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1. Introducció 

 

Europa ha viscut etapes molt fosques, marcades per guerres i conflictes d’índole 

religiosa, cultural o relacionats amb la lluita de poders. No obstant això, tots aquests 

successos s’emmarquen en una rivalitat ancestral que ha definit des de fa mil·lenis les 

relacions al voltant del Mediterrani: la rivalitat est-oest. En aquest context, Europa ante 

el espejo, obra de l’historiador Josep Fontana, és, sens dubte, el llibre que més m’ha 

impactat durant la meva etapa universitària. L’obra tracta de presentar una imatge d’una 

Europa fictícia i construïda en contraposició a diferents alteritats. 

 

Esta visión tuvo su origen en la imagen que los griegos elaboraron de sí mismos, mirándose 

en el espejo deformante del bárbaro asiático -una contrafigura inventada expresamente para 

que les sirviera de contraste-, a la vez que construían una historia que legitimaba esta 

identidad. [...] En el origen del «mito griego» están las «guerras médicas». Se ha dicho que 

«frente al peligro persa, Grecia ha descubierto su identidad» (Fontana, 2019, pp.10-11). 

 

Així doncs, m’he proposat tractar aquesta primera alteritat confrontada amb el mite 

fundacional europeu d’una manera diferent a la usual. En comptes de dedicar el meu 

TFG a una simple crítica de la visió panhel·lènica he arribat a la conclusió
1
 que seria 

més innovador confrontar el mite construït a partir de les visions que els historiadors 

grecs n'han ofert (principalment a través dels textos d'Heròdot) amb realitats històriques 

concretes mitjançant l’anàlisi de fonts, tant primàries com secundàries. A què em 

refereixo? Doncs és ben simple. A apropar-me a mi i als lectors d’aquest Treball de Fi 

de Grau a la realitat de l’Imperi Aquemènida, popularment conegut com Imperi Persa, 

concretament a través de dues grans figures històriques, Cir II el Gran (ca. 600 aC – 530 

aC) i Darios I el Gran (550 aC – 486 aC), relacionant-les amb tres apartats temàtics que 

considero interessants i crucials a l’hora de desmuntar la visió tergiversada que n’ha 

transcendit i, alhora, ressaltar elements del llegat de l’imperi que van contribuir a la 

formació i el manteniment d’altres imperis posteriors. 

En primer lloc, la conquesta. Es tracta d’un tema determinant, tenint en compte l’època i 

la quantitat de prejudicis que els autors grecs del moment i posteriors van estendre sobre 

el model de conquesta de l’Imperi Persa. Amb quina finalitat? Doncs per: 

 

                                                           
1
 Després de consultar diversos estudis i adonar-me de què tractant només aquesta distinció estaria 

contribuint a la tradició de separar “Est” i “Oest”, discurs que ja s’ha trobat a l’èpica grega: «the 

perception of the Orient in these terms was already available for deployment in the fourth century Gunter 

sees signs of a nascent Orientalism in pre-Classical Greek history in Homer’s depiction of various non-

Greek peoples» (Mullen, 2018, p.237). 
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Emitir postulados ideológicos mediante los cuales la intelectualidad griega acuñó útiles 

consignas del tipo libertad en la Hélade/servidumbre bárbara, democracia griega/gobierno 

de déspotas y tiranos, moral acomodada a un orden olímpico/religiones e instituciones 

abominables [...] Por otra, la alteridad permitió incrementar la autoestima de Grecia cuando 

[…] adquirió notable protagonismo en el escenario político del Egeo: proclamar la 

superioridad griega y, paralelamente, celebrar las flaquezas del oriente y del Gran Rey fue 

una habilidosa cortina para disimular la irremediable decadencia de Atenas, Esparta y 

Tebas, sorprendidas más tarde por el poderío emergente de Macedonia (García Sánchez, 

2009, p.13). 

 

Investigar el model que seguia l’imperi a l’hora d’incorporar i assimilar nous territoris 

és un gran primer pas per tal de desmentir una “cultura popular” actual completament 

assimilada a Occident i tergiversada al llarg dels segles. Només cal fixar-se en la imatge 

que la indústria cinematogràfica ha donat de l’Imperi Aquemènida. Pel·lícules com 300 

de Zack Snyder o Alexander d’Oliver Stone contribueixen en graus diferents a la 

demonització d’aquesta gran potència de l’antigor i a la categorització de bàrbar a allò 

no-grec i, amb el pas del temps, a tot allò considerat oriental. I qui millor per descriure 

la gravetat de la postura orientalista i el seu arrelament a la historiografia occidental que 

l’estudiós que va encunyar el terme: 

 

Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction 

made between “the Orient” and (most of the time) “the Occident”. Thus a very large mass 

of writers, among whom are poets, novelists, philosophers, political theorists, economists, 

and imperial administrators, have accepted the basic distinction between East and West as 

the starting point for elaborate theories, epics, novels, epics, social descriptions and 

political accounts concerning the Orient, its people, customs, “mind,” destiny, and so on 

(Said, 1978, pp.10-11). 
 

Tanmateix, en aquesta categoria el premi se l’emporta la delirant representació de la 

Batalla de les Termòpiles i la seva “recent” seqüela que culmina amb la Batalla de 

Salamina, amb ridícules afirmacions com la d’una Grècia unida (amb una tímida 

referència a la rivalitat entre Esparta i Atenes), un exèrcit persa plagat d’esclaus i un ús 

excessiu dels conceptes de llibertat i democràcia.
2
 En altres paraules: 

 

Es evidente que no se trata tanto de una película del pasado como una de actualidad. Al 

hablar de nuestra libertad, queda bien clara la ascendencia griega de nuestro sistema. 

Complementariamente, la caracterización de griegos y persas está situada en la eterna 

dicotomía entre el ingente y tiránico Este enfrentado al Oeste libre. Avanzado el film, 

durante la asamblea griega de Corinto, se dirá: “toda Asia cae sobre nosotros [...] son 

hombres fieros, salvajes, sedientos de sangre, despiadados”. Orientalismo de manual 

(Mendoza, 2019, p.93). 

 

En segon lloc, la infraestructura i l’administració són també molt rellevants en el relat 

que es desenvoluparà a continuació. Hom creu que el gran imperi de l’antigor, anys 

                                                           
2
 Absolutament anacrònics, sobretot en veu de Leònides i els seus espartans, que conformaven la cúspide 

d’una societat regida per una monarquia dual i cimentada sobre les espatlles dels ilotes, sistemàticament 

esclavitzats, abusats, violats i assassinats pels espartiates 
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abans de l’auge d’August, fou el que s’aglutinà sota el just govern de la figura que 

millor encarnava els excloents valors hel·lenístics que pugui existir, deixeble del gran 

Aristòtil i geni militar precoç, Alexandre el Gran (356 aC – 323 aC), fill de Filip II de 

Macedònia. Sempre ha estat en boca de tot historiador que tractés l’època. I no ens ha 

de sorprendre. Fou un general brillant que, en un seguit de campanyes i en un període de 

temps molt curt per l’estàndard d’aquells temps, aconseguí conquerir incomptables 

territoris des de l’Àsia Menor fins la Índia, passant per l’Egipte faraònic. Tot i això, en 

cap moment cauria en la temptació de qualificar l’Imperi d’Alexandre com el millor 

imperi de l’antigor. No perquè n’hi hagués de més grans o més poderosos, sinó per la 

seva durada. La mort amb 32 anys del geni militar macedoni marcaria l’inici de 

nombrosos conflictes entre els seus generals, anomenats diàdocs, que es dividirien 

l’imperi en petits regnes i zones d’influència i guerrejarien entre ells fins que els motius 

de la seva discòrdia fossin oblidats i enterrats pel pas del temps. 

 

Per què, doncs, m’interessa parlar de la infraestructura i l’administració de l’Imperi 

Aquemènida? El motiu és ben senzill. Perquè aquest imperi va durar segles, controlant 

també una immensitat de territoris i d’ètnies diferents. I la causa d’aquesta llarga durada 

i la seva estabilitat, si bé també va comptar amb nombroses revoltes, fou la genialitat en 

la gestió d’alguns dels seus reis més notables, com fou el cas de Darios I el Gran. 

Durant el seu regnat duria a terme un seguit de reformes de caràcter territorial, 

econòmic i lingüístic, a més d’una sèrie de grans construccions i obres d’infraestructura 

que ajudarien a cimentar el seu poder i, conseqüentment, assegurar en cert grau tots els 

territoris que havia heretat.
3
 

 

Darius’s reforms were comprehensive, with far-reaching consequences. These reforms in 

the governance system of the Achaemenid world state covered the main areas of postal 

service and communication, taxation, economic management and financial administration, 

legal affairs and justice administration, and local government (Farazmand, 2001, p.539). 

 

En tercer lloc, i no per això menys important, trobem la gestió que l’imperi va fer de la 

multiculturalitat i quina tolerància va adoptar envers les ètnies que conformaven 

aquesta extensíssima unitat territorial. Anomenar aquest gran conglomerat de l’antigor 

“Imperi Persa” és quedar-se molt curt. Si bé és cert que té el seu origen en el poble 

persa, amb el pas del temps moltes altres tribus, ètnies i poblacions s’hi anirien afegint i 

                                                           
3
 Aquestes grans gestes, acompanyades de molta altra informació sobre la societat de l’època, provenen 

en part de la Inscripció de Behistun, crucial a l’hora de desxifrar l’escriptura cuneïforme i, per tant, 

considerada la homòloga persa de la Pedra de Rosetta (Olmstead, 1938, p.392). 
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conformarien una societat que, tot i ser jerarquitzada i dominada en part pels perses, 

incloïa moltes altres cultures, creences i maneres de fer. 

 

Kissinger described this governance form of Achaemenid Empire as "the first empire in 

history to attempt to consciously unify heterogeneous African, Asian and European peoples 

in an organized society." The word conscious used by Kissinger is important because the 

conscious implementation of this system as a state policy is important in terms of the fact 

that the Achaemenid Empire is a multicultural empire and that it poses an example to 

today's multicultural states (Menek, 2020, p.124). 
 

Així doncs, aquesta realitat no es limitava a la simple coexistència de minories ètniques 

amb els perses, sinó que per part de “l’estat” es va intentar harmonitzar les nombroses 

diferències entre els pobladors dels tres continents coneguts, així com establir una mena 

de societat diversa (dins de les limitacions d’aquells temps) en un intent d’estabilitzar 

l’imperi. 

 

De fet, en el seu auge, l’Imperi Aquemènida va arribar a controlar territoris tan diferents 

entre si com Àsia Menor, Babilònia, Egipte i Fenícia per un costat (amb institucions 

molt anteriors a la seva absorció per part del creixent imperi), tribus com els nòmades 

massagetes de l’Àsia Central per un altre costat i, fins i tot, algunes ciutats-estat 

jòniques a les costes orientals del Mar Egeu (Dandamayev, 1989, p.96). Són 

comprensibles, llavors, les dificultats afrontades pels governants de l’Imperi a l’hora 

d’unificar els sentiments i les cultures conquerides, que no només estaven ressentides 

amb els seus conqueridors sinó que sovint compartien “conflictes” amb els seus antics 

veïns. 

 

Tanmateix, aquesta tasca que estic a punt de dur a terme a continuació no és tan senzilla 

com podria semblar, ja que s’enfronta a una problemàtica titànica, la historiografia. Si 

bé normalment les fonts bibliogràfiques són la millor eina de l’historiador, hi ha casos 

en què aquestes presenten dificultats addicionals. Aquest n’és un. El principal problema 

és que la majoria de fonts disponibles sobre l’Imperi Aquemènida, ja siguin primàries o 

secundàries, es basen en o van ser escrites per autors grecs de l’època o de segles 

posteriors. Hom podria pensar que en aquells temps i encara més durant l’etapa 

hel·lenística importaria per sobre de tot la transmissió d’una història objectiva. 

Desafortunadament, no és el cas. Com diu la coneguda frase que a tants personatges 

històrics s’ha atribuït: “la història l’escriuen els vencedors”. I el cas que ens ocupa no és 

pas una excepció. Les tensions entre els “grecs” i els “perses”, així com la victòria 
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d’Alexandre sobre l’Imperi Aquemènida (acompanyada de l’eliminació de moltes fonts 

de l’època i la destrucció de la capital fundada per Darios I, Persèpolis,
4
 l’any 331 aC) 

afecten directament a gran part de la historiografia sobre l’Imperi Aquemènida, ja sigui 

influint les fonts primàries gregues i, conseqüentment, les secundàries o eliminant part 

de les fonts primàries perses. 

A més, es presenta una altra dificultat: l’escriptura cuneïforme no va ser desxifrada fins 

el segle XIX de la nostra era. No seria fins l’any 1835 que la troballa de la Inscripció de 

Behistun per part del britànic Henry Rawlinson permetria desxifrar l’escriptura i, per 

tant, traduir les fonts primàries del passat (Olmstead, 1938, p.392). No ens ha de 

sorprendre, doncs, que la historiografia sigui majoritàriament hereva dels textos grecs 

antics i no pas de les inscripcions perses. No obstant això, no és quelcom inevitable. 

Amb el pas del temps, s’han publicat nombrosos llibres, articles i estudis diversos sobre 

l’Imperi Aquemènida basats en fonts primàries aquemènides, fent que es compleixi la 

segona part de la frase del paràgraf anterior: “el pas del temps també dóna veu als 

vençuts”. És en aquesta etapa de revisió de la història en què s’emmarca el meu TFG, 

intentant discernir la versió persa de la grega. Tanmateix, no puc afirmar que parli de la 

realitat, ja que és ben sabut que la objectivitat, especialment en el passat, és relativa. 

Comencem, doncs, amb la història alternativa de l’Imperi Aquemènida i el seu llegat. 

2. El model de conquesta aquemènida 

 

Abans de començar amb l’apartat en qüestió, volia fer un petit incís dedicat al lector. El 

nostre punt de vista marcadament occidental posseeix moltes idees preconcebudes i 

sovint alguns prejudicis respecte el concepte “imperi”. Al cap i a la fi, durant els darrers 

segles hem estat testimonis de polítiques imperials molt diverses i, fins i tot, es comet 

l’error d’equiparar característiques dels estats-nació moderns amb les dels imperis 

antics. Prego al lector que a l’hora de llegir aquest TFG i, especialment, aquest primer 

apartat es deslliuri del bagatge que duu a sobre, ja que a l’Edat Antiga i a l’Orient 

Pròxim la realitat dels imperis no pot ser comparada amb l’actual. En molts casos, no es 

va produir centralització del poder polític, supressió de les realitats perifèriques o, fins i 

                                                           
4
 Dos successos que van de la mà, ja que moltes inscripcions reials estaven i estan gravades als edificis 

del complex de palaus de Persèpolis, o del que en queda (Livius, 2004). 
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tot, uniformització a nivell cultural, lingüístic i religiós (Briant, 2002, p.1), com es veurà 

a continuació a través de l’exemple de l’Imperi Aquemènida.  

2.1. Cir II i la fundació de l’Imperi 

I am Cyrus, king of the world, great king, mighty king, king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king 

of the four quarters, the son of Cambyses, great king, king of Anšan, grandson of Cyrus, great king, king 

of Anšan, descendant of Teispes, great king, king of Anšan, of an eternal line of kingship, whose rule 

Bêl and Nabu love, whose kingship they desire for their hearts' pleasure (Pritchard, 1969, pp.315-316).  

Ara sí, comencem aquest apartat tractant el model de conquesta de l’Imperi 

Aquemènida i, concretament, les diferents teories sobre la seva creació i el paper que 

Cir II hi jugà. La fundació del que posteriorment seria anomenat Imperi Aquemènida se 

situa en un passat extremadament remot i llegendari, motiu pel qual la bibliografia que 

en parla és escassa i subjecta a discrepàncies. Tanmateix, fonts com el Cilindre de Cir 

(veure Annex 1) i la Inscripció de Behistun de Darios I han resultat ser crucials per 

entendre allò succeït. Començarem contextualitzant la regió on es va desenvolupar 

aquest conjunt de clans que més endavant serien unificats sota Cir II. 

Segons sembla, diferents unitats tribals perses van començar a ocupar territori elamita
5
 

entre el I i el II mil·lenni aC (Dandamayev, 1997, p.1). Concretament, es van establir a 

l’actual província iraniana de Fars i també a la regió muntanyosa de la serralada del 

Zagros, tot i que la connexió entre ambdues zones no està clara (Waters, 2014, p.19-20). 

Fos com fos, aquesta “ocupació” es devia produir de manera pacífica, ja que consta que 

els elamites no es van oposar a que les tribus perses s’assentessin dins del seu territori. 

Tanmateix, quin fou el motiu de la no-oposició per part dels elamites a la “invasió” 

persa? Doncs és ben fàcil. El conglomerat elamita es trobava ja en una etapa decadent,
6
 

situació que impedia un control efectiu de les fronteres contra grups més forts. 

Per consegüent, conjuntament amb el debilitament de l’entitat, van arribar les primeres 

dinàmiques de distinció de les tribus perses respecte la resta de poblacions iranianes de 

la zona (Campos Méndez, 2006b, p.24). És per aquest motiu que a fonts primàries com 

el Cilindre de Cir ja es parla dels seus avantpassats com a reis,
7
 concretament d’Anšan.

8
 

                                                           
5
 Una mena de federació de regnes situada al sud-oest de l’actual província iraniana del Khuzestan, amb 

capital a Ecbàtana (Vallat, 2011). Seria dominada per diferents dinasties, incloent la dels medes, que 

governarien seguint un model de regnes tributaris (Dandamayev, 2006).  
6
 Anomenada per la historiografia com a Període Neo-Elamita (1100-540 aC). 

7
 Pertanyents a la família reial aquemènida, que rebia aquest nom en honor al seu llegendari fundador 

Aquemenes (s. VIII-VII aC) (Badía Montalvo, 2016, p.279). 
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De totes maneres, tot i el seu estatus regi sobre el paper, una gran quantitat de fonts 

testimonien que en realitat es tractava de poc més que súbdits primer dels elamites, 

després dels assiris i més tard dels medes (Dandamayev, 1997, p.6). 

Més endavant, a la debilitat creixent dels medes, nous governants d’Elam, s’hi sumarien 

certes tensions entre Anšan i Ecbàtana, alimentades pel fet que els perses ja es 

consideressin a si mateixos reis. Aquesta situació volàtil propiciaria un canvi en les 

relacions entre els medes i els perses. 

Amb l’excusa de l’enviament d’una expedició de càstig contra Cir II, aquest es va 

rebel·lar contra els medes, va unir les tribus perses de la zona i es va aliar amb un dels 

regnes veïns, Babilònia, per tal de reemplaçar Astiages
9
 com a rei del territori en 

possessió de l’imperi neo-elamita (Campos Méndez, 2006b, p.26). Tanmateix, no es 

produí una eliminació del sistema de govern i administració dels medes ni de la seva 

llengua, sinó que Mèdia es convertí en una nova incorporació a l’entitat aquemènida, 

dinàmica comuna entre els imperis antics d’Orient Pròxim (Dandamayev, 1997, p.19). 

Per tant, és molt important entendre que l’arribada al poder de Cir II no constitueix una 

substitució a tots els nivells sinó, senzillament, un canvi de lideratge acompanyat de 

l’adopció de les pràctiques d’anteriors governants, sense modificar l’estructura de 

poder. Conseqüentment, algunes de les polítiques i decisions que es veuran al llarg del 

TFG que facin referència a l’administració i la “tolerància” provindran, en alguns casos, 

de comportaments heretats de medes, elamites, assiris o altres entitats prèvies al 

sorgiment de l’Imperi Aquemènida, el nou vehicle cohesionador de la diversitat cultural 

del Creixent Fèrtil
10

 (Campos Méndez, 2006b, p.24). 

Un cop realitzada la contextualització territorial i cultural de l’origen de l’Imperi 

Aquemènida, no està de més dirigir el focus d’atenció cap a un dels personatges més 

cèlebres del Pròxim Orient, Cir II el Gran. Donat el tarannà llegendari de la figura de 

Cir II, és comprensible que circulin una gran varietat d’històries i mites relacionats amb 

la seva persona i la seva vida. Són tantes les fites que se li associen que sovint resulta 

                                                                                                                                                                          
8
 Regne que rebia el nom de la seva capital, conquerida per l’avantpassat de Cir II, Teispes (675-640 aC). 

Esdevindria el punt de partida i centre neuràlgic de l’expansió persa, almenys fins la construcció per ordre 

de Cir II i Darios I de les urbs de Pasargadae i Persèpolis, respectivament. 
9
 A qui algunes fonts identifiquen com a avi de Cir II. 

10
 Terme encunyat per l’arqueòleg estatunidenc James Breasted per denominar una regió amb una 

importància històrica crucial per tal de comprendre esdeveniments propis de la revolució neolítica com 

l’agricultura o la domesticació de certes espècies animals. La seva rellevància també deriva dels grans 

rius que comprenen les seves terres: el Nil, el Jordà, el Tigris i l’Eufrates. 
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difícil discernir entre realitat i ficció. Siguin fonts perses, gregues o fins i tot bíbliques,
11

 

no és estrany trobar-se amb contradiccions que aparegueren extremadament d’hora.
12

 

Tanmateix, totes les històries coincideixen en un element: sense Cir II l’auge de 

l’Imperi Aquemènida no s’hagués produït o almenys no en la mateixa magnitud. És 

comprensible que, a una regió tan antiga com el Creixent Fèrtil, es desenvolupessin 

tants regnes i imperis. El que és més difícil d’imaginar és com un vassall d’un dels 

quatre imperis més importants de la zona va aconseguir sotmetre tres d’aquestes 

potències al llarg del seu regnat, concretament Mèdia, Lídia i Babilònia (Dandamayev, 

1997, p.14). Segons la historiografia que ens ha arribat, Cir va destronar els medes al 

voltant de l’any 550 aC, va derrotar el Regne de Lídia i absorbir Àsia Menor el 546 aC 

i, finalment, va entrar a la famosa Babilònia de Nabònides el 539 aC (Curtis, 2005, 

p.12). L’únic gran regne de la zona que es va resistir a l’aventura conqueridora de Cir 

fou Egipte que, com veurem més endavant, va sucumbir al seu fill, Cambises II. 

També és cert que Cir II no es va limitar a la conquesta dels grans imperis de la zona, 

sinó que també va dirigir la seva atenció cap a altres petits regnes que no havien estat 

inclosos a cap gran unitat política fins el moment, com fou el cas de Pàrtia, Dranguiana, 

Ària, Bàctria i Escítia (Badía Montalvo, 2016, p.282). 

Tots els territoris conquerits per l’Imperi Aquemènida serien tractats amb permissivitat, 

només amb la intenció d’unificar-los administrativament. Cada poble seria capaç de 

mantenir el seu sistema de govern, llengua i fins i tot religió (Schmitt, 2011). 

Finalment, aquesta brillant carrera militar seria aturada en sec per la mort del monarca 

aquemènida. Tanmateix, de la mateixa manera que la seva vida i obra foren subjectes a 

mites i llegendes, amb versions molt diferents en funció de l’historiador, la seva mort no 

va ser pas una excepció, motiu pel qual trobem algunes contradiccions. Les que més van 

destacar situaven la seva mort lluitant contra els massagetes de la reina Tomiris, contra 

la tribu escita dels dahes o contra els derbices (Dandamayev, 2011a). Fins i tot, 

Xenofont li concedeix una fi pacífica al llit, lluny de la batalla (Xenofont, VIII, 7). Fos 

                                                           
11

 Se l’esmenta múltiples vegades a la Bíblia Hebrea (veure Annex 2), especialment per conquerir 

Babilònia, alliberar la població jueva i permetre que tornessin a la terra promesa per reconstruir el Temple 

de Jerusalem (Ezra, 1:1-8). 
12

 Heròdot afirma que coneixia quatre històries diferents sobre l’arribada al poder de Cir i Xenofont 

defensa que hi havia una multiplicitat de versions ja entre els segles V-IV aC (Dandamayev, 1997, p.11). 
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com fos, l’Imperi no acabaria amb el seu fundador, sinó que els seus successors, 

començant per Cambises II, ampliarien el seu llegat. 

2.2. L’expansió de l’Imperi 

Says Darius the king: These are the countries which came to me; by the grace of Auramazda, I became 

king of them; ‒Persia, Susiana, Babylonia, Assyria, Arabia, Egypt, the (lands) which are on the sea, 

Sparda, Ionia, [Media], Armenia, Cappadocia, Parthia, Drangiana, Aria, Chorasmia, Bactria, Sogdiana, 

Ga(n)dara, Scythia, Sattagydia, Arachosia, Maka; in all (there are) 23 countries (Tolman, 1908b, p.8). 

Aquest fragment de la Inscripció de Behistun és una llista de totes les terres que 

pertanyien a l’Imperi Aquemènida quan Darios I el Gran va pujar al tron l’any 522 aC. 

Es tracta del registre de províncies més antic de la literatura iraniana (Schmitt, 2011). 

Tanmateix, la seva importància no només radica en la seva antiguitat, sinó també en la 

capacitat d’il·lustrar l’abast de l’Imperi en el seu zenit. El seu poder s’expandiria per 

terra i mar, arribant a racons desconeguts fins llavors. No només mitjançant la 

conquesta, sinó que la fama i influència dels perses assoliria el nord de la Península 

Aràbiga i la creixent Macedònia (Pisa Sánchez, 2011, pp.22-24). Foren molts els que 

van haver de sotmetre’s al domini aquemènida i molts més encara els que van aprendre 

a témer el nom dels seus governants. Tot això, fruit d’una segona expansió que començà 

durant el regnat del primogènit de Cir II, Cambises II (530-522 aC). 

L’any 525 aC, Cambises inicià la invasió d’Egipte. En plena primavera, va aconseguir 

vèncer els egipcis a Pelúsion, obligant-los a retirar-se a Memfis. No obstant això, abans 

que l’estiu donés pas a la tardor, l’emperador aquemènida ja havia sotmès el regne i fet 

que els libis i les ciutats gregues de Cirene i Barca es rendissin voluntàriament 

(Heròdot, 3.13.3-4). Només llavors fou coronat mitjançant el protocol faraònic com a rei 

de l’Alt i el Baix Egipte (Dandamayev, 1990). En definitiva, en poc temps aconseguí 

sotmetre l’últim bastió que s’oposava a la dominació persa sobre la totalitat del Creixent 

Fèrtil. L’Imperi Aquemènida ocupava amb fermesa els tres continents coneguts i havia 

aconseguit sotmetre incomptables pobles i regnes. Tanmateix, no tot van ser victòries 

glorioses i expansionisme efectiu. Les ànsies de poder i conquesta s’estancarien a dos 

fronts, l’africà i l’europeu. 

Al continent africà, l’ímpetu posterior a la victòria sobre Egipte li sortiria car a 

Cambises II, que intentaria dur a terme dues expedicions per tal de sotmetre nous 

territoris. En primer lloc, va enviar un contingent contra l’Oasi d’Amón, altrament 

conegut com a Oasi de Siwa. Desafortunadament per als perses, el contingent va 
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desaparèixer durant una virulenta tempesta de sorra (Dandamayev, 1990). En segon 

lloc, l’emperador va liderar l’exèrcit per tal de sotmetre Núbia. Va ser capaç de 

conquerir-ne l’extrem septentrional, però es va veure obligat a retirar-se per dos factors: 

l’alt nombre de baixes i una revolta a Egipte, dinàmica que es repetiria en un futur. 

En definitiva, Cambises II va topar amb uns impediments que Cir II no havia 

experimentat. Ja fos per factors relacionats amb l’aridesa dels deserts africans o amb la 

bel·ligerància de certes tribus locals, la política expansionista de l’imperi a aquella zona 

es basaria en excavar trinxeres i detenir l’avenç, ja que eren territoris poc profitosos 

econòmicament i agrícola, a diferència d’Egipte. 

Però aquestes ànsies de conquesta no es veurien només en Cambises II, sinó també en 

Darios I, el seu successor. Tot i dominar la totalitat del Creixent Fèrtil, els grecs seguien 

sent una gran potència comercial i marítima mediterrània (Badía Montalvo, 2016, 

p.283). Així doncs, més que per una rivalitat ideològica amb els habitants de la 

Península del Pel·loponès, Darios estava interessat en les polis gregues per un sol 

motiu: eren les úniques que impedien el seu control complet de la navegació i el comerç 

marítim al Mediterrani Oriental. I el sobirà persa partia d’una situació de força, ja que 

Cir II havia conquerit les polis de l’Àsia Menor i el mateix Darios s’havia expandit per 

Tràcia, on es trobaven moltes de les colònies d’Atenes, una de les candidates a liderar la 

resistència grega a les ànsies de poder aquemènides (Sáez Geoffroy, 2012, p.13). El 

control d’algunes de les colònies ateneses havia debilitat la polis i, alhora, aplanat el 

camí per a envair la “Grècia continental”. 

El primer intent d’invasió persa arribaria l’any 490 aC. Gairebé assoliria Atenes, tot i 

que durant la mitificada batalla de Marató els grecs aconseguirien derrotar “l’amenaça 

oriental” i truncar el seu intent d’expansió. Vençut però no rendit, Darios prepararia una 

segona invasió però la seva mort l’any 485 aC faria que qui l’hagués de dur a terme fos 

el seu fill, Xerxes. Ara sí, l’Imperi Aquemènida aconseguiria sotmetre tota la Grècia 

Central però el jove rei es veuria obligat a cancel·lar la campanya degut a la derrota a 

Salamina de la flota persa, encarregada d’abastir l’immens contingent (Sáez Geoffroy, 

2012, p.13-14). 

Seria en aquest moment en què l’Imperi Aquemènida, sota el just govern de Xerxes, 

firmaria un tractat de pau amb les polis, representades per Atenes, i es limitaria a 

mantenir els seus territoris, posant punt i final a l’etapa d’expansió. Tanmateix, no seria 
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la fi de l’Imperi, sinó que donaria pas a una nova etapa que, a diferència del que ha 

afirmat part de la historiografia, no es caracteritzaria per un estancament de la 

civilització sinó per un floriment a nivell cultural, una millora de l’estructura 

administrativa i la construcció de nova infraestructura, canvis ja introduïts per Darios I. 

2.3. Nous territoris, noves problemàtiques 

There was one, Gaumâta by name, a Magian [...] he made Persia rebellious; there (was) one, Atrina by 

name, a Susian [...] he made Susiana rebellious to me; there (was) one, Nidintu-Bêl by name, a 

Babylonian [...] he made Babylon rebellious; there (was) one, Martiya by name, a Persian [...] he made 

Susiana rebellious; there (was) one, Phraortes by name, a Mede [...] he made Media rebellious; there 

(was) one Citra(n)takhma by name, in Sagartia [...] he made Sagartia rebellious; there (was) one Frâda by 

name, a Margian [...] he made Margiana rebellious; there (was) one, Vahyazdâta by name, a Persian [...] 

he made Persia rebellious; there (was) one, Arakha by name, an Armenian [...] he made Babylon 

rebellious (Tolman, 1908b, p.29). 

Aquest altre fragment, extret de la Inscripció de Behistun de Darios I el Gran, enumera 

per ordre cronològic els líders de les principals revoltes que van produir-se contra la 

inicialment fràgil unitat territorial de l’Imperi Aquemènida.
13

 Hom podria pensar que 

són molts alçaments de la població i/o els nobles per tractar-se d’un sol període de 

temps i un sol governant. Tanmateix, cal tenir en compte dos factors. 

En primer lloc, que l’etapa que comprèn el regnat de Darios I (522-486 aC) va ser 

extremadament convulsa, especialment al seu inici. Això es va deure a què la successió 

de poder entre Cambises II i Darios I, que va coincidir amb la primera revolta 

enumerada a la llista,
14

 no va ser pas pacífica ni d’acord amb la usual transmissió de 

poder de pare a fill. En canvi, fos quin fos el motiu de la mort de Cambises II (com en el 

cas de Cir II existeixen versions contradictòries), la certesa és que va generar un buit de 

poder que escapçava el gegant persa i amenaçava amb posar punt i final a la breu i 

exitosa aventura dels aquemènides. 

En segon lloc, a més de la temporal inestabilitat respecte qui ocupava el tron de 

l’Imperi, un altre inconvenient encara més greu posava en perill l’entitat aquemènida: la 

desproporcionada extensió de les seves fronteres. Aquest ens, despreocupadament 
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 De fet, abans d’aquesta llista de cabdills i revoltes, s’expliquen amb tot luxe de detalls els fets i com 

s’acabà sotmetent els rebels. 
14 Un magus, terme referent als sacerdots de Zoroastre, anomenat Gaumâta va assumir el lideratge de 

l’Imperi durant un temps, fingint ser el germà petit de Cambises, Esmerdis. No obstant això, Darios (que 

havia estat porta-espases de Cambises II), amb el suport d’altres nobles, s’alçà contra Gaumâta i, després 

de derrotar-lo, pujà al tron i fou coronat rei de reis (Tolman, 1908b, p.35).  
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ampliat durant els regnats de Cir II i Cambises II, patia a molts nivells i necessitava 

reformes urgents si volia perllongar-se en el temps. 

Els motius que apareixen a les fonts perses de l’època sobre les revoltes són de caire 

simbòlic i tracten els rebels com a infants enrabiats sense motiu:  «These (are) the 

provinces which became rebellious; the Lie made them rebellious so that these deceived 

the people; afterwards Auramazda gave them into my hand; as was my will so [I did] 

unto them» (Tolman, 1908b, pp.29-30). El punt de vista que Darios adopta a la 

inscripció de Behistun culpa a individus en concret d’instigar revoltes que, en realitat, 

foren provocades per mancances del millorable sistema administratiu persa. 

A continuació, tractaré els casos d’algunes de les revoltes més importants o destacables 

que es van dur a terme durant el regnat de Darios I, a més d’intentar discernir les 

veritables motivacions que van fer que els rebels s’alcessin en contra del poder imperial, 

que aplicaria dures represàlies fos quina fos la posició dels revoltats. 

Un dels territoris que més es va resistir a la dominació persa va ser la regió de Jònia, on 

es trobaven dotze polis gregues que havien caigut sota el “jou” persa amb la conquesta 

del regne de Lídia per part de Cir II. D’entre totes aquestes ciutats-estat, la única que no 

s’havia resistit al canvi en el poder a l’Àsia Menor havia estat la més important, Milet, 

ja que, en el seu moment, havia pactat una rendició condicional amb Cir d’esquenes a la 

resta de polis gregues de la zona (Albaladejo Vivero, 2005, pp.272-273). 

Sorprenentment, tot i el pacte preferencial amb els perses i la no-imposició cultural 

aquemènida, Milet fou la primera en aixecar-se contra l’Imperi, l’any 500 aC. 

Probablement, l’avenç dels perses per altres fronts del Mediterrani
15

 forçà Milet i les 

polis gregues d’ambdues costes del Mar Egeu a revoltar-se contra els perses i iniciar una 

guerra que duraria sis llargs anys (Shahbazi, 2012). 

Per suposat, Atenes i altres polis no van tardar en unir-se als rebels i van aconseguir 

unes primeres victòries a territori persa.
16

 Tanmateix, la superioritat marítima i les 

victòries inicials del contingent grec no serien suficients per aturar la màquina de guerra 

persa. El massiu exèrcit imperial acabaria esclafant les ciutats gregues a l’est de l’Egeu 

una per una, implantant mesures dràstiques i càstigs als revoltats. 
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 Entre els quals es trobaven la conquesta de Tràcia per Darios i el domini d’Egipte des de Cambises. 
16

 Sent el fet més important el saqueig de Sardes, l’antiga capital del regne de Lídia i en aquell moment 

centre administratiu de la satrapia que controlava l’Àsia Menor (Shahbazi, 2012). 
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Desviant el focus cap al sud, una altra zona que demostraria ser la més difícil de 

controlar per l’Imperi seria Egipte. Si bé els perses havien demostrat una gran tolerància 

envers els costums i la cultura egipcis, adoptant els seus déus i fins i tot la denominació 

de faraons, Cambises II havia comès un gravíssim error. L’aprovació d’un decret 

imperial que reduïa els impostos que els temples egipcis rebien (amb l’excepció de tres 

temples concrets, com es veurà més àmpliament al següent apartat) havia enfurismat la 

classe sacerdotal egípcia, que va saber influir la població i inculcar ànsies pel retorn a 

un passat gloriós. L’aixecament d’Egipte va ser vist pels perses com quelcom 

infinitament més greu que la revolta jònica, donat que el valor i el potencial del territori 

era molt superior, només comparable en aquell moment a Babilònia. 

Per últim, abans de passar al proper apartat, hi ha un cas paradigmàtic sovint silenciat 

per la historiografia que il·lustra la bona gestió que, en molts casos, l’Imperi 

Aquemènida dugué a terme per tal d’evitar problemes amb certes poblacions als confins 

de les satrapies. Es tracta del cas dels muntanyesos. 

Les fonts de l’època, especialment les gregues i posteriorment les romanes, titllen els 

muntanyesos de poc més que salvatges nòmades que es dedicaven a assaltar caravanes 

desprevingudes i vivien del saqueig de fèrtils i innocents poblacions a les terres baixes 

(Velázquez Muñoz, 2019, p.147). Aquesta barbarització dels habitants de la serralada 

del Zagros estava, en part, fonamentada en saquejos i incursions documentats.  

No obstant això, aquesta realitat tampoc era tan comuna com s’ha arribat a afirmar. Fos 

com fos, l’Imperi no podia permetre que les seves rutes no fossin segures, per molt 

aïllades que fossin les emboscades. A més, s’hi afegia una altra problemàtica que 

agreujava la situació, ja que els camins reials que unien dues de les capitals de l’Imperi, 

Persèpolis i Susa, discorrien per territori muntanyès (Velázquez Muñoz, 2019, p.148). 

El més senzill hagués estat intentar sotmetre militarment aquests clans de les 

muntanyes, tal com va intentar Alexandre el Gran. El fracàs del gran general macedoni, 

ignorant de la gestió persa, demostra el seu desconeixement d’aquella zona. 

A diferència del cas hel·lè, durant la totalitat de la dinastia aquemènida, no s’intentaria 

incorporar directament les tribus a l’Imperi sinó que es fomentaria la col·laboració entre 

les confederacions clàniques i l’emperador en persona, que es va arribar a postular com 

a interlocutor directe amb els mutanyesos. Addicionalment, fins i tot es pagarien tributs 

i es donaria regals a les tribus, tot i que no des d’una situació de submissió envers els 
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clans de la muntanya (Velázquez Muñoz, 2019, p.148). Aquesta realitat seria vista per 

la historiografia clàssica com un gest de debilitat del bàndol persa, però es tractava més 

aviat d’una constatació del poder del rei de reis, que es podia permetre concedir 

obsequis i tributs als muntanyesos “sense res a canvi”. El més important, però, és que 

l’estratègia va funcionar i una situació “d’hostilitat regulada” va regnar a la zona. 

Tanmateix, caldria puntualitzar que, amb la solidificació d’aquesta relació entre 

muntanyesos i aquemènides, sí que s’establirien certs favors per part dels clans, 

encarregats de mantenir la pau a les rutes que creuaven els seus territoris i, alhora, de 

proveir soldats per l’exèrcit persa (Velázquez Muñoz, 2019, p.158). 

Però encara resta una incògnita que requereix una resposta “interpretativa”. La 

diferència en el tracte envers els diferents “veïns” o súbdits de l’Imperi Aquemènida té 

una explicació senzilla, es deu a les diferències culturals i ètniques. Les noves 

problemàtiques provenen, en efecte, dels nous territoris. L’extensió de les fronteres 

importa, per suposat, però no cal oblidar que la gestió del potencial problema 

muntanyès té un component de similaritat entre els pobles involucrats. Compartien 

avantpassats, ja que els perses aquemènides també tenien un passat nòmada i uns 

origens conjunts. A més, és molt més fàcil tractar amb una societat clànica i amb una 

elit reduïda i tribal que no pas amb civilitzacions més complexes i avançades com 

Egipte o Babilònia, antics amos del Creixent Fèrtil. Tot conqueridor i imperi ha 

experimentat dificultats quan s’ha aventurat més enllà de la seva “regió cultural”. Quan 

Alexandre abandonà els territoris mediterranis
17

 i s’endinsà a Anatòlia i fins els confins 

indis del caigut Imperi, també experimentà molta resistència i condemnà les seves 

conquestes a una ràpida desintegració. Els perses es van arriscar expandint-se cap a 

l’oest, els macedonis cap a l’est i els romans cap al nord. La història es repeteix i, 

definitivament, els nous territoris comporten noves problemàtiques. 

En definitiva, fos amb puny de ferro o amb pactes, els aquemènides van saber apagar els 

focs de revolta i els potencials focus de violència als territoris de l’Imperi. L’aturada 

expansionista no va donar lloc a un període decadent, sinó que va possibilitar el reforç 

de la posició persa, l’aturada de dinàmiques que haurien pogut dividir i acabar 

definitivament amb l’autoritat i la unitat imperials i, finalment, la millora de les 
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 A Egipte i les polis gregues no va tenir tants problemes com els perses, segurament per similituds 

culturals conjuntes amb altres pobles del Mediterrani. 
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polítiques dels emperadors respecte una administració decadent i una infraestructura 

allunyada de les necessitats del moment (Kuhrt, 2001, p.94). 

Darios I i Xerxes, si bé van trencar la línia de successió d’Aquemenes, van demostrar 

ser vitals per evitar l’esfondrament d’un imperi expandit de forma heroica però alhora 

innecessària i despreocupada. Darios inicià aquesta dinàmica, tot i les preocupants 

revoltes que hagué de sufocar arreu de l’Imperi. I després, el seu fill Xerxes 

perfeccionaria les reformes del seu pare i contribuiria al manteniment de l’Imperi 

Aquemènida, una tasca molt més complexa que l’expansionisme de Cir II i Cambises II. 

2.4. El poder aquemènida 

When he came in his march to Thebes, he detached about fifty thousand men from his army, and directed 

them to enslave the Ammonians and burn the oracle of Zeus (Heròdot, 3.25.3). 

Un dels temes més delicats a nivell historiogràfic respecte l’Imperi Aquemènida és el 

del control de la població i la supressió dels “enemics” interns i externs (més enllà de la 

gestió militar de les revoltes tractada a l’apartat anterior). Ja a fonts primàries com les 

Històries d’Heròdot s’expliquen accions com la profanació del cos d’Amàsis II, últim 

governant d’Egipte abans de l’arribada persa (Heròdot, 3.16), l’assassinat dels 

governants de Memfis (ibíd., 3.27.3), així com dels sacerdots de la mateixa ciutat i 

altres ciutadans que participaven en un ritual al déu Apis (ibíd., 3.29.2) o profanacions 

de tombes i temples per tot Egipte (ibíd., 3.37). De fet, l’autor d’Halicarnàs no és pas 

una excepció. Moltes altres figures gregues de l’època i posteriors denuncien a les seves 

obres abusos envers la població civil i edificis religiosos arrel de guerres i revoltes 

contra la dominació persa.
18

 Alguns també acusen certs governants aquemènides d’actes 

atroços fins i tot en temps de pau.
19

 Aquests fets s’han documentat sobretot a les 

satrapies occidentals de l’Imperi, principalment a Egipte i a les polis gregues.
20
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  «It has an ancient temple constructed after the Egyptian manner, bearing many proofs of the madness 

and sacrilegious acts of Cambyses, who did very great injury to the temples, partly by fire, partly by 

violence, mutilating [in some] cases, and applying fire [in others]» (Estrabó, 17.1.27). 
19

 Amb especial intensitat es critica a Cambises, fill de Cir, i a Xerxes, fill de Darios. Normalment, al 

primer se’l titlla de boig i a ambdós se’ls atribueix quelcom que els grecs condemnaven per sobre de tot, 

la hibris, un intent de destacar i desafiar als déus que normalment acabava amb bogeria i un càstig diví. 
20

 Tant a les de Jònia, sota control dels perses des de les campanyes de Cir, com a les d’altres racons de 

“l’Hèl·lade”, especialment arrel de les Guerres Mèdiques. 
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Tanmateix, altres fonts de l’època expliquen una altra història que, tot i no ser 

completament incompatible amb la versió grega, sí que xoca en alguns aspectes.
21

 En 

aquest cas, les fonts primàries més importants són perses i egípcies.
22

 Més enllà dels 

escrits que refusen o posen en dubte les acusacions gregues, també existeixen un gran 

nombre de fragments i arxius que reflecteixen com, de manera estratègica, els 

aquemènides van dur a terme una aplicació del poder lluny de la tradicional concepció 

de violència i terror, dirigint «la sensibilidad común de una sociedad hacia la creación 

de necesidades y la manipulación de expectativas hacia posibilidades limitadas 

mediadas por el consumo y el control ideológico» (Castro Ballén i Carreño Cardozo, 

2010, p.294). El control de la propaganda, dels rituals i de la producció del coneixement 

va ser infinitament més important per a l’estabilitat persa que no pas el regnat del terror 

que caricaturitzen els grecs. 

Entre els episodis més famosos de repressió de la població civil per part dels 

descendents d’Aquemenes trobem els casos de la noblesa egípcia just després de la 

conquesta o el trasllat de poblacions jòniques com la de Milet. Primerament, l’estament 

nobiliari en temps d’Amasis, pel fet de no acceptar els termes de Cambises i assassinar 

els seus emissaris (Mendoza Sanahuja, 2016, p.77), va ser castigat i alguns dels seus 

membres executats pel fill de Cir. Segonament, les ciutats-estat jòniques van veure 

mantingut el seu status quo després de la caiguda del Regne de Lídia a mans del 

conqueridor de Babilònia. Seguien tenint certa autonomia i només se’ls exigia el 

pagament d’impostos al sàtrapa de Sardes (Olmstead, 1938, p.399). Milet, de fet, va ser 

la més afavorida pel pacte amb els perses i ocupava el lideratge de la regió durant el 

regnat de Cir. Tanmateix, en ser el focus de la Revolta Jònica i trair la confiança de 

l’Imperi (Sekunda, 1985, p.9), quan els perses van tornar-se a imposar sobre Jònia van 

traslladar part dels habitants de la urbs al Golf Pèrsic (Mendoza Sanahuja, 2016, p.72), a 

manera de càstig. 

Aquests exemples en temps de guerra i revolta contrasten amb les polítiques de l’Imperi 

Aquemènida durant els llargs períodes pacífics, més aviat equiparables a la concepció 

                                                           
21

 Si bé Heròdot, entre altres autors, afirma que Cambises va assassinar personalment un brau Apis (3.29), 

aquests fets no quadren amb les fonts egípcies, que afirmen que només un brau Apis, nascut l’any 26 del 

regnat d’Amàsis II, va morir en vida de Cambises quan aquest no es trobava a Egipte (Marković i Ilić, 

2018, p.92). A més, a l’estela per commemorar la mort de l’Apis apareix l’emperador persa a la manera 

faraònica i retent culte al brau (veure Annex 3). 
22

 Entre les quals destaca l’autobiografia escrita per Udjahorresnet, alt funcionari sota Amàsis, Cambises i 

Darios, del qual es parlarà en altres apartats per la importància de les seves accions i els seus escrits. 
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foucaultiana del poder. De les satrapies occidentals també ens arriben fonts que parlen 

del respecte a les comunitats de temples jòniques, i a la campanya d’identificació de 

Cambises i els seus descendents amb els predecessors faraònics.
23

 És veritat que el 

sacerdoci egipci va ser difícil de convèncer i que la política d’impostos de Cambises
24

 

fou un dels desencadenants plausibles de la primera revolta a la zona, però Darios, el 

seu successor, s’encarregaria de resoldre els pocs errors que podien enterbolir la bona 

imatge dels nous dominadors del Creixent Fèrtil.
25

 

Per entendre les seves mesures anacrònicament titllades de tolerants, de les quals es 

parlarà amb més profunditat a l’apartat de Multiculturalitat i Tolerància, cal introduir-se 

en el context de l’època i en com les diferents civilitzacions concebien les religions. En 

aquells temps, el vincle de respecte i temor entre la societat i les deïtats era indissoluble 

i atemptar contra aquest significava atacar els fonaments dels diferents pobles sotmesos, 

amb especial preponderància del cas egipci (Paura Bersán, 2018, p.125). 

Així doncs, qui volia controlar un territori havia d’evitar trencar l’estreta relació 

d’aquest amb les seves religió, cultura i llengua, entre altres, conceptes que Foucault 

denomina micropoders. I la manera de mantenir les relacions entre aquests poders era a 

través del manteniment o «la creación de normas, contratos, convenios, acuerdos, 

formas de propiedad» (Andrés Montúa, 2005). Els aquemènides van saber entendre i 

identificar alguns d’aquests punts claus a les societats que sotmetien, cosa que explica 

accions com el que Foucault anomena estatalització d’escoles i de l’educació (1979, 

p.118), com fou el cas de la restauració de l’escola de Saïs, capital de la vint-i-sisena 

dinastia i centre del culte a Neith, per part de Darios amb l’objectiu de guanyar els cors i 

les ments de sacerdots, nobles i el poble ras per igual. 

                                                           
23

 En prenant ces mesures le conquérant de l’Égypte cherche visiblement à se concilier l’opinion des 

vaincus. Il adopte, dans le même but, une titulature pharaonique […]. Il fait rendre aux sanctuaires de 

cette ville leur personnel et leurs revenus sacrés, ordonne d’y célébrer le culte et de présenter des libations 

à Osiris. Il se rend enfin en personne dans la cité royale de ses prédécesseurs indigènes pour se prosterner 

devant Néith et fait lui-même une grande offrande aux dieux de cette ville (Posener, 1936, p.170). 
24

 Il decreto di Cambise relativo ai templi ordinava che a tutti i santuari d'Egitto (con la sola eccezione di 

tre : quello di Mentì, quello di Wn-hm e quello di Pr-hapi-nu ai quali « si deve dare nel modo precedente 

»), dovessero essere diminuite le rendite che venivano date ai tempi degli dei all'epoca del faraone Amasi, 

delle quali Cambise ordinò (Bresciani, 1958, p.164). 
25

 De fet, seria aquest mateix emperador qui compensaria les accions del seu predecessor i pacificaria, en 

part, els sacerdots egipcis: «Il successore di Cambise giudicò che non poteva fare a meno del l'appoggio 

sacerdotale se voleva ottenere una unione durevole dell'Egitto con l'impero; il suo atteggiamento doveva 

procurargli il massimo favore dal sacerdozio e quindi dal paese tutto» (Bresciani, 1958, p.166). 
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Lluny de la convenient imatge donada pels grecs, els primers perjudicats per les males 

accions, deportacions i massacres de població civil foren els perses. Alguns dels 

episodis de destrucció de temples i suposada “intolerància religiosa”, amb la sonada 

excepció dels fets al voltant de la mort del brau Apis, parteixen d’informació verídica i 

contrastada però es deuen a climes de guerra i rebel·lió, en què els perses van trobar 

oportú fer exemple dels seus enemics o traïdors. Així doncs, i com es veurà més 

endavant, els fonaments del poder aquemènida se sostenien sobre els principis que ja 

havien regit altres regnes de la zona, la permissivitat envers les tradicions i 

particularitats locals, ja que la seva violació només aniria en detriment de l’estabilitat de 

la zona. 

2.5. La demonització dels perses 

Our enemies are Medes and Persians, men who for centuries have lived soft and luxurious lives; we of 

Macedon for generations past have been trained in the hard school of danger and war. Above all, we are 

free men, and they are slaves. There are Greek troops, to be sure, in Persian service — but how different 

is their cause from ours! They will be fighting for pay — and not much of at that; we, on the contrary, 

shall fight for Greece, and our hearts will be in it. As for our foreign troops — Thracians, Paeonians, 

Illyrians, Agrianes — they are the best and stoutest soldiers in Europe, and they will find as their 

opponents the slackest and softest of the tribes of Asia (Arrià, II, 7). 

Aquest fragment pertany a l’Anabasis Alexandri, obra de Lucius Flavius Arrianus. Es 

tracta de la font “més verídica” de les campanyes militars d’Alexandre el Gran. 

Suposadament, emula un discurs pronunciat per Alexandre abans d’una batalla, amb la 

intenció d’animar la tropa i aconseguir una empenta moral. No obstant això, els 

conceptes resulten tan anacrònics i, en alguns casos, falsos que resulta inverossímil.
26

 

Es tracta d’un cúmul de descripcions que responen únicament i exclusiva a 

l’Orientalisme inherent en l’autor i que ha perviscut fins l’actualitat. Aquest punt de 

vista, atribueix als grecs valors associats amb la virilitat, la raó, la civilització i la 

llibertat i, per contra, dibuixa els pobles orientals com a efeminats, irracionals, bàrbars i 

esclaus (Mendoza Sanahuja, 2019, p.81). 

La imatge grega que fonamenta el mite europeu actual ha estat construïda al llarg dels 

segles mitjançant l’enfrontament contra l’amenaça oriental, els “dolents” que tenen com 

                                                           
26

 S’hi titlla els perses de dèbils, incapaços de combatre les forces “unides” dels grecs. També se’ls 

caracteritza com a esclaus en contrast amb els homes lliures que lluiten contra l’amenaça oriental. Els 

mercenaris grecs al servei de Darios III combaten únicament per diners, mentre que els macedonis i grecs 

de l’exèrcit d’Alexandre lluiten per un concepte anacrònic de Grècia com a pàtria conjunta. 



22 
 

a únic propòsit acabar amb la “civilització occidental”. En aquest context, només resta 

lluitar fins la mort contra el despotisme persa. 

Valors com la tirania, la barbàrie i l’esclavitud s’adjudiquen a l’alteritat persa i oriental 

i, alhora, justifiquen la necessitat d’una guerra per “salvar el món”. En altres paraules, la 

resposta bèl·lica es converteix en «una herramienta legítima para defender el derecho de 

libertad de la amenaza persa» (Castro Hernández, 2013, p.84). 

I aquesta explicació tan simplista i allunyada de la perspectiva històricament objectiva 

ens ha arribat per un motiu molt senzill: l’escassetat de narratives històriques per part 

del “bàndol” persa en contrast amb l’abundància de fonts gregues que, sota aparença 

d’objectivitat històrica, expliquen el seu punt de vista sobre allò succeït. Per tant, no és 

estrany que els relats siguin definits per biaixos culturals, ideològics i, fins i tot, polítics 

(Xin, 2014, p.214). Vet aquí el martiri dels perses, que la seva història fos explicada per 

boca dels grecs, no rivals mortals, sinó enemics temporals i veïns mediterranis que, 

determinats per fets històrics interpretats subjectivament, ajudarien a transmetre una 

imatge tergiversada dels perses. 

Factors com la ràpida destrucció del conglomerat polític aquemènida per part 

d’Alexandre i els seus diàdocs serien suficients per associar l’Imperi Aquemènida amb 

la debilitat, la falta d’efectivitat a l’hora de governar i l’obsessió per destruir uns grecs 

que en realitat no suposaven un gran perill fins l’arribada dels macedonis
27

 (Kuhrt, 

2010, p.1). Realment coneixem el nostre passat o hem assumit moltes històries sense la 

necessitat de contrastar-les perquè al nostre punt de vista occidental ja li anava bé? 

En canvi, quan girem la nostra atenció cap a fonts d’altres pobles que també van estar 

en contacte o van ser sotmesos als perses, les cròniques no encaixen.
28

 Gran part de les 

fonts clàssiques referents a l’Imperi Aquemènida responen, per tant, a res més que 

conveniència, ja fos envers la totalitat de la seva història o alguns emperadors en 
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 De fet, ni tan sols versions tan acceptades com que els perses van ser els primers a atacar durant les 

Guerres Mèdiques poden mantenir-se en peu, ja que existeixen teories “recents” que indiquen el contrari: 

«The Persian account distinguishes between two kinds of aggression as between Greeks and Persians. 

First occurred a number of abductions; the second was initiated by the campaign against Troy (and would 

correspond to an advance from the casual adventures of traders to deliberate military raids)» (Wardman, 

1961, p.135). 
28 Il ressort de cet exposé que les tentatives d’accorder le témoignage des inscriptions hiéroglyphiques 

avec les récits d’Hérodote, de Diodore, de Strabon etc. n’ont pas donné jusqu’ici de résultats satisfaisants. 

Le règne de Cambyse, tel que les textes de ce recueil nous le font connaître, paraît avoir été plus sage que 

ne l’ont prétendu les auteurs classiques (Posener, 1936, p.175). 
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concret, com fou el cas de Cambises II, a qui es va acusar de boig i d’exercir un regnat 

de violència a Egipte.  

Des de la seva posició subjectiva, autors com Heròdot van parar més atenció a 

propaganda persa en contra del centralisme de Cambises i a contes falsos estesos per 

sacerdots egipcis ressentits perquè els seus temples rebien menys ingressos. No es pot 

afirmar que, més enllà del declivi dels impostos dels temples egipcis, el regnat de 

Cambises danyés de cap manera l’economia d’Egipte, tal com declaren múltiples fonts 

administratives i legals del moment (Dandamayev, 1990). 

Arribats a aquest punt no seria descabellat titllar alguns fragments de l’obra d’Heròdot, 

conegut com el primer historiador, de poc més que propaganda dirigida a entretenir el 

públic grec (Culotta, 2020, p.67). En el cas de la propaganda egípcia és obvi. L’objectiu 

era probablement reforçar la identitat egípcia per recuperar el control del regne 

mitjançant revoltes que restablissin la posició de nobles i sacerdots ressentits. 

Tanmateix, podem trobar una excepció a aquest atac furibund per part de la 

historiografia grega: el cas de Cir II. A diferència de la resta dels seus successors, el 

fundador de l’Imperi seria contemplat per les fonts occidentals de l’època i posteriors 

com la representació del governant perfecte, especialment a través de la Cyropaedia de 

Xenofont. Una excepció d’entre tot el llegat de l’Imperi Aquemènida. Un sol governant 

respectat i lloat tot i els grans avenços, sobretot administratius, dels seus successors. El 

responsable d’una conquesta desenfrenada que expandiria de manera excessiva el 

territori persa però, alhora, lloat per occidentals i orientals, sense cap crítica a la seva 

aventura imperialista (Antela-Bernárdez i Zaragozà Serrano, 2020, pp.210-213) 

Resulta un fet sorprenent. Així doncs, els mèrits de Cir II i els demèrits dels seus 

successors s’anirien transmetent a través dels segles, adquirint en alguns casos nous 

detalls inventats pels autors occidentals per tal d’accentuar la barbarització del poble 

persa. Només una certesa ens resta: Heròdot no és la millor autoritat del Pròxim Orient, 

sinó que, en aquest cas, l’arqueologia és la més fidedigna (Armayor, 1978, p.9). 

No obstant això, molts autors moderns segueixen basant-se en les fonts clàssiques 

gregues i perpetuen una imatge altament orientalista, fent paral·lelismes entre els actors 

del passat i els seus successors del present. 
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No és estrany, llavors, que en la meva recerca de bibliografia sobre l’Imperi 

Aquemènida m’hagi topat més d’un cop amb afirmacions no només qüestionables, sinó 

impregnades d’aquest orgullós mite grec transmès des d’Heròdot i reconvertit pel 

discurs europeista. El cas següent n’és un exemple: «La victoria de Maratón sobre los 

ejércitos invasores persas quedó marcada como la constatación de la superioridad de la 

forma de gobierno, de la cultura y de la organización política helena frente a la amenaza 

que constituían los bárbaros persas» (Pisa Sánchez, 2011, p.89). 

Tanmateix, s’ha d’agrair que obres com aquesta posin de relleu la necessitat de revisitar 

les fonts que utilitzem i anar amb molt de compte quan tractem amb conceptes 

perillosament anacrònics com llibertat i democràcia o quan s’equiparen les victòries de 

l’antigor a les de la civilització occidental. Tot això, promogut per uns clàssics als que 

es dóna massa importància en comparació amb ciències com l’arqueologia, amb una 

enorme capacitat a l’hora d’estudiar la història antiga. 

S’ha de tenir en consideració que aquesta falta de veracitat no és només per la manca de 

fonts, sinó pel poc interès i la utilització de discursos excloents tant pels autors grecs del 

moment com pels contemporanis: «en la posición del Gran Rey con respecto a sus 

súbditos veían los griegos el despotismo más desolador, y en la fidelidad de las masas 

persas para con las casa reinante veían obediencia ciega» (Bengtson, 1972). 

Arribats a aquest punt, seria injust no esmentar l’altra part, tots els qui s’han esforçat per 

transmetre el passat més històricament verídic, autors com Briant o Dandamayev, 

màxims exponents de l’aquemenologia i defensors de la necessitats d’analitzar Pèrsia a 

través de les seves fonts i en el seu context, no com una mera oposició als grecs (Antela-

Bernárdez i Zaragozà Serrano, 2020, p.219). 

La seva és una tasca difícil, molt més que no pas sucumbir al discurs europeista i anti-

oriental que s’ha promogut des de fa segles a Occident. Són els veritables herois, 

historiadors entregats a transmetre informació contrastada amb diverses fonts. És una 

llàstima que no sigui el discurs que triomfi actualment i que la lluita contra l’alteritat 

estigui a l’ordre del dia en ple segle XXI. 
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3. El model d’infraestructura i administració aquemènida 

3.1. Les artèries de l’Imperi 

Says Darius the king: I am a Persian, from Persia I seized Egypt; I commanded to dig this canal from the 

Nile by name a river which flows in Egypt, to the sea which goes from Persia; afterwards this canal [was 

dug] thus as I commanded, and [ships] passed from Egypt by this canal to Persia as was my [will] 

(Tolman, 1908a, p.51) 

En poques dècades, Cir II, Cambises II i Darios I havien aconseguit crear un imperi 

immens. Aquest nou ens s’estenia a través de més de quatre milions de quilòmetres 

quadrats en tres continents diferents i amb desenes de milions de súbdits, que 

compartien una gran diversitat ètnica, lingüística i cultural (Elliot, 2020). No obstant 

això, l’aparent facilitat a l’hora de conquerir tots els territoris que conformaven l’Imperi 

contrastaria amb la dificultat, especialment a partir dels regnats de Darios i Xerxes, per 

mantenir tants territoris units sota una administració ferma i gràcies a una 

infraestructura efectiva. 

Amb aquesta finalitat, l’Imperi empraria estratègies tan diverses com l’establiment d’un 

sistema postal,
29

 l’ús de l’arameu com a lingua franca o l’estandardització d’un 

calendari conjunt (Colburn, 2017, p.874). Entre les mesures adoptades, una de les 

primeres tasques que els emperadors aquemènides van dur a terme a nivell intern va ser 

la d’establir línies de transport i comunicació que facilitessin el govern de les satrapies 

des de les diverses capitals de l’Imperi, és a dir, la construcció d’un sistema d’artèries 

que interconnectessin tots els territoris entre si i que minimitzessin els riscos de recórrer 

llargues distàncies. 

Comencem, tanmateix, amb uns casos més atípics que els coneguts camins reials. El 

transport fluvial i marítim seria una de les prioritats de l’administració aquemènida. El 

primer exemple es pot veure a la cita de l’inici de l’apartat, pertanyent a les Inscripcions 

de Suez.
30

 A prop d’on se situa el Canal de Suez en l’actualitat, ja en temps de Darios 

s’havia ordenat la construcció d’una canalització que permetés als vaixells poder 

navegar entre el Nil i el Mar Roig. L’estructura tenia aproximadament 140 quilòmetres 
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 «The roads also made it possible for high-speed communication to take place over long distances. The 

empire established a relay postal system that employed mounted couriers (known in Elamite by the term 

pirradazish). […] The estimate suggests that a pirradazish could cover approximately 230 km per day. 

This means that information could travel between Persepolis and Susa in a matter of days, and between 

Persepolis and Memphis in under two weeks» (Colburn, 2017, p.875). 
30

 Textos escrits en babiloni, egipci, elamita i persa antic a cinc monuments en commemoració de la 

inauguració d’un canal a Suez, per ordre de Darios I. 
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de llargada i 50 metres d’amplada, podent-se solcar en només quatre dies (Elliot, 2020). 

A més de la utilitat que tingué, i segueix tenint gràcies al canal modern, per al comerç 

mediterrani, també cal entendre la seva construcció en un marc en què era més senzill, 

ràpid i segur traslladar els impostos per mar que per terra,
31

 especialment en el cas d’una 

regió tan rica com l’Egipte de l’època. De fet, la inauguració del canal s’estrenà amb la 

partida d’Egipte d’una flota d’entre 24 i 32 vaixells carregats de tributs (Posener, 1936, 

p.180-181). A més, estratègicament també contribuiria a augmentar el domini persa 

sobre el Mediterrani Oriental i posar en risc la posició grega, més amenaçada per la flota 

persa (Sáez Geoffroy, 2012, p.11). 

Altres canalitzacions menors es durien a terme, especialment els coneguts com a qanats, 

conductes subterranis destinats a irrigar zones de conreu (Elliot, 2020). La seva 

importància radicava en el pes de l’agricultura dins de l’economia persa,
32

 així com 

l’expansió de terres conreables per nous territoris per tal d’ampliar la seva productivitat 

i, alhora, el profit que l’estat en treia, ja fos a través d’impostos o d’activitat comercial 

(Kia, 2016, p.29). 

No obstant això, quan es parla de comunicació i transport a l’Imperi Aquemènida és 

impossible no tractar la ruta reial persa que, tot i ser referida normalment com una sola 

“carretera”, incloïa en realitat un conglomerat de rutes diferents i amb destinacions 

variades.
33

 Tot i que el seu recorregut es coneix més a les satrapies occidentals, es té 

constància de la immensitat de la infraestructura.
34

 Si bé la intenció de la seva expansió 

per part de Darios era facilitar el reclutament i moviment de l’exèrcit i la recaptació 

d’impostos, el seu impacte va anar molt més enllà, promovent la interacció entre els 

pobles de les diferents regions i amb civilitzacions externes
35

 (Colburn, 2017, p.875). 

Per tal d’entendre la magnitud de l’obra, és rellevant destacar que certs trams de la ruta 

es dividien en diferents branques en funció de les estacions. Grans exemples són les 
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 No només els impostos, sinó que productes diversos i fins i tot mà d’obra egípcia serien traslladats per 

mar durant el període aquemènida (Klotz, 2015, p.5). 
32

 Amb especial preponderància de productes com la civada, el sèsam o, fins i tot, el conreu de vinyes i la 

producció de vi (Dandamayev, 2011c). 
33

 «The travel rations memoranda note destinations (conversely starting points) of travellers, so we can 

see that the roads reach to India (Pakistan), Aria, Bactria (both Central Asia), Carmania (modern 

Kerman), Media, Elam, Lydia, Babylonia, Egypt and the Syrian steppe» (Kuhrt, 2014, p.118). 
34

 Un dels exemples més paradigmàtics és l’existència d’estacions de pas a intervals regulars perquè els 

viatgers poguessin aprovisionar-se (Colburn, 2017, p.875). 
35

 Hi ha fins i tot qui ho considera un avantpassat de la Ruta de la Seda, convertint l’Imperi en una mena 

de zona de lliure comerç per on circulaven vidre d’Egipte, turquesa d’Àsia Central, tints i tèxtils del 

Líban, ivori d’Etiòpia, perfums d’Aràbia, etcètera (Kia, 2016, pp.29-30). 
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rutes entre Susa i Persèpolis o entre Parsa i la ciutat d’Isfahan i la província de 

Khorasan, ambdues fraccionades en tres camins. En el segon cas, la ruta occidental era 

utilitzada a l’hivern quan les altres dues eren impracticables i la del mig era la més 

recorreguda durant l’estiu (Mohammad-Taghi Imanpour, 2010, pp.93-94). A més de les 

carreteres que connectaven petites ciutats i pobles entre si, una altra gran ruta costera 

interconnectava les ciutats meridionals del Golf Pèrsic. 

Algunes de les fonts d’on s’ha extret part d’aquesta informació sobre la infraestructura i 

administració aquemènides són molt riques. Si bé els autors grecs clàssics són breus,
36

 

en aquest cas els documents administratius perses són molt exhaustius, amb especial 

importància dels Arxius de la Fortificació de Persèpolis.
37

 Aquesta compilació de prop 

de 20.000 tauletes d’argila data del regnat de Darios I, concretament entre els anys 13 i 

28 (Samuels, 2016, p.3). 

Tanmateix, tot i que el valor de la troballa és incalculable, algunes tauletes expliquen 

històries increïbles, com és el cas de segells
38

 i llistes d’alguns dels grups que van 

recórrer les carreteres reials, del seu origen i la seva destinació, a més de la data de 

concessió del permís. Un cas paradigmàtic són les set entrades a un diari administratiu 

de la ciutat de Kabaš (veure Annex 4), on es troben dades sobre grups que hi van passar, 

fossin mariners, tropes o fins i tot un missatger sota el nom de Rimadadda el ràpid 

(Henkelman, 2008, p.310). 

Així mateix, aquests testimonis
39

 també informen sobre el transport de treballadors 

(kurtaš)
40

 a diferents parts de l’Imperi, amb especial importància de Tamukkan (veure 

Annex 5): 
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 Heròdot es limita a destacar el transport d’aigua per regions àrides, com la ruta terrestre entre Palestina 

i Egipte a través del nord del Sinaí. En canvi, passa per alt els canvis de cavalls i missatgers per accelerar 

la comunicació i les estacions de descans dels camins reials (Tuplin, 2011, p.46). 
37

 «It records disbursements of foodstuffs and beverages to people engaged in imperial business at and 

around Persepolis, and its tablets bear impressions left by the personal or administrative seals of the 

people involved. The archive includes both individual transactions and summaries, in multiple languages, 

with thousands of different seals represented» (Dusinberre, 2013, p.11). 
38

 Aquestes autoritzacions segellades, anomenades halmi, normalment eren emeses per autoritats 

importants de l’Imperi, distingibles pel dibuix present als segells, entre les quals podem trobar els 

diferents sàtrapes, l’administrador en cap de Persèpolis, Parnakka, o el mateix emperador (Briant, 2012, 

p.192). 
39

 Concretament apareixen als anomenats journals, que l’expert americà Richard Hallock diferencia de la 

resta de tauletes. Tanmateix, Vollmers els identifica més aviat amb un comprovant: «A voucher, recalling 

basic office records, was prepared only when all supporting, signed documentation had been received. 

[…] They were prepared only when documentation was available and usually only when that 

documentation was properly authorized by means of sealed documents» (Vollmers, 2009, pp.98-99). 
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As appears from the above evidence, as many as 2,000 kurtaš may have been active at the 

building site(s) of Tamukkan at the same time. Not only skilled labourers, but human 

resources from all over the Empire were gathered at the Persian Gulf coast, underlining the 

scale of the efforts and, obviously, the Achaemenids’ great interest in developing the 

coastal region. Moreover, the efforts were not a novelty of Darius’ reign, but had already 

started under Cyrus, as appears from the Babylonian sources (Henkelman, 2008, p.309). 

Picapedrers, ebenistes i artesans de tota mena creuaven l’Imperi al servei del monarca, 

participant en la construcció de palaus, temples, canals i els mateixos camins que 

transcorrien. Tot això, a càrrec dels diferents sàtrapes aquemènides, encarregats de 

mantenir les existències de provisions pels viatgers que recorrien les rutes reials (Briant, 

2012, p.188). 

En definitiva, l’Imperi Aquemènida va aconseguir crear un sistema de comunicació i 

transport molt avançat per la seva època. Grans canals i petits qanats facilitaven la 

recaptació d’impostos, el reclutament militar i de treballadors qualificats i el comerç, 

així com l’expansió de les zones de conreu, tot amb l’objectiu d’enfortir l’economia 

persa. Les famoses rutes reials, amb intencions similars, encara testimonien una edat 

daurada i de contacte entre desenes de pobles diferents. No obstant això, difícil seria la 

tasca d’entendre tot aquest sistema circulatori sense conèixer els seus enllaços. 

3.2. Els nexes del sistema 

King Xerxes says: by the favor of Ahuramazda this Gate of All Nations I built. Much else that is beautiful 

was built in this Persepolis (Pârsâ), which I built and my father built. Whatever has been built and seems 

beautiful - all that we built by the favor of Ahuramazda (Xerxes, ca. 486-465 aC, 11-17). 

Aquesta inscripció a les ruïnes de Persèpolis, concretament de la Porta de totes les 

Nacions, m’ha semblat idònia per introduir aquest apartat. Així com el projecte de 

construcció de l’antiga ciutat, posteriorment destruïda per Alexandre el Gran, va ser 

compartit entre Darios i Xerxes, també ho va ser l’elaboració d’un sistema administratiu 

que unís tots els territoris de l’Imperi i alhora en respectés les diferències per tal de 

minimitzar el risc de revoltes i les despeses de gestionar aquella superpotència. I la peça 

clau d’aquell puzle eren les satrapies
41

 i les grans ciutats de la zona.
42

  

                                                                                                                                                                          
40

 «Workers designated as kurtaš/garda were originally workers on royal domains, but later the word was 

used to refer to any state worker in the archive» (Kleber, 2021). 
41

 Si bé anàlisis actuals a partir de les llistes de territoris de Darios apunten a una divisió grosso modo que 

classificava l’Imperi entre un centre i quatre regions perifèriques (veure Annex 6), dins de les quals es 

trobaven les diferents satrapies (Ohanyan, 2019, p.15). 
42

 En un principi, s’havia privilegiat per part de Cir Ecbàtana, Susa i la nova Pasargadae. Posteriorment, 

Cambises prioritzaria Babilònia i, encara més endavant, Darios les recuperaria totes i hi afegiria la recent 

fundada Persèpolis (Elliot, 2020). De fet, una pràctica comuna entre la reialesa aquemènida era el 

moviment nòmada regular entre les diferents capitals de l’Imperi, amb cort inclosa (Tuplin, 2011, p.48). 
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Les capitals de les satrapies tenien la tasca d’administrar la totalitat d’activitats que 

succeïen a la regió, com ara la recaptació d’impostos,
43

 l’emissió d’edictes imperials o 

la compilació dels arxius. Així mateix, cada capital tenia un palau que funcionava com a 

residència del sàtrapa i ocasionalment de l’emperador.
44

 Tot i la importància del paper 

del sàtrapa,
45

 a aquest l’acompanyaven dos oficials, «a secretary and a military 

commander, appointed by the king himself and answerable only to him» (Goodspeed, 

1899, p.252). 

Tanmateix, altres autors destaquen que el sistema imperialista antic es caracteritzava 

més aviat pel que Dusinberre anomena authority-autonomy model, teoria que s’allunya 

de les esferes d’influència i aposta per una major importància de les relacions a tots 

nivells entre les diferents poblacions de l’Imperi, cosa que explicaria la varietat de grups 

socials i d’individus com sacerdots o militars amb certa autoritat i autonomia sobre un 

determinat territori (Dusinberre, 2013, p.2). Més enllà de la teoria, la multiplicitat 

d’exemples sobre la varietat de sistemes de govern dins de l’Imperi crea un panorama 

aparentment caòtic. Monarquies hereditàries i tiràniques a la zona d’Anatòlia, 

comunitats de temples semi-autònoms a l’Àsia Menor, democràcies a certes polis 

gregues, un consell aristòcrata a Naxos, tribus àrabs
46

 o etíops liderades pels seus propis 

caps tribals, etcètera. 

En resum, cada província es va mantenir socioeconòmicament independent, gaudint de 

les mateixes institucions socials, estructura interna, lleis locals,
47

 tradicions, sistemes de 

pesos i mesures i, fins i tot, sistemes monetaris (Dandamayev, 1999, p.272). Tanmateix, 

seria un error associar aquesta diversitat a una debilitat del poder imperial. En canvi, és 

més encertat contemplar-ho com una oportunitat per facilitar l’elasticitat i sensitivitat 

entre el govern central i els seus súbdits sense deixar d’exercir un fort control (Kuhrt, 

2014, p.116). 
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 Als quals es podia afegir, en certes ocasions, les despeses econòmiques i alimentàries degudes al 

trasllat de la cort entre ciutats, a càrrec de les poblacions de la zona i alguns temples (Kleber, 2021). 
44

 Les úniques restes arqueològics d’aquestes construccions es poden trobar a Babilònia. Tanmateix, 

proves textuals situen altres palaus a Sardes, Ecbàtana i Bàctria, a més d’a ciutats que no eren capitals de 

satrapia com Memfis a Egipte i Daskyleion a l’oest d’Anatòlia (Kuhrt, 2014, p.114). 
45

 Si bé els sàtrapes i altres governadors eren majoritàriament iranians, trobem excepcions en casos com el 

del rei Syennesis de Cilícia o de governants de ciutats, que normalment pertanyien a ètnies locals per 

enfortir el vincle entre la població i l’Imperi (Tuplin, 2011, p.50).  
46

 El cas dels àrabs és paradigmàtic, ja que tenien una relació diferent amb l’Imperi. A canvi de guiar les 

caravanes entre Egipte, la Península Aràbiga i el Llevant Mediterrani, no havien de pagar impostos, sinó 

senzillament presentar un obsequi d’encens a l’emperador (Kuhrt, 2014, p.115). 
47

 Sempre que aquestes rebessin l’autorització reial després que els líders de la zona les presentessin a 

l’emperador aquemènida (Dandamayev, 1999, p.274). 
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No obstant això, aquest vincle no només s’exercia a través dels sistemes polítics, sinó 

també mitjançant mesures culturals, religioses i lingüístiques. Un gran exemple és el 

restabliment de l’Escola de Saïs, un centre dedicat a l’ensenyament de les arts curatives 

associat a un complex de temples, executat pel ja esmentat Udjahorresnet
48

 sota les 

ordres de Darios I. En aquest sentit, múltiples fonts primàries lloen l’actuació del 

successor de Cambises II, a qui descriuen com estudiós de teologia egípcia i destaquen 

el seu respecte per les antigues tradicions dels seus súbdits, motiu pel qual «at his death 

he was accorded equal honors with the ancient kings of Egypt» (Diodor Sícul, I, 95.5) i 

«he earned the unique Golden Horus name: “beloved of all the gods and goddesses of 

Egypt» (Klotz, 2015, p.5). 

Per contra, si bé a nivell cultural i religiós hi havia gran respecte per les identitats 

natives, com s’esmentarà extensament al següent apartat, a nivell lingüístic cal fer un 

breu incís. La ja complexa estructura administrativa seria molt pitjor si cada satrapia o 

regió de l’Imperi mantingués la seva llengua i fos l’escollida per les interaccions amb la 

metròpoli. És per això que els aquemènides van prioritzar unes quantes llengües per a 

les comunicacions entre els diferents territoris i el centre, entre les quals destacava 

l’arameu,
49

 que es convertí en lingua franca.
50

 Els seus usos anaven des de 

comunicacions diplomàtiques amb els veïns de l’Imperi, com ara les polis gregues 

incloent Atenes i l’aïllacionista Esparta, fins a la distribució de propaganda (Colburn, 

2017, p.875). Fins i tot mesures més enllà del que hom consideraria crucial per a la 

subsistència de l’Imperi, com ara l’estandardització del calendari babiloni,
51

 van 

contribuir a la fluïdesa del sistema administratiu aquemènida. 

En definitiva, cal abandonar la idea d’un Imperi Aquemènida amb nexes clars i 

inamovibles. Si bé el sistema de satrapies era l’oficial i les seves capitals tenien 

funcions administratives claus per al govern dels diferents territoris, la realitat persa es 

caracteritzava més per les excepcions que no pas per la norma. La multiplicitat d’ètnies, 

sistemes polítics, llengües, religions, cultures i tradicions feia realment impossible 
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 Com a part d’un seguit de mesures del pare de Xerxes amb l’objectiu de millorar l’organització interna 

d’Egipte i els seus nomós, tot això recollit a la Crònica Demòtica (Posener, 1936, p.175). 
49

 «The Egyptian satrap Arsames issued an Aramaic passport to his personal estate-manager allowing him 

to get provisions from counterparts in Babylonia, Assyria, and Syria» (Tuplin, 1987, p.111). 
50

 Tot i que val a dir que ja gaudia d’aquest estatus durant l’Imperi Neo-Assiri. Vet aquí una de moltes 

adopcions perses de característiques d’altres civilitzacions prèvies (Colburn, 2017, p.875). 
51

 «During the reign of Darius, however, a fixed 19-year cycle was established. This effectively 

standardized the calendar throughout the empire, making it possible to coordinate imperial activities 

across great distances» (Colburn, 2017, p.876). 
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centralitzar totalment l’entitat territorial aquemènida. Així doncs, els successors de Cir 

es van haver d’adaptar a les realitats locals i regionals, encabint-les en la mesura del 

possible dins d’un sistema que regularitzés l’emissió d’edictes, l’aplicació de lleis o la 

recaptació d’impostos. En aquest sentit, el suport de l’emperador a institucions locals 

com l’Escola de Saïs seria crucial per tal de guanyar-se l’opinió pública i el suport de 

les elits locals, un dels majors problemes de governants anteriors com fou el cas de 

Cambises II. Així doncs, un cop més, la tasca de Darios i Xerxes va demostrar estar a 

l’alçada de les circumstàncies, això sí, amb l’ajuda i el préstec de certs sistemes 

d’imperis anteriors com el Neo-Assiri. I un dels pilars que va enfortir les arrels de 

l’Imperi Aquemènida fou el seu sistema d’impostos i lleves. 

3.3. Impostos i lleves 

Day 25, month Kislimu, year 20, Darius the King. Remnant of payment of the woman Indukka, mother of 

Tutu, chief of merchants. 

1. 145/6  minas white silver submitted, evaluated at 14 minas, 18 shekels. 

2. 9 minas, 53 sheckels, second-grade silver = 9½ minas, ¾ sheckel. 

3. 5 minas, 3 sheckels, third-grade silver = 4½ minas, 3 sheckels (Cameron, 1948, p.201). 

Els impostos i les lleves militars recaptats i reclutades per l’Imperi eren la clau no 

només del funcionament de l’entitat aquemènida sinó també de la seva viabilitat. Sense 

taxes ni soldats els perses no haurien pogut construir grans infraestructures o conquerir i 

mantenir tants territoris. Per sort, almenys en el cas dels impostos, existeixen un seguit 

de tauletes que registren ingressos i despeses a nivell imperial i satrapal, especialment 

durant el regnat de Darios, l’arxiu del Tresor de Persèpolis. Un exemple és la cita de 

l’inici, fragment d’un text de l’arxiu en accadi cuneïforme que descriu el pagament d’un 

deute per part d’una particular,
52

 amb data del 30 de desembre de l’any 502 aC 

(Cameron, 1948, p.200). 

Tanmateix, la major part dels impostos no provenien de particulars, sinó de dues fonts 

diferents: les recaptacions a les satrapies i els beneficis dels dominis reials.
53

 No obstant 

això, a les seves Històries, Heròdot destaca una altra font d’ingressos de la qual s’ha 
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 En ser mare d’un cap de comerciants és possible que l’impost es correspongui amb els tributs que 

s’havien de pagar a les duanes establertes a les portes de les ciutats (mūṣu tax), als ponts (miksu tax) i als 

ports (kāru tax). Consistien en un percentatge dels béns transportats, normalment una tretzena part, i es 

pagaven en plata, rarament en espècia (Kleber, 2021). 
53

 «Royal domains existed throughout the empire: we have them attested in Egypt, Greater Syria, 

Babylonia, Iran, and Bactria-Sogdiana. Domains were households run by local administrators on behalf of 

the king, the queen, other members of the royal family, or high state officials» (Kleber, 2021). 
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parlat prèviament, els regals (dōra) de pobles perifèrics que no devien impostos als 

aquemènides, com els etíops (enviaven or, banús i vori cada 3 anys), els àrabs 

(realitzaven tributs anuals d’encens) o els còlquides (obsequiaven amb esclaus cada 5 

anys) (Heròdot, 3.91-97). 

Abans de seguir, però, és necessari estructurar l’economia aquemènida en quatre esferes 

diferents per tal de facilitar la comprensió del sistema. En primer lloc, trobem 

l’economia reial, responsable de l’encunyament de monedes,
54

 les importacions i 

exportacions, i les despeses de l’Imperi a grans trets. En segon lloc, l’economia 

“provincial”, encapçalada pel mateix sàtrapa, que estava relacionada amb la reial i 

recaptava en funció de la terra
55

 i a través de  béns diversos, comerç, ramats56 i altres 

recursos. En tercer lloc, l’economia que operava a nivell de ciutats, els ingressos de la 

qual provenien sobretot de les duanes i el comerç.
57

 Per últim, l’economia personal era 

la dels individus i era determinada per les terres en propietat i les oportunitats de negoci. 

I és en relació amb aquesta darrera esfera que trobem uns esdeveniments interessants 

que proliferaran amb el pas del temps en altres imperis. La importància dels impostos en 

monedes o espècia era clau, per suposat, però en un Imperi tan extens el bé més cobejat 

era la mà d’obra. Com s’ha esmentat amb anterioritat, milers d’artesans van ser 

contractats per construir i mantenir els grans palaus aquemènides.
58

 Però altres serveis 

que requerien gran quantitat d’individus també eren necessaris, com el militar. És en 

aquest context quan, per tal d’encoratjar l’allistament de soldats a tots els racons de 

l’Imperi,
59

 es va recórrer al sistema de terra a canvi de servei, prèviament utilitzat pels 

Neo-Babilonis: «At its heart lies the principle that the ruler gave land to individuals who 

had to render military and various civic services, often in addition to a small tax in kind 

                                                           
54

 Fou durant el regnat de Darios que s’establí un sistema monetari regulat, basat en part en el sistema de 

pesos i mesures babiloni: «Three kinds of royal pieces were used: a gold piece (daric), worth five dollars, 

and two silver pieces ‒ the stater, worth fifty cents, and the drachma, worth twenty-five cents» 

(Goodspeed, 1899, pp.252-253). 
55

 De fet, el tribut exigit a cada província depenia del potencial de cada satrapia i la quantitat de terres 

conreables (Dandamayev, 1999, p.276), evitant així casos d’abús fiscal i mantenint contentes a les 

satrapies més deficitàries (Sáez Geoffroy, 2012, p.10). Es cobrava l’impost mitjançant diners, pagaments 

en espècia i, fins i tot, «water and fish privileges» (Goodspeed, 1899, p.252). 
56

 El sacrifici de caps de bestiar no era només important per al consum de carn sinó també per les pells, 

usades dia a dia pels escribes (Hallock, 1973, p.321). 
57

 El sector mercantil va prosperar tant durant el regnat de Darios que es van crear cases de crèdit, 

públiques i privades, per a qui necessités capital per ampliar negocis (Elliot, 2020). 
58

 D’entre els quals els artesans que treballaven la pedra eren especialment cobejats per a l’elaboració de 

palaus com els de Persèpolis que, tot i ser en gran part construïts a partir de maons, requerien pedra de 

qualitat per a les seves plataformes i imponents columnes (Ortega Andrade, 1990, p.72). 
59

 Si bé rarament es va recórrer a destacaments de totes les satrapies per a un conflicte, amb l’excepció de 

la Segona Guerra Mèdica, per part de Xerxes (Dandamayev, 1999, p.276). 
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or later in silver» (Kleber, 2021). Es tracta d’un sistema més conegut pel gran públic a 

través de l’Imperi Romà, que adoptà aquesta mesura veient el seu èxit a l’hora 

d’estalviar-se un gran sou i, paral·lelament, d’habitar terres abandonades i assegurar-se 

un petit ingrés provinent de les diferents parcel·les. Tornant al cas persa, les terres eren 

identificades en funció del tipus de servei que requerien, «“bow-land” for archers, 

“horse-land” for cavalry-men and “chariot-land” presumably relating to chariot-drivers» 

(Kuhrt, 2014, p.116). 

Així doncs, tot aquest sistema era necessari per afavorir el reclutament en un exèrcit que 

ja de per si devia ser immens. En aquest aspecte, els autors grecs han incidit molt a les 

seves obres, destacant l’extrema dificultat a l’hora de reunir els exèrcits imperials 

(Briant, 2012, p.186) i aportant dades absolutament ridícules, exagerant el nombre de 

soldats. Per exemple, Heròdot descriu així les forces que Xerxes reuní per iniciar la 

segona campanya persa contra els grecs: 

There follows the list of ethnic contingents, serving in the infantry, cavalry, and navy 

[…]. Of each contingent, he reports the ethnic origin (Persians, Medes, Hyrkanians, etc.), 

the type of clothing they wear, and the weapons they bear […] All in all, Herodotus 

concludes, there were 1,700,000 infantry, 517,610 men on the different squadrons of the 

fleet, 80,000 cavalry, and 20,000 camel riders and charioteers from Arabia and Libya. 

Specialists in military history and logistics have forever questioned Herodotus’s figures 

[…]. But, whatever the number retained at the end, the historical problem remains the 

same: even if reduced by 25, 50 or 60 percent, would such an army have been capable of 

executing effective military manoeuvres, or would it have been condemned to irremediable 

ineffectiveness because of its diverse origin and lack of unity? (Briant, 1999, p.117) 

A més, l’autor d’Halicarnàs també esmenta la presència de capitans que lideraven 

contingents de mil i de deu mil homes. Sota el comandant en cap de l’exèrcit existien, 

segons el relat, 9 generals. I, finalment, per sota d’aquests es trobaven els sàtrapes, com 

a capitosts dels anomenats contingents ètnics (Bowman, 1970, p.34). És evident que els 

números aportats per Heròdot són, com a mínim, desproporcionats. De totes formes, el 

que ressalta l’historiador francès Pierre Briant a la cita anterior és preocupant, per molt 

que reduïm les xifres aportades pels grecs, de veritat podria ser un exèrcit tan gran 

viable estratègicament? Com podia el mosaic de contingents ètnics organitzar-se per 

vèncer destacaments inferiors en nombre però amb molta més facilitat de maniobra? 

És el mateix Briant qui respon a aquestes preguntes. Als exèrcits aquemènides no els 

mancava unitat, ni de bon tros. Primerament perquè la diversitat ètnica emfasitzada per 

Heròdot és en part fictícia. No obstant això, els diferents contingents ètnics no havien 

estat reclutats als seus territoris d’origen en motiu d’aquella guerra, sinó que els perses 
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tenien una mena de proto standing army repartit per guarnicions i colònies militars al 

llarg de l’Imperi: 

The original ethnic diversity of the contingents was thus balanced to some extent by several 

unifying traits and measures, such as the deeply rooted unity of the Persian elite contingents 

welded together by a common education, […] the adoption and use of (at least partially) 

common armament in military colonies, and the frequency of military reviews and 

exercises (Briant, 1999, 119-120). 

Un cop més, trobem trets que en general s’associen a altres civilitzacions i èpoques, 

com aquesta educació comuna similar a l’agogé espartana. Descartem, doncs, imatges 

d’exèrcits colossals amb unitats equipades de manera molt dispar, com si d’una 

desfilada militar es tractés. 

En conclusió, l’Imperi Aquemènida es va ajudar de contribucions d’imperis anteriors 

com el Neo-Assiri per tal d’establir un sistema d’impostos i lleves efectiu, que permetés 

a l’entitat persa recaptar impostos de diverses fonts, mantenir les seves quatre esferes 

econòmiques i, alhora, no caure en actituds abusives o exigir massa a certes províncies. 

Fins i tot, fidels al seu respecte pels pobles que habitaven dins l’Imperi i els veïns, van 

establir un sistema de tributs amb civilitzacions com els àrabs, etíops o còlquides. Així 

mateix, van marcar tendència i transmetre una mesura comuna als imperis antics 

orientals, el sistema de land-for-service. També van aconseguir mantenir un exèrcit a 

l’alçada de l’Imperi, amb una diversitat mai vista fins el moment però sense manca 

d’unitat i efectivitat, que s’assegurà de sufocar revoltes internes i de participar en les 

grans campanyes de conquesta. No obstant això, la imatge que ens ha arribat dels perses 

està marcada per acusacions de tirania i esclavitud, algunes de les quals sustentades en 

bibliografia grega. Hem oblidat l’herència dels perses? 

3.4. El llegat de l’Imperi 

Més de dos mil·lennis i mig han passat des que Cir II fundés el Primer Imperi Persa. La 

sorra del temps ha intentat esborrar les profundes petjades que aquesta entitat va deixar 

al nostre món però encara avui es recorden les contribucions que actualment marquen 

les nostres societats i, amb especial importància, el món Occidental,
60

 més deficitari de 

l’Imperi Persa i d’Orient que no pas de l’aïllacionisme dels antics grecs. Amb això no 

pretenc dir que tot el que s’ha explicat a l’apartat sigui genuïnament persa, sinó que 
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 «The Persian influence on European governance and administrative systems should also be mentioned, 

hence leaving a legacy found even in the modern administrative state of the West, including the United 

States» (Ali, 2001, p.539). 
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també s’ha de donar mèrit als predecessors dels aquemènides, Neo-Assiris
61

 i Babilonis, 

com a creadors de tendències que serien transmeses i adoptades per desenes d’imperis i 

regnes del futur.  

Es tracta, essencialment, d’un dels primers per no dir el primer “Imperi Universalista” 

(Fuentes Lofat, 2017, p.8). Un seguit d’emperadors que van aconseguir complir les 

seves aspiracions i aglutinar dotzenes de pobles, cultures i religions en un mateix ens. 

Però no només això, sinó que van establir una herència que passaria d’imperi en imperi, 

de perses a macedonis i de macedonis a romans, fins arribar a l’actualitat. Alexandre, 

per alguns l’últim emperador aquemènida, va necessitar les mesures i la infraestructura 

dels seus “predecessors” per mantenir el seu variat exèrcit unit en la campanya que el 

portaria fins a l’Índia
62

 o per desplaçar-se a través de l’immens territori que havia 

conquerit.
63

 Els romans heretarien també molts invents “orientals” creats o transmesos 

pels perses, com ara el sistema de land-for-service, esmentat a l’apartat anterior, que 

facilitava el reclutament de soldats per un imperi en contínua expansió, el pagament del 

salari als legionaris i la possibilitat d’habitar i treure benefici dels extensos territoris 

europeus, nord-africans i del Llevant Mediterrani. 

Tanmateix, també a Orient han tingut molta influència. Durant l’Imperi Sassànida es 

mantindrien moltes d’aquestes tradicions administratives, que serien transmeses als 

califats islàmics primer, i després als otomans i la Pèrsia Safàvida (Ali, 2001, p.535). 

Som hereus de Cir, de Cambises, de Darios i de Xerxes. Som hereus de la civilització a 

qui calumnien les nostres pel·lícules. I avui, més que mai, estem fallant al que ens van 

llegar. Europa i el seu creixent nacionalisme populista i xenòfob no podria estar més 

allunyat del que les civilitzacions orientals antigues van crear, si bé la majoria de 

mesures eren interessades, per suposat. Arribats a aquest punt, només ens manca 

analitzar aquest respecte per la cultura, les tradicions, les religions i les llengües dels 

diversos súbdits dels aquemènides, la no tan famosa tolerància persa. 
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 Amb crucials aportacions com la burocràcia, els impostos, la millora de la producció agrícola, 

l’estructura provincial, certes tàctiques militars, la jerarquia i etiqueta cortesana o el desenvolupament del 

sistema de comunicacions (Kuhrt, 2010, p.4). 
62

 «Alexander was confronted with a problem of truly imperial dimensions: how to have regular access to 

a source of elite infantry soldiers who were well trained on a model imposed by the central government. It 

seems much more reasonable to assume that he adapted for this purpose a pre-existing Achaemenid 

institution» (Briant, 1999, p.124). 
63

 «While Alexander opened roads in areas that had none or borrowed secondary routes to evade enemy 

positions, he generally took advantage of existing routes and logistical arrangements to allow the 

movement of groups, troops, and even the royal court from one part to another of the imperial territories» 

(Briant, 2012, p.188). 
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4. Multiculturalitat i tolerància aquemènida 

4.1. Anacronismes i primeres consideracions 

Per tal d’elaborar un anàlisi històric acurat i objectiu, és extremadament necessari 

matisar, abans de res, el títol d’aquest apartat i la càrrega conceptual que comporta. 

Concretament, la paraula tolerància, que s’ha evitat estratègicament al llarg de les 

anteriors pàgines, és un terme absolutament anacrònic que, si bé funciona per 

simplificar la tesi, ha de ser analitzat i contextualitzat. 

En particular, el discurs envers la tolerància religiosa i Cir com a campió d’aquesta es 

basa en pressuposicions parcial o totalment errònies. Per una banda, la tolerància 

religiosa com a tal no existia en l’antiguitat, sinó que els regnes i imperis en expansió 

havien de respectar les religions, extremadament lligades amb les diferents estructures 

de govern de cada poble, si volien mantenir els territoris conquerits (Campos Méndez, 

2006a, p.112). Per altra banda, la història de Cir té moments de respecte a certes 

confessions i moments de càstig per revoltes o resistència excessiva al seu lideratge, 

com amb qualsevol conqueridor de l’època (Spek, 2014, pp.235-236). A més, estem 

tractant amb potències politeistes, que en general tenien actituds més proclius a 

l’assimilació d’altres déus. No és coincidència que les grans polítiques de supressió i 

persecució religiosa de la història van provenir de forces normalment monoteistes.
64

 

En molts casos, les polítiques de permissivitat religiosa no eren genuïnes sinó que 

provenien de sol·licituds de particulars estudiades amb compte per les autoritats locals i 

de la satrapia.
65

 Tanmateix, propostes individuals podien tenir grans repercussions per 

l’Imperi, com és el cas de la famosa reconstrucció del Temple de Jerusalem. Permetre i 

aportar fons per aquesta obra va provocar el restabliment d’un culte que tributés (Olmo 

Lete, 2009, p.78) i l’assegurança de controlar un territori estratègicament crucial per les 

rutes entre el gruix de l’Imperi i Egipte (Milevski, 1990, p.19). 

Fins i tot les representacions artístiques i rituals de la monarquia aquemènida 

contribuïen a la imatge de tolerància que ens ha arribat, mitjançant iconografia que 
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 «The acceptance of foreign gods is shown clearly in the Hittite and Assyrian treaties, which end with 

curse formulas invoking deities from both sides, who will unitedly punish the treaty-breaking party. The 

relation between a ‘great king’ and his vassal kings was often laid down in treaties like these» (Spek, 

2014, p.241). 
65

 Per exemple, algunes negatives a permetre ritus com la celebració de la Pasqua per part dels jueus 

d’Elefantina no responia a un canvi de mentalitat religiosa sinó a circumstàncies socials o polítiques, en 

aquest cas, tensions amb el clero egipci de la zona (Campos Méndez, 2006a, p.116). 
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ressaltava la multiculturalitat de l’Imperi, així com la cooperació i assimilació de les 

diferents tradicions per part de l’emperador (Cool Root, 1997, p.230). En definitiva, una 

mena de proto-propaganda que exagerava l’existent pluralitat de les diferents satrapies. 

Quan es parla de permissivitat a l’Edat Antiga, tot respon a interessos polítics i socials. 

Si els regnes previs a l’auge de Cir ja duien a terme mesures similars, era imprescindible 

que l’immens Imperi Aquemènida imités els seus predecessors. Al cap i a la fi, si no 

s’hagués acceptat les cultures, religions i llengües dels pobles que el composaven, no 

estaríem parlant d’un imperi de més de dos segles. 

4.2. Un imperi multicultural 

King Xerxes says: “By the favor of Ahura Mazda, these are the countries of which I am king outside 

Persia. […] Media, Elam, Arachosia, Armenia, Drangiana, Parthia, Aria, Bactria, Sogdiana, Chorasmia, 

Babylonia, Assyria, Sattagydia, Sardis, Egypt, Ionians [...] men of Maka, Arabia, Gandara, Sind, 

Cappadocia, Dahae, Amyrgian Scythians, Scythians who wear pointed caps, Skudra, men of Akaufaka, 

Libyans, Carians, Ethiopians” (Jensen, 2021, p.55). 

Malgrat que les xifres varien substancialment, un gran nombre d’estudiosos situen la 

població de l’Imperi Aquemènida en el seu apogeu entre els 17 i els 35 milions 

d’habitants (Tavernier, 2018b, p.341). Més enllà dels nombres, la fragmentació ètnica i 

cultural dins d’aquesta nova massa social era extraordinària. Gents de tribus de les 

estepes asiàtiques, de les ciutats-estat jòniques, de l’Egipte faraònic i de la llegendària 

Babilònia formaven part d’una mateixa entitat i, conseqüentment, els contactes i el 

comerç entre aquestes civilitzacions dispars es van intensificar (Sáez Geoffroy, 2012, 

p.11), en part gràcies a la millora del sistema de comunicació durant el regnat de Darios. 

A més, la tendència del poder aquemènida no era centralitzadora, sinó que basava la 

seva dominació en el respecte i la flexibilitat envers les tradicions, cultures, religions, 

llengües i maneres de fer dels seus subjectes.
66

 Si bé la historiografia clàssica ha 

considerat Cir II com el màxim exponent d’aquesta actitud (Dandamayev, 2011a), a 

través de fragments com el de l’inici de l’apartat, la inscripció de les daeves,
67

 

s’entreveu la importància de les poblacions per sobre del territori quan s’enumeren les 

satrapies de l’Imperi.  
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 Si bé contribuiria a un clima de modes i influències de racons ben diversos de l’Imperi. Per exemple, a 

nivell de vestimenta, es descriuen les vestimentes d’Udjahorresnet i les elits egípcies de l’època com una 

mescla entre robes tradicionals egípcies i ornaments típicament perses (Wasmuth, 2020, p.6). 
67

 Nom que reben les deïtats malvades de l’Avesta, llibre canònic del zoroastrisme, en contrast amb el déu 

suprem Ahura Mazda.  
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De fet, el manteniment del poder aquemènida depenia enormement de la col·laboració 

de les elits locals, ja fossin polítiques, religioses o militars, amb els diferents sàtrapes i 

governadors. El respecte i manteniment de rituals aparentment nimis com el protocol 

reial faraònic va ser crucial per legitimar el nou ordre i pal·liar el descontentament de 

certs sectors perjudicats per determinades mesures de Cambises, en el cas egipci 

(Wasmuth, 2020, p.7). Algunes famílies com la liderada per Udjahorresnet forjarien una 

simbiosi duradora amb els descendents d’Aquemenes, la qual cosa els garantiria 

influència en assumptes de la regió i els convertiria en guardians «in the preservation of 

numerous structural continuities from the late Saite to the early Persian period, and in 

safeguarding the knowledge of their ancient cultural and intellectual heritage» 

(Wasmuth, 2020, pp.8-9). 

Als estaments més baixos, tanmateix, també es va contribuir a la multiculturalitat de les 

ciutats de l’Imperi. Per exemple, a fonts primàries com els Arxius del Tresor de 

Persèpolis apareixen centenars d’artesans destinats a construccions arreu de l’Imperi, tal 

com es va esmentar a l’anterior part. Entre la mà d’obra, els egipcis eren els treballadors 

més preuats, especialment en camps com l’ebenisteria, la pintura o l’orfebreria (Azzoni, 

2019, p.5). No es tracta d’un cas excepcional al Pròxim Orient de l’època, si bé la 

magnitud de l’aplicació d’aquestes mesures té molt mèrit. No obstant això, com era 

possible que treballadors i habitants de territoris i contexts tan diversos poguessin 

entendre’s entre si? Entrem, doncs, al camp específic del multilingüisme. 

4.3. Un imperi multilingüe 

Adam Därayavauš xšāyaθiya vazarka xšāyaθi[ya xšāya]-θiy-2)ānām xšāyaθiya Pārsaiy xšāyaθiya 

dah[yūnām] Všt-3)ās-pahyā puθa Aršāmahyā napā Haxāmaniš[iya] (Tolman, 1908a, p.2). 

He decidit iniciar aquest apartat amb l’únic fragment d’una font primària sense traduir 

del treball. En aquest cas, es tracta de la primera línia de la inscripció de Behistun, en 

què Darios es presenta com a rei de Parsa, fill d’Histapes i nét d’Arsames, situant-se a la 

línia de successió d’Aquemenes. El més probable és que ningú que estigui llegint aquest 

TFG sigui capaç de traduir l’elamita. Així doncs, no és difícil imaginar la odissea que 

suposaria per a un grec jònic o un egipci l’intent de comunicar-se amb un persa o un 

babiloni. És per això que el sistema lingüístic fomentat, no inventat, per l’Imperi 

Aquemènida és digne de menció com un dels casos més paradigmàtics d’imperis antics 

multilingües (Azzoni, 2019, p.3). 
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Tanmateix, abans d’entrar en matèria cal comprendre el significat de multilingüisme. Si 

bé hi ha debat sobre la dimensió individual o col·lectiva del concepte, en el segon cas 

«one could argue that multilingualism should be defined as the co-existence of various 

languages in one community (or political entity, such as a kingdom)» (Tavernier, 2018a, 

p.307). Les diverses llengües parlades als territoris controlats pels perses estaven 

classificades en funció del seu ús i la seva importància per a l’Imperi. Les següents són 

algunes de les més rellevants: persa antic,
68

 accadi babiloni,
69

 elamita,
70

 egipci,
71

 lidi, 

lici, frigi, fenici,
72

 grec antic, hebreu, a més d’una gran quantitat de llengües iranianes 

(Folmer, 2011, p.581). 

Conseqüentment, les elits de l’Imperi i de les satrapies, que parlaven persa antic, tenien 

molta dificultat per comunicar-se amb les diferents administracions locals (Tavernier, 

2018b, p.342). Així doncs, havien de recórrer a un idioma que fes la funció de lingua 

franca per tal de poder construir un sistema administratiu efectiu i tenir la capacitat 

d’apel·lar les poblacions locals, distanciades del poder aquemènida per la diferència 

lingüística. L’escollit fou un vell conegut dels regnes de la zona,
73

 l’arameu. En part, la 

seva elecció derivava de la facilitat del seu sistema d’escriptura alfabètic, especialment 

en contrast amb el cuneïforme o el demòtic (Tavernier, 2018b, p.343). No obstant això, 

aquest sistema seguia requerint un cos de traductors que fessin de pont entre l’arameu i 

el persa antic per una banda i les llengües locals per l’altra. Als imperis Neo-Babiloni i 

Aquemènida, rebien el nom de sēpirus i estaven  associats a àrees com l’exèrcit o els 

magatzems i a individus com el rei o el sàtrapa (Tavernier, 2018b, p.350). El seu càrrec 

era tan important que es coneix el nom i la provinença d’alguns d’ells, en part gràcies 

als arxius de la Fortificació de Persèpolis (veure Annex 7). 
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 Llengua materna dels governants aquemènides i amb molta importància a la cort (Khalkhali, 2011, 

p.33). No es té constància que fos un idioma molt parlat i no se li associa tradició escrita prèvia a l’auge 

de l’Imperi Aquemènida. A partir de llavors s’utilitzava especialment a les inscripcions dels grans 

monuments, gràcies a la recent creació de l’alfabet cuneïforme sil·làbic (Folmer, 2011, p.582). Es 

diferencia del persa avèstic, llengua litúrgica en què està escrit el llibre sagrat mazdeista escrit per 

Zaratustra, el Zend Avesta (Abdullah Leguízamo, 2005, p.118). 
69

 En aquella època, pràcticament només parlat a Mesopotàmia. El seu declivi oral contrastava amb la 

seva importància escrita, essent l’escollit per molts textos poètics, religiosos, filosòfics i científics, i als 

monuments com a llengua de prestigi (Khalkhali, 2011, p.33).  
70

 «L‘élamite était la première langue des royaumes anciens dans les territoires occidentaux de l'Iran avant 

les Achéménides. C‘est aussi la deuxième langue officielle des inscriptions achéménides» (Khalkhali, 

2011, p.31). Juntament amb l’arameu va ser una de les llengües burocràtiques escollides (Henkelman, 

2010, p.27). 
71

 Generalment s’utilitzava l’alfabet demòtic més que no pas els antics hieràtic i jeroglífic. 
72

 «To judge from the smaller number of surviving texts, Phoenician was a minority language, along with 

Carian, Nubian, and other tongues» (Thompson, 2009, p.397). 
73

 Ja havia estat àmpliament utilitzat com a llengua administrativa pels imperis Neo-Assiri i Neo-Babiloni 

(Folmer, 2011, p.579). 
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Si bé està clar que l’arameu va ser l’escollit per l’administració aquemènida, les proves 

són escasses ja que s’escrivia sobre materials peribles com papir o cuir. Tanmateix, 

entre les fonts primàries que ens han arribat es troben les cartes d’Arsames,
74

 els textos 

administratius de Saqqara i Memfis, les bullae
75

 de Daskyleion, monedes de Cilicia, 

inscripcions trilingües d’una estela commemorativa de Pixodaros
76

 (veure Annex 8) o la 

correspondència en papir entre el sàtrapa de Bàctria Akhvamazda i el governador 

Bagavant (veure Annex 9) (Folmer, 2011, p.579). 

A més, el corpus de la Fortificació de Persèpolis és extremadament ric en tauletes 

escrites en arameu, si bé la majoria són en elamita
77

 (Hallock, 1973, p.320). De fet, és 

en aquesta coexistència de dos o més idiomes en què apareixen particularitats 

fascinants, com en el cas de la tauleta PF 2072 (veure Annex 10). Es tracta d’una tauleta 

en elamita que registra una transacció pagada en gra. Tanmateix, la part interessant 

radica en què, en adonar-se d’un error en la quantitat de cereal, un dels encarregats dels 

arxius va corregir en arameu a un lateral de la tauleta (Cool  Root, 1997, p.232). 

Posteriorment, algú altre devia corregir la inscripció en elamita a partir de la correcció. 

«PF 2072 thus implies that both Aramaic and Elamite were media available to 

Iranianspeaking Persepolitan accountants or archivists who did this processing» (Azzoni 

i Stolper, 2015, p.19).  

No obstant això, no cal confondre la preeminència de l’arameu amb una marginació de 

la resta de llengües. Per començar, les autoritats aquemènides disposaven d’un reduït 

cos de traductors que traduïen certs decrets o documents directament als idiomes locals. 

Això permetia, per exemple, que algunes missives no haguessin de ser traduïdes per 

duplicat. Un bon exemple és la correspondència en demòtic entre el sàtrapa persa 

Farandates i els sacerdots del temple de Khnum a l’illa egípcia d’Elefantina (Folmer, 

2011, p.582). 

Així mateix, també podem parlar de coexistència de les llengües oficials amb les locals 

degut a l’elevat nombre d’inscripcions intencionadament bilingües, trilingües i, fins i 
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 Sàtrapa d’Egipte durant el segle V aC i del qual ens han arribat moltes missives (Tuplin, 2021). 
75

 Petites peces d’argila amb segells i lletres aramees. Aparentment, s’utilitzaven en contextos 

administratius i intercanvis comercials (Tuplin, 2021). 
76

 Escrita en lici (41 línies), grec (35 línies) i arameu (27 línies). Tenia la funció de decretar l’autorització 

d’un nou culte a la satrapia de Lícia, actual Turquia, llavors regida per Pixodaros (The Archaeologist, 

2022). 
77

 Es calcula que l’arxiu comprèn entre 7000 i 8000 tauletes inscrites en elamita cuneïforme, al voltant 

d’unes 1000 amb escriptura aramea alfabètica i sobre unes 5000 que només presenten impressions de 

cilindres o segells amb una rica diversitat de representacions (Henkelman, 2010, p.27). 
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tot, “quadrilingües” que han sobreviscut al pas del temps.
78

 Entre aquestes podem trobar 

monuments ja esmentats com el de la inscripció de Behistún o de Xanthos (referida al 

treball com a estela de Pixodaros), a més d’altres com una dedicatòria de Sardes en 

arameu i lidi o una inscripció funerària de Limira en arameu i grec (Folmer, 2011, 

p.582). 

Per últim, també fou notable la influència que l’Imperi Aquemènida tingué en llengües 

més enllà de les seves fronteres. Paradigmàticament, alguns dels idiomes originats a 

l’Àsia Central i Meridional tenen com a base sistemes sil·làbics anomenats Kharoṣṭhī i 

Brāhmī, que segons els lingüistes deriven de l’escriptura aramea i del contacte amb la 

civilització persa (Callieri, 2012).  En definitiva, si bé el gruix de la diversa població de 

l’Imperi va seguir sense entendre’s entre si, els descendents de Cir van aprendre dels 

encerts dels regnes i imperis previs i van aconseguir organitzar una maquinària de 

traducció que facilités la comunicació i administració persa, a més d’escollir una lingua 

franca com l’arameu. Tot això respectant alhora les llengües locals, tant arraigades a les 

comunitats i poblacions de l’Imperi com les seves religions. 

4.4. Un imperi multireligiós 

Dareios son of Hystaspes, says this to his slave Gadatas : “I find that you are not obeying my commands 

in all respects; […] insofar as you are flouting my disposition with respect to the gods, I shall make you 

experience the wrath of my spirit unless you change your course; for you are exacting tribute from the 

sacred gardeners of Apollo and ordering them to cultivate profane land, ignorant of my ancestors’ attitude 

to their god, who enjoined strict uprightness on the Persians […]” (Briant, 2017). 

Vet aquí l’àrea més polèmica de les polítiques tolerants perses, la religió. Les 

discrepàncies en aquest àmbit al llarg de la història han estat immenses. De fet, segueix 

sent un tema molt controvertit entre els historiadors del període. Els crítics de Cambises 

i la seva suposada intolerància religiosa fa temps que lluiten contra els defensors de Cir, 

presumpte abanderat de la tolerància mundial i dels drets humans. Evidentment, ambdós 

bàndols tenen part de raó però erren en la seva comprensió de la postura aquemènida, 

jutjant els blancs i els negres sense contemplar l’escala de grisos. M’explico. 

Tornem enrere en el temps, a l’època en què Cir va vèncer Nabònides, últim rei caldeu 

de Babilònia. Segons diverses fonts, incloent-ne de bíbliques, els jueus i el seu culte 
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 En concret, com més tardanes són les inscripcions més habitual és que fossin redactades en més d’una 

llengua. Per exemple, durant els regnats  de Xerxes i Artaxerxes n’han transcendit moltes més que del de 

Darios (Posener, 1936, p.189). 
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havien estat considerablement negligits prèviament a l’arribada dels perses 

(Dandamayev, 2011b). Tanmateix, d’ençà de l’auge aquemènida, la seva situació va 

millorar considerablement, en especial després que Cir alliberés la comunitat jueva i li 

permetés el retorn a Terra Santa (López Medina, 2013, p.391). Però no es va limitar a 

això, sinó que també va decretar la reconstrucció del Temple de Jerusalem, aportant 

fons per l’obra, i la devolució dels estris rituals requisats per Nabucodonosor II, 

conqueridor de Jerusalem, destructor del temple i responsable de l’expulsió dels jueus 

de Terra Santa (Gershevitch, 2003, pp.411-412). Per suposat, tot provenia d’un interès 

en el que els jueus podien aportar, especialment suport econòmic i, si aconseguien 

establir-se a Palestina, una ruta segura fins a Egipte. No obstant això, aquests gestos ja 

van fer que Cir es guanyés el respecte dels seguidors de Yahweh, que l’arribaren a titllar 

de Messies (Olmo Lete, 2009, p.72). 

Ara bé, així com aquestes accions van sorgir d’un interès també cal remarcar que no va 

ser cosa d’un dia o d’una persona. La restauració del Temple de Jerusalem seria 

reafirmada per Darios I i s’aprovarien decrets mitjançant els quals les diverses despeses 

del culte, com per exemple els sacrificis rituals, anirien a càrrec de la satrapia i 

provindrien dels impostos recaptats del gruix de la població.
79

 Fins i tot, més enllà del 

cas jueu existeixen moltes més mesures de permissivitat i sincretisme religiós, algunes 

de les quals s’explicaran a continuació. 

Comencem, doncs, amb un altre exemple sobre el pare de Cambises, en aquest cas 

envers altres confessions. El Cilindre de Cir ens relata les mesures del conqueridor persa 

respecte Babilònia, en compensació per les carències de Nabònides: 

I returned to (these) sacred cities on the other side of the Tigris, the sanctuaries of which 

have been ruins for a long time, the images which (used) to live therein and established for 

them permanent sanctuaries. I (also) gathered all their (former) inhabitants and returned (to 

them) their habitations. Furthermore, I resettled upon the command of Marduk, the great 

lord, all the gods of Sumer and Akkad whom Nabonidus has brought into Babylon 

(Šu.an.na) to the anger of the lord of the gods, unharmed, in their (former) chapels, the 

places which make them happy (Pritchard, 1969, p.316). 

En aquestes línies es resumeixen importants reformes religioses a la ciutat 

mesopotàmica, com fou la restauració d’altars i temples de diverses creences. A la ciutat 

d’Ur Kasdim, lloc de naixement d’Abraham i centre de culte a la deessa de la lluna 

Nanna, Cir va ordenar la construcció d’una nova porta al tèmenos (Gershevitch, 2003, 
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 Concretament, aquesta mesura va ser aprovada durant el regnat d’Artaxerxes I, qui també va eximir el 

personal del temple de pagar cap tipus d’impostos (Dandamayev, 1999, p.275).  
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p.412). Però no només va reconstruir, sinó que també va restituir el Festival d’Any Nou 

en honor al déu Marduk, patró de Babilònia, el culte del qual havia estat negligit per 

Nabònides
80

 (Gershevitch, 2003, p.411). 

Seguim amb l’exemple que apareix a la cita inicial. El fragment seleccionat pertany a 

una carta, tot i que hi ha discrepàncies sobre si es tractava d’un decret imperial 

intencionat, de Darios I a Gadates, encarregat de les propietats reials a l’Àsia Menor. Al 

document el líder persa expressa preocupació i, fins i tot, indignació perquè s’haguessin 

recol·lectat impostos dels grangers associats al Temple d’Apol·lo a Magnèsia, que en el 

seu moment havien rebut una exempció quan l’oracle d’Apol·lo havia predit una 

victòria persa (Dandamayev, 1999, p.275). Conseqüentment, en podem extreure una 

lliçó sobre l’escala de grisos prèviament esmentada. Ni Darios va afavorir el temple 

d’Apol·lo en un rampell de tolerància altruista ni Xerxes va destruir l’Acròpolis 

d’Atenes mogut per un odi als grecs i els seus déus. S’ha d’entendre cada acció en el seu 

context determinat. 

Arribats a aquest punt, canviem de continent i dirigim-nos a les terres del Nil, on els 

clàssics situen els majors episodis “intolerants” aquemènides. Si bé la majoria de 

destruccions de temples es van deure a motius específics, sobretot durant les rebel·lions 

del regnat de Cambises, el contacte entre ambdues poblacions en el camp religiós fou 

pacífic i extremadament sincrètic. En temps de Darios, qui succeí el conqueridor 

d’Egipte, la deessa mare de la dinastia anterior, Neith, fou respectada i el rei se’n 

declarà fill (Posener, 1936, pp.178-179). La religió, intrínsecament lligada al poble 

egipci, seria la via a través de la qual els perses reforçarien el seu domini,
81

 amb 

especial control sobre el delta del Nil i la capital, Sais, d’on Neith era patrona 

(Wasmuth, 2020, p.6).  

A banda de tota aquesta propaganda i vinculació de governants perses amb divinitats 

egípcies, la validació no només provenia del gruix de la població, sinó de la classe 
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 El que el feu realment impopular entre el sacerdoci babiloni fou l’establiment d’una tríada de deïtats 

(Nanna, Ixtar i Xamaix) a més de la babilònica (Marduk, Nabu i Nergal). Molt més endavant, durant el 

regnat d’Artaxerxes II,  els aquemènides també introduïren noves deïtats (com Afrodita Anahita, mescla 

de la tradició clàssica i indoirànica) a Babilònia, Susa i Ecbàtana, aquest cop sense reacció negativa dels 

seus habitants (Sekunda, 1985, p.17) 
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 «The case of Egypt shows that Achaemenid religious policy was not one of simple tolerance or 

indifference, but of strategic willingness to allow— and even support—heterogeneous religious customs 

to the benefit of the Achaemenid Empire. In Egypt, manipulating ideological beliefs proved to be an 

effective tool to control local populations and to entrench outsiders into positions of validated power» 

(Wasmuth, 2020, p.9). 
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sacerdotal. En aquest sentit, Darios va saber-se guanyar els diferents temples, 

especialment els que Cambises havia enfurismat recol·lectant impostos. El pare de 

Xerxes emprengué diversos projectes com la construcció d’un temple dedicat a Amon-

Ra a l’Oasi de Khargeh, del qual ens ha arribat aquesta inscripció commemorativa: 

He has made this monument for his father Amun-Re, Lord of Hibis, Great God, mighty of 

strength, together with the nine gods, building for him this temple anew, in fine limestone 

of Meska, and erecting the gates made of pine wood from the western mountains (…) and 

covering [their fittings with bronze] from Asia; renovating his temple as it had been 

originally. May they give him hundreds of thousands of anniversaries, and celebrate the 

jubilees on the throne of Horus, at the head of the living, like the sun forever and ever! 

(Jensen, 2021, p.61). 

A més, va recuperar la política saïta d’eximir certs sacerdocis de pagar impostos i va fer 

grans donacions al Temple d’Edfú (previ al conegut edifici dedicat a Horus, erigit en 

època ptolemaica) (Posener, 1936, p.179). Per últim, els enterraments de braus Apis, 

víctimes de les acusacions de crueltat de Cambises, són descrits molt positivament a les 

fonts egípcies. Les cerimònies d’embalsamament van dur-se a terme amb els majors 

luxes i, durant el regnat de Darios, es van enviar missatges per reclamar tribut a tots els 

governadors locals en motiu dels tres enterraments que es van produir en vida del 

monarca persa (durant els anys 4, 31 i 34 del seu regnat) (Klotz, 2015, p.6). 

En conclusió, l’àmbit religiós fou d’extrema importància per al manteniment de l’Imperi 

Aquemènida i, a excepció d’escassos incidents en temps de guerra o rebel·lió, 

magnificats per la lent grega, es van tractar les diferents confessions amb molta 

precaució. Per propiciar aquesta situació es van ajuntar dos elements: les tendències 

sincrètiques del politeisme i el potencial polític i social de la permissivitat religiosa. Les 

fonts primàries citen tres comunitats que se’n van beneficiar extremadament: la jueva, la 

babilònica i l’egípcia. Recuperació de rituals, reconstrucció de temples, edificació 

d’altars, exempció d’impostos... No obstant això, ens ha arribat una visió dels fets 

altament tergiversada: la versió grega. 

4.5. La versió grega 

Not now for long will those who dwell throughout the length and breadth of Asia abide under the sway of 

the Persians, nor will they pay further tribute at the compulsion of their lord, nor will they prostrate 

themselves to the earth and do him reverence; for the royal power has perished utterly (Èsquil, 584-590). 

Els perses d’Èsquil, obra a la qual pertany el fragment superior, és una reconeguda 

tragèdia grega composada per un dramaturg. En canvi, les Històries d’Heròdot, la 

Ciropèdia de Xenofont o les tardanes Biblioteca històrica de Diodor Sícul i Anàbasi 
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d’Alexandre el Gran de Flavi Arrià són considerades tractats historiogràfics. Encara 

avui són una part molt important de l’estudi de l’Imperi Aquemènida i la civilització 

persa (Henkelman, 2010, p.27). Tanmateix, fins a quin punt estem davant de fets 

objectius? No seria descabellat afirmar que, de la mateixa manera que els poemes èpics 

com l’Odissea o la Ilíada van ser basats en personatges reals i situacions plausibles, 

obres com la d’Heròdot van ser ornades i maquillades amb llegendes i justificacions 

dirigides a plaure el públic grec i caricaturitzar l’amenaça oriental, els perses (García 

Sánchez, 2012, p.43). Aquests volums canònics no són tan lluny dels grans mites grecs. 

Al cap i a la fi, a alguns d’aquests tractats es fan afirmacions sobre les insalvables i 

profundes diferències entre Oest i Est, “Europa” i Àsia, que no disten tant de les 

descripcions que Homer fa de Troia, l’amenaça oriental de l’Edat del Bronze. Heròdot
82

 

i Isòcrates,
83

 entre molts altres autors, van fer carrera a partir de la demonització i 

barbarització de l’alteritat no-grega, dotant-la de valors negatius com la supèrbia 

(hybris) i la mol·lície (tryphé) (García Sánchez, 2012, p.44). Si bé Cir el Gran es va 

salvar de la propaganda grega
84

 i, sorprenentment, es va convertir en un model de virtut, 

els seus descendents van encarnar les pitjors faltes del món grecoromà, tendència que ha 

arribat a l’actualitat a l’hora de contemplar “Orient”, l’Islam o el terrorisme d’Al Qaeda 

i Estat Islàmic (García Sánchez, 2012, p.45). S’estableix una mena de continuïtat 

d’amenaça a la “democràcia” i llibertat europees, una vàlvula d’escapament en tota 

regla. 

En canvi, no es fa èmfasi en la permissivitat i diversitat cultural, lingüística i religiosa 

dels súbdits de l’Imperi. Ans al contrari, a més de magnificar situacions excepcionals de 

repressió en contextos bèl·lics, s’emfasitzen episodis de caos generats pel descontrol de 

la gestió persa, la qual cosa crea una mena de contradicció: 

When he came to a village called Arbela, he there encamped, and every day drew up his 

army in battalia, and trained and exercised them; for he was much afraid lest amongst so 
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«In the mid-fifth century, at the very beginning of Greek historiography, Herodotus explained Greek-

Persian opposition as the inescapable consequence of a basic, enduring conflict between West and East‒

Europe and Asia‒establishing once and for all West-East antithesis as a “fact” of history» (Ruzicka, 2012, 

p.20). 
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«During the fourth century, the Athenian Isocrates repeatedly emphasized this polarity and made 

allegedly fundamental West-East cultural and political differences the basis for inevitable Greek-Persian 

antagonism (and Greek superiority in these matters the reason for the certain success of West over East 

that he predicted)» (Ruzicka, 2012, p.20). 
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 Gràcies a obres que respecten les seves gestes militars, entre les quals destaca la Cyropaedia de 

Xenofont, i que afavorien el discurs dels defensors d’una monarquia forta a les polis gregues en comptes 

de la radical democràcia (García Sánchez, 2012, p.46). 
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many nations differing in language one from another, there should be nothing but tumult 

and confusion in the heat of the fight (Diodor Sícul, XVII, 53.4). 

Addicionalment, es tendeix a engrandir la rellevància i impacte de les Guerres 

Mèdiques, el principal focus de conflicte entre grecs i perses. Tanmateix, diversos 

estudis proven que aquests enfrontaments van ser més aviat secundaris, fins i tot en el 

context geopolític del Mediterrani Oriental (Mendoza Sanahuja, 2019, p.87). Per 

exemple, les campanyes dirigides a l’estabilització o reconquesta d’Egipte van comptar 

amb una major mobilització militar i econòmica (Ruzicka, 2012, p.20). En part, això es 

deu a la riquesa agrícola i al gran potencial del país del Nil en comparació amb la natura 

agresta i majoritàriament infèrtil de la Península del Pel·loponès i les illes gregues. 

I, per acabar-ho d’adobar, especialment en el camp administratiu, els grecs van rebre 

molts préstecs dels mateixos perses que consideraven bàrbars, dèbils i efeminats, com 

és natural en un clima de convivència i d’influències culturals en un context com el 

Mediterrani de l’època. Des de la manera de regir les colònies ateneses de Jònia
85

 fins al 

manteniment dels càrrecs administratius per part dels diàdocs,
86

 foren molts els àmbits 

del dia a dia i les tiranies gregues que s’aprofitaren de l’herència aquemènida, tot 

mentre el públic gaudia de les caricatures orientalitzants dels descendents de Cir. 

En definitiva, si bé en molts casos era sense intencionalitat, els clàssics grecs han acabat 

marcant la visió que tenim avui en dia de l’Imperi Aquemènida. Tanmateix, així com els 

perses no eren tan malvats i intolerants com se’ls descriu a aquestes obres, tampoc 

podem veure Heròdot o Xenofont com autors rancorosos i consumits per l’odi a 

l’alteritat. Tots estaven condicionats per l’època i el lloc on escrivien, a més de la 

intencionalitat i el públic a qui anaven dirigides les seves composicions. Si bé una part  

important de la relació entre grecs i perses fou bèl·lica, no hem de caure en la temptació 

d’excavar trinxeres i declarar dos bàndols amb diferències insalvables. Fixem-nos en el 

comerç, en les relacions diplomàtiques, les migracions, les aliances i les herències 

culturals. Ressaltem les semblances en comptes de les antítesis. Analitzem totes les 

fonts i versions per extreure’n la visió menys subjectiva possible. No fer-ho seria caure 
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 En no tenir experiència governant un imperi, van imitar polítiques perses com el sistema de tributs i 

impostos, l’organització de la marina o la promoció d’episcopi, càrrecs intermedis que actuaven de 

governadors a les ciutats sotmeses (Livius, 2002). 
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 Per exemple, la posició de visir de l’Alt Egipte, que ja havia desaparegut durant la dinastia saïta, havia 

no va ser recuperada fins la trentena dinastia, ja que tant perses com greco-macedonis havien decidit 

respectar les reformes de la vint-i-sisena dinastia (Vittmann, 2009, p.94). 
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en el discurs ultranacionalista, eurocèntric i d’extrema dreta, que veu en les diferències 

culturals una font de conflicte del futur (The International Relations, 2022). 

5. Conclusions 

És sorprenent com d’important és el poder de la comunicació. En ple segle XXI, més de 

2500 anys després de la fundació de l’Imperi Aquemènida per Cir el Gran, seguim amb 

una visió dels perses extremadament marcada per la historiografia grega que, en molts 

casos, era més aviat propaganda d’entreteniment que no pas un anàlisi objectiu com 

podríem entendre en l’actualitat. Per suposat, no es tracta d’una conxorxa per part 

d’Heròdot i companyia, sinó que un conjunt de factors es van ajuntar en detriment dels 

descendents d’Aquemenes creant una tempesta perfecta. La manca de narrativa a les 

fonts iranianes de l’època, la pèrdua i destrucció total o parcial d’arxius com el de 

Persèpolis, el desxiframent tardà de l’escriptura cuneïforme gràcies a la Inscripció de 

Behistun, l’excessiu suport en les fonts escrites i la subestimació del gran paper que hi 

juga l’arqueologia; molts són els motius de la ignomínia i la desinformació, actualment 

decreixents, a les que s’ha enfrontat l’Imperi Aquemènida al llarg dels segles. 

Conseqüentment, aquest Treball de Fi de Grau té la intenció de servir com una mena de 

guia introductòria a la història del Primer Imperi Persa, dels seus inicis, les seves 

conquestes, les seves estructura i administració, el seu model de permissivitat cultural, 

religiosa i lingüística i, fins i tot, d’alguns dels seus governants. Tanmateix, el contingut 

analitzat segueix sent una minúscula proporció en comparació amb la immensitat de 

l’ens que dominà el Creixent Fèrtil durant més de dos segles. No obstant això, s’ha 

arribat a conclusions molt interessants respecte les diverses àrees d’estudi del passat 

aquemènida, la seva habilitat de mantenir, recuperar i crear estructures de govern i 

administració i la seva postura envers la multiculturalitat interna, així com la diversitat 

dels territoris fronterers. 

Els inicis històrics de la dinastia i de l’imperi, sense tenir en compte la llegendària 

figura d’Aquemenes,
87

 no es van produir de manera substancialment diferent als típics 

canvis de dinastia de la zona, disputada al llarg del temps entre pretendents interns com 

els elamites o els medes i pretendents externs com els neo-assiris. Cir el Gran destronà 

Astiages, tot mantenint les tradicions i rituals propis dels seus predecessors. El que 
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 Inventada amb clara intencionalitat propagandística i per tal de justificar l’ascens al tron de Darios el 

Gran, que no pertanyia a la línia successòria de Cir i Cambises. 
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succeí després és el que marca la diferència. Insatisfet amb l’aconseguit en una 

campanya relativament ràpida, el pare de Cambises decidí seguir expandint els seus 

territoris a base de conquestes militars dirigides a nord, est i, especialment, oest, on es 

trobaria amb territoris culturalment distants que oposarien més resistència. Des de grans 

regnes com Lídia o Babilònia fins a petites tribus com els massagetes, tots van ser 

víctimes de l’expansionisme de Cir. Així doncs, si bé la historiografia antiga i fins els 

nostres dies l’ha titllat de model del governant perfecte i de paladí del que actualment 

entenem com a tolerància religiosa, ens trobem davant d’un conqueridor com qualsevol 

altre, algú que es passà tota la vida sometent els seus veïns fins que la mort el detingué. 

Des d’Alexandre el Gran fins Oda Nobunaga, la humanitat ha estat testimoni de molts 

perfils similars que, a la llarga, derivarien en la desintegració dels territoris conquerits o 

en el seu manteniment gràcies a l’habilitat d’alguns dels seus successors. 

Cambises no fou la millor opció per estabilitzar el llegat del seu pare. Heretà hostilitats 

amb els nòmades escites, contra els quals moltes fonts de l’època situen la mort de Cir; 

pactes delicats amb comunitats que posaven en perill o podien facilitar la posició persa, 

com àrabs, jueus o muntanyesos; revoltes internes degudes a la laxa administració, la 

millorable infraestructura sobretot en l’àmbit de comunicacions i els desplaçaments de 

poblacions conflictives, entre altres. Tanmateix, les seves prioritats van anar en la 

mateixa direcció que el seu pare, la conquesta. Si bé se li associa la conquesta d’Egipte, 

el seu geni militar i estratègic fou més aviat limitat. Tingué sort amb el país del Nil, 

mera ombra de l’antiga terra dels faraons i debilitat per les tensions internes del període 

saïta, i aconseguí conquerir-lo en poc temps. Poc sorprenentment, les campanyes de 

Siwa i Núbia foren un complet desastre. Per si fos poc, les massacres durant la guerra i 

la incapacitat de satisfer i controlar el clero egipci van debilitar encara més el regnat de 

Cambises que, si bé no fou tan terrible com les fonts gregues el descriuen, no contribuí 

a atenuar el clima posterior a la conquesta d’Egipte i les intrigues cortesanes. 

Darios i Xerxes, en canvi, sí que van adoptar el rol conciliador i estabilitzador de 

l’Imperi. Després de la polèmica mort de Cambises i d’un període amb diversitat de 

pretendents, el porta-espases del difunt rei es feu amb el poder. Des de llavors l’àmbit 

de la conquesta quedà relegat a un segon pla, mentre que l’administració i la 

infraestructura, a més de la permissivitat cultural i religiosa, varen prendre importància. 

La millora de les relacions amb el clero, la contribució a la construcció de temples 

arreu, la cura de les rutes comercials, de transport i de comunicació, i l’ús de 
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propaganda multilingüe van contribuir a l’acceptació del nou centre de poder i, en el cas 

d’Egipte, la identificació dels governants perses com a successors legítims dels faraons. 

Si bé és cert que un gran nombre de revoltes es van succeir especialment durant el 

regnat de Darios, la dinàmica general fou extremadament positiva per primer cop i es va 

fer el pas inicial per tal de crear un imperi durador. 

Tanmateix, durant aquest període té lloc el principal problema de l’Imperi Aquemènida. 

Les Guerres Mèdiques representen un dels primers exemples de conflicte entre Orient i 

Occident i, magnificades per la versió grega, s’han convertit en un dels mites 

fundacionals europeus. Això afecta profundament la visió que les fonts hel·lenes donen 

dels esdeveniments i personatges implicats i, per tant, dificulta la imparcialitat de 

l’historiador. Si per una banda ens trobem amb propaganda mancada de narrativa i per 

altra un seguit de tractats i obres de teatre demonitzant els perses, és difícil limitar-se a 

una descripció objectiva d’allò succeït. Ara bé, no ens trobem a un carreró sense sortida. 

El paper de l’arqueologia és crucial per contraposar interpretacions i troballes amb allò 

que la historiografia defensa. És l’eina per excel·lència que distingeix entre els mites i 

els fets a través de les indubtables restes materials. 

Tornant a aquesta breu cronologia dels primers governants aquemènides, Xerxes 

completà la tasca del seu pare i establí un model que perduraria dos segles, tot i la poca 

informació que ens ha arribat dels governants posteriors degut a la seva limitada política 

exterior, a excepció de Darios III, el darrer aquemènida, únicament recordat per les 

seves derrotes a Grànic, Issos i Gaugamela. El fill de Darios I, calumniat per la 

historiografia per la Segona Guerra Mèdica i la destrucció de l’Acròpolis d’Atenes, va 

dur a terme mesures que van facilitar el funcionament de la maquinària imperial, com 

per exemple el reforç de l’arameu com a lingua franca a més de l’ús de totes les altres 

llengües en contextos locals i per determinats edictes amb especial importància. I així, a 

mesura que la sang de Darios es diluïa al llarg del temps, les fonts gregues que parlen 

dels seus contemporanis perses són cada cop més escasses i, si bé és molt probable que 

els mateixos aquemènides escriguessin sobre els diferents regnats, amb prou feines ens 

han arribat textos o inscripcions. 

Sense els arqueòlegs Ernst Herzfeld i F. Schmidt, que entre el 1931 i el 1939 van trobar 

dos arxius inscrits en cuneïforme, la tasca de reconstruir la història persa posterior a 

Darios seria gairebé impossible. Tanmateix, la miraculosa troballa dels arxius del Tresor 



50 
 

i de la Fortificació de Persèpolis, destruïda per Alexandre el Gran, va canviar el futur de 

la iranologia. Milers de tauletes, la majoria en elamita, descriuen elements clau d’aquest 

treball que van des del trànsit de treballadors i comerciants per ciutats com Kabaš i amb 

destinació a centres com Tamukkan fins a l’intercanvi de mercaderies i productes. Amb 

l’ajuda d’esteles bilingües i trilingües, de cartes entre sàtrapes i governadors, de segells i 

bullae, s’ha pogut reconstruir de manera fidedigna el dia a dia de l’Imperi Aquemènida i 

dels seus ciutadans. La història no només es centra en les grans figures, sinó que es 

nodreix de petits fragments dispersos que ens expliquen la vida quotidiana dels súbdits 

d’un imperi amb diferents cultures, llengües i religions. Una historiografia que no 

només es construeix de dalt a baix, sinó del comerciant al sàtrapa. 

La precària posició de la historiografia persa pot, al cap i a la fi, haver contribuït a una 

comprensió innovadora del funcionament de l’Imperi Aquemènida. No han perviscut 

gaires textos oficials, però sí els registres administratius d’assumptes trivials amb 

protagonistes desconeguts. La situació perfecta perquè l’arqueologia reforci el seu rol en 

contrast amb l’ús excessiu de les fonts escrites, no substituint-les però complementant-

les sense jerarquies. Hi ha un llarg camí per recórrer, però és una senda lliure del pes de 

la historiografia escrita. Si alguna cosa ha demostrat aquest treball de manera indirecta 

és que són més esclaus de la paraula i el mite els grecs i els seus descendents europeus 

que no pas els perses. Vae victoribus, doncs no veuen més enllà dels seus enemics, fins i 

tot un cop derrotats, i construeixen sobre pilars buits i miralls deformats. 
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7. Annexos 

7.1. Cilindre de Cir 

[one line destroyed] … [r]ims (of the world) … a weakling has been installed as the enû 

of his country; [the correct images of the gods he removed from their thrones, 

imi]tations he ordered to place upon them. A replica of the temple Esagila he has … for 

Ur and the other sacred cities inappropriate rituals … daily he did blabber [incorrect 

prayers]. He (furthermore) interrupted in a fiendish way the regular offerings, he did … 

he established within the sacred cities. The worship of Marduk, the king of the gods, he 

[chang]ed into abomination, daily he used to do evil against his (i.e. Marduk’s) city … 

He [tormented] its [inhabitant]s with corvée work without relief, he ruined them all. 

Upon their complaints the lord of the gods became terribly angry and [he departed 

from] their region, (also) the (other) gods living among them left their mansions, wroth 

that he had brought (them) into Babylon (Šu.an.na). (But) Marduk [who does care for] 

… on account of (the fact that) the sanctuaries of all their settlements were in ruins and 

the inhabitants of Sumer and Akkad had become like (living) dead, turned back (his 

countenance) [his] an[ger] [abated] and he had mercy (upon them). He scanned and 

looked (through) all the countries, searching for a righteous ruler willing to lead him 

(i.e. Marduk) (in the annual procession). (Then) he pronounced the name of Cyrus (Ku-

ra-aš), king of Anshan, declared him (literally: pronounced [his] name) to be(come) the 

ruler of all the world. He made the Guti country and all the Manda-hordes bow in 

submission to his (i.e. Cyrus’) feet. And he (Cyrus) did always endeavour to treat 

according to justice the black-headed whom he (Marduk) has made him conquer. 

Marduk, the great lord, a protector of his people/worshippers, beheld with pleasure his 

(i.e. Cyrus’) good deeds and his upright mind (literally: heart) (and therefore) ordered 

him to march against his city Babylon (Ká.dingir.ra). He made him set out on the road 

to Babylon (DIN.TIR) going at his side like a real friend. His widespread troops – their 

number, like that of the water of a river, could not be established – strolled along, their 

weapons packed away. Without any battle, he made him enter his town Babylon 

(Šu.an.na), sparing Babylon (Ká.dingir.ra) any calamity. He delivered into his (i.e. 

Cyrus’) hands Nabonidus, the king who did not worship him (i.e. Marduk). All the 

inhabitants of Babylon (DIN.TIR) as well as of the entire country of Sumer and Akkad, 

princes and governors (included), bowed to him (Cyrus) and kissed his feet, jubilant 
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that he (had received) the kingship, and with shining faces. Happily they greeted him as 

a master through whose help they had come (again) to life from death (and) had all 

been spared damage and disaster, and they worshipped his (very) name. I am Cyrus, 

king of the world, great king, legitimate king, king of Babylon, king of Sumer and 

Akkad, king of the four rims (of the earth), son of Cambyses (Ka-am-bu-zi-ia), great 

king, king of Anshan, grandson of Cyrus, great king, king of Anshan, descendant of 

Teispes (Si-iš-pi-iš), great king, king of Anshan, of a family (which) always (exercised) 

kingship; whose rule Bel and Nebo love, whom they want as a king to please their 

hearts. When I entered Babylon (DIN.TIR) as a friend and (when) I established the seat 

of the government in the palace of the ruler under jubilation and rejoicing, Marduk, the 

great lord, [induced] the magnaminous inhabitants of Babylon (DIN.TIR) [to love me], 

and I was daily endeavouring to worship him. My numerous troops walked around in 

Babylon (DIN.TIR) in peace, I did not allow anybody to terrorise (any place) of [the 

country of Sumer] and Akkad. I strove for peace in Babylon (Ká.dingir.ra) and in all his 

(other) sacred cities. As to the inhabitants of Babylon (DIN.TIR), [they saw their] 

hearts con[tent] (because) [I abolished] the corvée which was against their (social) 

standing. I brought relief to their dilapidated housing, putting (thus) an end to their 

(main) complaints. Marduk, the great lord, was well pleased with my deeds and sent 

friendly blessings to myself, Cyrus, the king who worships him, to Cambyses, my son, 

the offspring of [my] lions, as well as to all my troops, and we all [praised] his great 

[godhead] joyously, standing before him in peace. All the kings of the entire world from 

the Upper to the Lower Sea, those who are seated in throne rooms, (those who)live in 

other [types of buildings as well as] all the kings of the West land living in tents, 

brought their heavy tributes and kissed my feet in Babylon (Šu.an.na). (As to the region) 

from … as far as Ashur and Susa, Agade, Eshnunna, the towns Zamban, Me-Turnu, Der 

as well as the region of the Gutians, I returned to (these) sacred cities on the other side 

of the Tigris, the sanctuaries of which have been ruins for a long time, the images which 

(used) to live therein and established for them permanent sanctuaries. I (also) gathered 

all their (former) inhabitants and returned (to them) their habitations. Furthermore, I 

resettled upon the command of Marduk, the great lord, all the gods of Sumer and Akkad 

whom Nabonidus has brought into Babylon (Šu.an.na) to the anger of the lord of the 

gods, unharmed, in their (former) chapels, the places which make them happy. May all 

the gods whom I have resettled in their sacred cities ask daily Bel and Nebo for a long 

life for me and may they recommend me (to him); to Marduk, my lord, they may say 
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this: “Cyrus, the king who worships you, and Cambyses, his son, …” … all of them I 

settled in a peaceful place … ducks and doves, … I endeavoured to fortify (or repair) 

their dwelling places … 

Inscripció del Cilindre de Cir traduïda a l’anglès 

Font: (Pritchard, 1969, pp.315-316) 

 

 

7.2. Fragment Bíblia Hebrea 

In the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken 

by Jeremiah, the Lord inspired King Cyrus of Persia to issue this proclamation 

throughout his kingdom, both by word of mouth and in writing: "Thus says Cyrus, king 

of Persia: "All the kingdoms of the earth the Lord, the God of heaven, has given to me, 

and he has also charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. 

Whoever, therefore, among you belongs to any part of his people, let him go up, and 

may his God be with him! Let everyone who has survived, in whatever place he may 

have dwelt, be assisted by the people of that place with silver, gold, and goods, together 

with free will offerings for the house of God in Jerusalem.' Then the family heads of 

Judah and Benjamin and the priests and Levites---everyone, that is, whom God had 

inspired to do so---prepared to go up to build the house of the Lord in Jerusalem. All 

their neighbors gave them help in every way, with silver, gold, goods, and cattle, and 

with many precious gifts besides all their free-will offerings. King Cyrus, too, had the 

utensils of the house of the Lord brought forth which Nebuchadnezzar had taken away 

from Jerusalem and placed in the house of his god. Cyrus, king of Persia, had them 

brought forth by the treasurer Mithredath, and counted out to Sheshbazzar, the prince 

of Judah. 

Fragment de la Bíblia Hebrea en què es parla de Cir 

Font: (Ezra, 1:1-8) 
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 7.3. Estela commemorativa d’Apis durant el regnat de Cambises 

 

Estela sobre el culte d’Apis durant el regnat de Cambises, acusat de no respectar-lo 

Font: (Livius, 2020) 
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 7.4. Taula Arxius de la Fortificació de Persèpolis: Kabaš 

 

Nombre, líder, origen i destinació de viatgers passats per Kabaš 

Font: (Henkelman, 2008, p.310).  



67 
 

7.5. Taula Arxius de la Fortificació de Persèpolis: Tamukkan 

Nombre, líder, origen i destinació de treballadors de Tamukkan 

Font: (Henkelman, 2008, pp.308-309) 
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 7.6. Divisió Regional Aquemènida “1+4” 

 

 

Esquema i mapa sobre el model de divisió aquemènida “1+4” entre centre, nord-oest, nord-est, 

sud-oest i sud-est 

Font: (Ohanyan, 2019, pp.16-19). 
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7.7. Taula Traductors Arxius de la Fortificació de Persèpolis 

 

Nom, origen ètnic i atestats d’alguns traductors dels Arxius de la Fortificació de Persèpolis 

Font: (Tavernier, 2018b, p.367) 
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 7.8. Inscripcions en lici i arameu de l’estela trilingüe de Pixodaros 

 

Inscripció en lici (esquerra) i arameu (dreta) 

Font: (The Archaeologist, 2022) 
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 7.9. Cartes en arameu IA4 i IA5 (325-324 a.C.) 

 

 

Cartes IA4 (dalt) i IA5 (baix) d’Akhvamazda a Bagavant 

Font: (Khalili Collections) 
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 7.10. Tauleta PF 2072 Arxius de la Fortificació de Persèpolis 

 

Revers de la tauleta en elamita amb correccions en arameu al lateral esquerre 

Font: (Azzoni i Stolper, 2015, p.14) 

 


