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Tractat sobre els vicis, segle XV, British Library



Dones que trebavallaven
• Les dones de les ciutats i les pageses. 

• Important aportació econòmica a les seues famílies. 

• No apareixen habitualment en la documentació històrica. 

• Apareixen a llistats de contribuients, processos judicials i 
testaments. 

• També apareixen a fonts literàries com Chaucer o tractats 
com “La ciutat de les dames” de Cristine de Pizan: 

Hi ha tres tipus de dones urbanes: esposes dels 
comerciants rics; esposes d’artesans;proletariat urbà, 
criades.



• Els grups socials són de tipus econòmic però també 
bastant tancats. 

• Es dona una estructuració per oficis. Apareixen els gremis 
i les corporacions d’ofici.  

Participen les dones en els gremis?!

• Apareixen en molts oficis (vídues). 

• Alguns altres oficis són exclusivament femenins: 
filadores de seda i brodadores. 

• Presents a les confraries: amb els marits i/o solteres. 
Fan activitats caritatives.



“Com la bona muller va ensenyar la seua filla”  

Copla de cec.  

Explica com les dones de la ciutat havien d’anar a missa, 
pagar el delme, ser amables i evitar els escàndols, no 
anar a veure baralles i altres diversions. No anar a les 
tavernes i beure cervesa amb moderació, donat que la 
seua reputació es veuria malmesa si s’emborratxaven 
sovint. Havien de dirigir els criats, pagar sense endarrerir-
se i preveure el matrimoni de les filles. Si els fills no es 
comportaven els havien de pegar però no maleir-los. 



Com era la vida d’estes dones?!

• Les dones de mercaders: Similar a les dames nobles. Vídues. 

• Les dones artesanes: Treballaven en el negoci familiar i també 
cuidaven de la casa i els fills. Tenien un tracte més igualitari amb els 
homes (mateix horari i tasques). 

• Exemple d’oficis (Anglaterra): De luxe (filadores i brodadores) i 
fabricació de cervesa, venda de pa i aus de corral. Però en 
qualsevol ofici (París): drapaire, venedora ambulant, cerera, 
encarregada de banys, peixatera, carnissera, qui rentava els 
cabells, tavernera.  

• Les artesanes participen dels oficis, paguen impostos però excloses 
dels càrrecs públics i direcció política. Podien portar una vida 
còmoda. 

• Les criades i serventes: Portaven una vida molt dura: “s’alcen 
prompte i es giten tard. No tenen temps lliure ni per anar a missa”. 



Com era la vida d’estes dones?!

• Solteria, matrimoni, viudetat. 

• Conseqüències de l’aplicació del principi de primogenitura 
(A Castella s’anomena mayorazgo): 

• Es fa una distinció per sexes i primogenitura que 
perjudica les dones. 

• Patrimonis de les dones nobles minven. Casament. 

• El matrimoni com a transacció: Dot, aixovar (moble i 
immoble). Proporció dels béns (títol d’arres). 

• L’adulteri: La condemna depen de si el marit és testimoni 
directe (mort) o sospita (denúncia).



• L’adulteri (II): L’adulteri masculí es condemnat amb 
una multa monetària. 

• Concubines, amistançades o barraganes. Les 
amants “legals” i estables dels homes. Comú entre 
homes poderosos i el clergat. 

• Exemple de les amistançades de Jaume I: Elo 
Álvarez; Blanca de Antillón; Berenguera Fernández; 
Teresa Gil de Vidaure; Berenguera Alfonso i Sibil·la 
de Saga. 

• Article (pàg. 102: https://bit.ly/2RjvSPz)

https://bit.ly/2RjvSPz


Com era la vida d’estes dones?!

• Importància dels conceptes morals: l’honor femení. 

• Què significava l’honra d’una dona?!

• Ve donada per la seua posició social i/o per la pràctica de la honestedat. 

• Les dones de la noblesa són més respectades però també han de mantindre 
una actitud més recatada i honesta. 

• Són subjectes passius: depenen de l’entorn de la seua família. 

• Literatura: disjuntiva entre el desig amorós i l’honra. Actituds diferenciades 
atenent al grup social. 

• Exemple del personatge de Melibea amb Calixto (La Celestina). 

• Les serranes del Arcipreste de Hita: 

“Amigo, en mi choza, cualquiera que posa conmigo desposa, y me da 
soldada”



Retrat de Margareta 
van Eyck  

per Jan van Eyck 
(1439) Bruges.



• Les dones del camp: 

• Tenien un valor econòmic molt important: camperoles lliures o serves no lliures. 

• Participaven en les tasques agrícoles: sega, garba, recolecció del fenc, 
serna. 

• Treballs bàsicament femenins: cuidar de les aus de corral i del porc, munyir 
les vaques, fer mantega i formatge, hort, recullen herbes i llenya, cuinen, 
renten la roba, alleten i eduquen els fills. També fabriquen cervesa, venen pa i 
carn.  

• Tenen drets privats i poden heretar propietats si no hi ha hereus masculins. 

• Es casen més tard: 18-20 anys. 

• Dependència del patrimoni de la dot: matrimoni o criada. Benestants, solteres i 
vídues. 

• No estan lligades a la terra: prohibició de matrimoni dins dels quatre graus de 
parentiu.



Psalteri de la reina Maria I d’Anglaterra, segle XIV.



Livre du roi Modus et de la reine Ratio (1354–1376) 



Llibre de les hores  
segle XV, Anglaterra.



Les demandes d’amour,  
Charles d’Orleans, segle 

XV 



La boda camperola de Pieter Brueghel, 1568. 


