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A dependencia, a debilidade, a inferioridade son os trazos dominantes con que a imaxe da muller é ofrecida á
mentalidade colectiva desde os ambientes máis cultos da
sociedade medieval. Pero, por baixo desa muller abstracta, aínda que non irreal nin carente de influencia, neste
libro destácanse as mulleres reais, que toman conciencia
do feito de selo, defenden os seus dereitos, demostran
que non admiten de bo grado o dominio dos homes e
tratan de avanzar nun camiño que non alcanzou aínda a meta. Elas móstrannos que a loita pola liberación
das mulleres ten longas raíces e, de paso, que non todo
avance no tempo é progreso e que a Idade Media non
é a época escura á que moitos, por descoñecemento, se
refiren de forma despectiva.
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