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De l’Antic Egipte al Renaixement 



Les dones a través del temps:
De l’Antic Egipte al Renaixement 
Que la història de les dones és necessària, sem-
bla, a inicis del segle XXI, una afirmació òbvia. 
Malgrat això la historiografia sobre les dones ha 
recorregut un llarg camí ple d’obstacles, debats 
interns, enfrontaments científics i resistències insti-
tucionals. En aquest context, conèixer el passat de 
les dones implica també apropar-nos a les dificul-
tats que els historiadors i les historiadores han tro-
bat al llarg dels temps per donar natura de nor-
malitat a una història de les dones, per aconseguir 
que aquesta ocupi un lloc natural dins dels plans 
d’estudi universitaris occidentals. Les dones a tra-
vés del temps: de l’antic Egipte al Renaixement beu 
d’aquesta tradició per presentar-la als assistents 
de forma amena i resumida, des d’una òptica mul-
tidisciplinar, oberta i innovadora. Les reflexions de 
diferents testimonis de cada època, els elements 
iconogràfics, els textos més interessants que, escrits 
tant per homes com per dones, aviven a cada mo-
ment històric el debat sobre la realitat femenina 
apareixen com eines fonamentals de les diferents 
lliçons. Aquestes han estat organitzades de forma 
cronològica, element que sembla donar una per-
cepció més entenedora de l’evolució de la situació 
de les dones al llarg del temps, essencialment a la 
geografia mediterrània, encara que sense oblidar d’altres escenaris. 
Tot partint de la vida femenina a l’Egipte dels faraons, anirem a la recerca 
dels rostres i veus femenins del passat en un recorregut que ens portarà a la 
Grècia clàssica, la Roma imperial o l’Europa germànica. Egèria, Rosvita, Tro-
tula o Ermessenda... però també Eloisa, Murasaki Shikibu, Maria Alcoforado, 
Leonor d’Aquitània, Maria de França, Marie de Gournay, o Sei Shonagon 



són alguns dels personatges femenins que veurem sorgir i que estudiarem a 
partir del que s’ha dit d’elles i de la seva pròpia obra. El rol social de les 
dones a través del temps, el seu paper dins les institucions eclesiàstiques, als 
diferents panteons... o la seva realitat durant l’Antiguitat, l’Edat Mitjana o el 
Renaixement, seran elements que perseguirem també dins d’aquesta activitat. 
Les dones a través del temps: de l’antic Egipte al Renaixement no vol ser úni-
cament un curs d’història. Intenta també evitar el divorci entre la recerca i 
la divulgació, procurant no perdre mai el rigor que presideix la tasca dels 
investigadors. Donant resposta a un interès ja clàssic per aspectes de la vida 
quotidiana de les dones a les societats del passat, vol oferir un discurs centrat 
en la percepció de l’evolució de diferents aspectes del dia a dia. Es tracta, 
en definitiva, d’una activitat oberta a la ciutadania que ens permeti, a través 
d’un millor coneixement de la vida de les dones al llarg del passat, fer-nos 
amb una visió més crítica i oberta del nostre present.
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DESCRIPCIÓ

Activitat adreçada a la totalitat de la ciutadania, especialment a totes aque-
lles persones interessades en la història de les dones. No es requereix formació 
prèvia específica ni a l’àmbit disciplinari de la història ni de cap altra àrea de 
coneixement específica. Aquesta activitat neix amb una clara vocació transver-
sal, i vol oferir una panoràmica general i crítica de la història de les dones des 



de l’antiguitat fins a l’època del Renaixement, tot insistint en els coneixements 
horitzontals, el desenvolupament d’un esperit crític i el contacte directe amb 
algunes de les obres i els espais que millor ajuden a comprendre la història de 
les dones a l’Antiguitat, l’Edat Mitjana i a l’Època Moderna. 
L’activitat consta de 10 sessions o classes de 1 hora de durada que tin-
dran lloc els divendres programats de les 20.30 a les 21.30. Els continguts 
teòrics s’organitzen de manera cronològica, aproximadament entre el món 
de l’Egipte Antic fins al Renaixement, al voltant del deu punts esmentats al 
programa. Aquestes sessions volen oferir informacions molt generals. Per 
aconseguir-ho s’ha volgut diversificar l’exposició directa dels continguts, com-
pletant les explicacions orals amb visualitzacions d’imatges, mapes històrics, 
taules, cronologies, presentació d’alguns textos fonamentals i audicions musi-
cals destacades a cada període, si s’escau.

CALENDARI GENERAL 

Divendres 21 d’octubre

1. La dona a l’antic Egipte. De mares, reines i deesses.
La cultura egípcia ha fascinat a generacions de tot el món i de totes les 
èpoques. Les joies, els objectes de tocador, les talles de fusta, les escultures, 
els fragments de relleus funeraris.. ens informen tots ells del seu paper a la 
vida pública i social, ens parlen del seu univers quotidià i ens l’evoquen com 
a sacerdotessa o deessa del panteó egipci. Definida com la senyora de la 
casa, la mare terrenal i l’esposa divina, la seva representació en l’art posa de 
relleu una aparent igualtat de la posició social de l’home i de la dona: ella és 
present a la casa, a la vida pública i també té un lloc rellevant a la societat 
i en els afers relacionats amb el culte.

Divendres 28 d’octubre

2. Deesses, meretrius, esposes i esclaves a la Grècia antiga.
Quin fou el paper de les dones durant la “gloria de l’Atenes clàssica”? Escol-
taren en alguna ocasió les dones els diàlegs de Sòcrates sobre la bellesa i 
la veritat? Quantes dones llegiren les històries d’Herodot i de Tucídides? I el 
que és encara més important: perquè semblava tant important pels ciutadans 
d’Atenes l’establiment d’una diferencia tan gran entre la cultura dels homes 



i la de les dones? Quan les deesses paganes eren tant poderoses, perquè 
l’estatus de les dones era aparentment tan baix?

Divendres 4 de novembre

3. Dones i civilització a la Roma republicana i imperial.

La grandesa de Roma, axioma historiogràfic per excel·lència, s’ha forjat als 
llibres d’història tradicionals al marge de l’activitat femenina. Mares i es-
poses d’emperadors, conegudes per la seva vinculació amb les intrigues de 
palau, han amagat les altre dones del món romà, especialment notable en el 
llarg procés de formació del cristianisme primitiu. 

Divendres 11 de novembre

4. El món femení a l’antiguitat tardana.

En una societat que ja no es reconeix en els grans emperadors pagans del 
segle II però que aspira a revalidar aquell prestigi sota la bandera del 
cristianisme, el paper de les dones es transforma. El seu rol a l’interior de 
la família esdevé modèlic i cabdal. En aquest context social i religiós apa-
reixen protagonitzant les reflexions en torn a l’espai que han d’ocupar dins 
l’organigrama cristià i que les porta al camí de la renúncia sexual permanent 
(abstinència, celibat, virginitat perpètua). 

Divendres 18 de novembre

5. Les dones a l’Europa germànica.

Pelegrines, aristòcrates, intel·lectuals i religioses... els primers segles de l’Edat 
Mitjana ens donen noms femenins plens de continguts. Com la comtessa Dhuo-
da, autora d’un manual de comportament pel seu fill; o Egèria la monja Pe-
legrina que recorrerà Terra Santa per trepitjar “el mateix terra que Crist”. 
És la veu d’un nou món que desperta imposant costums nous, i on viuen dones 
com Radegonda de Poitiers que ofereix l’exemple de la seva vida a d’altres 
que, com ella, escullen el camí de la contemplació com a model de quotidia-
nitat femenina.



Divendres 25 de novembre
6. Rostres femenins entre dos mil·lennis (s. X-XI).
Rosvita, Guisla, Trotula, Ermessenda... són noms que apareixen lligats al món 
del teatre, la família, les arts mèdiques o el poder aristocràtic d’un “segle en-
tre mil·lennis” (950-1050). Però en aquest moment, els seus noms ja no cons-
titueixen excepcions. Si Rosvita era encara definida pels seus contemporanis 
com a “rara avis in Saxonia”, a la fi d’aquest període moltes d’altres dones 
ocupen de manera natural un lloc de privilegi en qualsevol dels escenaris de 
l’esfera social i política. 

Divendres 2 de desembre
7. Dames del segle XII.
La reactualització del dret romà modifica l’univers femení i el “descobriment” 
de l’amor la condemna a una paradoxa estranya. Els cants i versos de la cul-
tura cavalleresca veneren a les dones i la seva societat les aparta poc a poc 
de la vida pública. Per això és particularment important conèixer a dones 
com Leonor d’Aquitània, Eloisa o Hildelgarda de Bingen exemples de talent 
i de forta personalitat que marcaren els destins del món intel·lectual i de la 
política europea durant el segle XII.

Divendres 16 de desembre
8. La dona a la fi de l’Edat Mitjana. Del carrer a la casa.
Els diferents documents iconogràfics han esdevingut finestres obertes per 
conèixer l’espai públic i l’espai privat de la dona a la Baixa Edat Mitjana. 
Als retaules gòtics, per exemple, trobem petits retalls de la seva història. Una 
aproximació a la vida quotidiana de la dona a través de l’art ens anima a 
imaginar els espais i els objectes d’us habitual, del seu treball i del seu entorn 
més íntim. Al final de l’edat mitjana els textos i les imatges ens parlen de les 
dones... i les dones parlen d’elles mateixes!
Divendres 13 de gener
9. Altres mons: les dones fora de la cristiandat europea.
Una visita històrica ràpida, fora del continent europeu, a la recerca d’altres 
móns femenins. Així la cultura escandinava ens obre el seu panteó i la seva 
literatura mítica, on les dones tenen un rol determinant. Àfrica ens parla de 



les seves deesses i de la força dels ritus ancestrals associats al món femení. 
De la mà de Marco Polo redescobrim un continent asiàtic que encara beu del 
llegat de Murasaki Shikibu. Finament, Amèrica, s’ofereix als Europeus com un 
mirall estrany.

Divendres 20 de gener
10. Tingueren les dones Renaixement?
Una pregunta ja clàssica, arrelada amb força per una història comparada 
que, pel que fa a les dones, revaloritza enormement el món medieval. Atra-
pades a l’interior del món domèstic, les dones són esclaves del luxe i d’una 
societat burgesa que evita mostrar les seves filles, traint clarament els costums 
aristocràtics. Els marits gelosos afloren a la literatura, i la cavalleria, agonit-
zant, reclama la seva presència als finestrals de les grans ciutats. Al Renaixe-
ment les dones es veuen perseguides pel fantasma de Fiametta!

INSCRIPCIONS:

Els interessats podran inscriure’s a les oficines de l’Ajuntament de Tornabous fins el 
divendres dia 14 d’octubre de 2011

Import del curs: 20 euros - Places limitades
Horari d’oficina: de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Per qualsevol dubte podeu trucar 
al telèfon 973 570 233, o consultar 
a la pàgina web de l’Ajuntament: 

www. tornabous.ca t
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