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La dona a l’Edat Mitjana

• Docent: Tània Muñoz Marzà 

• Contacte: hola@lacontadoradehistorias.com 

• Programa i Bibliografia. 

• Recursos en xarxa.



La dona a l’Edat Mitjana
• Programa:!

• 1ª Sessió: La dona l’Alta Edat Mitjana. 

• 2ª Sessió: Dones que governaven: reines i dames nobles. 

• 3ª Sessió: Dones que resaven: monges, beguines, 
cenobites i místiques. 

• 4ª Sessió: Dones que treballaven: dones urbanes i 
pageses. 

• 5ª Sessió: Dones que curaven i dones marginals.



La dona a l’Edat Mitjana
Bibliografia:!

!
• Pernoud, Regine, La mujer en el tiempo de las catedrales, Barcelona, 

1982.y La mujer en el tiempo de las cruzadas, Madrid, 1991.	

!

• Power, Eileen,  Mujeres medievales, Madrid, 1979.	

!

• Wade Labargue, Margaret, La mujer en la Edad Media, Madrid, 1988.



La dona a l’Edat Mitjana
Recursos a Internet:!

• Article del blog Harca: “En la sort i la dissort: el paper de 
la dona a l’Edat Mitjana”. 

https://bit.ly/2CN3Ecu 

• Documental amb Ken Follett: “Grandes mujeres de la 
Edad Media” 

https://bit.ly/2RSpZti 



La història de les dones

• Per què una història de les 
dones? 

• Quin lloc ocupen les dones 
als llibres d’història? 

• Com estudiem les dones? 

• Històries de reines i històries 
anònimes.

Le livre des échecs amoreux  - segle XV



La dona a Edat Mitjana
• Com era la societat medieval? !

• MASCULINA!

• Teologia i moral feta per homes. 

• Existència subordinada de les dones. 

• Fonts del pensament medieval: teologia cristiana. 

• Antic Testament i filosofia del dret grec i romà: inferioritat inherent de les dones. 

• Jesús: “l’ànima de l’home i de la dona són iguals.” 

• Dret  canònic: Autoritat del marit sobre la dona i importància del matrimoni 
lliure. 

• Literatura cortesana: Amor i matrimoni pràcticament incompatible.



La dona a Edat Mitjana
• El pensament sobre les dones està formulat per teòlegs i 

legisladors que eren clergues cèlibes (segles XII i XIII). 

• Tenen la percepció de que les dones són una amenaça a la 
seua castedat. 

• Tenen una visió atemorida de la força de la sexualitat 
femenina. 

• Desenvolupen una actitud hostil cap al matrimoni. 

• Justificació de la seua actitud i del dret de l’home a 
governar a la dona: l’estereotip d’Eva, responsable del 
pecat en el món i per tant inferior. 



La dona a Edat Mitjana
• Quina era la realitat de les dones?!

• Activitats de la dona - vida qüotidiana. Subordinació a les del 
marit. 

• Actives individualment: vídues i dones religioses amb influència i 
poder. 

• Què influïa? Edat, rang social i personalitat. 

• Rang social= marits i/o famílies. (Un escaló per baix però superior 
als de rang més baix). 

• Actitud de les dones: desconfiança respecte a la pròpia feminitat i 
només la castedat era una vocació digna d’aprovació.



Les precursores: la dona a l’Alta Edat Mitjana

• Alta Edat Mitjana: Des de la 
caiguda de l’Imperi Romà fins 
l’any 1000. 

• Període d’agitació, devastació 
i canvi per invasió de les 
tribus germàniques i la 
caiguda de l’Imperi. 

• Dona més valorada en l’Alta 
Edat Mitjana. Per què?

Le livre des cleres et nobles femmes de Boccaccio



Per què la dona és més valorada a l’Alta Edat 
Mitjana?!

• Té una condició jurídica més favorable. 

• Els desordres socials li donen un marc d’acció 
més ampli. Es dona l’acció individual de dones 
excel·lents. 

• Apreciació de la fecunditat de les dones. Hi ha 
més homes que dones.



• La condició jurídica de la dona a l’Alta Edat Mitjana:!

• Vigència de les lleis germàniques en època altmedieval:càstics 
més forts si es matava una dona en edat fèrtil. 

• Les dots per a casar-se eren molt altes. 

“Al casarse una mujer, debe compartir los trabajos y peligros 
del varón, ser su compañera en todos sus sufrimientos y 

aventuras, tanto en la paz como en la guerra”  

(Tàcit, segle I sobre les dones germàniques) 

• Els recursos humans eren escasos i s’havien d’utilitzar d’acord 
amb el talent i sense restricció de sexe. 

• Les dones podien ser companyes actives en empreses difícils.



Les reines!

• El paper de la reina com a muller i mare poderosa.  

• D’orígen extranger: prohibicions eclesiàstiques  de casaments 
consanguinis. 

• Amb funcions administratives concretes: pagament del salari 
dels funcionaris i criats. 

• Donació de regals: xarxes de favors. 

• Figura central del llinatge i de la santificació dels seus membres. 

• Exemple cort de Carlemany: estudis de trivium i quatrivium amb 
Alcuí de York.



Inés de Poitiers (1059-1078)

Aethelflaed 
(870-918)



• Les dones de l’alta noblesa:!

• Referències a donacions de llibres de medicina i 
ginecologia. Exemple segle IX de la biblioteca 
d’Ekkerhard, noble de Borgonya. 

• Medicina a l’Alta Edat Mitjana: sentit comú, 
experiència i coneixement de les propietats 
curatives de les herbes. Monestirs. 

• Ama de la casa: responsabilitat en el tractament 
de ferides i dolències de la seua casa.



Les dones religioses:!

• Alt nivell cultural i influència. Estudis religiosos, arts i 
lletres. Il·lustració de manuscrits i tasques manuals: filar 
i brodar. 

• Exemples: Radegunda de Poitiers (520-570), Hilda de 
Whitby (614-680) i Lioba de Tauberbischofsheim 
(710-782). 

!

!



Dones escriptores: Dhuoda (segle IX) i Roswitha (935-1002). 

!

!

!

!

!

!



• I la resta de dones? L’estudi d’Eileen Power de la 
vida de Bodo i Ermentrudis a partir del políptic de 
Saint Germain des-Prés. 

• El final de l’Alta Edat Mitjana:!

• Reina com a figura de cerimònia de poder. 

• Aparició de noves institucions educatives i 
centres de saber. Decliu intel·lectual dels centres 
religiosos femenins.


