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1. INTRODUCCIÓ 

 

Cleòpatra Filopator VII (69 aC- 30 aC), l’última reina d’Egipte, ha estat durant 

mil·lennis un personatge mitificat i distorsionat: primer pels seus enemics, Octavi 

August i els seus seguidors, i després per historiadors romans posteriors que es 

van nodrir de la versió que Octavi havia donat d’ella i que els artistes (pintors, 

escriptors, músics...) perpetuarien al llarg de 2000 anys. Avui en dia encara 

podem trobar aquesta versió al cinema (com veurem en aquest teball) i també 

en la publicitat, on es fa servir el seu nom en anuncis (veure annex 1), en locals 

(Arciniega, 2000) i, fins i tot, en la pornografia. 

Al declarar la guerra contra Marc Antoni, Octavi va engegar una campanya de 

propaganda contra la Reina, alida del seu contrincant, insistint especialment el 

seu suposat insaciable apetit sexual a través del qual havia dominat a líders 

romans i els havia utilitzat per els seus fins polítics (Puyadas, 2016). 

En el seu anàlisi de la Cleòpatra al cinema, Arciniega conclou que la majoria de 

versions d’ella són de femme fatale, una dona perillosa que va atrapar Juli Cèsar 

i Antoni a la seva xarxa a través dels seus encants sexuals per aconseguir els 

seus objectius. A més de la enemistat política, l’animadversió dels romans cap a 

la Cleòpatra es devia a la desconfiança que els hi generava que una dona regnés 

un país (Gilday, 2005). 

Però molts historiadors actuals (vg. Tyldesley (2008), Gilday (2005)) asseguren 

que, si bé la Cleòpatra no era convencionalment atractiva, certament era una 

dona molt intel·ligent, instruïda i una bona administradora. L’accés a fonts àrabs 

i egípcies sobre el mateix personatge han donat una versió molt diferent a la que 

coneixíem a Occident (El Daly, 2005) i, certament, molt diferent a la que es 

mostra en el cinema.  

Aquest treball, doncs, estudia la representació de la Cleòpatra al cinema des 

d’una perspectiva feminista, detall que Arciniega no inclou en el seu anàlisi. 
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1.1 Justificació del treball 

Les dones han estat històricament marginades, silenciades i oblidades (Lopéz-

Navajas, 2014). Des de l’actualitat, doncs, cal fer una feina de recuperació de 

totes les dones del nostre passat que van contribuir a la història. Tot i que la 

Cleòpatra no ha estat oblidada, si que ha estat deformada per ser vista com un 

objecte de desig (Arciniega, 2000), ignorant els seus mèrits com a reina i el seu 

intel·lecte. 

Per això considerem que és necessària una perspectiva feminista que tingui en 

compte que la condició de dona de la Faraona és un dels motius per els quals la 

seva imatge va ser i ha estat distorsionada.  

 

1.2 Limitacions del treball 

 

Una dels factors que limiten l’amplitud d’aquest treball és, sens dubte, la mostra. 

De les desenes de resultats que vam obtenir cercant pel·lícules sobre la 

Cleòpatra en bases de dades, només n’hem analitzat 7. Hi ha moltes pel·lícules 

que ens hagués agradat incloure al nostre treball, però la restricció en l’extensió 

d’aquest no ho ha permès. Així, hem hagut de limitar la nostra mostra a la societat 

Occidental, a una sola pel·lícula per dècada i hem exclòs la televisió de la nostra 

selecció.  

Una altra factor que no estudia el treball és l’orientalisme al que s’ha sotmès la 

Reina, és a dir, la seva representació com a dona oriental a Occident. Vam 

decidir, per tal de reduir l’extensió del treball, no explorar si la procedència de la 

Cleòpatra s’ha tractat al cinema de forma racista o orientalista.  

 

1.3 Futures investigacions 

 

A partir del nostre treball poden sorgir diverses investigacions futures:  

Sobre la mateixa Cleòpatra, es pot aprofitar la nostra metodologia per ampliar 

l’anàlisi i estudiar la representació de la Cleòpatra fora de la societat Occidental: 
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com la representa el cinema egipci o del pròxim orient... seria interessant 

esbrinar si en societats on la Reina també ha tingut incidència històrica es dóna 

una versió diferent a la nostra. També es pot estudiar la representació de la 

Cleòpatra en televisió o teatre.  

A més a més, l’anàlisi de continguts presentat en aquest treball també es pot 

utilitzar per estudiar altres dones governants de la història en el cinema: Zenòbia, 

Maria Antonieta, Isabel I d’Anglaterra... 
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL 

Els objectius que ens hem plantejat han estat: 

- Analitzar com el cinema ha tractat la figura històrica de la Cleòpatra a 

través de la teoria fílmica feminista. 

 Com a reina. 

 Com a dona. 

 Com a objecte sexual. 

 Com a mare. 

- Esbrinar si la representació de la Cleòpatra al cinema es correspon amb 

la realitat històrica del personatge. 

- Estudiar l’evolució de la representació de la Cleòpatra a través de les 

dècades. 
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3. MARC TEÒRIC 

 

Hem dividit la documentació prèvia per a fer el treball en dos apartats: primer 

parlarem de la teoria fílmica feminista i després ens centrarem en la Cleòpatra. 

 
3.1 Introducció a la teoria fílmica feminista 

 

Anneke Smelik, professora de cultura audiovisual a la Universitat Radboud de 

Nijmegen (Holanda), explica al seu article Feminist film theory que la teoria 

fílmica feminista es formalitza als anys 70: 

“amb la intenció d’entendre el cinema com una practica cultural que 

representa i reprodueix mites sobre les dones i la feminitat.[...] D’una 

banda critica el cinema clàssic per la seva representació estereotipada de 

la dona, i de l’altra discuteix la possibilitat d’un cinema de dones que 

permetés la representació de la subjectivitat femenina i el desig femení” 

Maricruz Castro Ricalde, de l’Institut Tecnològic de Monterrey, assenyala l’inici 

de la relació entre el feminisme i el cinema amb la creació de festivals de cine de 

dones com el New York International Festival of Women’s Film o la fundació 

revistes com Women and Film, l’any 1972. 

Tant Ricalde com Smelik apunten a Molly Haskell com una de les primeres que 

teoritza la crítica feminista del cinema al seu llibre From Reverence to Rape: The 

Treatmen of Women in the Movies. Publicat el 1974, el llibre fa un repàs de com 

les dones han estat representades a Hollywood durant la història del cinema. 

Haskell divideix en seu anàlisi en dècades: des dels anys 20 fins als anys 70. 

Així, observa un canvi substancial en la manera en que les dones són tractades, 

però desmenteix que sigui “millor” o “més igualitari”. Segons Haskell, en un 

principi, als anys 20, les dones eren reverenciades cavallerosament per el 

personatge masculí (protagonista o no) de la pel·lícula. Al llarg de les dècades 

Haskell admet que s’ofereix a les dones un repartiment de personatges una mica 

més forts i amb més control de l’argument. Però al arribar als anys 70, segons 

Haskell, la violència cap a la dona pren un altre tomb: les agressions sexuals en 

pantalla es converteixen en quelcom artístic, denigrant a les dones d’una manera 
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diferent a com s’havia fet anteriorment, més brutalitzada, però sotmetent-les 

igualment. Posa, com a exemple, la famosa pel·lícula Últim tango a París, del 

1972, on una noia jove (Maria Schneider) és objecte de violència per part d’un 

home molt més gran que ella (Marlon Brando). A més, Haskell apunta que, en el 

cinema, la violència masculina i la submissió als homes són desitjats per la dona. 

L’autora també assenyala els diferents rols que s’ha assignat a la dona al cinema 

que encasellen els personatges femenins en mares abnegades, esposes, 

verges, vampiresses, deessa sexual i tontes.  

Haskell defensa que la manera en com les dones han estat representades 

s’allunya molt de la realitat diversa i falla a l’hora de representar personatges 

femenins que reflecteixin la riquesa de personalitats i vivències que es troba en 

les dones reals. 

Un any després de From Reverence to Rape es publica el que serà l’article que 

establirà les bases per la teoria fílmica feminista (Smelik, 2016): Visual Plesaure 

and Narrative Cinema, de Laura Mulvey.  

En el seu article, Mulvey parla de la escopofília, el plaer sexual obtingut a través 

de la mirada, com a un dels principals factors de la cosificació de la dona al 

cinema. Basant-se en la psicologia de Freud, Mulvey entén la escopofília com 

“prendre altres persones com a objectes sotmetent-los a una mirada curiosa i 

controladora.” i l’aplica a tot el cinema en general. Anar a veure una pel·lícula, al 

capdavall, és un acte de voyeurisme que satisfà el plaer a través de la mirada i 

que ens fa perdre la subjectivitat (oblidem qui som i el que ens rodeja) alhora que 

reforça l’ego (el cinema presenta ideals en els que ens identifiquem). Per Mulvey 

és lògic que en un món marcat per la desigualtat de gènere, aquesta també 

s’apliqui a l’acte escopofílic que és el cinema: 

“En el seu rol tradicional d’exhibicionista, les dones són simultàniament 

mirades i mostrades, amb la seva aparença codificada per un fort impacte 

visual i eròtic que connota la qualitat-de-ser-mirada” 

De la mateixa manera, l’home és qui controla la mirada “male gaze”, tant dins 

com fora de la pantalla, cosa que fa que els espectadors masculins se sentin 

identificats i reforcin el seu poder sobre les dones. 
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Haskell i Mulvey formen part de la primera etapa de l’anàlisi feminista del cinema. 

Immediatament després d’elles, en els anys 80 i 90, les teòriques feministes 

comencen a allunyar-se de la anàlisi de la representació de la dona a nivell més 

social i se centren en la construcció del mite femení, utilitzant metodologies 

pròpies d’altres disciplines, com la semiòtica i la psicoanàlisi (de Almeida, 2012). 

Almeida descriu així aquesta etapa: 

“Per aquest grup de feministes estava molt més clar que la imatge de la 

dona i la feminitat era una construcció. Una construcció fictícia creada per 

els discursos hegemònics occidentals que han configurat una imatge de 

la dona de manera arbitraria i simbòlica. En aquest sentit, aquest grup de 

investigadores va centrar el seu interès en l’anàlisi dels mecanismes i 

processos de l’interior del text fílmic que construeix la dona i la feminitat 

com a una imatge determinada, per el que incorporaran la teoria 

psicoanalítica i la semiòtica a la seva òptica d’anàlisi.” 

Un exemple de l’ús de la semiòtica per la crítica feminista del cinema és el de la 

italiana Teresa de Lauretis. En el seu llibre Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, 

Cinema, publicat l’any 1984, Lauretis argumenta que cap els codis que 

conformen la representació de la dona al cinema són casuals, i són els que 

formen la imatge de la dona: 

“La noció semiòtica que el llenguatge i altres sistemes de significació (com 

per exemple sistemes icònics o visuals) produeixen signes, els significats 

dels quals són establerts per uns codis específics [...] ha estat capaç 

d’explicar com la imatge de la dona és construïda per els codis de 

representació cinematogràfica.” 

Lauretis cita a Anthony Wilden per explicar que el poder resideix en mans de qui 

defineix el codi i el context, i desmenteix que el cinema capti la naturalesa 

humana sense cap mena de intervenció: totes les intervencions dutes a terme 

en pantalla tenen un codi construït de forma expressa. I la única manera de 

canviar la imatge de la dona és trencant aquests codis intrínsecs en el text de la 

pel·lícula i crear-ne de nous. 
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Ann Kaplan, de la Stony Brook University, és una de les feministes que va utilitzar 

la psicoanàlisi per el seu anàlisi del cinema. Kaplan defensa així l’ús d’aquesta 

metodologia al seu llibre Women and Film, del 1983: 

“Els conceptes psicoanalítics de Freud i Lacan semblen vàlids quan 

s’apliquen a la construcció de les dones en el cinema clàssic de 

Hollywood. [...] les eines de la psicoanàlisi i la semiologia permeten a les 

dones trencar la cultura patriarcal expressada en les representacions 

dominants. Deixen al descobert les forces psíquiques i mítiques inherents 

a patriarcat i expliquen les posicions femenines tal i com les hem 

internalitzat.” 

La mateixa Kaplan, mirant enrere en la història de la teoria fílmica feminista, 

reconeix que l’anàlisi sociològic del cinema fa referència a l’aspecte més 

contextual de la persona: la dona en l’estructura social; i la psicoanàlisi estudia 

les estructures psíquiques de les persones. La semiologia hauria intentat unir els 

dos àmbits a través de l’estudi del llenguatge i el subconscient (Kaplan, 1983). 

Així, tenim tres grans mètodes amb els que les teòriques han analitzat la situació 

de la dona al cinema: la sociologia (Haskell i Mulvey) la semiòtica (Lauretis) i la 

psicoanàlisi (Kaplan i Doane). 

 

3.2 Breu biografia de la Cleòpatra 

 

Per comprendre el personatge de la Cleòpatra ens hem de remuntar 300 anys 

abans del seu naixement. L’any 331 aC Alexandre el Gran moria amb 32 anys 

sense hereus legítims, així que tots els imperis conquerits durant la seva curta 

vida van ser repartits entre els seus generals (Benchley, 2002). El macedoni 

Ptolomeu Sóter va ser el designat com a rei d’Egipte, i s’instal·là a la nova ciutat 

que el seu rei havia fundat, Alexandria, arran del mar Mediterrani (Tyldesley, 

2008) 

El nou Faraó va fundar la dinastia Làgida, també anomenada Ptolemaica, una 

reialesa grega a un país egipci. Tot i que en un principi la reialesa i les famílies 

gregues que la van acompanyar es limitaven a practicar la cultura, llengua i 
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religió hel·lenística, amb els anys les dues civilitzacions es van anar fusionant i 

creant, en les grans ciutats, una barreja d’ambdós mons (Tyldesley, 2008) en la 

que va néixer Cleòpatra VII Filopator Nea Tea, l’any 69 aC. La Cleòpatra era la 

tercera de sis germans: 

- Berenice IV (78/77-55 aC) 

- Cleòpatra Tryphena VI (75-56 aC) 

- Cleòpatra Filopator VII (69-30 aC) 

- Arsinoe IV (68-41 aC) 

- Ptolomeu XIII (61-47 aC) 

- Ptolomeu XIV (59-44 aC) 

Tot i que se sap poc sobre la infantesa de la Cleòpatra, és un fet conegut que va 

rebre una educació grega clàssica, i ho va fer en el focus intel·lectual mundial 

per excel·lència del moment (Tyldesley, 2008): el Palau d’Alexandria. Ptolomeu 

I hi va fer construir un centre d’investigació dedicat a les muses, el Museion. Al 

Museion hi havia laboratoris, sales de conferències, observatoris, i, el més 

important: la famosa Biblioteca d’Alexandria, que va arribar a albergar mig milió 

de textos procedents de cultures de totes les parts del món (Tyldesley, 2008). 

Així, no és d’estranyar que la Cleòpatra fos, com assegurava Plutarc, una dona 

summament culta. A més, se li atribueix a la Reina la qualitat de ser poliglota: tot 

i que no se sap amb exactitud quantes llengües parlava, se sap que era fluent 

en grec (la seva llengua materna), llatí, hebreu, sirià, arameu i egipci (Tyldesley, 

2008). Tot i que pugui semblar lògic que una faraona sàpiga l’egipci, la Cleòpatra 

va ser la primera i única de la seva dinastia en aprendre la llengua dels seus 

ciutadans (Gilday, 2005). 

La identitat de la mare biològica de la Cleòpatra és un misteri. La seva mare 

formal va ser Cleòpatra Tryphena V, l’esposa del seu pare, però la legitimitat 

sanguínia en la dinastia làguida era molt ocasional, principalment degut a la 

tradició de casar-se entre germans, pel que se sap que la Cleòpatra era filla d’una 

concubina del rei (Tyldesley, 2008). El pare de la Cleòpatra, Ptolomeu XII, era el 

fill il·legítim de Ptolomeu XI. Això no era un problema pels egipcis, que el van 

acceptar com a monarca, però si que ho era pels romans. Ptolomeu XII no era 

massa destre en assumptes de la reialesa: els seus propis ciutadans 

l’anomenaven Dionís (déu grec del vi i la festa) degut al seu estil de vida festiu i 
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despreocupat (Tylesley, 2008); i també li deien “Auletes”, flautista, pel que més 

se’l coneixia, ja que era molt aficionat a tocar aquest instrument (Benchley, 

2002). Els romans es van aprofitar de la seva debilitat política i li van negar el 

reconeixement. Això va portar a Auletes a endeutar el seu país per subornar els 

romans perquè l’acceptessin, cosa que va sumir Egipte en una crisi econòmica. 

L’any 58 aC una revolta popular va obligar al Faraó Ptolomeu XI a exiliar-se a 

Roma, i la seva primera filla, la germana gran de la Cleòpatra, la Berenice IV, va 

ocupar el tro. Tres anys després, el 55 aC, Auletes havia pogut convèncer els 

romans perquè l’ajudessin a recuperar el tro, i va poder tornar a Egipte, 

assassinant a la seva filla.  

En aquell moment la Cleòpatra, amb 14 anys, es va convertir en la filla més gran 

del Rei, i, per tant, la primera en la línia de successió al tro. Va ser nomenada 

coregent, juntament amb el seu pare, i va començar a aprendre l’ofici de reina.  

L’any 51 aC Auletes va morir de causes naturals, i en el seu testament va deixar 

clar que la Cleòpatra s’havia de casar amb el seu germà Ptolomeu XIII, que 

llavors tenia 10 anys, i ambdós esdevindrien Reis d’Egipte. 

La curta edat del germà i marit de la Cleòpatra complicava la seva labor com a 

Faraó, pel que la Reina governava de forma quasi exclusiva (Tyldesley, 2008). 

El nen, però, va ser influenciat per uns consellers que veien en ell una oportunitat 

perfecte per fer-se amb el poder i que van dividir els alexandrins entre els 

partidaris de Ptolomeu i els de Cleòpatra (Benchley, 2002). 

Paral·lelament, Roma també es trobava dividida entre Pompeu i Juli Cèsar. 

Cleòpatra va decidir donar suport militar al primer, a qui creia més poderós, 

vaticinant que, un cop restablert el poder romà, aquest li asseguraria la 

continuïtat al tro d’Egipte. Aquesta ajuda a Roma va ser la gota que va fer vessar 

el got: els seguidors del seu germà van revoltar-se i la Cleòpatra es va haver 

d’exiliar a Síria l’any 48 aC, des d’on va reunir un exèrcit per recuperar el poder.  

Aquell mateix any Cèsar va guanyar la guerra civil romana i es va proclamar únic 

dictador de l’Imperi (Benchley, 2008). Una de les seves primeres tasques va ser 

intervenir en la disputa entre els dos germans, pel que els va citar a tots dos al 

Palau d’Alexandria.  
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L’entrada al palau de la Reina no va ser fàcil, doncs estava fortament custodiat 

pels seus enemics. La llegenda explica que es va embolcallar amb una catifa i 

així va esmunyir-se a la casa fins a fer una arribada triomfal desembolicant-se i 

caient als peus de  Cèsar. Aquesta teoria, però, és posada en dubte per 

l’egiptòloga Joyce Tyldesley al seu llbre Cleopatra: La última reina de 

Egipto,degut a la seva inversemblança (Tildesley, 2008: pg 57,58)  

Sigui com sigui la manera en la que els dos líders es van conèixer, tots els teòrics 

coincideixen en que van mantenir relacions sexuals en el seu primer encontre. 

Aquest fet ha estigmatitzat la Cleòpatra durant milers d’anys de forma negativa, 

tot i que les nombroses amants de Cèsar estan ben documentades i no han tingut 

aquest efecte pejoratiu en ell ( Tyldesley Tyldesley, 2008). En aquell moment 

Cleòpatra tenia 21 anys i Juli Cèsar 52. És impossible saber què va portar 

aquestes dos persones a intimar tant ràpidament, però  Tyldesley argumenta 

que, tot i la diferència d’edat, tenien personalitats similars: 

“Els dos eren desapiadadament ambiciosos i ambdós estaven disposats 

a córrer riscos immensos per aconseguir les seves ambicions. Els dos 

tenien un interès personal en evitar que Egipte sucumbís a una guerra 

civil. Ambdós tenien el do de fer que la gent corrent els estimés, però tots 

dos se sentien terriblement sols i insegurs. Cèsar havia perdut a la seva 

única filla i partia terribles malsons; la Cleòpatra, apartada dels seus 

germans petits, havia perdut la seva mare, les seves germanes grans i el 

seu pare.”  

L’egiptòleg Robert Bianchi igualment assegura que l’atracció entre els dos no 

tenia res a veure amb el físic: 

“No es tracta del vell i la reina del sexe, com Hollywood i altres versions 

europees han mostrat. Sinó que és un home que veu a aquesta dona 

ambiciosa, tant ambiciosa com ell, i crec que la relació es va basar en 

ambdues ments. Hi va haver una química tremenda, els dos buscaven el 

mateix, i això va poder intensificar la relació sexual.”(Gilday, 2005) 

L’endemà al matí,  Cèsar va decidir que donaria suport a la causa de Cleòpatra, 

va decretar que els dos germans havien de governar conjuntament i va retornar 

l’illa de Xipre als egipcis. Això no va agradar als seguidors de Ptolomeu i va 
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esclatar una guerra civil, coneguda com les guerres alexandrines. En una banda 

hi havia Cèsar i Cleòpatra, que només contaven amb el reduït exèrcit que el romà 

s’havia emportat del seu imperi; i a l’altra hi havia els germans petits de la Reina, 

l’Arsinoe i els dos Ptolomeus, els seus respectius assessors i l’exèrcit egipci. En 

un principi Cleòpatra va perdre la guerra i es va veure obligada a exiliar-se a Síria 

per segona vegada. A finals del 48 aC l’ambiciosa Arsinoe IV, de 20 anys, i 

Ptolomeu van ser proclamats reis d’Egipte en una lluita constant per mantenir-se 

al poder, doncs Cleòpatra i Juli Cèsar no es rendien. El gener del 47 aC finalment 

Cleòpatra va poder recuperar el seu tro, Arsinoe va ser capturada i enviada a 

l’exili a Macedònia i Ptolomeu va morir ofegat intentant fugir creuant el Nil 

(Tyldesley, 2008). 

Al quedar viuda, Cleòpatra es va casar amb l’únic germà que li quedava: 

Ptolomeu XIV, que tenia 11 anys. Cèsar podria haver tornat a Roma però es va 

quedar una temporada més amb la Reina i pocs mesos més tard va néixer el seu 

primer fill: Cesarió, en grec, “petit Cèsar”.  

Finalment, Cèsar va tornar a Roma a ocupar-se dels seus assumptes polítics i 

Cleòpatra es va quedar a Egipte amb el seu tro ja assegurat. Van estar un any 

separats i el 46 aC ella, el seu germà i el seu fill van viatjar Roma i s’hi van estar, 

probablement de forma intermitent, un any i mig (Tyldesley, 2008). La relació 

entre els dos líders es va utilitzar com a propaganda contra  Cèsar per els seus 

enemics, pel que se sap que ja llavors la Cleòpatra, de 25 anys, no era 

especialment popular entre els romans. El 15 de març de l’any 44 aC Cèsar va 

ser assassinat, així que la Cleòpatra, el seu germà i el seu fill van haver 

d’abandonar Roma en un termini que es calcula que és d’un mes (Tyldesley, 

2008).  

Pocs mesos després del seu retorn Ptolomeu XIV, el marit i germà de 15 anys 

de la Faraona va morir per causes desconegudes. Hi ha teòrics que asseguren 

que va ser la mateixa Cleòpatra la que va assassinar-lo per poder pujar al poder 

al seu fill, però segons Tyldesley és una teoria poc fonamentada.  

La Cleòpatra, enlloc de casar-se amb algun altre familiar, va decidir fer rei a 

Cesarió, que llavors tenia 3 anys. Tyldesley assegura que això va canviar 

completament la percepció de la Reina: 
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“Amb el seu fill al costat, la Cleòpatra es podia permetre deixar de banda 

el paper de reina per adoptar, enlloc, una contundent nova identitat de 

mare semidivina [...] més específicament identificada com a la mare 

soltera més famosa: Isis.” 

Després de l’assassinat de Cèsar a Roma va quedar un buit de poder, 

ràpidament ocupat per el general Marc Antoni, protegit de Cèsar, l’hereu legítim 

d’aquest últim, Octavi August, i Lèpid, l’anomenat triumvirat. Però al cap de poc 

temps de govern els assassins de Cèsar, Brut i Cassi, van revoltar-se i Roma va 

entrar en guerra civil. Ambdós bàndols van demanar ajuda a la Cleòpatra, que 

no estava massa interessada en intervenir. Finalment es va decidir per donar 

suport al triumvirat, per dos motius: aquest havia reconegut a Cesarió com a fill 

de Cèsar; i va ser avisada que un dels seguidors de Brut i Cassi planejava aliar-

se amb la seva germana exiliada, l’Arsinoe, per enderrocar-la (Tyldesley, 2008). 

El triumvirat va sorgir vencedor de la guerra, i Antoni, a qui li havia tocat el control 

de la Roma Orienta, es va instal·lar a Tars, Turquia. L’any 41 aC, Cleòpatra va 

ser convocada a aquella mateixa ciutat per defensar-se d’unes acusacions falses 

sobre una possible aliança entre ella i Cassi. Els egiptòlegs coincideixen que la 

faraona, conscient de que Marc Antoni es trobava a la ciutat, no va escatimar en 

despeses:  

“Va preparar una gran flota de vaixells carregats amb valuosos regals i va 

fer camí cap a Tars. [...] La van equipar [la barca en la que viatjava la 

Reina] amb esplèndides espelmes de color púrpura i rems recoberts de 

plata. Quan albiraven el Tars, la Cleòpatra [...] es va fer rodejar per nens 

vestits de Cupido que la ventaven. Sota una marquesina daurada, la 

Cleòpatra va adoptar la postura d’Afrodita, mentre els rems s’acostaven 

pausadament a la costa acompanyats de la música de les flautes i les 

arpes.” (Benchley, 2002) 

Segons Tyldesley, Antoni va enviar a la Faraona una petició per sopar amb ella, 

però ella va rebutjar-la perquè preferia que fos ell qui anés al seu enorme vaixell 

a celebrar un banquet, que va estar a l’altura dels luxes als que els reis egipcis 

estaven acostumats.  
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Marc Antoni era molt diferent a Cèsar. Tot i ser un brillant estratega militar, orador 

i polític, no tenia la disciplina del seu mentor (Gilday, 2005). L’escriptora i 

historiadora Lucy Hughes-Hallett diu d’ell: 

“Cèsar sembla ser un home amb un gran autocontrol, que sabia el que 

estava fent en tot moment. Per l’altra banda, Marc Antoni era conegut per 

la seva falta de moderació, per les seves borratxeres, la seva afició per 

les dones i l apoca habilitat per tractar-les. D’alguna manera era l’antítesi 

de Cèsar.”(Gilday, 2005) 

La relació entre Marc Antoni i Cleòpatra, doncs, era molt diferent que la que 

aquesta va tenir amb Cèsar. En els banquets ostentosos que compartien, on el 

vi n’era un element principal, la Reina, que tenia 27 anys, va conèixer a un home 

de 42 anys divertit i molt bromista, i va adoptar un to jovial cap a ell (Tyldesley, 

2008), diferent al to solemne amb el que havia tractat el seu difunt amant (Gilday, 

2005).  

A més de les celebracions, els dos líders també negociaven i s’ocupaven 

d’assumptes polítics. La Faraona va ajudar a Antoni a finançar les seves tropes, 

i a canvi va prometre protegir el tro de la Cleòpatra i el seu territori. Això volia dir 

eliminar definitivament la seva germana petita, l’Arsinoe, que va ser assassinada 

per ordres del Cònsol (Tyldesley, 2008). 

Marc Antoni i Cleòpatra van passar junts l’hivern dels anys 41 i 40 al Palau de 

Alexandria, segons molts teòrics, gaudint d’una temporada sense obligacions i 

tots els luxós de la vida de palau. Plutarc assegurava que els dos van formar, 

juntament amb uns amics, una societat de la beguda anomenada Els fetges 

inimitables i es reunien cada nit per veure vi, festejar, caçar i fer bromes als 

ciutadans d’Alexandria. Aquesta societat, però, podria haver-se tractat d’un grup 

de seguidors del déu Dionís que es trobaven per celebrar rituals religiosos 

sagrats que requerien el consum d’alcohol, segons teoritza Tyldesley. 

A la primavera de l’any 40 aC un territori d’Antoni va ser atacat, i el cònsol va 

haver d’abandonar Egipte a corre cuita. Pocs mesos després van néixer uns 

bessons, fills de la parella. Una nena a qui Cleòpatra va anomenar Cleòpatra 

Selene, (Cleòpatra Lluna); i un nen a qui va posar dos noms familiars però poc 

comuns: Alexandre Heli (Alexandre Sol).  
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Per la seva banda, Marc Antoni havia enviudat de la seva esposa Fulvia, i per 

demostrar la seva lleialtat a l’altre triumvir, el jove Octavi August, de qui 

necessitava l’aprovació per mantenir-se al poder, va casar-se amb la germana 

d’aquest, Octaviana. La parella va tenir dues filles: Antonia Major i Antonia 

Menor.  

Amb la partida d’Antoni, Cleòpatra es va dedicar exclusivament als assumptes 

d’Estat. Van ser uns anys molt bons per Egipte: la prosperitat i riquesa del país 

van anar en un augment sense precedents durant tota la dècada del 40 al 30 aC 

(Tyldesley, 2008). 

L’any 37 aC, Marc Antoni va renovar el triumvirat per 5 anys més, però va 

començar a sospitar que Octavi August, el seu company i cunyat, no era de fiar. 

Va enviar la seva esposa a Roma i ell es va dirigir a Antioquia per reunir-se amb 

la seva aliada, la Cleòpatra. Aquesta, que es trobava al capdavant d’un país fort 

i pròsper, li va prometre ajuda militar a canvi de la devolució de territoris orientals 

perduts en la època dels primers Ptolomeus. Antoni va acceptar, i aquest fet 

sempre ha estat utilitzat d’exemple per descriure la suposada falta de voluntat 

del cònsol davant la manipulació i maldat de la Faraona. Tyldesley assegura, 

però, que Antoni va actuar empès per la desesperació i la necessitat de l’ajuda 

de la Reina; i pel fet que en la cultura política romana la cessió de territoris mai 

havia estat considerat com un fet greu, doncs ells mateixos solien permetre certa 

autonomia política en moltes de les seves regions. Octavi August no va aprovar 

aquesta decisió i la relació entre els dos líders es va començar a refredar. 

Cleòpatra i Marc Antoni van tornar a ser amants i a finals d’estiu del 36 aC va 

néixer el seu tercer fill: Ptolomeu Filadelf. I mentre que la Reina gaudia d’una 

magnifica època per el seu país, ell lluitava per mantenir el poder amb un Octavi 

cada cop més descontent. 

El 34 aC Antoni es va sentir suficientment segur del seu tro per organitzar el que 

es coneixeria com les donacions d’Alexandria: en una cerimònia solemne, la 

Faraona i el Cònsol van repartir els territoris que tenien sota control als 4 fills de 

Cleòpatra. A més, Antoni va reconèixer públicament a Cesarió, de 13 anys i 

coregent d’Egipte, com a fill legítim de Cèsar i, per tant, el va fer hereu també de 

la Roma Occidental, que estava a mans d’Octavi.  
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Aquest fet va fer estellar una guerra propagandística entre Antoni i Octavi, que 

fins llavors havien mantingut les seves diferències en secret. I, segons explica 

Tyldesley, la Cleòpatra va ser utilitzada per la desacreditació d’Antoni de la forma 

més desapiadada. El jove va fer escampar històries sobre el servilisme d’Antoni 

cap a la Faraona, presentant-la com una obsessa sexual, manipuladora, que 

havia embruixat el dèbil Cònsol. Gilday explica: 

“Octavi va llençar una campanya molt dura contra Cleòpatra. La seva 

descripció d’ella ha sobreviscut 2000 anys: pervertida, perillosa, 

promiscua... la reina ramera apareix fornicant amb els seus servents. Es 

diu que l’home que es nega a tenir relacions amb ella és executat.” 

Però el professor de la Universitat de Iowa Peter Green assegura que no hi ha 

cap prova sòlida que la Reina mantingués relacions sexuals amb més homes 

que Cèsar i Marc Antoni (Gilday, 2005) 

El 32 aC Antoni finalment es va divorciar de Octaviana, i a finals d’aquell any 

Octavi li va retirar tots els títols oficials que ostentava al Senat, i per fi es va 

decidir a declarar la guerra a la Cleòpatra. 

En qüestió de mesos la guerra es va centrar a Àctium, un territori marítim al golf 

grec d’Ambràcia. Tot i que els amants contaven amb una flota molt més 

nombrosa que Octavi, aquest últim la tenia més ben armada (Tyldesley, 2008). 

Antoni i Cleòpatra, que es trobaven els dos al camp de batalla, tenien la intenció 

de tornar a Egipte i reagrupar la flota per poder enfrontar-se amb condicions al 

seu enemic (Tyldesley, 2008). El 2 de setembre del 31 aC s’inicia la batalla naval, 

que no surt del tot bé: només aconsegueix fugir ella, i ell queda atrapat per les 

tropes d’Octavi (Gilday, 2005). 

Avui se sap que la Reina i Antoni havien acordat la retirada, però durant molt de 

temps va perdurar la idea que Cleòpatra va fugir del camp de batalla abandonant 

el seu amant a la seva sort, que va intentar seguir-la perquè estava molt 

enamorat. Hughes-Hallett explica a què es deu el malentès: 

“Marc Antoni la va seguir perquè necessitava escapar i pretenia que tota 

la seva flota el seguís. De fet, per raons que tenen a veure amb el temps 

i el vent la seva flota no la va poder seguir. És un fet que tenia a veure 
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amb la mala sort, però no va ser el resultat d’un comportament 

covard.”(Gilday, 2005) 

La Faraona va poder tornar a Egipte i Antoni va seguir lluitant amb els pocs 

recursos que li quedaven, doncs molts dels seus soldats van desertar i va ser 

traït per un general seu. Finalment, Antoni va poder tornar a Alexandria, 

completament desmoralitzat (Tyldesley, 2008). 

Mentrestant la Cleòpatra, tement el pitjor, va començar a aprovisionar totes les 

riqueses d’Egipte per fugir si fos necessari, i des de l’exili formar un nou exèrcit 

per recuperar el tro. Durant mesos d’incertesa, Cleòpatra i Marc Antoni van 

intentar negociar en la distància amb Octavi: la Faraona li proposava abdicar a 

favor dels seus fills, i Antoni li va oferir suïcidar-se a canvi de salvar la Cleòpatra 

(Tyldesley, 2008), però Octavi no es va deixar convèncer.  

Va ser llavors quan la Reina va planejar tot un pla de fugida per el seu fill gran, 

Cesarió. El fet que fos major d’edat (tenia 17 anys) i fill de Cèsar, i per tant, 

germanastre de Octavi August, el convertia en una amenaça per els romans. La 

seva mare era conscient que Octavi no ho passaria per alt i el va enviar amb el 

seu tutor i una part del tresor d’Egipte a la Índia.  

L’1 d’agost del 30 aC els romans van arribar a Alexandria. Antoni va sortir amb 

les seves tropes per defensar-se a la frontera de la ciutat, però va fracassar. 

Mentre tornava al Palau, va sentir el rumor que Cleòpatra s’havia suïcidat, i ell 

mateix es va clavar una espasa a l’estómac (Tyldesley, 2008). Segons Plutarc, 

el moribund romà hauria estat traslladat al mausoleu on s’amagava la seva 

amant i hauria mort als seus braços. 

Octavi va capturar a la Faraona i la va custodiar al seu propi palau. Els últims 

dies de la Cleòpatra són difícils d’encaixar, doncs se’ns donen dues versions dels 

fets molt oposades l’una de l’altra. Se sap que Octavi tenia la intenció de portar-

la a Roma, on seria torturada i humiliada públicament, i que la Reina el va intentar 

convèncer perquè la deixés suïcidar-se o escapar-se. Tyldesley s’inclina més 

cap a la primera opció, doncs el 12 d’agost del 30 aC, amb 39 anys, la Cleòpatra 

es va enverinar a ella mateixa. La llegenda assegura que es va deixar mossegar 

per una serp, però en realitat el més probable és que es clavés agulles 

enverinades. Plutarc assegura que la dona va demanar ser enterrada al costat 
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de Marc Antoni, i Octavi va cedir a tal petició. Tot i que la localització de les restes 

de la parella no és clara, Tyldesley creu que van quedar sepultades sota el mar 

d’Alexandria, juntament amb tot el Palau, durant els greus terratrèmols que el 

territori va patir al llarg de milers d’anys. 

Poc després de la mort de la Reina, el seu fill gran va ser traït per el seu tutor, 

capturat i assassinat. Als altres fills de la Cleòpatra, els que havia tingut amb 

Marc Antoni, van tenir molta més sort: els bessons, de 8 o 9 anys, i el petit 

Ptolomeu, de 6, van ser traslladats a Roma, on van ser cuidats i educats per 

Octaviana com si fossin fills seus (Tyldesley, 2008). 

 

3.2.1 Concepció de la Cleòpatra segons els àrabs 

 

La nostra percepció de la Faraona ha estat forjada pels seus enemics romans 

(Arciniega, 2000). La societat occidental és descendent directa de la societat que 

fa 2000 anys li va declarar la guerra i, per tant, nosaltres la mirem, encara ara, 

com si fos la nostra enemiga. 

Però hi ha una societat en la que la Cleòpatra no va ser mai vista com una dona 

perillosa, manipuladora i una obsessa sexual: els àrabs concebien la reina com 

una dona intel·ligent, culta i una bona administradora. 

El doctor en egiptologia Okasha El Daly va publicar, l’any 2005, un llibre en el 

que recollia tot el que els historiadors àrabs de l’època medieval van escriure 

sobre l’Antic Egipte durant un mil·lenni. I un capítol del text està dedicat al que 

els egiptòlegs àrabs escrivien de la Cleòpatra. Segons El Daly, els àrabs es 

referien sovint a la Reina com la “virtuosa erudita” i citaven alguns llibres que 

hauria escrit la pròpia Cleòpatra. 

La primera referència a la Faraona escrita en àrab és la del bisbe egipci Joan de 

Nikiû, al segle 7 dC. El bisbe copte descriu els descomunals projectes urbanístics 

de la Reina a Alexandria, que no tenien precedent. Tots els historiadors àrabs 

coincideixen amb aquest fet, i tots ells expressen una profunda admiració per les 

habilitats polítiques i administratives de la Cleòpatra (El Daly, 2005).  
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Una de les qualitats que li atribueixen varis autors és el de alquimista: l’historiador 

Al-Masudi assegurava que la Reina havia escrit llibres sobre medicina i 

cosmètics, i Al-Nadim li acredita un llibre sobre alquímia anomenat “El llibre de 

la Reina Cleòpatra”.  

L’egiptòleg Ibn Wahshiyya li atribueix l’autoria d’un llibre de toxicologia i dos de 

matemàtiques “El llibre de Cato a Cleòpatra” i “La llei abreviada de la Cleòpatra”, 

a més de la invenció d’aparells i determinats símbols utilitzats en els treballs 

sobre alquímia (El Daly, 2005). 

A més, El Daly destaca un fet molt interessant en el seu llibre: 

“Una omissió remarcable de totes les fonts medievals àrabs que he 

estudiat és la falta de referències a la bellesa física de la Cleòpatra. 

Aquesta absència potser emfatitza la fascinació que els escriptors àrabs 

professaven cap a la conducta i mèrits de la Reina més que cap a la seva 

aparença.” 

La diferència entre la Cleòpatra que descriuen els historiadors occidentals i la 

dels àrabs és descomunal. La nostra visió d’ella, però, està greument 

influenciada per la campanya nociva que Octavi va dur a terme contra ella de 

forma plenament conscient i planificada (Puyadas, 2016); mentre que els àrabs 

no es van enemistar mai amb la Faraona, pel que seria més lògic inclinar-se cap 

a la seva mirada: la d’una dona intel·ligent, culta i responsable. 

 

3.3 Antecedents 

 

La representació de la Cleòpatra al cinema ja ha estat estudiada abans: Alberto 

Prieto Arciniega, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va elaborar l’any 2000 

un estudi de les diferents versions que el cinema havia fet de la Cleòpatra i ho 

va comparar amb les dades històriques del personatge.  

Arciniega va trobar moltes contradiccions entre la realitat històrica de la 

Cleòpatra i la seva representació històrica. Després d’estudiar vàries pel·lícules 

i comparar-les amb les fonts històriques, va concloure que la Reina havia estat 

representada com una femme fatale que havia manipulat a Marc Antoni, 
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representat com un ser dèbil i alcohòlic, i assegura que aquesta visió és fruit de 

la propaganda d’Octavi. També remarca l’absència dels fills de la Faraona al 

cinema, a més de petites inconsistències històriques en els decorats i guions 

dels films. 

Per la seva banda, Belen Ruiz Garrido, de la Universidad de Málaga, va analitzar, 

l’any 2006, la sensualitat de la Reina representada en les arts plàstiques i en el 

cinema. Per fer-ho va centralitzar el seu anàlisi en els decorats, vestuari i la 

interpretació de l’actriu en qüestió. 

Aquests dos estudis, tot i que ens han servit de base per el nostre propi treball, 

no aporten una visió feminista de la representació de la Cleòpatra al cinema. Per 

això hem decidit anar més enllà de l’anàlisi superficial del personatge i donar-hi 

una perspectiva de gènere.  

  



27 
 

4. HIPÒTESI 

 

Un cop ens hem introduït en la teoria fílmica feminista i hem estudiat el 

personatge històric de la Cleòpatra, i tenint en compte els objectius plantejats a 

l’inici d’aquest treball, podem establir una sèrie de hipòtesis que seran avaluades 

al final de la investigació: 

1. La Cleòpatra ha estat representada al cinema d’una forma que s’allunya 

a la realitat històrica que es coneix d’ella. 

2. La Cleòpatra ha estat representada al cinema seguint les acusacions que 

els seus enemics van formular sobre ella. 

3. La Cleòpatra ha estat representada de forma negativa al cinema com a 

reina i com a dona. 

4. La Cleòpatra ha estat cosificada al cinema. 

5. El cinema ha eliminat la maternitat de Cleòpatra. 
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5. METODOLOGIA 

 

L’anàlisi d’un personatge històric concret en les seves diferents versions en el 

cinema requereix una tècnica de recollida de dades que permeti establir un 

sistema objectiu, únic i posteriorment verificable per a aplicar a múltiples 

elements d’anàlisi i extreure’n conclusions fiables sobre la seva representació.  

El mètode elegit és el d’anàlisi de continguts. José Luis Piñuel Raigada, de la 

Universitat Complutense de Madrid, defineix aquesta tècnica com: 

“El conjunt de procediments interpretatius de productes comunicatius que 

procedeixen de processos singulars de comunicació prèviament registrats 

i que, basats en tècniques de mesura, a vegades quantitatives 

(estadístiques basades en el recompte d’unitats), a vegades qualitatives 

(lògiques basades en la combinació de categories) tenen per objecte 

elaborar i processar dades rellevants sobre les condicions de les mateixes 

en les que s’han produït aquells texts, o sobre les condicions que poden 

donar-se per el seu ús posterior” 

Laurence Bardin, per la seva banda, defineix així l’anàlisi de continguts: 

 “Un conjunt de tècniques d’anàlisi de comunicacions tendent a obtenir 

indicadors (quantitatius o no) per procediments sistemàtics i objectius de 

descripció del contingut dels missatges, permetent la inferència de coneixements 

relatius a les condicions de producció/recepció (variables inferides) d’aquests 

missatges.)” 

Piñuel estableix quatre passos que inclouen un anàlisi de contingut: 

1. Selecció de la comunicació a estudiar. 

2. Selecció de les categories que s’utilitzaran. 

3. Selecció de les unitats d’anàlisi. 

4. Selecció del sistema de recompte o mesura. 

La comunicació que estudiarem en aquest treball és la representació de la 

Cleòpatra al cinema. 
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Pel què fa a les categories, per tal d’analitzar el personatge de la Cleòpatra en el 

cinema hem separat quatre aspectes de la seva vida que conformaven la seva 

personalitat: la seva vida política, la cosificació, la maternitat i la feminitat. És a 

dir, la Cleòpatra com a reina, com a objecte sexual, com a mare i com a dona. 

Les unitats d’anàlisi, la mostra, l’expliquem en l’apartat següent. 

I en la fase de selecció del sistema d’avaluació ens hem decantat per un anàlisi 

qualitatiu. Segons Krippendorff, el mètode qualitatiu analitza la mostra tenint en 

compte el context en el que les dades que recull es donen, pel que s’exposen a 

una tècnica menys sistemàtica i més interpretativa. Hem cregut necessari 

analitzar la Cleòpatra, les seves interaccions i accions estudiant també el context 

en el que es duen a terme enlloc de limitar-nos a recopilar dades numèricament. 

 

5.1 Mostra  

La quantitat de pel·lícules dedicades o que giren al voltant del personatge històric 

de la Cleòpatra és força gran: a IMDB, la Internet Movie Data Base, la busca de 

la paraula “Cleòpatra” a la categoria de “Pel·lícules” dóna 59 resultats; i a 

Filmaffinity, amb els mateixos camps, ens surten 36 films. 

Per acotar la mostra al nostre treball, hem establert uns criteris que ens ajudaran 

a seleccionar un nombre més reduït de pel·lícules tot i mantenint la perspectiva. 

Un primer delimitador és el temporal. Creiem que ens convé més estudiar com 

s’ha representat la Cleòpatra des del cinema sonor, pel que la nostra mostra 

comença a la dècada del 1930 i acaba a la del 2010. Escollirem una pel·lícula 

per dècada partint en la seva rellevància cinematogràfica, basant-nos en 

indicadors com la seva puntuació a portals de crítica professional de pel·lícules. 

La única dècada que no estaria present en el nostre anàlisi serien els anys 90 

per falta d’exemplars que coincideixin amb els nostres criteris. 

Un altre criteri bàsic per la elecció de la pel·lícula és que aquesta ha de parlar de 

la Cleòpatra històrica, en comptes d’un personatge metafòric (ex: Cleopatra’s 

Second Husband, 1998), i ha de ser un dels personatges protagonistes.  
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També ha de tractar-se d’una peça de cinema de ficció: no pot ser ni un 

documental, ni una obra de teatre ni una sèrie de televisió. 

Hem cregut necessari acotar també a nivell territorial: només escollirem les 

pel·lícules que s’hagin produït en la societat occidental (Amèrica-Europa). 

Aquest treball s’escriu des d’Occident, pel que és més lògic analitzar la percepció 

de la Cleòpatra en el marc de la nostra societat. A més també és més útil per 

poder avaluar si la publicitat romana de la Cleòpatra ha perdurat al llarg dels 

segles, ja que la societat occidental és descendent directa de la romana. 

La taula 1 descriu els títols que coincideixen amb els criteris establert, i, per tant, 

les pel·lícules que formen part de la mostra: 

 

 

Taula nº1  Descripció de la mostra. 

Títol 

original 

Director/a País Any d’estrena Puntuació 

a IMDB 

Cleopatra Cecil B.DeMille Estats Units 1934 6.9/10 

Caesar and 

Cleopatra 

Gabriel Pascal Regne Unit 1945 6.4/10 

Serpent of 

the Nile 

William Castle Estats Units 1953 4.8/10 

Cleopatra Joseph L. 

Mankiewicz 

Estats Units 1963 7.0/10 

Antony and 

Cleopatra 

Charlton 

Heston 

Regne Unit 

Espanya 

Suïssa 

1972 5.9/10 

Sogni 

erotici di 

Cleopatra 

Rino di 

Silvestro 

Itàlia 1985 4.3/10 

Astérix & 

Obélix: 

Mission 

Cléopâtre 

Alain Chabat França 2002 6.6/10 
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5.2 La Cleòpatra com a reina 

 

Començarem per analitzar com el cinema ha representat la tasca política de la 

Cleòpatra. Ella va ser reina de Egipte durant 21 anys, només amb una breu 

interrupció, des del 51 fins al 30 abans de Crist (Tyldesley, 2008). L’objectiu és 

esbrinar si les pel·lícules escollides presenten al personatge com a una “bona 

líder”. 

Per definir què és una “bona líder” ens hem basat en dos estudis duts a terme 

als Estats Units que intentaven definir quins eren els valors que definien el 

president ideal. Hem escollit aquests dos treballs per dues raons: Primer, 

obtenien els seus resultats a partir d’enquestes fetes a ciutadans, cosa que dóna 

una visió més àmplia i precisa del que la societat percep com a un bon líder, 

deixant de banda teories filosòfiques subjectes a debat; després, estan elaborats 

als Estats Units, país d’on provenen tres de les pel·lícules escollides (les quatre 

restants són també d’un país occidental), i, per tant, aquestes s’hauran realitzat 

dins el context de les expectatives del president que exposin els treballs.   

Un és el de The President and Public Expectations: A Research Note de Eric 

Herzik i Mary Dodson, de la Universitat de Carolina del Nord, publicat l’any 1982. 

Herzik i Dodson dur a terme una enquesta a nivell nacional en la que es 

presentava als participants 21 qualitats i aquests havien d’escollir quines 

buscaven en un president. Les més exitoses van ser: 

1. Posar els interessos del país per damunt de la política. 

2. Sensatesa davant d’una crisi. 

3. Intel·ligència. 

4. Fermesa. 

5. Competència. 

6. Compassió. 

L’altre estudi és Presidential Prototypes publicat l’any 1980 per Donald Kinder, 

Mark Peters, Susan Fiske i Robert Abelson. Es va identificar tres qualitats en la 

personalitat d’un candidat que els ciutadans consideraven importants a l’hora de 

votar.  

1. La competència. Això inclou la intel·ligència i l’experiència. 
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2. La capacitat de lideratge (el respecte que emana) i la integritat. 

3. L’empatia, és a dir, la compassió i la preocupació per els altres. 

A partir d’aquí podem establir el que es considera un bon governant en la 

mentalitat americana: una persona sensata, intel·ligent, íntegra, líder, ferma i que 

mostra preocupació per els seus ciutadans. És així la Cleòpatra de Hollywood? 

Per saber-ho proposem unes variables quantificables a tenir en compte quan 

analitzem les pel·lícules de la Cleòpatra, com es poden veure a la taula 2: 

Taula nº2 

QUALITAT VARIABLE 

EMPATÍA, 

PREOCUPACIÓ 

PER ALS 

ALTRES 

Vegades que menciona els ciutadans d’Egipte 

- Vegades que ho fa mostrant preocupació per el seu 

benestar. 

Si es mostra la Cleòpatra gestionant els recursos del seu país a 

favor de la seva població. 

COMPETÈNCIA, 

CAPACITAT DE 

LIDERATGE 

Si demana ajuda interna (consellers, assessors, magistrats...) per 

gestionar els assumptes del seu país. 

Si demana ajuda externa (líders d’altres imperis) per gestionar els 

assumptes del seu país. 

Si pren decisions per ella sola. 

Si rep ordres de líders d’altres imperis. 

Si rep consells de líders d’altres imperis sense sol·licitar-los. 

Si les seves decisions són desaprovades per líders d’altres 

imperis. 

SENSATESA 
DAVANT D’UNA 
CRISI 

Davant una situació de crisi política, la Cleòpatra: 

a) Plora, crida, es compungeix... 

b) Manté la calma. 

c) Busca solucions de forma immediata. 

d) Es mostra indiferent. 

 
INTEL·LIGÈNCIA Si es menciona o es mostra la seva qualitat de poliglota. 

 
Si es menciona o es mostra la seva educació/coneixement en 

camps com la filosofia, les ciències polítiques, la medicina, les 

matemàtiques, la literatura o l’astronomia. 
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Si es menciona la seva trajectòria professional. 

 Altres 

 

5.3 La Cleòpatra com a objecte sexual 
 

Un segon aspecte que és interessant analitzar des de la perspectiva feminista 

és la objectivació sexual que es podria haver fet de la Cleòpatra en el cinema. 

Des que Laura Mulvey va publicar el seu trencador article Visual Pleasaure and 

Narrative Cinema l’any 1975, la presentació de la dona com a objecte sexual en 

el cinema ha estat tractat i analitzat àmpliament, i és considerat una forma més 

de opressió de gènere (Frederickson i Roberts, 1997). 

Per començar cal definir el què és la objectivació sexual. La definició més 

àmpliament citada (vg Tiggemann, Slater 2001; Aubrey, Frisby, 2011; 

Vandenbosch, Eggermont, 2012) és la de Barbara Frederickson (de la Michigan 

University) i Tomi-Ann Roberts (del Colorado College) en el seu article 

Objectification Theory publicat l’any 1997. En aquest Frederickson i Roberts 

exploraven les conseqüències psicològiques de la cosificació de les dones en la 

societat, que definien com: 

“El fil connector de totes les formes de objectivació sexual és la experiència 

de ser tractada com un cos (o un conjunt de parts del cos) valorat 

principalment per el seu ús (o consumició) per part de els altres.” 

Quan Jennifer Aubrey i Cynthia M. Frisby, de la Universitat de Missouri, van voler 

analitzar la objectivació de la dona als vídeos musicals van apuntar a la exposició 

del cos femení com a manifestació de tal objectivació, basant-se en la teoria de 

Frederickson i Roberts. Es van centrar, doncs, en les parts del cos associades 

amb l’activitat sexual i que marquen la diferència entre sexe biològic: l’escot, el 

pit, el cul... i mesuraven la quantitat de pell que ensenyaven les seves mostres. 

També observaven com la càmera (l’espectador) mirava el cos dels artistes 

analitzats: si es fixava en determinades parts del cos més que en la cara o el cos 

total de la persona. Això ajuda a saber si aquest cos està sent mostrat per a 

consum de tercers, com diuen Frederickson i Roberts (Aubrey i M. Frisby, 2011).  
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Però hi ha una altra manera de objectivar el cos d’una dona sense exposar-lo: 

censurant-lo. Fátima de Almeida va analitzar la representació de la dona en les 

pel·lícules més exitoses dels últims anys, i, quan examinava la objectivació de la 

dona a Harry Potter i les relíquies de la mort 2, va observar que s’omet la nuesa 

de l’Hermione en un moment en el que aquesta és necessària. Mentre que els 

seus amics masculins, el Ron i el Harry, es treuen la roba mullada per no agafar 

fred, mostrant el pit nuu, l’Hermione no es treu el seu jersei. La situació no és 

eròtica, i treure’s la roba és un acte de supervivència més que de coqueteria, 

però el cos de la noia és entès com a inherentment sexual i, per tant, exposar-lo 

hagués resultat un acte de luxúria (de Almeida, 2012):  

“S’elimina un moment lògic i natural, per no arriscar-se a mostrar la pell 

despullada d’una dona. És com si l’equip de direcció i guió, anteposant-se al 

fet que el cos de la dona sempre és eròtic (sense importar el context ni el 

moment narratiu ni de la quantitat que es mostra), i que la pell nua de 

l’Hermione portaria a la objectivació eròtica d’aquesta i es correria el risc de 

interrompre la lògica del relat, haguessin decidit saltar-se-la.” 

Per això s’ha analitzat la objectivació des de les dues perspectives: tan la que 

ensenya el cos de la Cleòpatra de forma sexual sense que sigui necessari, com 

la que cobreix el cos femení quan és precís mostrar-lo per l’argument. Es pot 

veure a la taula número 3. 

Taula nº3 

VESTUARI És provocadora la que porta la Cleòpatra? 

a. Té escot. 

b. És ajustada. 

c. Ensenya les cames. 

d. Es fa evident l’ús de maquillatge per part del personatge. 

És provocadora la roba que porten els personatges masculins 

protagonistes? 

a. Ensenya el pit. 

b. És ajustada. 

c. Ensenya les cames. 

d. Es fa evident l’ús de maquillatge per part del personatge. 
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La càmera repassa/presta especial atenció el vestuari de la Cleòpatra 

per motius aliens a l’argument de la pel·lícula? 

La càmera repassa/presta especial atenció el vestuari dels 

personatges masculins protagonistes per motius aliens a l’argument 

de la pel·lícula?  

NUESA La Cleòpatra està despullada en alguna escena? 

a. Es mostra el seu cos al complet. 

b. Es mostra el seu cos parcialment. 

c. Es mostra el seu cos tapat, però es fa evident la seva nuesa. 

Els personatges masculins es mostren despullats en alguna escena? 

a. Es mostra el seu cos al complet. 

b. Es mostra el seu cos parcialment. 

c. Es mostra el seu cos tapat, però es fa evident la seva nuesa. 

La càmera es deté/s’alenteix en alguna part del cos de la Cleòpatra 

fora del seu rostre per raons alienes a l’argument de la pel·lícula? 

La càmera es deté/s’alenteix en alguna part del cos dels personatges 

masculins protagonistes fora del seu rostre per raons alienes a 

l’argument de la pel·lícula? 

CENSURA En alguna escena es mostra algun cos masculí despullat per raons 

necessàries en l’argument de la pel·lícula, però es censura/no es 

mostra el de la Cleòpatra, tot i ser igualment necessari? 

En alguna escena es mostra el cos de la Cleòpatra despullat per 

raons necessàries en l’argument de la pel·lícula, però es censura/no 

es mostra el dels personatges masculins protagonistes, tot i ser 

igualment necessari? 

 Altres 

 

5.4 La Cleòpatra com a dona 

 

Per entendre la representació de la Cleòpatra al cinema hem de tenir en compte 

com es presenta com a dona a nivell general, és a dir, com a personatge femení 

d’una pel·lícula. 

La teoria fílmica feminista ha indagat molt en els estereotips que el cinema ha 

atribuït a les dones la llarg de la història. De fet, la crítica feminista del cinema 
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comença així, amb autores com Molly Haskell i Marjorie Rosen descomponent 

les pel·lícules de Hollywood més significatives del segle XX i extraient-l’hi els 

diferents rols que han seguit els seus personatges femenins (Smelik, 2016). 

Haskell publica el seu llibre From Reverence to Rape: the Treatment of Women 

in the Movies (De la reverència a la violació: el tractament de les dones al cinema) 

l’any 1973, on fa un repàs per dècades de representació femenina. En el llibre, 

revisat i reeditat els anys 1984 i 1987, Haskell conclou que els personatges 

femenins es limiten a seguir, tot i que no de forma exclusiva, els rols de deessa 

sexual, de mare abnegada, de màrtir, de verges, d’esposes, de tontes 

(normalment rosses ‘dumb blondes’) i de vampiresses.  

 

Diana González, en la seva tesis doctoral sobre la representació de la dona al 

cinema mexicà, publicada l’any 2015, es basa en Haskell, Mulvey i altres 

teòriques fílmiques feministes per resoldre que els mitjans de comunicació 

estableixen una relació desigual entre homes i dones: 

“ 

1. Estableixen un model de bellesa femenina que va en contra la mateixa 

naturalesa dels cossos, promovent la busca inassolible i artificial dels 

mateixos. 

2. Promouen rols inequitatius entre els gèneres i limiten els espais de 

desenvolupament per uns i altres. 

3. Posicionen a la dona com a ser depenent de de la seva contrapartida 

masculina i a aquest se li atorga un status de superioritat. 

4. Mostren  el  cos  de  les  dones com a trofeu,  promovent  la  idea objecte 

cos femení. 

5. Justifiquen  actes  de  violència  contra  les  dones,  sota  la  màscara  de  

la  passió, l’amor, el desig. 

6. Promou accions de sacrifici en les dones ‘pel bé de la llar i la família’” 

(González, 2015) 

D’aquests sis punts, creiem que per aquest apartat són pertinents a tenir en 

compte els número 3, 5 i 6.  



37 
 

El tercer punt, “Posicionen a la dona com a ser depenent de de la seva 

contrapartida masculina i a aquest se li atorga un status de superioritat.” és 

interessant per veure si presenten una Cleòpatra depenent de Cèsar i de Marc 

Antoni. Ens limitarem a la dependència emocional, ja que la dependència política 

ja és analitzada a l’apartat “Cleòpatra com a Reina”. 

Pel què fa al cinquè punt, “Justifiquen  actes  de  violència  contra  les  dones,  

sota  la  màscara  de  la  passió, l’amor, el desig.” és important saber si els 

cineastes sotmeten a la Reina a violència física, psicològica o emocional per part 

de les seves parelles masculines (Cèsar i Marc Antoni) i si la normalitzen. 

Finalment, seguint el sisè punt “Promou accions de sacrifici en les dones ‘per el 

bé de la llar i la família.’” ens servirà per comprovar si la Cleòpatra de les 

pantalles sacrifica parts importants de la seva vida o el seu país per la seva 

relació amb Cèsar o amb Marc Antoni. 

El primer punt creiem que s’allunya força de l’objectiu del treball, i el segon 

resulta imprecís i complicat d’aplicar en una relació tant extraordinària com és la 

d’una reina egípcia i dos líders de l’Imperi Romà. El punt quatre, per la seva 

banda, és analitzat a l’apartat “La Cleòpatra com a objecte sexual” d’aquest 

treball. 

D’aquesta manera hem resolt estudiar la representació de la Cleòpatra com  

dona de dues maneres. La primera analitzant la seva personalitat a través dels 

estereotips presentats per Haskell (veure taula nº4), i la segona observant la 

relació entre Cleòpatra i els seus amants: Cèsar i Marc Antoni (veure taula nº5). 

Taula nº4 

Personalitat 

Categoria  Trets identificatius 

Deessa Sexual Es mostra (explícitament o implícitament) tenint relacions 

sexuals? En quantes ocasions? 

Parla obertament de les seves relacions sexuals? 

És capaç de canviar la voluntat dels altres a través de la 

seva sexualitat? 

Altres. 
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Mare abnegada Mostra (verbalment o no) disposició de sacrificar-se per els 

seus fills? 

El fet de convertir-se en mare altera l’argument de la 

pel·lícula? 

Es refereixen a Cleòpatra com a “mare de...” en algun 

moment? 

Altres. 

Màrtir Mostra (verbalment o no) disposició de sacrificar-se per una 

causa concreta (el seu país, els seus ciutadans...)? 

Altres. 

Verge Es parla implícitament o no, de la virginitat de la Cleòpatra? 

Se la mostra inexperimentada en l’amor/el sexe? 

Altres. 

Esposa Es refereixen a Cleòpatra com a “esposa de...” en algun 

moment? 

Altres. 

Tonta* Es mostra la Cleòpatra fent accions incoherents, fora del 

sentit comú? 

Es mostra, explicita o implícitament, la Cleòpatra com una 

persona poc educada i instruïda? 

Es mostra la Cleòpatra dedicant el seu 

temps/energia/diners en coses superficials? 

Altres. 

Vampiressa És demonitzada per els altres personatges de la pel·lícula? 

Mostra explicita o implícitament males intencions en el seu 

comportament? 

Actua en ocasions moguda per l’egoisme? 

És condescendent/antipàtica amb els altres personatges? 

Altres. 

Altres  

*La intel·ligència de la Cleòpatra en el cinema és analitzada a l’apartat “La 

Cleòpatra com a reina”, en aquest apartat es tracta de veure si se la presenta 

com tot al contrari: una dona tonta. 
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Taula nº5 

Relació amb Cèsar i Marc Antoni 

Dependència 

emocional 

La Cleòpatra es mostra emocionalment alterada si no esta 

a prop del seu amant. 

La Cleòpatra té una reacció excessivament emocional en el 

moment de la mort de Cèsar.  

Altres. 

Violència La Cleòpatra és insultada per el seu amant. 

És menystinguda per el seu amant. 

És escridassada per el seu amant. 

El seu amant és físicament intimidador amb ella (l’agafa, la 

sacseja...). 

La Cleòpatra és glopejada per el seu amant. 

Davant d’un acte de violència, la Cleòpatra reacciona 

rebutjant-lo. 

Davant d’un acte de violència, tercers personatges a 

reaccionen rebutjant-lo. 

Altres. 

Sacrifici La Cleòpatra es mostra disposada a sacrificar aspectes de 

la seva vida (el seu país, el seu càrrec, els seus fills) per el 

bé de la seva relació amb el seu amant? 

La Cleòpatra sacrifica aspectes de la seva vida (el seu país, 

el seu càrrec, els seus fills) per el bé de la seva relació amb 

el seu amant? 

Altres. 

 

5.5 La Cleòpatra com a mare 

 

L’últim apartat que estudiarem de la vida de la Reina és el de la maternitat. 

Cleòpatra va tenir 4 fills. El primer va ser amb Cèsar, o així ho va reconèixer ell 

(Tyldesley, 2008), i va néixer el 47 abans de Crist sota el nom de Ptolomeu 
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Cèsar, tot i que els alexandrins de seguida li van posar el sobrenom de Cesarió 

(en grec, “petit Cèsar”).  

Els tres següents eren fills de Marc Antoni. Els bessons, un nen i una nena, van 

néixer el 25 de desembre del 40 a.C, poc després que el seu pare tornés a Roma 

(Bevan, 1927), i la seva mare els va anomenar Alexandre Heli (Alexandre Sol) i 

Cleòpatra Selene (Cleòpatra Lluna). Quan Marc Antoni va viatjar a Egipte per 

quedar-s’hi de forma definitiva, l’any 36 a.C, ell i la Reina van tenir a Ptolomeu 

Filadelf. 

Tot i així, com Alberto Prieto Arciniega fa notar en les conclusions del seu anàlisi 

de la Cleòpatra en la ficció, quasi tots els fills de la Reina són invisibles en el 

cinema: 

“Mai apareixen al cinema els tres fills de Cleòpatra i Marc Antoni i no 

sempre ho fa Cesarió. La causa és evident, ja que la visió d’una Cleòpatra 

mare de 4 fills no es corresponia totalment amb la de femme fatale que se 

li havia assignat.”(Prieto, 2000). 

Definir una bona mare és una feina molt complicada, ja que el concepte de la 

mare ideal canvia en cada generació i cada circumstància. La finlandesa Satu 

Perälä-Littunen, de la Universitat de Jyväskylä, va escriure un llibre l’any 2004 

en el que analitzava la idea cultural d’una bona mare i un bon pare en tres 

generacions. Al final del llibre, Perälä-Littunen ofereix un llistat amb les 

característiques del que popularment es considera un bon progenitor:  

- És amorós/a 

- Dóna consells. 

- Passa estona amb els seus fills. 

- En cas de conflicte, oblida els seus propis interessos a favor dels seus 

fills. 

Aquestes són les característiques anotades per Perälä-Littunen que ens semblen 

més pertinents per poder aplicar a un personatge històric com és una reina 

egípcia, ja que els altres elements de la llista estan molt condicionats per el 

context social actual. 
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Per una banda, doncs, analitzarem si els fills de la Cleòpatra, Cèsar i Marc Antoni 

tenen cabuda a les pel·lícules que giren en torn la seva mare (veure taula nº6). 

I, si la tenen, estudiarem si es presenta a la Reina com una bona mare (veure 

taula nº7). 

Taula nº6 

Representació dels fills de la Cleòpatra 

Es presenta/menciona a Cesarió. Cóm? Quin context? 

Es presenta/menciona a Cleòpatra Selene. Cóm? Quin context? 

Es presenta/menciona a Alexandre Heli. Quin context? Quin context? 

Es presenta/menciona a Ptolomeu. Quin context? 

 

Taula nº7 

Representació de la Cleòpatra com a mare 

Amorosa. La Reina té gestos afectuosos cap als seus fills (petons, 

abraçades, carícies...)? 

Dóna consells. Es mostra a la Cleòpatra ensenyant o donant consells 

en actitud mentora cap als seus fills?  

Passa estona amb 

els seus fills. 

Es mostra a la Cleòpatra passant temps d’oci amb els 

seus fills? 

En cas de 

conflicte, oblida 

els seus propis 

interessos a favor 

dels seus fills. 

En moment de crisi, la Cleòpatra té en compte el 

benestar dels seus fills? 

En algun moment la Cleòpatra situa els seus fills per 

damunt dels seus interessos? 

Altres.  
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6. ANÀLISI DELS RESULTATS 

 

Després d’haver analitzat les set pel·lícules de la mostra segons els paràmetres 

establerts en l’anterior apartat, en aquest capítol es detallen els resultats de 

l’anàlisi. Cal dir que, tot analitzant les mostres, hem vist necessari afegir la 

categoria de “infantil” a la taula número 4, ja que la infantilització del personatge 

era un fet força recurrent en les pel·lícules. 

 

6.1 Cleopatra (1934) 
 

 Representació com a reina. 

Com a reina, la Cleòpatra no mostra gens d’interès ni per els seus ciutadans ni 

per la vida política en cap sentit. Tot i que un dels fils argumentals de la pel·lícula 

és la guerra entre Roma i Egipte, la Cleòpatra és explicita i implícitament 

apartada dels assumptes polítics tant per part dels personatges masculins com 

per el guió. 

Mentre que Juli Cèsar, Marc Antoni i Octavi August gaudeixen de més d’una 

escena de planificació, estratègia i debat polític, la Cleòpatra no es mostra en 

cap ocasió immersa en la presa de decisions que afectaran als seus ciutadans i 

a ella mateixa. 

Per exemple, en l’escena en la que Antoni i Cleòpatra, a Alexandria, són avisats 

de la declaració de guerra d’Octavi, només Antoni reacciona davant la situació. 

La Reina, asseguda, observa com el seu amant comença a donar ordres a 

consellers, generals, servents... Quan un servent egipci li replica que ell només 

rep ordres de la Faraona, Antoni li dóna un cop de puny, es gira cap a la 

Cleòpatra i li ordena que es mantingui apartada “de tot això”. A més, rep ordres 

de Cèsar, Antoni, i consells no-sol·licitats d’ambdós amants, consellers i líders 

com Herodes (rei de Judea). 

El paper que Cleòpatra desenvolupa com a reina és, doncs, massa limitat per 

poder-la avaluar com a bona o mala reina.  

 Cosificació de la Reina. 
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Tractant-se d’una pel·lícula dels anys 30 és lògic que la presentació de la 

Cleòpatra com a objecte sexual sigui més limitada que en versions posteriors, ja 

que la sexualitat és esborrada de la majoria de dones al cinema en aquells anys 

(Kaplan, 1983). Tot i així Arciniega argumenta que, al tractar-se d’una dona 

Oriental (exòtica, diferent i allunyada de la nostra realitat) la moral del director es 

va poder relaxar i es va permetre presentar una reina més destapada. 

Colbert sovint es mostra escotada, amb roba ajustada i amb un ús evident de 

maquillatge (veure annex 2). Això no passa amb els personatges masculins, que 

no ensenyen el pit ni duen maquillatge en cap ocasió, tot i que sí que mostren 

les cames. 

A més, la bellesa física de la Cleòpatra és mencionada per personatges 

masculins de la pel·lícula en 7 ocasions, i la seva intel·ligència només una. 

 Representació com a dona. 

Com a dona tampoc està massa ben tractada: de les categories establertes en 

la metodologia, basant-nos en l’estudi de Molly Haskell, la Cleòpatra compleix 

els estereotips de deessa sexual, de tonta i de vampiressa.  

Les relacions sexuals de la protagonista no estan explícitament mostrades, però 

es dedica tota una escena als rumors que circulen per Roma sobre la seva 

aventura amb Cèsar. A més, una escena ensenya de forma implícita com Antoni 

i ella mantenen relacions mitjançant un enorme muntatge de ballarins, pètals de 

flors caient del cel i música orquestral. 

Tot i així, el més destacat de tot és la habilitat de la Cleòpatra de canviar la 

voluntat política dels personatges masculins a través del sexe. Després de 

passar una nit amb ella, Cèsar retira el suport al germà i contrincant de la Reina 

i passa al seu bàndol. Posteriorment, Antoni atribueix la seva falta de motivació 

per tornar a Roma i a les seves obligacions a l’atracció que sent per Cleòpatra, 

cosa que ella es pren com un compliment. A més, deixa de tractar-la com a una 

enemiga hostil i passa a ser aliat seu quan té relacions amb ella. 

També es mostra una Cleòpatra especialment preocupada per els vestits i el 

maquillatge, a més de ser constantment infantilitzada per Cèsar amb expressions 

com “reineta”, “nena”... tot i aquest tracte paternalista, més tard en la pel·lícula 
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s’ensenya la Reina amb intensions obscures: gairebé assassina a Antoni i en 

una escena es dedica a llençar monedes als seus criats per el plaer de veure’ls 

barallar-se per diners.  

Pel que fa a la relació amb els seus amants, la Faraona és objecte de violència 

en varies ocasions, principalment per part d’Antoni: en una de les seves primeres 

escenes junts, Antoni escridassa i menysprea la Reina amb el dit quan aquesta 

es nega a complir les seves ordres. Més ell tard té un atac de gelosia quan la 

Reina s’ha de reunir amb Herodes i l’agafa per els braços i la sacseja per intentar 

que no acudeixi a la cita. 

 Representació com a mare. 

Finalment, la Cleòpatra com a mare és inexistent en la narració. Cap dels seus 

quatre fills són presentats o mencionats. 

 

6.2 Caesar and Cleopatra (1945) 
 

 Representació com a reina. 

La Cleòpatra encarnada per Vivien Leigh, com a reina, no és molt diferent a la 

que trobàvem en l’anterior versió. 

No hi ha cap escena en la que la Faraona estigui gestionant els assumptes del 

seu Estat. A Cèsar, en canvi, se’l veu fent de líder en vàries ocasions, com quan 

planeja l’estratègia militar a seguir en la guerra civil d’Egipte. Quan esclata la 

guerra, el Cònsol aparta explícitament la Reina de la política, ordenant-li que 

sigui “bona i pacient”. La Cleòpatra rep ordres i consells constantment per part 

de Cèsar, els seus consellers i els seus esclaus.  

Se la presenta, a més, com una reina mandrosa: en una escena, Cèsar, ja 

establert a Alexandria, es disposa a treballar quan la Faraona, sorpresa, l’intenta 

aturar al·legant que “els reis no treballen”.  

 Cosificació de la Reina. 

Pel que fa al seu cos, la Cleòpatra no sol vestir roba ajustada, i els escots amb 

els que se la veu no són especialment acusats. En una escena en la que es 

banya es fa palès la nuesa de la Reina, tot i que de forma implícita.  
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 Representació com a dona. 

El més destacat del tractament de la Cleòpatra com a dona en aquesta pel·lícula 

és la infantilització constant a la que se la sotmet. 

Des de la primera escena la Reina té un comportament molt immadur: se la 

mostra resistint-se a banyar-se, expressa por als homes, als romans, es riu de la 

calvície de Cèsar i la seva veu i gesticulació són més pròpies d’una nena petita 

que d’una noia de vint anys. 

A més, Cèsar sovint es refereix a ella com a “nena petita”, “reineta”, “petita serp” 

o “nena tonteta”. Ell no és l’únic personatge masculí que la veu com un infant: en 

una ocasió, Rufius (conseller de Cèsar), parlant sobre ella amb Apolodorus (un 

amic de la Reina) diu que la Faraona “només és una nena”. 

Però Cèsar, alhora que la tracta com a una nena, també l’intenta seduir. En 

l’escena en la que es coneixen això crea un diàleg que alterna l’actitud pare-filla 

amb la coqueteria i el flirteig. Per exemple, Cèsar li qüestiona que encara no 

estigui al llit (és de nit en el moment de l’escena) i la Cleòpatra li confessa que li 

fa por que els romans, a qui imagina com uns monstres, se la mengin. A la 

vegada, la Reina li explica quin tipus d’home li agrada i ambdós expressen el 

desig que el Cònsol fos més jove. 

En aquest sentit, doncs, la Cleòpatra de 1945 escauria a la casella de verge i 

tonta, tot molt lligat a la seva infantilització. 

La Faraona reitera la seva por als homes, especialment als romans. Té tanta por 

a Cèsar que quan el va a conèixer es posa a cridar i vol abandonar la sala. En 

cap moment de la pel·lícula es fa evident una relació sexual amb Cèsar. 

Tot i que no se la mostra explícitament poc instruïda, és incapaç de reconèixer a 

Cèsar quan el veu per primer cop, i durant moltes escenes ell li pot fer creure 

que només és un amic del Cònsol, tot i dur la característica corona de llorer que 

qualsevol persona mínimament educada sabria identificar com a símbol del 

poder romà.  

A causa de la seva infantilització, la seva relació amb Cèsar comporta una 

dependència emocional molt forta. Quan el Cònsol es comporta fredament amb 

ella, la Reina plora; i quan l’ha d’abandonar per atendre els seus assumptes 
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polítics, ella li suplica que no ho faci. A més se la veu canviant aspectes de la 

seva vida per el líder romà: vol aprendre a tocar l’arpa per ell i, més avançada la 

narració, assegura que ha madurat gràcies a haver parlat amb Cèsar cada dia. 

A banda del menyspreu que suposa considerar-la una nena petita, la Cleòpatra 

és violentada per Cèsar quan aquest l’empeny quan ella se li acosta per intentar 

que no la deixi per anar a la guerra. 

 Representació com a mare. 

Tots quatre fills de la Reina s’ignoren en la pel·lícula. És lògic, però, que no surtin 

els fills que va tenir amb Antoni, ja que l’argument se centra amb la seva relació 

amb Cèsar. 

 

6.3 Serpent of the Nile (1953) 

 

 Representació com a reina. 

Com a reina, la Cleòpatra de Rhonda Flemming se la veu actuar en contades 

ocasions. 

Només en una escena se la veu prenen decisions i actuant de manera coherent 

i eficaç davant una crisi: quan les tropes d’Antoni a Alexandria amenacen en 

revoltar-se degut a les pèssimes condicions en les que es troben, Cleòpatra 

ordena de seguida al seu exèrcit que alimenti els homes d’Antoni. 

A altres crisis a les que s’ha d’afrontar la Reina no ho fa amb tanta diligència: 

quan l’avisen d’una suposada traïció per part del seu aliat i amant, ella reacciona 

cridant, plorant, trencant objectes i escridassant a tota la seva cort. 

No es veu la Reina gestionant o planificant assumptes d’Estat en més ocasions 

que l’anteriorment mencionada més enllà de suplicar a Antoni que no es rendeixi 

davant les tropes romanes. 

A més el regnat de Cleòpatra és criticat per un ciutadà que s’infiltra al Palau per 

a assassinar-la i al ser enxampat assegura que és una pèssima reina que fa 

passar gana als seus ciutadans. 

 Cosificació de la Reina. 
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Pel que fa a la cosificació de la Faraona s’ha de destacar les diferències en el 

vestit d’ella i la dels personatges masculins: mentre que la Cleòpatra duu grans 

escots, roba ajustada i maquillatge evident; tant Lucilius com Antoni porten les 

tradicionals togues romanes, amb les que només ensenyen les cames (veure 

annex 3)  

 Representació com a dona. 

Com a dona, la Cleòpatra de Rhonda Flemming es presenta com una deessa 

sexual capaç de fer que Antoni actuï contra la raó gràcies al seu atractiu. Per 

exemple, en una escena el Cònsol li confessa a Lucilius que sap el que hauria 

de fer davant la crisi política que està vivint (que és tornar a Roma) però que no 

ho fa perquè la presència de la Reina li fa oblidar el que és correcte. 

La Cleòpatra es mostra tota la pel·lícula afligida per el triangle amorós al que 

esta sotmesa: ha d’escollir entre l’amor d’Antoni o el de Lucilius, l’argument 

central de la història i el que ocupa la majoria de diàlegs i accions de la Reina. 

 Representació com a mare. 

El primer fill de Cleòpatra, Cesarió, és l’únic dels quatre que té un lloc en la 

pel·lícula. Surt en poques escenes, una d’elles està en braços d’Antoni, l’altra 

jugant amb ell i en una la Reina l’acaricia mentre dorm.  

 

6.4 Cleopatra (1963) 
 

 Representació com a reina. 

La Reina que interpreta Elizabeth Taylor és força dependent dels líders d’altres 

imperis: se la pot veure demanant ajuda a Cèsar perquè la posi al tro d’Egipte, i 

sovint rep consells per part d’altres homes sense sol·licitar-los: en una escena, 

Cleòpatra i Antoni estan debatent si han de mobilitzar les tropes egípcies per 

preparar-se per una guerra amb Octavi. Sosigenes, conseller del Cònsol, entra  

a la sala i interromp per desaprovar la Reina, i aquesta li retreu la gosadia. 

Tot i així se la veu sovint participant en la seva labor política, tot i que només 

després de la mort de Cèsar, ja que aquest la deixa al marge de la gestió 

d’Egipte. Quan la guerra amb Octavi esclata, per exemple, es mostra una 



48 
 

Faraona ferma en la seva decisió de portar l’exèrcit a Grècia tot i que Antoni 

critica ferotgement la idea (cridant i enfadant-se). 

Pel que fa a la seva intel·ligència, es menciona, sense mostrar-se, la qualitat de 

la Cleòpatra de parlar múltiples llengües i la seva educació en diversos àmbits 

acadèmics: en una escena entre Cèsar i dos generals seus es parla de la bona 

educació que va rebre la Reina. Aquest fet és explícitament desaprovat per 

Rufius, un dels generals. 

 Cosificació de la Reina. 

La vestimenta de la Cleòpatra de Mankiewicz és obertament provocadora: escots 

gens dissimulats, roba ajustada i maquillatge notori (veure annex 4). Per contra, 

els personatges masculins protagonistes només ensenyen les cames en la seva 

reglamentària roba romana.  

En dues escenes es mostra, implícitament, la nuesa de la Reina: en una es troba 

estirada, bocaterrosa, rebent un massatge i un llençol li tapa el cul. També surt 

despullada, tot i que tapada per l’espectador, en una escena en la que s’està 

banyant. 

 Representació com a dona. 

Com a dona, la Reina té en més d’una ocasió una actitud pròpia d’una d’una 

vampiressa de Haskell: en una ocasió obliga a una esclava a beure’s un vi sabent 

que està enverinat, ignorant les súpliques d’aquesta. A més també es presenta 

com una deessa sexual: justament després d’explicar a Cèsar que la Reina és 

poliglota i molt instruïda, els generals d’aquest li asseguren que per aconseguir 

el seus objectius és capaç d’utilitzar la tortura, el verí i les seves destreses 

sexuals, que, expliquen, són moltes. També afegeixen que “la llista dels seus 

amants es desgrana per número més que per nom” i que és ella la que s’insinua 

als homes, i no al revés. 

A més, la Reina pateix violència per part de les seves parelles en moltes 

ocasions.  

Quan ella interromp una reunió per retreure-li a Cèsar que hagi incendiat les 

tropes egípcies i les cases d’Alexandria, ell la menysté dient-li “noieta, has vingut 

només per molestar els adults?”. Més tard en la discussió, la Faraona li recorda 
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que ella és la reina d’Egipte, però Cèsar li assegura que només ho serà si ell així 

ho decideixi, i quan ell ho decideixi. També parla amb desdeny de la família de 

la Reina, a qui anomena “consanguinis incestuosos i degenerats”, i es burla de 

l’alcoholisme del pare d’ella i de les deutes que els mateixos romans li van 

provocar.  

La submissió de la Cleòpatra a Cèsar queda palesa en aquesta mateixa escena. 

Ella li pregunta si la veu com un objecte més que l’emperador ha conquerit, ell 

així ho admet, li recorda que l’ha d’obeir i seguidament la besa a la força. La 

Faraona, enlloc de rebutjar l’acte de violència, verbalitza que considera un honor 

aquest gest, i quan Cèsar li diu que “parla massa” ella li respon que ho corregirà. 

La seva relació amb Antoni també comporta violència cap a la Faraona. En una 

de les primeres escenes de la seva relació, Antoni li retreu que ella dugui un 

collaret que li va regalar el seu antic amant, Cèsar. Quan posteriorment la veu 

dormir amb la joia, ell s’enfada, estripa la cortina del llit de la Reina amb un 

ganivet i li crida. Ella respon intentant-lo comprendre i ell, encara enfadat, es fa 

la víctima “Estic per sota de Cèsar, a l’ombra de Cèsar” i inquireix a la Cleòpatra 

sobre el nombre d’amants que ha tingut. Altre cop, enlloc de reaccionar 

negativament davant d’aquest comportament, la Cleòpatra el besa, deixa que ell 

li arranqui el collaret i acaben mantenint relacions sexuals.  

En una de les últimes escenes de la pel·lícula, els dos amants estan discutint per 

la suposada traïció de Cleòpatra a Antoni, quan aquesta li dóna tres bufetades, 

a les que el Cònsol respon tornant-s’hi amb un cop que la tira al terra.  

 Representació com a mare. 

Dels quatre fills de la Faraona només apareix el que va tenir amb Cèsar, Cesarió. 

Es mostra el seu naixement i surt en algunes escenes juntament amb la seva 

mare. En una d’elles es veu sent instruït per el seu pare, i la Cleòpatra té un gest 

afectuós cap a ell quan s’escapen de Roma justament després de l’assassinat 

de Cèsar. 

 

6.5 Antony and Cleopatra (1972) 
 

 Representació com a reina. 
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La Cleòpatra estudiada de la dècada dels 70 es veu actuant com a reina, però 

sempre que Antoni no sigui present en l’escena. 

Mentre es preparen per la guerra amb Octavi, es mostra a una Reina vestida 

amb casc de soldat romà, disparant amb un arc i discuteix amb un conseller 

quina és la millor estratègia militar i si ella hauria o no d’estar present en la 

batalla. Però tant bon punt el seu amant arriba ella queda al marge del debat 

polític. 

 Cosificació de la Reina. 

La roba de la Faraona és escotada, però no ajustada ni ensenya les cames i se 

la mostra maquillant-se en una escena. Ella no s’ensenya nua en cap moment 

de la pel·lícula, però Antoni surt gairebé despullat al complet en una escena en 

la que es canvia de roba. 

 Representació com a dona. 

Al llarg de la pel·lícula es mostra una dependència emocional de Cleòpatra cap 

a Cèsar força greu: se la veu molt angoixada davant la possibilitat de que Antoni 

estigui mort, i amenaça de matar el missatger que li ha de donar notícies sobre 

el seu amant si aquestes no són favorables. Quan aquest li explica que Antoni 

s’ha casat amb la germana d’Octavi la Reina s’enfada, el crida i l’agredeix 

físicament. A més, ella es refereix al seu amant com “Senyor meu” en diverses 

ocasions. 

I l’Antoni de 1972 també maltracta la seva parella. Quan es retroben després de 

la batalla naval d’Actium, en la Cleòpatra ha fugit del conflicte (creient que Antoni 

havia mort) i Antoni ell s’ha pensat que l’abandonava, el Cònsol l’escridassa fins 

a fer-la plorar. Ella només respon dient “Senyor meu”, es llança als seus peus i 

els besa. 

Però l’episodi més greu de violència es dóna quan Antoni té un atac de gelosia 

perquè un missatger ha besat la mà de la Faraona: quan ho veu, crida, pega el 

missatger i mana que el fuetegin. Després es gira cap a la Cleòpatra i 

l’escridassa, la insulta i la pega. En aquesta ocasió ella tampoc rebutja l’acte de 

violència, sinó que respon abraçant el seu agressor i consolant-lo. 

 Representació com a mare. 
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Pel que fa als seus fills, no es mencionen i surten a escena cap dels infants que 

la Reina va tenir. 

 

6.6 Sogni erotici di Cleopatra (1985) 

 

Tot i no ser catalogada com a pel·lícula eròtica, sinó romàntica, té una càrrega 

sexual molt forta i present en gairebé totes les escenes. El seu fil narratiu 

s’allunyava tant de la història del personatge que ens vam plantejar apartar-la de 

l’anàlisi. Però el fet que de totes les figures de la història de la humanitat els 

productors escollissin la Cleòpatra per fer una pel·lícula d’aquest estil té a veure 

amb l’objectiu del treball, pel que vam decidir tirar endavant en l’escrutini. 

 Representació com a reina. 

L’únic moment en el que la Cleòpatra té algun debat polític és durant les relacions 

sexuals amb Cassi, tot complotant amb ell l’assassinat de Cèsar. 

 Cosificació de la Reina. 

La cosificació de la Reina és evident en tota la pel·lícula. Surt despullada en 

moltes escenes, i, com gairebé totes els personatges femenins, porta el pit 

completament descobert en moltes ocasions (veure annex 5). En algunes 

escenes eròtiques, a més,  la càmera es deté en els pits, el cul o el sexe de la 

Reina. 

 Representació com a dona. 

La Faraona és presentada, doncs, com una deessa sexual. Manté relacions 

sexuals de forma explícita amb 5 homes diferents, dues dones i dos animals: un 

cavall i una serp. També parla obertament de les seves relacions sexuals. S’ha 

de dir que totes les escenes de sexe de la pel·lícula són explicites, però estan 

mínimament censurades: es mostra dos personatges despullats mantenint 

relacions però la part de la penetració és evitada amb una estratègia d’ombres, 

d’angles i talls determinada. 

A la vegada també entraria en la casella de vampiressa, doncs és demonitzada 

per diversos personatges: un conseller diu que és dolenta perquè està planejant 

l’assassinat de Cèsar, i les seves criades discuteixen la seva mala reputació de 
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puta. A més, fa fuetejar públicament a Kelmis, una cortesana, per haver 

complotat contra ella. 

També és infantilitzada per Cèsar quan assegura que la Cleòpatra no pot estar 

confabulant en contra seva perquè és “una criatura fràgil que necessita 

protecció”.  

De tots els seus amants, la Reina és violentada per dos: Brutus i Cèsar. Després 

de mantenir relacions sexuals, la Faraona li parla de tots els homes amb els que 

ha estat, i Brutus la insulta dient-li “petita puta”, l’escridassa i l’empeny. Lluny de 

criticar aquesta actitud, la Cleòpatra l’intenta seduir. En l’escena de sexe amb 

Cèsar, aquest la porta davant d’un cavall i la convida a acariciar-lo. Quan ho esta 

fent, Cèsar li agafa la mà i l’acosta al sexe de l’animal. Ella retira la mà i diu “no, 

Cèsar”, però aquest la pressiona i la Reina acaba cedint i masturba el cavall 

mentre té sexe amb Cèsar. 

 Representació com a mare. 

L’únic moment en el que s’ensenya la Cleòpatra com a mare és quan es 

menciona a Cesarió, el seu primer fill, i és per qüestionar-se la seva legitimitat 

sanguínia. 

 

6.7 Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre (2002) 

 

 Representació com a reina. 

La Cleòpatra d’aquest segle no és mostrada com una bona administradora del 

seu imperi. Per una juguesca amb Cèsar, decideix invertir els recursos 

econòmics del seu país en un palau exuberant que no és necessari. Té molt 

present, però, la reputació del seu poble: l’objectiu de l’aposta és demostrar que 

els egipcis són un gran focus intel·lectual a nivell mundial. 

 Cosificació de la Reina. 

El vestuari de la Reina és, sens dubte, provocador: duu escots (veure annex 6), 

porta roba ajustada, ensenya les cames i l’ús del maquillatge és evident en cada 

escena. A més surt nua en una ocasió en la que s’està banyant, tot i que el seu 

cos és tapat. 
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 Representació com a dona. 

Pel que fa a la seva representació com a dona, es podria dir que al llarg de tot el 

film la Cleòpatra es comporta com una tonta: quan s’enfada reacciona trencant 

gerres, cau en les provocacions de Cèsar i se la veu gastar diners i energia en 

coses superficials (un palau innecessari, per exemple). Però a més, hi ha un 

detall implícit en el comportament de Cleòpatra que la delata com una persona 

poc intel·ligent: a l’hora de fer un palau decideix fer-lo al bell mig del desert. 

Aquest és un gest gens sensat, doncs tots els recursos naturals necessaris per 

viure no es poden trobar en la zona en la que la Reina fa el castell, a més de 

l’aïllament de la població que suposa viure en un desert. 

 Representació com a mare. 

Tot i que per el punt de la relació que en el que Cèsar i Cleòpatra es troben ja 

haurien de ser pares de Cesarió (o si més no ella hauria d’estar embarassada), 

la maternitat de la Reina és exclosa totalment de l’argument. 
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7. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

7.1 Representació de la Cleòpatra com a reina: 

El paper de reina de la Cleòpatra al cinema és gairebé inexistent. Les contades 

ocasions en les que podem observar com la Reina pren decisions sobre el seu 

país és desaprovada per altres personatges (com en Cleopatra de 1963), només 

ho fa en absència de líders masculins (com en Antony and Cleopatra de 1972) o 

bé no ho fa per els seus propis ciutadans (com en Serpent of the Nile de 1953, 

en la que decideix alimentar les tropes d’Antoni).  

La Cleòpatra de Mankiewicz sembla ser l’única que pren decisions polítiques 

amb certa freqüència, tot i que només ho fa un cop Cèsar a mort. També és 

l’única Cleòpatra que és presentada com una dona intel·ligent. 

Podem establir, però, una certa evolució en la Faraona com a reina. Mentre que 

en les dècades estudiades se l’aparta completament de la gestió de l’imperi, a 

partir dels anys 60 podem observar una Cleòpatra lleugerament més implicada, 

encara que no en el bon sentit: en la dècada dels 80 els seus moviments polítics 

són per assassinar a Cèsar, i en els anys 2000 se la presenta com una mala 

administradora que gasta els diners en palaus innecessaris. 

Aquesta visió de la Cleòpatra contradiu la versió que els àrabs van donar d’ella, 

com veiem a l’apartat 3.2.1,  on explicàvem que els historiadors àrabs la 

coneixien com la “virtuosa erudita” i asseguraven que havia estat una magnifica 

reina per Egipte (El Daly, 2005).  

7.2 Cosificació de la Cleòpatra: 

La vestimenta del personatge és obertament provocadora en 5 de les 7 

pel·lícules analitzades. En les dues restants la Reina duu escots, però no són 

especialment acusats.  

És molt probable que la Reina mai portés aquest tipus de vestimenta tant 

sensual. S’ha de tenir en compte que ella era culturalment hel·lenística, i que, 

per tant, la roba que portava devia assemblar-se més a la túnica de les dones 

greges de classe alta que a qualsevol incòmode indumentària egípcia que se li 
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pugui atribuir (Tyldesley, 2008). Les togues que es duien a Grècia en l’Antiguitat 

no eren gens escotades ni, molt menys, ajustades (veure annex 7).  

Així, la sensualitat en la vestimenta de la Faraona és, molt probablement, fictícia 

i, per tant, elaborada de forma expressa. Això correspondria amb la definició de 

cosificació de Frederickson i Roberts (1997) i coincidiria amb Aubrey i Frisby 

(2011), ambdós citats en l’apartat 5.3 d’aquest treball, en la que la sobreexposició 

del cos de la dona seria considerat objectivació sexual. 

La cosificació de la Reina corroboraria la teoria que Laura Mulvey exposa al seu 

article Visual Plesaure and Narrative Cinema, resumida a l’apartat 3.1 d’aquest 

treball. La Cleòpatra és, doncs, mostrada sota una mirada masculina ja que la 

seva aparença és “codificada per un fort impacte visual i eròtic que connota la 

qualitat-de-ser-mirada” (Mulvey, 1975). 

7.3 Representació de la Cleòpatra com a dona: 

Dels estereotips femenins que escrivia Haskell al seu llibre From Reverence to 

Rape (1974), explicats a l’apartat 3.1 d’aquest treball, està clar que els que més 

compleix la Cleòpatra són el de vampiressa, deessa sexual i tonta. 

Els dos primers són fruit directe de la publicitat que Octavi August va fer d’ella: 

la d’una dona manipuladora, dolenta, capaç de sotmetre als homes a la seva 

voluntat a través del sexe (Gilday, 2005). La història, però, nega que la Reina 

tingués més amants que Cèsar i Antoni, com s’explica a l’apartat 3.2 de la 

biografia de la Faraona. 

Pel què fa a la relació entre la Cleòpatra i els seus amants, ella és víctima de 

violència masclista en gairebé totes les pel·lícules. Només a Serpent of the Nile 

(1953) i a Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre (2002) la Reina es salva ser 

maltractada per Cèsar o, sobretot, per Marc Antoni. També en la majoria de films 

es pot comprovar una dependència emocional de la Reina als seus amants. 

La Cleòpatra és insultada, escridassada, colpejada i fins i tot abusada (a Sogni 

erotici di Cleopatra de 1985) i la seva reacció mai és de rebuig cap a la violència 

que pateix. Això confirmaria la teoria de Haskell que la violència cap a la dona 

en pantalla no és vista com quelcom negatiu, sinó que es glorifica i es fa creure 

que la dona desitja ser víctima d’aquesta. 
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7.4 Representació de la Cleòpatra com a mare: 

Com vaticinava Arciniega, els fills de la Cleòpatra són absolutament invisibilitats 

en el cinema. Cap dels fills que va tenir amb Antoni (Cleòpatra Selene, Alexandre 

Heli o Ptolomeu) surten ni es mencionen en cap de les pel·lícules analitzades. 

Això és força injust per ells i per la història, ja que va ser justament la cessió de 

regnes als infants per part del seu pare el que va fer esclatar la guerra entre 

Roma i Antoni (Tyldesley, 2008). 

Pel què fa al fill gran, Cesarió, fill de Cèsar, surt en dues pel·lícules (Serpent of 

The Nile de l’any 1953 i Cleopatra del 1963) i es menciona, sense que surti a 

escena, en una: Sogni erotici di Cleopatra.  

Arciniega, en el seu estudi, ja suggereix que aquesta negació de la maternitat de 

la Reina es deu a que aquesta no encaixava en la visió de vampiressa donada 

al cinema. Això reforça la teoria que Kaplan (1983, p. 259) exposa al seu llibre 

Women and Film: 

“L’èmfasi en la dona com a mer objecte sexual [...] que hem seguit al llarg 

del cinema de Hollywood pot formar part d’aquest mecanisme que 

reprimeix la maternitat. La insistència en papers sexuals molt rígids i els 

mecanismes de dominació i submissió i voyeurisme i fetitxisme potser 

estan construïts amb aquest fi.” 

Així, els fills de la Cleòpatra podrien haver estat eliminats del cinema per poder 

contribuir a la seva cosificació, la seva visió de deessa sexual que es contraposa 

amb l’alternativa de mare abnegada. 
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8. CONCLUSIONS 

Un cop estudiada i discutida la representació de la Cleòpatra al cinema toca 

contrastar els resultats obtinguts amb les hipòtesis plantejades al principi del 

treball. 

1. La Cleòpatra ha estat representada al cinema d’una forma que s’allunya 

a la realitat històrica que es coneix d’ella. 

Com hem pogut observar, el cinema ha presentat la Cleòpatra com una mala 

administradora, com una manipuladora d’homes i, fins i tot, com una persona 

tonta. Però hem pogut demostrar que no era així: durant el seu regnat va dur el 

seu país a un auge econòmic i social sense precedents i era una persona 

summament instruïda. A més sovint se la veu vestida lluny de la tradicional roba 

grega que duia la Reina realment. 

2. La Cleòpatra ha estat representada al cinema seguint les acusacions que 

els seus enemics van formular sobre ella. 

Com hem vist a la discussió, les pel·lícules analitzades repeteixen tot el què els 

romans van dir d’ella per difamar-la quan estaven en guerra amb Antoni: que era 

una deessa sexual, una dona irresistible que aconseguia els seus propòsits a 

través del sexe. Dos mil anys després la societat Occidental segueix perpetuant 

la visió distorsionada ideada per Octavi August. 

3. La Cleòpatra ha estat representada de forma negativa al cinema com a 

reina i com a dona. 

A l’apartat de discussió hem comparat els resultats obtinguts en l’anàlisi de les 

pel·lícules amb la teoria fílmica feminista estudiada a l’apartat 3.1 i hem conclòs 

que la Faraona de les pantalles coincideix amb el patró de tractament que les 

crítiques feministes fa anys que expliquen: compleix els estereotips de deessa 

sexual, vampiressa, tonta... i és tot sovint víctima de violència per part dels 

homes sense que ella s’hi oposi. 

4. La Cleòpatra ha estat cosificada al cinema. 

Com hem vist abans, el vestuari que les actrius que encarnaven la Cleòpatra van 

utilitzar era provocador i sensual, quan la roba que realment duia la Reina era 
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molt més modest. El punt culminant de la presentació de la Faraona com un 

objecte sexual, però, és la pel·lícula italiana Sogni erotici di Cleopatra (1985) on 

la sexualitat de la Reina és l’argument principal del film. El fet que el director, 

Rino di Silvestro, escollís la Cleòpatra per fer una pel·lícula (que, donat 

l’argument, podria haver fet de qualsevol altre personatge) amb aquesta 

altíssima càrrega eròtica diu molt de com s’ha percebut la Reina com a objecte 

sexual i com a través d’aquest film s’ha continuat la seva cosificació. 

5. El cinema ha eliminat la maternitat de Cleòpatra. 

Efectivament, els tres fills que va tenir amb Antoni han estat oblidats, i el nen que 

va tenir amb Cèsar només apareix en dues pel·lícules. La maternitat de la 

Cleòpatra ha estat anul·lada per el cinema perquè, com hem vist a l’apartat de 

discussió, no convé amb la imatge que s’ha donat d’ella. 

 

En conclusió, el cinema ha presentat la figura històrica de la Cleòpatra allunyant-

la del que era i és: una bona líder, forta i intel·ligent. Això ha contribuït a perpetuar 

la mirada Occidental sobre la Faraona, que la deforma i la denigra.  

Amb aquest treball volíem, d’alguna manera, recuperar un personatge històric 

femení maltractat per els mitjans de comunicació al llarg de més dos mil anys. A 

més, pretenem que aquest estudi hagi estat útil per entendre com el cinema ha 

representat les dones i, més especialment, les dones al poder. Els mitjans de 

comunicació sempre han tingut la facultat de construir la nostra mirada del món 

que ens rodeja i, especialment en el cas del cinema, de la història. Aquest treball 

vol fer entendre que els prejudicis contra les dones són quelcom molt antic i que, 

com es demostra en el cas de la Cleòpatra, poden perdurar durant mil·lennis si 

els mitjans en fan eco sense aplicar-ne un esperit crític.  

Creiem que és de vital importància lluitar per el futur de les dones en la nostra 

societat, però que no podem fer-ho si no mirem enrere i no rescatem tots aquells 

personatges femenins que han contribuït en la nostra història i, per això, han 

estat condemnats a milers d’anys d’estereotips i calumnies. Aquest treball vol ser 

un gra de sorra en la feina que suposa el descobriment de la Cleòpatra autèntica, 

i fer-li justícia. 
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10. ANNEXOS 

 

1. La Cleòpatra en la publicitat. 

 

 

2. Claudette Colbert duu escots i roba ajustada a Cleòpatra (1934). 
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3. Diferències entre el vestuari de Rhonda Flemming (Cleòpatra) i el de 

Raymond Burr (Marc Antoni) a Serpent Of The Nile (1953). 

 

 

4. Elizabeth Taylor, Cleòpatra a Cleopatra (1963) duu escots i maquillatge 

evident. 
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5. La Cleòpatra duu el pit descobert, igual que la seva servent, mentre que 

el personatge masculí el duu mig cobert. 

 

 

6. Monica Bellucci porta escots exhuberants a Astérix & Obélix: Mission 

Cléopâtre (2002). 
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7. El quitó era el vestit que tan homes com dones podien dur a l’Antiga 

Grècia, 
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