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ESTADO DA CUESTIÓN: LOGROS PERO SEN TRIUNFALISMOS  

AVANCES 

• A pesar do xa coñecido, é preciso seguir avanzando no estudo 
das mulleres mediante a relectura do vello desde a perspectiva 
de xénero e a exhumación de novos documentos centrados nas 
voces e actuacións activas das mulleres. 

• A volta ao arquivo pero cos lentes violetas: recuperar a 
experiencia histórica desde as fontes máis próximas ás mulleres. 

A PROPOSTA METODOLÓXICA: BUSCAR PARA ATOPAR DESDE A BASE  

UN ESTUDO DE CASO:  
VOCES E ACTUACIÓNS FEMININAS ANTE OS «MALOS CASAMENTOS» 

RESISTENCIAS 

FONTES + LENTES VIOLETAS = AVANCES 

• Multiplicación das investigacións. 
• Dos estudos de caso ás primeiras 

sínteses. 
• Os condicionantes de xénero non 

totalizan a experiencia histórica feminina: 
do imaxinario sobre a feminidade á 
historia social das  mulleres. 

• As mulleres medievais como axentes 
activos na sociedade, economía, política e 
cultura do momento. 

• Das grandes personalidades 
excepcionais á reiteración dunha 
constante feminina. 

• Só é unha moda?  
• Con avances durante décadas! 

• É unha historia do anecdótico e sesgada? 
• Ou da realidade histórica da metade da 

poboación e próxima á vida cotiá? 
• O tema xa está moi investigado?  

• Pero non divulgado nin integrado na 
docencia dos distintos niveis educativos. 

• Moito do publicado repite sen renovar 
fontes nin metodoloxía.  

• Faltan investigacións interdisciplinares e 
realizadas no marco de proxectos non 
exclusivamente persoais nin puntuais. 

 1. Relectura integral e interdisciplinar das fontes xa coñecidas en base a 
un sistema de interrogantes centrado en incorporar a perspectiva de 
xénero –feminidades e masculinidades!– e situar ás mulleres como 
suxeito histórico e obxecto historiográfico. 

 2. Exhumación documental:  revitalización da investigación a partir de 
enfoques “neo-contributivos”, aos que se lles presta pouca atención. 

• Edición e análise de fontes de mulleres –as voces femininas– e 
sobre as mulleres –a experiencia feminina tralo 
androcentrismo das fontes e a potencialidade das fontes do 
dereito aplicado–. 

OS INTERROGANTES 
1. As mulleres e o 
matrimonio na Idade 
Media = aceptación e 
supeditación total ante 

os «malos 
casamentos» no marco 

dun sistema que 
privilexia a autoridade 

masculina? 
2. A autoridade masculina 

= anulación das 
actuacións propias e 
dereitos (xurídicos) 

femininos na 
sociedade medieval? 

ACTUACIÓNS FEMININAS 
1. Denunciar  publicamente os malos tratos:  

Dona María Pimentel ante os Reis Católicos. Tal vez 

Elvira Rodríguez contra Xoán Afonso de Tenorio?. 

2. Separacións de mutuo acordo: o pedreiro 

Fernando Miguélez e a súa muller Dominga “para que 

fosen libres e quitos hũu do outro”  

3. Non consentir casamentos pactados: dona Maior 

de Ulloa contra o matrimonio acordado polos pais.  

4. O adulterio: o marido de Teresa de Montes perdóalle 

o seu “absentamiento” e “todo pecado de adulterio 

que vos fezesedes”. 

5. Fuxidas: Margarida González marcha porque “non 

quere estar con seu marido en Entença”. 

*O suicidio ou a liberdade á desesperada?: dona 

Aldonza de Acevedo, muller do Conde de Altamira. 

 

• Fronte á reiteración de tópicos negativos, a 
sociedad medieval ofreceu marxes de liberdade e 
recoñeceu determinados dereitos ás mulleres, e elas 
fixeron uso e defensa desas marxes e dereitos. 

• Mulleres dos diferentes grupos sociais transgrediron 
os roles asignados nos modelos femininos teóricos. 

CONCLUSIÓNS 

AS FONTES ARQUIVÍSTICAS 

En 1487 os Reis Católicos fanse eco da denuncia por malos tratos 
de dona María Pimentel contra o seu marido, o Conde de 

Ribadavia (AHN, Osuna, carp. 417, n.º 100) 
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