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Bust d’Aspàsia en el Museu Pius-Clementí (Museus Vaticans) 



Nascuda a Milet, ciutat comercial de la costa occidental d’Àsia Menor, 

estretament lligada a Atenes i famosa per la seva escola de filosofia – Tales, 

Anaximandre, Anaxímenes -, s’ignoren les raons per les quals Aspàsia es va 

traslladar a la capital de Grècia. 

 Filla d’Axíoc, va ser mestre de retòrica i la segona dona de Pèricles 

des del 445-450 aC fins a la mort d’aquest, el 429 aC. De la seva unió va 

néixer Pèricles II. A la mort d’aquest es va casar amb Lisicles, un venedor de 

béns que es va dedicar durant un temps a la política i que ella va convertir 

en un excel·lent orador, i del qual va tenir un fill, Poristes 

 Aspàsia tingué el perfil dels sofistes, personatges que 

protagonitzaren un moviment d’il·lustració i divulgació del coneixement en 

la Grècia de la segona meitat del segle V aC: era estrangera, mestra de 

retòrica, va ser processada -acusada per Hermip- i jutjada per impietat i 

llibertinatge. 

 Precisament per la seva qualitat d’estrangera, Aspàsia no estava 

sotmesa a normes tant rígides ni a un control social tant fort com les 

ateneses. Plutarc afirmà que molts ciutadans portaven les seves dones a 

escoltar les lliçons d’Aspàsia, ja que era una gran educadora -com Safo, 
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Andròmeda i Gorgo -, encara que la comèdia l’associa amb una mestra 

d’heteres. Les heteres eren una mena de prostitutes de luxe, semblants a 

les geishes japoneses i a les cortesanes del Renaixement. S’ha de tenir en 

compte, però, que la comèdia ridiculitzava i es burlava de totes aquelles 

dones que escapaven del paper d’esposa i mare assignat per la societat del 

seu temps. Aspàsia seria alhora una esposa exemplar i una hetera. Només 

des d’aquesta última consideració, i no com a mestressa de casa, podia 

gaudir de certa llibertat i accedir als cercles culturals masculins de la 

societat d’Atenes. 

 Molts testimonis insisteixen en la seva dedicació a la filosofia, encara 

que no ens n’ha arribat cap obra. Tenim notícia que va ser mestra de 

retòrica i de filosofia dels seus dos marits, Pèricles i Lisicles. Entre els seus 

alumnes destaca Sòcrates, del qual, a més a més, va ser consellera 

sentimental. Plató ens diu en el Menexen que Sòcrates va aprendre amb 

ella els <<temes polítics>>. 

 Se li atribueix els epitafis de Menexen i de Tucídides, i el mètode de 

la inducció arran d’una famosa conversa amb Xenofont i la seva dona que 

fa pensar que en l’estil agut i sorprenent dels diàlegs socràtics posteriors. 

 Alguns historiadors han trobat relacions teòriques entre els 

esmentats epitafis i les idees polítiques de Protàgores, el sofista d’Abdera, 

de qui sembla que va ser alumna. El seu procés d’impietat també es 

relaciona amb la seva amistat amb Anaxàgores i la simpatia per les seves 

idees. Tot i que els enemics de Pèricles no van gosar atacar obertament 

Aspàsia fins després dels primers fracassos de la guerra del Peloponès, 

Aspàsia va ser absolta del procés gràcies a l’apassionada intervenció del seu 

marit, que <<aconseguí el seu perdó a força d’implorar els jutges i de vesar 

llàgrimes durant el procés>>. 

 Els seus contemporanis veien en ella una reencarnació de la 

llegendària Targèlia, és a dir, una dona d’estat capaç de governar.  Famosa 

per la seva bellesa i saviesa, és possible que Aspàsia de Milet generés al 

voltant del cercle de Pèricles un moviment d’emancipació femenina 

reivindicatiu d’educació i participació cultural, que es veuria reflectit en 

obres de comèdia com Lisistrata i L’assemblea de les dones d’Aristòfanes o 

en Medea d’Eurípides. 

 



 

Textos 

 

(Diàleg entre Aspàsia, Xenofont i la seva dona) 

<< (Aspàsia) – Digues, si us plau, esposa de Xenofont: si la teva veïna tingués 

algun objecte d’or millor que el que tu tens, preferiries el d’ella o el teu? 

>> -El d’ella, respongués. 

>> (Aspàsia) – I, si tingués algun vestit o alguna altre ornament femení d’un 

preu més car que el que tu tens, preferiries el teu o el de la teva veïna? 

>> El de la veïna, sens dubte 

>> (Aspàsia) – Bé. Si ella tingués un espòs millor que el teu, preferiries el 

d’ella o el teu? 

>> Aquí la dona enrogí. 

Llavors Aspàsia es posà a parlar amb Xenofont 

>> (Aspàsia) – Si us plau, Xenofont, si el teu veí tingués un cavall millor que 

el teu, preferiries el teu o el d’ell? 

>> El d’ell, respongué. 

>> (Aspàsia) – I si tingués una propietat millor que la teva, quina preferiries 

posseir? 

>> La del veí, és a dir, la millor. 

>> (Aspàsia) – I si tingués una esposa millor que la teva, preferiries la d’ell o 

la teva? 
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Davant d’aquesta pregunta el mateix Xenofont també callà. 

>> Aspàsia continuà: Com que vosaltres dos no m’heu contestat a allò 

concret que jo en concret volia escoltar, jo mateixa us diré el que ambdós 

esteu pensant. Doncs, tu, dona, vols tenir el millor home, i tu, Xenofont, 

vols tenir l’esposa perfecta. Per tant, si no aconseguiu ser el millor home i 

la millor dona que existeixen a la terra, certament sempre cercareu amb 

gran insistència el que vosaltres considereu el millor, és a dir, tu estar casat 

amb la millor de les dones i ella estar casat amb el millor dels homes.>> 

Ciceró, <<Esquines Socràtic>>, Sobre la invenció, I, 31, 51 

(Traduït al català de:  SOLANA DUESO, José.   Aspàsia de Mileto. Testimonios y discursos.    Anthropos, 1944, p. 29-31) 

 

 

<< MENEXEN – Potser tu mateix et creus capaç de parlar, si fora necessari i el 

Consell et triés? 

>> SÒCATRES – En veritat això no seria gens admirable, Menexen, que fora 

capaç de parlar jo que casualment tinc una mestra en retòrica en absolut 

vulgar, sinó precisament la que ha format a molts i excel·lents oradors, i en 

particular a un que sobresurt entre els grecs, Pèricles, els fill de Xàntip. 

>> MENEXEN – (...) I què podries dir si fossis tu el que hagués de parlar? 

>> SÒCRATES – Jo de mi mateix potser res, però precisament ahir vaig escoltar 

Aspàsia que estava finalitzant un discurs fúnebre sobre aquests mateixos 

morts. Sentí, en efecte, el que tu dius que els atenesos es disposaven a 

elegir a qui havia de parlar. Llavors, una part, la que era necessària dir, la va 

exposar davant meu sobre la marxa, l’altra part, que la tenia preparada amb 

anterioritat, suposo que de quan va escriure el discurs fúnebre de Pèricles, 

reunia restes sobrants d’aquest discurs. 

>> MENEXEN – No podries recordar el que deia Aspàsia? 

>> SÒCRATES – Si no pogués, seria certament culpable. Vaig aprendre amb 

ella i quasi vaig rebre pals per desmemoriat.>> 

Plató, Menexen, 235e – 236c 

(Traduït al català de:  SOLANA DUESO, José.   Aspàsia de Mileto. Testimonios y discursos    Anthropos,  1944, p. 21-23) 
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Fonts 

ARISTÒFANES. Els aranesos. 

CICERÓ. De Inventione. 

DIÒGENES LAERCI. Antístenes. 

PLATÓ. Menexen. 

PLUTARC. Vida de Pèricles. 

XENOFONT.  Econòmics. 
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