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Manifestacións femininas na antiga Roma

Para un romano as mulleres debían ser meras matronas sometidas ao
paterfamilias, polo que se consideraba adecuado que observasen austeridade e

modestia na vestimenta. Para que non chamasen a atención,
estáballes prohibido marcar as curvas do corpo e era preceptivo o

uso do veo. Estas normas de decoro adquirían tal importancia que
Valerio Maximo chega a afirmar que moitos divorcios tiveron por

causa a negativa da muller a levar o veo.

No ano 215 a. C., tras ser derrotado o exército romano por Aníbal na batalla
de Cannas, deuse unha volta de porca máis: os políticos, movidos pola
necesidade de recuperarse economicamente para continuar facendo fronte a
tan poderoso inimigo, votaron unha lei que limitaba as manifestacións
externas de riqueza nas mulleres. Non se permitía levar máis de media onza de

ouro en xoias, os vestidos non debían ter cores rechamantes para non
empregar tinguiduras caras, e haberían de conformarse coa litera e o tiro

para circular por Roma e inmediacións, pois se prohibía o carruaxe de dous cabalos se non era
para asistir a algún acontecemento de carácter relixioso. Esta lei, coñecida como a Lex Oppia,
debe o seu nome ao tribuno da plebe Cayo Oppio.

Pero chegados ao ano 195 a. C., baixo o consulado de Catón, as restricións impostas pola lei
parecían caducas: posto que Roma vencera, fluía a riqueza facendo innecesaria tanto recorte. Xa
que logo, dous tribunos da plebe pensaron que sería boa idea pedir a súa abrogación.

O máis sorprendente é que a discusión non se desenvolveu como fose normal na República,
senón que as mulleres botáronse á rúa nunha manifestación de proporcións inimaxinables. Unha
enorme multitude entrou no Capitolio. “Nin a autoridade, nin o pudor, nin as ordes dos seus
maridos conseguiron facelas volver a casa. Ocuparon todas as rúas da cidade e os accesos ao
Foro”. Reclamaban que se lles devolvesen “os seus adornos de antes”. A afluencia ía aumentando
co transcurso dos días, porque chegaban mulleres doutras cidades.

Catón, que desexaba o mantemento da lei Oppia, argumentaba que a lei evitaba a vergoña da
pobreza, porque en virtude dela todas as mulleres vestían do mesmo xeito. Dirixiuse a elas cun
discurso de dous partes: en primeiro lugar unha reprobación da súa conduta, contraria aos bos
costumes, e despois expúxolles os perigos de aumentar o luxo. Aproveitou para fustigar aos
maridos e maxistrados que non foran capaces de restablecer a orde na cidade nin de facerse
respectar nas súas casas. Na súa opinión, ceder ás pretensións femininas era exporse a novas
revoltas protagonizadas por outros grupos de presión.

A pesar seu, a lei foi derrogada; pero como Catón consideraba que o desexo dunha muller de
gastar diñeiro era unha enfermidade que non podía curarse, senón simplemente reprimirse, anos
máis tarde defendería outra lei, relativa aos testamentos dos máis ricos, para evitar a
acumulación de fortunas femininas.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Cal era a función que tiñan as mulleres no imperio romano?
2. Que propoñía a Lex Oppia?
3. Que propuxeron, no ano 195 a. C., dous tribunos da plebe?
4. Como reaccionaron as mulleres romanas?
5. Que desexaba Catón? Por que?
6. Que ocorreu, ao final, coa lei?
7. Que outra lei, referida ás mulleres, defendería Catón, anos máis tarde?


