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Libero cor nel mio petto soggiorna, 

Non servo alcun, né d’altri son che mia. 

Moderata Fonte, Il merito delle donne  

 

 

Si escoltem amb atenció les veus femenines del 

Renaixement, ens arriba l’esbós d’una llibertat 

coratjosa i imprevista. Sense pretendre una anàlisi 

exhaustiva d’un concepte de tan reconeguda 

complexitat, començarem dient que la noció de 

llibertat que emergeix dels seus textos és ben 

allunyada de la que establirà després el paradigma 

polític modern, i que és, sobretot, una llibertat poc 

prevista per l’ordre establert. I això fins al punt que 

resulta difícil conciliar-la amb les imatges 

femenines més difoses per la majoria d’escrits que 

els eren contemporanis. És a dir, es produeix una 

bifurcació entre el que es deia i s’esperava de les dones –se’ls recomanava i permetia– i 

el que elles s’esforçaven a transmetre d’elles mateixes. D’aquesta manera, amb el gest 

de dir-se, es creaven uns espais d’independència i llibertat originals on se situaven i 

posaven en joc les seves capacitats. En aquells espais, regits per uns ordres i uns ritmes 

que consideraven les seves mesures i els seus límits, les dones desitjaven, volien i 

jutjaven, es redefinien dins del sistema cultural al qual pertanyien, i ho mostraven. 

Durant molts anys, a l’hora de reflexionar sobre la identitat femenina i la seva 

història, el focus s’ha concentrat especialment en les imatges de la subordinació. Sense 

desestimar la necessitat de recordar i analitzar el que implica el llarguíssim i estès 

sotmetiment d’un gènere a l’altre, va anar prenent cos, sobretot a partir de finals de la 

dècada de 1980, una orientació que animava a desplaçar la focalització per donar llum a 

la llibertat femenina al llarg del temps. El canvi de perspectiva destaca, per exemple, 

parts del discurs femení que contenen elements de gran riquesa i ens ofereixen la 

possibilitat de reordenar fets, gestos i arguments, i, el que sembla importantíssim, 



l’ocasió d’interrogar-los. Entre els elements que qüestionen els perfils rebuts destaca el 

topos de l’“excepcionalitat”. Si observem les nombroses lloances rebudes veiem que 

persisteix una convicció de fons: allò que assolien no era excel·lent en si mateix, sinó 

perquè eren dones que “[havent] superat la seva pròpia naturalesa”, havien adquirit 

l’“autèntica virtut, que [només] posseeixen els homes”, escrivia l’humanista venecià 

Lauro Quirini a la també humanista, veronesa en aquest cas, Isotta Nogarola. On 

s’haurien d’ubicar uns fenòmens tan estranys? No calia cercar un paradís de monstres 

fabulosos, ja que el lloc de les teòriques excepcions era aquí, entre les del seu sexe. 

En les seves obres, pensadores i creadores s’aplicaren a citar-convocar (junt a les 

“il·lustres” antigues) les dones cultes que els eren temporalment pròximes, a qui 

reconeixien l’obra i el valor, i de qui obtenien força. Citant-se mútuament, les autores 

van anar deixant les seves empremtes al mateix temps que conservaven, autoritzaven, i 

per tant il·luminaven, el nom i el saber d’altres dones (qui, a la vegada, imprimien les 

seves pròpies i les d’altres autores). Negant-se a deixar morir la “fama materna” 

afirmaven una tradició que, gestada a l’Antiguitat, els permetia legitimar la seva virtut i 

la vocació pel saber. Així, amb la convicció d’introduir-se en un camí ja iniciat i prenent 

com a models dones que les havien precedit, qüestionaran “l’esfera d’excepció” com a 

únic àmbit d’explicació que intentava donar compte de la seva condició de memorables. 

Davant de l’evidència de tantes dones mereixedores de ser recordades, quin sentit 

tindria continuar considerant-les excepcionals? 

Pensadores com ara Christine de Pizan i Moderata Fonte, les pintores Sofonisba 

Anguissola i Artemisia Gentileschi, i les compositores Francesca Caccini i Barbara 

Strozzi, no eren dones excepcionals, per tant, però sí inesperades i dignes de memòria. 

Malgrat les dificultats van exercir un pensament i una creació de manera lliure i crítica, i 

es van incorporar a una tradició extraordinàriament fecunda tot i la seva discontinuïtat. 

En el curs “Veus femenines del Renaixement: creació i pensament” es convoca aquella 

tradició i algunes de les seves veus, a les quals ens aproximarem a través dels seus 

textos, i les seves pintures i composicions. 

 

 


