
La dona a l’Edat Mitjana
Les dones de l’alta noblesa

Piero di Cosimo, retrat de Simonetta Vespucci (1480)



Les dames
• Idees sobre la dona i el matrimoni: clergat i aristocràcia. 

• Matrimoni feudal:  dona i feu. Conveniència. 

• Doctrines contraposades: Eva vs. Maria 

• Altres veus: Les classes urbanes (burgesia). 

•  Van assumir els ideals sobre les dones. Però les 
dones porten a terme més activitats. 

• No cultiven la noció de l’amor courtois.



Segles XIII-XIV: !

Aparició de “Fabliaux”. 
Eren relats humorístics 
populars. De caire 
antifeminista però 
també reflexen una 
igualtat pràctica.  

Narració de “Les 
grues”.



El culte a la  Mare de Déu

• El culte a la Mare de Déu es dona des del segle 
XI. Hi ha pelegrinatges, apareixen capelles, noms 
de flors silvestres i miracles. Maria apareix a 
quadres, llibres i teatre (actes sacramanentals), es 
dediquen festes i dies de la setmana. 

• Article: “El espejo mariano de la feminidad en la 
Edad Media española” 

 http://www.vallenajerilla.com/berceo/perezdetudela/mariayfeminidad.htm

http://www.vallenajerilla.com/berceo/perezdetudela/mariayfeminidad.htm


La Anunciación de Fra Angelico (1425-1426) Tèmpera sobre taula.!

Visionat del programa “Mirar un cuadro” de RTVE:!

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mirar-un-cuadro/mirar-cuadro-anunciacion-fra-angelico/1879339/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mirar-un-cuadro/mirar-cuadro-anunciacion-fra-angelico/1879339/


Culte a la dama
• Culte a la dama: Era la 

contrapartida romàntica del 
culte marià. Apareix gràcies 
a l’ideal de cavalleria 

 “El cavaller és el campió de 
Déu i de les dames”. 

• Concepció original de 
l’amor que apareix en este 
període i que dona lloc a un 
desenvolupament literari 
molt rellevant.

Retrat de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni 
(1489 - 1490) Domenico Ghirlandaio 

https://bit.ly/2AchVvB

https://bit.ly/2AchVvB


La dona en l’amor cortés
L’amour courtois:  És la concepció de 
les relacions amoroses sorgida en la 
societat cavalleresca occitana i que 
constitueix l’element bàsic de la poesia 
trobadoresca del segle XII dins la 
literatura occitana. 

Entès com un vassallatge feudal al 
servei de la dama, l’amor cortès 
constituí una original aportació de 
l’edat mitjana a la cultura del món 
occidental. 

La dona és tractada de midons (meus 
dominus, ‘el meu senyor’) i el poeta 
s’anomena a si mateix om (‘home’), és 
a dir, vassall. El mot servir (actitud del 
vassall respecte al senyor) adquireix el 
sentit de fer la cort a l’estimada. 

Codex Manesse, minessinger, Kristan von Hamle (ca. 1305)



• L’enamorat, igual que l’aspirant a cavaller, ha de passar per les diferents etapes de 
l’aprenentatge: començarà, doncs, com a tímid sospirant ( fenhedor ); s’atrevirà, més 
tard, als precs ( pregador ); passarà a l’estadi d’enamorat ( entenedor ), i, si arriba al 
grau de drut (‘amant’), aconseguirà, potser, de merèixer el gardon (‘premi’, ‘guardó’).  

• La dona a la qual el poeta s’adreça és necessàriament noble i casada; l’amor, per tant, 
esdevé adulterí. L’enamorat compta amb dos enemics, el marit, el gilós (‘gelós’), i el 
lausengièr, l’adulador del marit, que pot denunciar-lo a aquest.  

• Per tant, ha d’ésser discret, i en els seus versos amaga el nom de l’estimada sota un 
senyal, mot o frase que serveix per a designar-la.  

• El sentiment del trobador creà el concepte idealista d’amor-virtut: només l’home 
enamorat és virtuós, i un home virtuós és forçosament enamorat.  

• El concepte feudal i cavalleresc de la vida, els afanys espirituals i místics de l’Epoca, 
l’herència dels autors llatins, sobretot Ovidi, rebuda segons l’òptica medieval, i potser, 
encara, la poesia amorosa àrab, arribada a través de la península Ibèrica. 

• L’amor cortés: https://www.youtube.com/watch?v=6zNb4b32f2s 

• Els trobadors: http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/trobadors.htm

https://www.youtube.com/watch?v=6zNb4b32f2s
http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/trobadors.htm


“Si la describes de arriba abajo es una luna sobre 
una rama, sobre un montón de arena. Y, si la miras 
de abajo arriba es un montón de arena sobre el cual 
se yergue una rama,sobre la cual luce una luna entre 
las tinieblas”. ( Hazim al-Qartayanni, segle XIII). 

Poema d’Ovidi: “Soldado del amor”  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9ZWSHJ1KqQ

https://www.youtube.com/watch?v=Z9ZWSHJ1KqQ


• Quina influència tenia esta visió de l’amor i de les 
dones a la resta de la societat?!

• Efectes en literatura, modals que són admirats amb el 
temps. El flirteig cortesà. 

• Diatribes contras les dones: “Blastanges des fames” 
“The legend of Bad Wives”. 

• Defensa de les dones al segle XV amb Cristina de 
Pizan. “Court Amorouse” i obres literàries com “La 
ciutat de les dames”.  

http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/ca/primario11.html

http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/ca/primario11.html


Les dones nobles
• Funcions de la dona noble: Terratinent, esposa, mare i responsable 

de la casa. Eduació dels fills relativa. Tasques de casa: pa, cervesa, 
mantega, formatge, espelmes, carn, sal, roba i compra de 
mercaderies. 

• Portaven una vida ociosa? Jocs, torneigs, amants, animals… 

• Matrimonis acordats durant la seua infantesa (7 anys) però reversible. 

• Pressupost d’una gran dama (segons C. de Pizan): almoina, 
despeses de casa, pagament servei domèstic, regals, joies i vestits i 
imprevistos.  

• Testament de marit: (Eileen Power, Mujeres medievales, pàg. 51) i 
paraules de “Le Menagier de Paris” a finals del segle XIV (pàgina 59).



www.nationalgeographic.com.es/
historia/actualidad/unas-tumbas-

baviera-contenian-craneos-
femeninos-artificialmente-

deformados_12490!

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/unas-tumbas-baviera-contenian-craneos-femeninos-artificialmente-deformados_12490

