la seva vida en general. Per altra banda, tampoc no es poden explicar 

els rituals religiosos sense esmentar el protagonisme de les dones i les noies en aquests.  

Podem trobar moltes evidències que demostren la importància de les dones com a 

participants de rituals religiosos. Per una banda, les sacerdotesses, les líders espirituals, 

són representades en nombroses escultures i vasos pintats on hi podem veure noies 

joves que sostenen grans claus, fet que significa que eren sacerdotesses de gran estatus 

social i que es responsabilitzava dels temples. El fet que una noia tingui estatuts i estigui 

vinculada a la propietat d'un temple, ens demostra la importància d'aquestes 

sacerdotesses en la societat, qui també eren les mestres de les nenes atenenques.  

Una altra evidència de la importància que donava la societat grega a aquestes noies és  

la immensa quantitat de vasos creats al V a.C., com els petits pelikai, on s’hi 

representaven dones practicant rituals religiosos tals com: una libació (ARV 655), 

portant una pàtera (122075), portant un cistell d’ofrenes (1219/2), pregant (727/2, a 

alabastre) o picant-se el cap o amb els dos braços alçats en un funeral en mostra del seu 

dol. Aquest enorme quantitat ens torna a demostrar com n’era d’important i explícit per 

a la cultura atenenca la dona com a actiu en els rituals religiosos.   

Per altra banda, els rituals religiosos i en conseqüència els pertinents preparatius també 

eren molt importants per a les vides de les dones, doncs eren l’oportunitat ideal per  

sociabilitzar-se i en el cas de les noies que s’iniciaven, fossin educades en la tasca, els 

rituals i la creació dels teixits. Així doncs, a part del component formatiu, també eren un 

gran agent educatiu de les normes socials i els sabers femenins. Com apunta Goff, 

"ritual tasks provided the most prominent occasions not only for leaving the domestic 

context but also for engaging in colletive, social activity" (Goff: 2004, 231).   

A part, també volem apuntar que mai s'expliciten aquests contextos com a l'educació de 

les nenes, que sembla que només estigui a càrrec de la seva mare. La festivitat d'arktéia  

prenia forma d'un internat per adolescents on els hi ensenyaven a ballar, a muntar a 

cavall i a teixir, un espai on hi habitaven les nenes de famílies benestants fins a tenir 

l'edat per a casar-se.  
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Un altra aspecte a destacar sobre els rituals religiosos és el que ens aporta una altra dada 

per abolir la idea de la dona empresonada a la casa. Com veiem en els exemples 

posteriors, les dones tenien un gran pes en els rituals religiosos i aquests solien celebrar-

se en espais públics. Així doncs, si comptabilitzem la participació de les dones en els 

rituals referents a les deesses i els déus de les ciutats a part d'aquells en relació amb la 

vida (el naixement, l'adolescència, el casament, el part o la mort) la presència de les 

dones als espais públics era habitual A part, Dillon menciona els pelegrimatges 

religiosos, un altre exemple de la capacitat de la dona de sortir no tan sols de casa, sinó 

del poble o la ciutat, "in fact, religious motives provided one of the few times when 

women travelled away from their home town or city" (Dillon: 2002, p 30).  

En el llibre del Grup Promotor Santillana ens trobem la descripció dels Jocs Olímpics 

com aquell espai que "tots els homes, fins i tot els estrangers i els esclaus, podien 

assistir a les festes d'Olímpia. En canvi, les dones hi tenien l'accés prohibit" (Calvo: 

2004,  p 200). Altre vegada ens trobem amb la menció de les dones en pejoratiu, només 

destacant les seves mancances, i ens preguntem perquè els llibres no mencionen les 

festes en les què els homes hi tenien l'accés prohibit. Festes femenines com la 

thesmophoria, la haloa, la skira o les Brauronies que constituïen un apartat molt 

important de les vides de les dones.  

En conclusió, com expressa Vernant "war is to men what ritual is to women" (Goff: 

2004, p 229). Els llibres de text, sota un discurs basat en els poder masuclins, 

s'encarreguen de idealitzar la guerra i visibilitzar els militars, com a característiques que 

determinaven la vida dels homes grecs, malgrat que és molt més comú oblidar-se de 

mencionar la importància dels rituals en la vida no tant sols de les dones, sinó de tota la 

societat. Cal remarcar que els llibres més nous donen més visibilitat al protagonisme de 

les dones en els rituals, malgrat que creiem que encara és insuficient.   

 

Proposem que cal revisar els apartats que defineixen les dones sempre en sentit negatiu, 

per apuntar el seu protagonisme en la religió. No podem continuar ensenyant la història 

de l'antiga Grècia obviant un aspecte tant important per a la vida de totes les persones 

d'aquell periode.   
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2.3.3.2 Les dones que no podien ser actrius 

Les tres editorials més noves dediquen un apartat a explicar la importància del teatre i 

en mencionen els actors. En totes tres, a més, es realça el fet que les dones no podien 

ser-ho. Altre vegada se'ns descriu les dones destacant-ne només les limitacions que 

tenien i no les seves aportacions. Així ho veiem en l'edició d'Edebé "las mujeres no 

podían actuar y eran los hombres los que representaban sus papeles vestidos con trajes y 

máscaras femeninas" (Caramés: 2007,  p 134) , en el llibre de text de l'editorial 

Santillana, "els actors eren homes, fins i tot per als papers femenins, i es cobrien el 

rostre amb màscares" (Calvo: 2004, p 202) i en l'editorial Vicens Vives, "les dones no 

podien actuar, per la qual cosa homes amb màscares feien els papers femenins" (Albet: 

2004, p 180) .  

Aquesta informació ens resulta interessant per dos aspectes. Per una banda, no creiem 

que sigui el gènere la característica més important, i en alguns des casos la única, per 

descriure els actors de l'antiga Grècia. Creiem que seria més ilustratiu esmentar el baix 

estatus social que patien, lligat amb els temes de la infravaloració dels homes que 

guanyaven diners a través de les seves mans o que s'exposaven en públic, qui malgrat 

ser molt famosos, no gaudien, per exemple, del renom en positiu que gaudien els atletes 

dels Jocs Olímpics.  

Per altra banda, és veritat que la dona no podia ser actriu, però això no treu que no es 

pogués dedicar a l'espectacle. Són nombrosíssimes les ceràmiques que presenten dones 

tocant la flauta, les panderetes, dansant, etc. Aquest era un paper molt important, tot i 

que lligat normalment a la prostitució, que tenien les dones en els simposis. El llibre de 

l'Editorial Santillana i el de l'editorial Vicens Vives sí que esmenten, quan parlen del 

simposi, que hi havia "músics i ballarines". 

 

2.3.4 Les dones i la producció econòmica 

2.3.4.1 La invisibilitat de la producció de les dones i la producció familiar 

Un altre exemple de la invisibilització de la productivitat de les dones i els infants es 

troba en l'apartat d'"activitats econòmiques" de la majoria dels llibres. En el llibre de 

l'editorial Santillana se'ns exposa que  "els habitants de les ciutats gregues vivien 

fonamentalment de la indústria i el comerç. Hi havia tallers d'assaonadors, ceramistes, 
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etc., en els quals s'utilitzaven tècniques rudimentàries. Algunes tasques, com el filat i el 

teixit, es feien dins la llar" (Calvo: 2004, p 191).  

En l'apartat de societat s'ha mencionat que "la majoria [dels estrangers] es dedicaven al 

comerç i a l'artesania" (Calvo: 2004, p 189). Com que la classe social de les dones està 

separada de la dels estrangers, és fàcil concloure que no hi havia dones estrangeres, és a 

dir, que quan s'apunta que els estrangers es dedicaven al l'artesania, eren només els 

homes qui ho feien. Amb aquest anunciat s'invisibilitza no només el treball de les dones, 

sinó el treball de la unitat familiar i el dels esclaus i les esclaves.  

D'altra banda, considerem molt positiu que mencionin les tasques del filat i el teixir dins 

de l'apartat de les activitats econòmiques. La producció tèxtil era una funció molt 

important que les dones i les nenes exercien dins de la població grega. Elles creaven 

tota la roba de tots els membres de la família, a part de les tovalloles, els llençols i fins i 

tot tendes per crear ombra al jardí. A part, com veiem a les Panatenees, l'entrega més 

important de la festivitat són els vestits per la deessa, que es pugen en processó fins a 

l’Acròpoli. La tasca de teixir era tan dura que fins i tot es troben ceràmiques on les 

dones teixien a la nit, per poder produir més.  

No considerar aquesta tasca com un treball seria una invisibilització de la vital aportació 

que les dones feien a la societat. Tot i així, no es menciona que siguin les dones les que 

teixien dins la llar. Tot i que anteriorment s'ha destacat el fet que les dones sempre 

estaven a casa, seria convenient, en un relat amb perspectiva masculina que és fàcil 

relacionar tota la acció al gènere masculí, explicitar que eren les dones i les nenes, les 

qui diuen aquesta tasca a terme.  

És només en el llibre de l'editorial Vicens Vives on hi trobem la tasca de les dones 

lleugerament representada. Hi ha un apartat anecdòtic titulat "la feina de la dona i 

l'educació a Atenes" però el contingut no fa cap referència a les tasques que realitzava, 

"a Atenes, la dona estava sota el domini del pare quan era soltera; del marit dins del 

matrimoni; o del fill gran si es quedava vídua. Gairebé sempre era a casa. Sortia poc al 

carrer i, quan ho feia, generalment anava acompanyada. Assistia als actes públics 

religiosos" (Albet: 2004, p 283). El títol prometia donar visibilitat a totes les tasques que 

les dones feien, malgrat que altra vegada ens trobem el discurs del domini masculí i la 

invisibilització de les seves aportacions.  
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Tot i així, trobem un altra apartat que reprèn aquesta temàtica titulat "la família 

patriarcal". De totes maneres, volem destacar que només considera que "treballa" el 

pare, com veiem a continuació.  

"El pare, el cap de la família, treballava al taller o al camp, decidia el matrimoni de les filles i 

dirigia els actes religiosos familiars. Quan plegava de treballar, no acostumava a estar-se a 

casa. Li agradava anar a l'àgora, on conversava i escoltava els oradors. Als grecs els agradava 

molt conversar.  

Els fills, però només els nens, rebien una educació a l'escola i anaven al gimnàs. Amb divuit 

anys eren efebs i, després de fer dos anys de servei militar, eren reconeguts com a ciutadans. 

La dona i les filles s'estaven a casa filant i teixint i també dirigint la feina dels esclaus" 

(Albet: 2004, pàg 182) 

Considerem que és positiu que es destaqui la tasca de filar i de teixir que feien les nenes 

i les mares, tot i que no ho anomena com un treball. Altre cop, ens trobem la informació 

de les dones al final de l'apartat, es dóna per suposat que totes les famílies tenien esclaus 

i no es considera el treball de les dones i els infants de les famílies més pobres en els 

tallers i el camp.  

Com veiem, només hi ha un llibre de text que visibilitzi el treball de les dones, però tots 

ells invisibilitzen el treball de tots els membres de la unitat familiar.  Precisament, 

Finley comença el seu llibre The Ancient Economy describint el significat de oikonomía, 

l'orígen grec del llatí oeconomia que signifiava "household management". Així doncs és 

vital parlar de la família, la encarregada d'organitzar la casa, "a good understanding of 

the way in which households fuction".  

Per una banda, caldria destacar que bona part dels tallers s'han trobat dins de les cases, 

així que, sobretot en famílies no benestants, era una activitat que es feia dins de l'espai 

familiar. Així doncs, depenent de la riquesa de la família, en els tallers hi participaven 

pares, mares i fills o esclaus. Treggiari apunta que "the frecuency with which a woman 

is paired with a man, usually a husband, in the same trade suggests that many of them 

worked alongside husbands" (Rawson: 2011, p 191). Això no nega la divisió de tasques 

dins del taller, que com denota Treggiari, "the division of labor within an artisan family 

often assigned to women, boys or girls the responsibility of minding the shop" 

(Rawson: 2011, p 214). , com també trobem en la recerca titulada The Ancient Greeks: 

A critical History, que apunta que "the personal of a typical shop consisted of the owner 
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and possibily other members of his family with a few hired workers and probably 

several slaves" (Fine: 1985, p 99).  

 Per altra banda, aquest llibre també ens parla també de la important figura dels 

"apprentisechips", un intercanvi tan comú entre les famílies que l'autor remarca que 

"apprentisechips was such an institution" (Rawson: 2011, p 125). Així doncs, hi trobem 

el treball de l'infant com una ajuda als tallers, un treball que també queda silenciat.   

A més a més, la mateixa marginació del treball de la família, els infants i les dones es 

pot trobar quan parla de l'agricultura "alguns grecs eren pagesos que vivien molt 

pobrament. Conreaven sobretot la vinya, el blat i l'olivera amb l'ajuda d'una falç i una 

arada" (Calvo: 2004, p 191).  

Com podem veure en aquests fragments, la invisibilitat de la dona en aquest llibre de 

text és destacable sobretot en la productivitat econòmica i la importància en el transcurs 

de la història.   

Finalment, les activitats econòmiques queden al marge de la gran productora 

econòmica, la família, i dels treballadors més exhaustius, les esclaves i els esclaus. Com 

Richar Saller apunta, "family was the primary site of production, reproduction, 

consumption and the intergenerational transmission of property and knowledge 

undergirding production" (Rawson: 2011, p 116). Cal replantejar com s'expliquen les 

activitats de producció i deixar de posar l'home com el principal treballador, ja que 

s'està transmetent una imatge totalment incorrecte.  

 

2.3.5 Conclusions 

Gràcies a aquest estudi podem afirmar que entre els llibres del 1996 i els més nous hi ha 

hagut una evolució considerable en presència de contingut relacionat amb les dones.  

Cal destacar que els tres llibres més contemporanis inclouen l'apartat de vida 

quotidiana, mencionen les dones en les organitzacions socials i dos dels tres en els 

rituals religiosos. També trobem informació sobre els infants i, en el cas de l'editorial 

Vicens Vives, sobre la família.  
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Tot i així, cal evidenciar que malgrat aquesta informació visibilitza l'existència de les 

dones, ho fa per remarcar dos aspectes negatius relacionats amb la seva condició de 

gènere. Per una banda, sempre són definides per allò que "no són" en comparació amb 

allò que "és", l'home. Trobem aquests discursos en els apartats de la presència de les 

dones en els espais públics, la restricció en l'àmbit domèstic, la supeditació legal a 

l'home, la invisibilització del seu treball i, sobretot, posant el focus a la impossibilitat de 

participar directament en política.  

No volem negar que hi ha part de realitat en aquestes afirmacions. Creiem que les dones 

passaven més temps a les cases perquè aquests eren, en forces casos, els seus espais de 

treball, tal com les famílies de classe baixa estaven "restringides" a passar el dia al 

camp. També sabem que no tenien drets polítics i estaven tutelades pels homes de la 

família, i que la presència a l'Àgora o el mercat era mal vista per una societat que 

idealitzava les dones amb els valors aristocràtics. Tot i així, creiem que la descripció de 

les dones només donant la visió de les seves mancances i els aspectes en els què era 

marginada és poc acurat, sexista i no és il·lustratiu. No podem intentar descriure quina 

era la vida quotidiana de les dones si no mencionem el teixir i filar, no mencionar el seu 

protagonisme en els rituals religiosos i en tots aquells aspectes de la vida: en naixement, 

l'adolescència de les nenes, el casament, el sexe, donar a la llum, la cura dels malalts, de 

la gent gran i de la mort.  

A part, certs arguments que s'esmenten en els tres llibres que visibilitzen més a les 

dones estan clarament antiquats i cal, de forma immediata, renovar-los. L'existència del 

gineceu, la restricció total a les cases, les activitats econòmiques i les divisions de 

classes són temàtiques que cal refer si volem ensenyar la història de l'Antiga Grècia 

amb rigor.   

Per altra banda, ens trobem unes dones que són presentades en negatiu davant de la 

història en sí, són presentades "mentre la història passava". Són descrites al marge de 

les explicacions principals, al final dels apartats o en espais especials per a ampliar. 

D'aquesta manera, els tres llibres sí que visibilitzen les dones, però des d'una 

perspectiva marginal i arrencant-los-hi qualsevol protagonisme al llarg de la història — 

o dels fets històrics que es consideren rellevants en el discurs actual.  
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Creiem que de forma general, cal revisar el contingut relacionat amb les dones en els 

llibres de text. És necessari que les editorials repensin com treballar la igualtat de 

gènere i incloguin les noves recerques feministes en els seus discursos.  
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3. Propostes de millora 

3.1 Directrius pels nous llibres de text en base a les conclusions dels anàlisis 

Finalment, amb totes les dades analitzades volem concloure amb una nova perspectiva 

de l'ensenyament de les ciències socials que creiem que donarà visibilitat a un major 

nombre de persones, crearà més empatia amb els estudiants, es centrarà en avaluar com 

la vida quotidiana era afectada pels "fets històrics" — que per això creiem que es poden 

considerar fets històrics de rellevància, perquè afectaven a un gran nombre de persones.  

Proposem als nous llibres de text les següents directrius per a poder educar en l'igualtat, 

l'esperit crític i l'empatia. 

• Creiem que cal centralitzar el contingut al voltant de la família. Cal posar l'òrgan 

familiar com a motor del discurs històric, ja que aquesta marcava i era la base de 

la majoria de les persones per a la sociabilització, educació personal, producció 

econòmica, ideologia i participació en la societat. Creiem que seria molt més 

productiu començar els llibres de text amb l'exposició de dues famílies, l'una 

pobre i l'altre benestant, i a partir dels membres d'aquesta entrellaçar tots els 

altres continguts. D'aquesta manera es visibilitzarien les dones i els homes rics i 

pobres, el treball de les esclaves i els esclaus, el treball de les famílies artesanes 

o camperoles, la desigualtat social, la participació política i com tots els 

esdeveniments socials, les guerres, els rituals religiosos, etc. afectaven el dia a 

dia de les persones gregues.  

• Cal humanitzar la història. Un altre argument per defensar aquesta postulació és 

la facilitat que tindrien els adolescents en empatitzar amb el què encara és el 

principal òrgan de sociabilització, educació personal, ideologia i capacitats 

socials, la seva família. Proposar activitats que comparessin les dues realitats, 

amb la respectiva crítica i argumentació d'aquesta, ajudaria a humanitzar la 

història, un dels altres principals problemes de l'educació d'aquesta.  

• L'ús del vocabulari no sexista. Creiem que de forma urgent cal que sigui abolit 

l'ús del vocabulari sexista en els llibres de text.  

• Dignificar les dones del passat. Cal visibilitzar les dones des dels espais que 

marcaven la seva participació social, el seu rol actiu i la seva contribució al llarg 

de la història.  
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3.2 Propostes pel professorat 

Com veiem, els llibres de text són eines insuficients per poder treballar per l'educació 

per la igualtat. Pel professorat compromès amb la dignificació de les dones de l'antiga 

Grècia i preocupat per a poder visibilitzar els continguts que els llibres de text 

marginen, hem preparat una selecció de llibres que aportaran aquella informació que 

manca en, com a mínim, els llibres de text analitzats.  

Precisament, Merryfield i Subedi, apunten que un dels factors perquè els professors no 

treballen la igualtat de la comprensió gènere és la manca d'informació. També 

destaquen la manca de comprensió de la temàtica, la manca de l'experiència d'opressió o 

la manca de pensament crític. Ens expliquen, també, que "I would add that lingering 

patriarchal, sexist attitudes, especially concerning what knowledge is of most worth to 

the field of social education (Minnich, 2004), contributes to these problems" (Ross: 

2014, p 136).  

 

Així doncs, per combatre el primer factor que pot fer que el professorat no treball en la 

igualtat de gènere en la història de le Grècia antiga proposem la lectura dels següents 

estudis per a formar-se en les diferents temàtiques que hem analizat i considerem més 

pobres i incorrectes.  

 

La organització social  

Blundell, S. (1995). Women in Ancient Greece. London, UK: British Museum Press. 
 
Brown, D. F. (2009). Social Class and Status. En Mey, Jacob. Concise Encyclopedia of 

Pragmatics. Londres, Regne Unit: Elsiever Science.  

Cohen, D. (1991). Law, sexuality, and society. The enforcement of morals in classical 

Athens. Cambridge i  New York: Cambridge University Press.  

Cohen, E. (2000). The Athenian nation. Princeton, EE.UU.: Princeton University Press.  

Taylor, C. Vlassopoulos, K. (2014). Communities and Networks in the Ancient Greek 

World. Oxford, Regne Unit: Oxford University Press.   



 
 

62 
 

Pomeroy, S. B. (2009). Brief History of Ancient Greece: Politics, Society, and Culture. 
Oxford, UK: Oxford University Press.  
 

Les dones en els espais privats 

Hrdy, S. B. (2009). Mothers and Others - The Evolutionary Origin of Mutual 

Understanding. London, UK: The Belknap Press of Harvar University Press.   

Smith Crocco, M. (2008). Gender and Sexuality in Social Studies, En: Levstik, L. 

Tyson, C. Handbook of Research in Social Studies Education. New York, USA: 

Routledge, p 172 - 196.  

The British Museum. (2015). Women, Children and slaves. Recuperat el 21 de març del 

2015, des de 

http://www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg18/home.html 

The Metropolitan Museum of Art. (2000-2015). Women in Classical Greece. Recuperat 

el 3 de febrer del 2015, des de  

http://www.metmuseum.org/toah/hd/wmna/hd_wmna.htm 

The Ancient House (2002). The workroom. Recuperat el 8 de abril del 2015, des de 

http://www.tcnj.edu/~anchouse/workroom.html 

 

Les dones en els espais públics 

Connelly, John. (2007). Porait of a Priestess: Woman and Ritual in Ancient Greece. 

Princeton, EE.UU: Princeton University Press.  

Cook, R. M. (1996). Greek Painted Pottery. New York, USA: Routledge. 

Dillon, M. (2002). Girls and Women in Classical Greek Religion. London i New York: 

Routledge.  

Goff, B. E. (2004). Citizen Bacchae: women’s ritual practice in ancient Greece. 

Berekeley, EE.UU: University of Carlifornia Press.  

 

 



 
 

63 
 

La producció econòmica de la família  

Clark, L. S. (1984) Textiles and textile manufacturing in ancient Greece: a survey 

according to art-historical, archaeological and literary evidence, Volum 1. Wisconsin, 

USA: University of Wisconsin.  

Rawson, B. (2011). A companinion to Families in the Greek and Roman Worlds. West 

Sussex, Regne Unit: Blackwell Publishing Ltd. 

Coll-Planas, G. Vidal, A. (2013) Dibuixant el Gènere. Barcelona, Espanya: Edicions 96.  

The British Museum. (2015). Women, Children and slaves. Recuperat el 21 de març del 

2015, des de 

http://www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg18/home.html 

Lillehammer in press (2010). Archaeology and children. Complutum 21, 2, 2010, pp 1 - 

31.    

Kenned, R. (2014) Immigrant Women in Athens: Gender, Ethnicity, and Citizenship. 

New York, USA: Routledge.  

 

La història de les nenes i les adolescents  

Golden, M. (1990). Children and Childhood in Classical Athens. Baltimore, London: 

The John Hopkins University Press.  

Sourvinou-Inwood, C. (1988). Studies in Girl's Transition: Aspects of the Arkteia and 

Age. Representation in Attic Iconography. Kardamitza, Athens.  

The British Museum. (2015). Women, Children and slaves. Recuperat el 21 de març del 

2015, des de 

http://www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg18/home.html 

Too, T. L. (2010). Education in Greek and Roman Antiquity. Leiden, Holanda: Brill 

Goff, B. E. (2004). Citizen Bacchae: women’s ritual practice in ancient Greece. 

Berekeley, EE.UU: University of Carlifornia Press 

Dillon, M. (2002). Girls and Women in Classical Greek Religion. London and New 

York, EE. UU.: Routledge.  



 
 

64 
 

5. Conclusions finals  

La recerca que hem realitzat en aquest treball ens ha aportat les dades necessàries per 

poder afirmar que creiem que els cinc llibres tenien una voluntat, en tots els casos 

insuficient, de promoure l'ensenyament per la igualtat.  

Els dos llibres més antics, fan un esforç per no mencionar ni un gènere ni l'altre tot i que 

l'ús del genèric masculí i l’enfocament en una història bàsicament política dificulta que 

l'alumnat pugui relacionar les dones amb la temàtica explicada. La intenció dels tres 

llibres més actuals, per respondre a la pressió feminista, inclou informació sobre les 

dones però, com ja hem aclarit, no creiem que sigui des de la perspectiva més adient.  

Creiem que un dels problemes principals és que si continuem donant una perspectiva 

que es basa principalment en la història del poder, polític o econòmic, mai podrem 

donar visibilitat a les dones, ni a la gran majoria dels nostres avantpassats. Per altra 

banda, cal trencar el binomi entre els homes i les dones que crea una concepció tant de 

la masculinitat com de la feminitat que pot causar perjudicis als adolescents de 

l'actualitat.  

Volem remarcar, també, la manca de reflexió general en els llibres de text. Com hem 

pogut analitzar, la informació quasi mai va acompanyada d'un "perquè" ni tant sols 

d'una explicació o un argument que convidi als alumnes a desenvolupar l'esperit crític, 

adonar-se de les desigualtats de l'època o valorar o criticar altres models socials.  

També volem fer notar que malgrat hem estat criticant la manca de visibilitat de les 

dones en comparació amb la visibilitat dels homes, creiem que la quantitat tampoc ha de 

ser l'únic valor a considerar. No perseguim que les editorials creïn un material didàctic 

que sigui matemàticament simètric en la quantitat d'informació sobre un gènere i l'altre. 

Creiem que hi ha dos altres factors molt més determinants per al treball per la igualtat 

que no s'estan considerant en els llibres de text i que caldria millorar. Per una banda, cal 

que es presentin els dos gèneres de forma positiva i activa, ressaltant allò que marcava 

la seva condició, no només de dona o home, sinó de persona dins la societat. A part, 

creiem que és vital la creació de material didàctic que treballi, qüestioni i faci 

reflexionar activament els adolescents sobre aquesta temàtica, sobre perquè les dones 

estaven invisibilitzades en la història, sobre quins fets consideren ells com a fets 
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històrics i, sobretot, sobre com aquests arguments ens ajuden a criticar la realitat del 

present.  

Finalment, creiem que aquest estudi ens ha possibilitat poder detectar quines són les 

mancances que encara trobem en els llibres de text: l'ús del vocabulari sexista, manca 

d'esperit crític, excessiu enfocament polític, invisibilització de les dones meteques, 

infravaloració del treball de les dones, oblit dels infants en la història, desconsideració 

de les dones en la organització social, invisivibilització del protagonisme de les dones 

en els rituals religiosos, victimització de la situació de les dones en l'àmbit domèstic i 

marginació del treball de les dones esclaves i de classes socials mitjanes i baixes. 

 

Esperem que algun dia aquesta recerca arribi en mans dels professors d'educació 

secundària o de les editorials dels llibres de text perquè, entre tots, puguem evolucionar 

cap a una educació per a la igualtat. Esperem que aquest treball no quedi al prestatge 

que les editorials de llibres de text no miren mai, just aquell on també es troben la 

majoria dels estudis feministes.  
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Annexe 1  

Gràfica de dades 

 


